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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Otururu 
Malatya Üyesi Hamdi özer, haşhaş ekimi ya

sağı karşılığı ödenecek tazminatın yetersizliği 
ve bu yasağın gerçek sebepleri, 

Kars Üyesi Y. Ziya Ayrım da, Doğu bölge
sinde çekilen yakacak sıkıntısı ve alınması ge-
rsken tedbirler konularında gündem dışı birer 
demeçte 'bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Halûk Eayülken'e Adalet Bakanı Suat Bîlge'-
nin vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile, 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının, 
birikmiş dilekçelerin karara bağlanmış olduğu
na dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ya
pılacak seçim, henüz adaylar gösterilmemiş ol
duğundan ertelendi. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1971 yılı Bütçe Kanununda, 
Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde ve 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarılarının öncelikle görüşülmesi onay
landı; maddeleri kabul olunarak tümleri açık 
oya sunuldu ve oyların ayrımı sonunda kabul 
edildikleri bildirildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1965 yılı genel bilançosunun ve 

Devlet Orman İşletmeleri Kereste Fabrika
ları, Anatamirhane müdürlükleri ve Yedek Par
ça Depo müdürlüklerinin 1965 yılı konsolide bi
lançosunun onanmalarına dair kanun teklifleri 
ile ^ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü ve 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarıları; 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1967 yılı bilançolarının onanma
sına dair kanun teklifi ve 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1967 ve 1963, 

Hacettepe Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi ve 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarılarının öncelikle, 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısının da öncelik ve 
ivedilikle görüşülmeleri onaylandı; maddeleri 
kabul olunarak tümleri açık oya sunuldu. Oyla
rın ayrımı sonunda adı geçen kanun teklif ve 
tasarılarının kabul edildikleri ve kanunlaştık
ları bildirildi. 

6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun tasarısının da 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair îmar ve I 
îskân Bakanı Serbülent Bingöl'ün önergesi red-
dolundu. 

Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine 
dair kanun teklifi üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 19,35'te Birleşime 15 dakika ara ve
rildi. ı 

İkinci Oturum 
Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan 

mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesi- | 

SORU 

Yazılı sorular I 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye- j 

si Ragıp Üner'in, dış ülkelerde bulunan Türk | 
vatandaşlarına dair yazılı soru önergesi, Dışiş- ! 
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/17) | 

II — GELEN 

Raporlar 
1. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür

kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun j 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkındaki ka- j 
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan j 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleı'i, Bayın- j 
dirlik, Ulaştırma ve imar - İskân, Millî Eğitim, ! 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve iktisadî ı 
işler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle ku- ı 
rulan G?çici Komisyon raporu (Millet Meclisi ı 
1/537; Cumhuriyet Senatosu 1/52) (S. Sayısı : 
71) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1972) 

2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta- j 

- * • — ^ e > < B < ' 

ne dair kanun teklifi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak, teklifin kanunlaştığı bildirildi. 

24 . 2 . 1972 Perşembe günü saat 15,00te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,47'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayrı Mumaıoğlu Bahriye Vçok 
Kâtip1 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

.AR 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kömür vesikasına dair ya
zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/18) 

KÂĞITLAR 

sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/610; Cumhuriyet Senatosu 1/61) 
(S. Sayısı : 72) (Dağıtma taritt : 24.2.1972) 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/618; Cumhuriyet Senatosu 1/62) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1972) 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/617; Cumhuriyet Sena
tosu 1/63) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 
24 . 2 . 1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 36 neı Birleşimi acıyorum. 

III 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ne- ' 

zili Dcures'in, Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Y. Ziya Aynm'ın, 22 . 2 . 1972 tarihli 35 nci 
Birleşiminde, yalat sıkıntısı konusunda yaptığı 
gündem dışı konuşmaya cevap veren demeci. ' 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Nesih Devres, Cumhuriyet Senatosu '• 
Kars Üyesi Sayın Ziya Ayrım'm 22 Şubat 1972 
günkü Birleşimde yaptığı gündem dışı konuş-
nmya cevap verecekler. 

Buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NEZİH DEVRES — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleı'i, 

Huzurunuza Kars Senatörü Sayın Ziya Ay
nın'm geçen birleşimde yapmış olduğu gündem 
dışı konuşma ile ilgili görüşlerimi bildirmek 
üsere gelmiş bulunuyorum. 

Sayın senatör, konuşmasında yakıt sıkıntısı 
üzerinde durmakta ve bu yönde Bakanlığımı' 
eleştirmektedir. 

Elliııdiği gibi,, bundan evvel yüksek huzur
larınızda da arz ettiğim üzere, yurdumuzda ya
kıt sıkıntısı vardır. Ancak, bu konu bugünün 
meselesi değildir. Devlet kuruluşlarının linyit 
üretiminde ve dağıtımında geçen yıla oranla bir 
düşüş yoktur. Aksine, bu yıl geçen yıldan 260 
bin ton fazla linyit üretilmiş bulunulmaktadır. 
Buna rağmen üretim talebin çok altındadır. 
Mevcut imkânlarımız azamî derecede zorlan
maktadır, sırf halkımıza yararlı olabilmek için. 
Devlet elindeki kömür işletmelerimiz gelecek 
yılın hazırlıklarına da tecavüz etmiş durumda
dırlar. Nakil ve dağıtım imkânları zorlanmak
tadır. Bilindiği gibi, kamu kuruluşlarına ait res
mî vasıtalar çabalara katılmaktadırlar. Bakan

lığınız, mesaisinin büyük bir kısmını bu soru
nun çözümlenmesi için harcamaktadır. Ben de, 
üretim yerlerini görmek, artış imkânını en yet
kili kişilerden öğrenmek ve onları teşvik etmek 
için Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun en 
önemli linyit havzalarını ziyaret etmiş bulunu
yorum. Buna, Ankara'daki odalarımızda bu so
runlara çare bulunamayacağını bildiğim için 
başvurdum. Sayın senatörün dedikleri gibi, du
rumu ve çekilen sıkıntıyı Erzurum ve Kars'ta 
da göreceğime inanıyorum, görmenin de fayda
sı vardır. Ancak, ben esasen sıkıntının mevcu-
dolduğunu tamamen bildiğim v© İnandığım için, 
bunu tahkik yerine, sıkıntıya çözüm yolları bul
maya ve konuya daha yakından eğilmeye karar 
vererek üretim yerlerine seyahat yaptım. Ek
siklerimizi tespit ediyoruz. Yüce Meclisleıln de 
yardımlariyle bu konunun çözüm bulacağına 
inanıyorum. Böylece üretimimiz yeterli seviye
ye çıkarılacaktır. Bölgesel üretim üniteleriyle 
taşıma problemi kolaylaşacak ve maliyet düşe
cektir. Etken bir dağıtım sistemi kurulacaktır. 
Bu tedbirler alınmadıkça sıkıntı gittikçe büyü
yecek ve daha önce ifade ettiğim gibi, sosyal 
huzursuzlukların doğmasına da sebebolacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yurdumuzda kömür üretimi, bilindiği gibi 

yalnız kamu sektörü tarafından yapılmamakta
dır. Ancak, eleştiriler yapılırken, konunun bir 
tekel maddesi gibi mütalâa edildiğini görmek
teyim; yegâne sorumlu ve hizmet veren kuru
luş olarak da bakanlığım ele alınmaktadır, esa
sen vatandaşlarımız da böyle düşünmektedirler. 
Bu anlayışa uygun olarak hazırladığımız «Ma
dencilik reform tasarısı» kanunlaştığında mese-

— 536 



C. Senatosu B : 36 24 . 2 . 1972 0 : 1 

leye yurt ihtiyaçlarına uygun bir çözüm getiril
miş olacağına ve bu yıl duyulan sıkıntının tek
rar edilmeyeceğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yapılan eleştiriler bize ışık tutmakta ve güç 

vermektedir. Böylece, sorunlarımızın tek tek çö
zümleneceğine inanıyor ve sizlerin de inanma
nızı istirham ediyorum. 

Bu vesile ile hepinize saygılarımı tekrar ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 
2. — Ticaret Bakanı Kaim Talû'nun, 2836 

sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununu 
tadil eden kanun teklifinin geçici bir komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (4/11) 

BAŞKAN — Bir önerge var, bir geçici ko
misyon kurulması önerilmektedir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Ka
nununu tadil eden kanun teklifinin ehemmiye
tine binaen geçici bir komisyon kurularak mü
zakere edilmesini arz ederim. 

Naim Talû 
Ticaret Bakanı 

BAŞKAN — Üye sayısı gösterilmemiştir. 
Beşer üyeden kurulu bir Geçici Komisyon ku
rulması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/610; Cumhuriyet Senatosu 1/61) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 24.2.1972) (1) 

BAŞKAN — Malî yılın sona ermesi münase
betiyle Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığın
dan bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ilişik 72, 73 ve 74 sıra sayılı aktarma kanun 

tasarıları tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Müstaceliyeti sebebiyle her üç tasarının, gün
deme alınarak gündemde mevcut bütün işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyon Başkanı Y. 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Evvelâ «gelen kâğıtlar» dan 
bul edilmiştir. 

Komisyon ve Sayın Bakan buradalar. 
gündeme alınması hususu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. » 

öncelikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon ve Sayın Bakan buradadır. 

«1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu» 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum: Okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Okunma
ması kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlı
ğı kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerinden (23 013 600) lira düşülerek, aynı 
Bakanlık (A/3) işaretli cetvelinin 36.000 nci 
(Borç ödemeleri) bölümünde yeniden açılan 
36.350 nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borç
ları «bu ödenekten harcanmayan kısmını erte
si yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir.») maddesine olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

(1) 72 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

(A/2) 
Bayındırlık Bakanlığı 

Eğetim sektörü 

21.000 Etüt ve proje giderleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 18 013 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul buyurduğunuz cetvelle-
riyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (4 397 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

(2) SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

13.000 Yönetim giderleri 897 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Başbakanlık 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz cetvel-
leriyle bkiikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,,. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oy
larınıza sunulacaktır. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/618; Cumhuriyet Senatosu 1/62) (S. Sa
yısı : 73) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1.972) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunma
ması kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Made 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine (60 000 000) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 
Bölüm Lira 

12.0C0 

16.000 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
(A/ l ) 

Personel giderleri 9 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 73 S. Saydı basmayan tutanağın so
nuna eklidir. 
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Bölüm Lira 

(A/2) 
21.000 Etüt ve proje giderleri 2 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.0C0 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 36 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul buyurduğunuz cetvelle-
" riyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi
ne (60 000 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rürülüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliys ve Ba
yındırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarını
za sunulacaktır. 

3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra

poru (M jile t Meclisi 1/617; CuınJıııriytt Sena-
tosu 1/63) (S. Sayısı : 74) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 noi maddeyi okutuyorum. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölü
münün 34.117 nci (5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne) maddesine (60 000 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyj?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü madeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rü tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarını
za sunulmuştur efendim. 

(1) 74 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, itiraz vaki m olmadığı 
takdirde, üç tasarı hakkında oy kupaları sıra
lar arasında dolaştırılacaktır efendim. 

4. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı
nın Mîllet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İç
işleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye alınmak 
suretiyle kurulan geçici komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/86; Cumhuriyet Senatosu 
1/11) (S. Sayısı : 50) (1) 

BAŞKAN — Genel Nüfus Yazımı hakkın
daki Geçici Komisyon raporunun müzakeresine 
geçiyoruz. 

Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Hükümet?.. Buyurun efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — 62 sıra sa
yılı... 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarının önceliği 
kabul edilmiştir. Bu nedenle bunun müzakere
sinden sonra, verilen önergeleri arz edeceğim 
efendim. 

Aktarmaları öne alışımız, malî yılın sona er
mek üzere oluşu nedeniyledir. 

Bu itibarla, bundan sonra önergeleri sıra ile 
arz edeceğim efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bir hususu 
arz etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, müzakereye 
geçtik efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, çok önemli olduğu için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, şimdi sırası ge
lecek efendim, bir dakika müsaade eder misi
niz? 

Hükümeti temsilen Sayın Nüfus işleri Genel 
Müdürlüğüne yetki verilmiştir efendim. 

Komisyon hazır. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Bu

yurun Sayın Salih Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

(1) 50 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Bugün huzurunuza gelip müzakeresine baş
ladığımız kanun, çok uzun yıllardan beri hasre
tini çektiğimiz ve memlekette noksanlığını mü
şahede ettiğimiz için biran evvel gelmesini yü
rekten temenni ettiğimiz bir kanundur. 

Aşağı - yukarı 20 yıla yakın bir zamandan 
beri, bütçe konuşmalarında; İçişleri, Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken, gerek tümü üzerinde, ge
rek daireleri üzerindeki bütçeleri üzerinde söz 
alan hatiplerin hemen hepsi nüfus kütük
lerinin çok eskimiş bulunduğunu, bundan ge
rek âmme hukukunun, gerekse şahsî hukukun 
haleldar olduğunu, bu itibarla bu nüfus kütük
lerinin biran evvel ıslah edilmesi, hattâ daha 
iyisi yeniden yazım yapılması hususunu temen
ni etmişlerdi. Bu temenninin bugün yerine gel
miş olduğunu görmekle sevinç duyuyor ve bu 
kanunun neşrinden sonra, yazım işinin ne za
man başlanacağı hakkında içişleri Bakanlığının 
vereceği karan sabırsızlıkla beklediğimizi arz 
ediyoruz. 

Tabiatiyle, bu, kısa vadede netice verecek 
bir husus değildir. Bütün memlekette yazım he
yetleri kurulacak, merkez yazım heyetleri teş
kil edilecek, bunların nezareti altında yazım he
yetleri ev ev dolaşmak suretiyle, kanunda ön
görülen belgeleri de görerek, vatandaşları yeni
den ve sahih olarak nüfusa kaydedecek ve on
dan sonra eski kütükler bir süre muhafaza edi
lecek, hüviyet cüzdanları iptal edilecek ve va
tandaşlara yeni hüviyet cüzdanı verilmek sure
tiyle, müzminleşmiş olan bu mesele bu şekilde 
halledilmiş olacaktır. 

Bu itibarla, kanunu yürekten benimsiyor ve 
en kısa zamanda ve en iyi şekilde sonuçlanma
sını yine yürekten temenni ediyorum. Bu kanu
na müspet oy vereceğimi ve hayırlı olması te
mennisinde bulunduğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tanye
ri. 

Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. Madde
lere geçilmesini oylannıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi var, maddelerin bir kere mü
zakeresi suretiyle intacı hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim Sayın içişleri Bakanı Ferit Kubat 
imzalı bir önerge var, Heyeti Umumiyenin ıttı
laına arz ediyorum, 
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Sayın Başkanlığa 

Genel Kurul gündeminde bulunan Genel Nü
fus Yazımı kanun tasarısının görüşülmesinde, 
Bakanlığımı temsilen, Nüfus İşleri Genel Müdü
rü Şevket Eker yetkili kılınmıştır. 

Bilgilerinize saygıyle arz edeiım. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz ederim. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

Genel nüfus yazımı kanun tasarısı 

Madde 1. — Nüfus Kanununun yürürlüğe 
girmesinden önce Türkiye'de genel bir nüfus 
yazımı yapılacaktır. 

Bu yazıma ne vakit başlanacağı ve ne zaman 
son verileceği içişleri Bakanlığınca belirtilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. KaSbul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Yazım işleri için illerde valile
rin veya yetkili kılacakları bir zatın, ilçeler
de kaymakamların başkanlıkları altında asker
lik şulbesi başkanları veya vekilleri, jandarma 
komutanları, belediye başkanları, nüfus müdür 
veya memurlarından bir merkez yazım kurulu 
teşkil olunur. Bu kurallara vali ve kaymakam
lar ihtiyaca göre 7 nci maddede yazılı olduğu 
üzere üye alabilirler. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz' isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Merkez yazım kurulları yö

netmelikle tayin edilecek esaslar dairesinde, 
yazım bölgelerini tespit, bu bölgelerin yazım 
kurullarını tayin, yazım işlerini düzenlemek 
ve işlemlerini yürütmekle ödevlidir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — il ve ilçe merkezlerinde 4 000 

nüfusu içine almak suretiyle ve mahalle esası 
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üzerinden yazım bölgeleri kurulur. 4 000 nü
fustan az kalan yerler de bir bölge sayılır., 
Köyler de uzaklık ve yakınlık göznünde tu
tulmak üzere dörder bin nüfuslu yazım böl
gelerine ayrılır. 

Ancak mesafe ve arazi engelleri ve benzer 
sebepler dolayısıyle 4 000 nüfusu dolduracak 
surette bölge kurulması mümkün olmayan yer
lerde daha az nüfuslu bölgeler kurulması da 
caizdir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — Yazım, kurullarının insan otu
ran yerleri birer birer gezip ev halkından evde 
bulunanları görmeleri suretiyle yapılır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. 'Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kanaul edilmiştir 

6 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — Bölgelerinde; yazım; yapıla
cağı ilan edilen günlerde o bölge halkının ev
lerinde oturmaları mecburidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Yazım kuralları bir başkan 
ve iki üyeden kurulur. Vali ve kaymakamlar 
yazım kurullarını bölgeleri içindeki genel, 
özel ve katma bütçeli daire, kurum ve te
şekküllerin, belediyelerin ve 3659 sayılı Ka
nuna bağlı kurumlarla bunların emrindeki te
şekküllerin memur ve hizmetlilerinden teşkil 
ederler. 

Yazım işini sağlamak için gereken yerler-. 
de yazım, süresince öğretim kurullarının çalış
malarına ara verebilirler. Memleketin askerlik, 
güvenlik, asayiş, mahkeme, sağlık, genel 
hizmet ve yüksek ekonomi işlerindeki görevli
lerden istisnası gerekenler yönetmelikle belir
tilir. 

Yeteri kadar Devlet memuru bulunmayan 
yerlerde kurul başkan ve üyeleri özel kişiler
den atanır. 
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'Gerek Devlet memurları 'gerek özel kişiler
den atananlar bu görevi kabul etmeye mecbur
durlar. 

IEAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Yazım sırasında bölge yazım 
kurallarına, şehir, kasaba ve köylerde muh
tar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri bilir
kişi niteliği ile katılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Gerek memur bulunsun ve ge
rek özel kişilerden olsun yazım kurullarına 
katılan başkan, üye, muhtar ve ihtiyar ku
rulu üyelerine ve esas kütükleri yazacak kâ
tiplerin iş saatleri işinde ve dışında geçe
cek çalışmalarına karşılık alacakları ücretlerle 
zarurî giderleri ve Harcırah Kanunu dışında 
kalanlara verilecek yolluklar Bakanlar Kuru
lunca tespit edilecek miktar ve esaslara göre 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Madde 10. — Merkez yazım kurulları tara
fından, görevleri öğretilmek üzere yazımdan 
önce il ve ilçe merkezlerinde bölge kurulları 
başkanları için bir kurs açılır. Bu kurslara 
başka mahallerden katılacaklardan Harcırah 
Kanunu dışında kalanlara verilecek yol mas-
raflarryle yevmiyeler 9 ncu madde esasına 
göre, memur ve hizmetlilerden kurslara katı
lanların yol masrafları ve yevmiyeleriyle kurs
ların diğer giderleri ve yasıma ait her türlü 
giderler, genel hükümlere göre içişleri Bakan
lığı Bütçesine bu maksatla konulacak ödenek
ten verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Yazım kurulları günde 200 nü
fus yazmak suretiyle tayin edildikleri bölgeler
deki yazımı en çok 20günde bitirmekle ödevli

dirler. Bu süre içinde bölgelerindeki yazımı bi
tirmeyen kurallara fazla çalıştıkları günler için 
ücret verilmez. Bu kurallar görevlendirdikleri 
bölge yazımını bitirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Yazımdan Önce yapılacak bir 
bildiri ile belirtilen süre içinde ellerinde; 

A) Nüfus cüzdan veya nüfus tezkeresi. 
B) Evlenme cüzdanı. 
C) Askerlik belgesi. 
D) Evvelce nüfus idarelerinden her hangi 

bir iş için alınmış onaylı künyeyi kapsayan 
kayıt örneği. 

E) 'Onaylanmış okul belgesi, tasdikname 
veya şahadetname. 

F) Mahkemelerden verilmiş ve kesinleş
miş onaylı yaş, ad ve kayıt tashihi ilâmı. 

'Gibi belgelerden biri bulunmayan her va
tandaş nüfus dairelerine başvurarak, sadece 
yazımda gösterilmek üzere ücretsiz ve pulsuz 
bir belge alır. 

Her hangi bir sebeple bu vesika veya nü
fus dairesi belgesini gösteremeyenlerin yazımı 
muhtar ve ihtiyar kurullarının beyanlarına da
yanılarak yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — Yazımda Nüfus Kanunu ile 
Medeni Kanun hükümleri gözönünde tutulur. 
Yazım mevcut esas defterleri kayıtlarına da
yanılarak yapılır. 

Mevcut esas defterlerindeki ad, soyadı, do
ğum tarihleri ve diğer şahsî haller kaydı ya
zımda esas tutulup hiçbir suretle değiştirile
mez. 

Müsvedde defterlerinde kazıntı ve silinti 
yapılması yasaktır. Yanlışlıkla bir kelime 
veya tarih yazılacak olursa bunun üzeri oku
nacak şekilde hafif bir çizgi ile çizilerek doğ
rusu düşünceler hanesine yazılır ve yazım ku
rulu ile muhtar veya kurulu üyesi tarafla
rından imza olunur. 

Bildirilen yaşlariyle şahısları uygun görü
lemeyen kimselerin durumları yazım kurulla-
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rınca müsvedde defterinin düşünceler sütü- [ 
nuna işaret olunur. Bunlar bilâhara nüfus 
memurları tarafından mahkemeye sevk edile
rek verilecek kararda 'belirtilen yasları yazılır. 

ı 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen I 

sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 14. — Yazım merkez kurulu ile ya
zım bölge kurulu başkan ve üyelerinin ödev 
ve yetkileri ile yazım hazırlıkları, yazımın 
yapılış ve yazım defterlerinin şekilleri ve bun- | 
lann ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne suretle | 
doldurulacağı, yazımda ne cins evrak ve defter I 
kullanılacağı içişleri Bakanlığınca yapılacak 
yönetmelikle belirtilir. 

«BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 15. — Yazım g'ina herkes; 
a) Kendini, aile fertlerini, velayet, vesa

yet ve hizmetinde bulunanları, 
b) Otel, han, pansiyon ve emsali mües

seseleri işletenler, misafir ve kiracılarını, 
c) Resmî ve özel kurumlar müdürleri, 

emri altındaki memur, hizmetli ve işçilerini, 
d) Ordu, jandarma, polis ve sair birlik

lerin komutan, amir ve müdürleri, emrinde 
bulunanları, 

Gerçek şekilde yazdırmaya, istenilen bel
geleri vermeye ve göstermeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 16. — Yabancı memleketlerdeki Türk 
'vatandaşlarının yazımı yönetmelik ile tespit 
edilecek şekilde konsolosluklar tarafından ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 17. — Yazım yapılan bölgelerde 
misafir olarak bulunanlarla memurlar bura
da daimî ikametgâh tesis etmemişlerse misa
fir müsvedde defterlerine yazılır. Bunların 

kayıtları merkez kurullarınca, esas kayıtlı bu
lunduğu yere gönderilerek aile kütüklerine ge
çirirler. 

Yazım esnasında öğrenim, ticaret askerlik, 
mahpusluk gibi geçici sebeplerle ikametgâhı 
dışında olup aile fertleri arasında bulunma
yanlar esas defterlerindeki eski kayıtlarına 
veya baba ve anneleriyle akrabaları tarafın
dan gösterilecek belgelere veya yapılacak be
yanlara dayanılarak ailesi fertleriyle birlikte 
gıyaben yazılırlar. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 18. — Bölge yazımını bitirerek mer
keze dönen yazım kurulları, her hangi bir 
sebeple yasım sırasında bulunmayanlara ait 
bilgileri 12 nci maddede gösterilen belgelerle 
muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinin be
yanlarına göre, müsvedde defterlerine yaz
dıkları ad, soyadı, doğum tarihleri ve diğer 
şahsî hal kayıtlarını, esas defterlerdeki ka
yıtlara uymadığını gördükleri takdirde, müs
vedde defterlerindeki yanlış kayıtları esas 
kütüklerdeki kayıtlara göre düzelterek dü
şünceler sütununa şerh ve imza ettikten sonra 
merkez kuruluna teslim ederler. 

Ancak gösterilen belge : 
Kesinleşmiş mahkeme kararı olup da nü

fus esas kütüğüne ışlenmemişse mahkeme ilâ
mı esas tutulur. 

Yazım sonunda merkez kurulları, bulu
nup görevlendirilecek kaligrafisi düzgün kâ
tipler vasıtasiyle yerli halka ait kayıtları 
esas kütüklere geçirterek sulh hâkimliğine 
tasdik ettirdikten ve nüfus hüviyet cüzdanla
rını doldurduktan sonra imza karşılığında nü
fus müdür veya memurlarına teslim ederler. 
Bölgelerinde yeniden ikametgâh kuran misa
firlerin nüfus esas kütüklerindeki kayıt ör
nekleri de nüfus memurları tarafından o ma
hallin nüfus idarelerinden getirilerek müs
vedde defterleri ile karşılaştırılır. Aykırılık 
görüldüğü takdirde nüfus kaydına göre müs
vedde defterleri düzeltilerek durum merkez 
yazım kurullarınca düşünceler sütununa şerh 
ve imza edilir. Misafir müsvedde defterlerine 
yazılanların kayıt örnekleri ikametgâhları 
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nüfus memurluğuna yollanır. O mahallin nü
fus memurluğunea esas kaydlyle karşılaştırı
larak yukarıdaki esaslar dairesinde işlem ya
pılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylannıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — Müsvedde defterlerinin esas 
kütüklere geçirilmesi biten yerlerde yazımın 
sona erdiği ilân edilir. Bu ilân tarihinden baş
layarak en çok üç ay içinde aile başkanla-
riyle reşit kişiler müracaat ederek adlarına 
doldurulan nüfus hüviyet ve aile cüzdanlarını 
nüfus idarelerinden almaĵ a mecburdur. Aile 
cüzdan bedelleri içişleri ve Maliye bakan
lıklarınca tespit ve takdir olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylannıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 20. — Yazımın bitimi ilân olunan 
yerlerde eldeki nüfus cüzdanlarıyle eski nü
fus kütük ve kayıtlarının hükmü kalmayaca
ğından eski esas ve vukuat defterleri mahallî 
idare kurullarınca tespit edilerek nüfus daire
lerinde saklanır. Nüfus cüzdanlarıyle diğer 
belgeler idare kurullarınca tespit edilerek nü
fus dairelerinde saklanır. Nüfus cüzdanlarıyle 
diğer belgeler idare kuruilannea tutanağa ge
çirilerek yok edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Yazım sonucunda elde edi
len kayıtlarda mahkeme karan olmadıkça 
hiçbir düzeltme yapılamaz. Bu kayıtlara ya
zımın sona erdiği tarihten başlayarak altı ay 
içinde itiraz edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 22. — Yazım sırasında, nüfus olay
larının ihbarı için konulan süreler geçmiş 
olsa dahi bu olayların tescilinde ceza alınmaz. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — Yazım işlerinde verilen görevi 
mazeretsiz kabul etmeyenler ve yapmayanlar, 
yazım kurullannm istedikleri bilgileri verme
yenler veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan
lar, yahut doğru olmayan belge gösterenler, 
bu kanunda tespit olunan görev ve mecburi
yetleri yerine getimeyenler, yazımın yapıldığı 
yerin idare kurulu karariyle 100 liradan 500 
liraya kadar hafif para cezasına çarptırılır
lar. Tescil işlemleri belirli süre içinde ka
nun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
bitirmeyen yazım kurulları başkanı ve üyele
rinin yarı ücretleri kesilir. 

Tescil işlemlerinin belirli süreler içerisin
de kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak yürütülmesinden valiler, kaymakamlar, 
nüfus müdür ve memurları sorumludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylannıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — G-enel nüfus yazımı yapıla
cağı yıllarda hazırlık ve yazım işleri masraf-
lanna karşılık içişleri Bakanlığı Bütçesine 
özel bir bölüm halinde yeteri kadar ödenek 
konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.,. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 25. — Genel nüfus yazımı için ge
rekli defter, basılı kâğıt ve araçlan maliyet 
bedeli üzerinden ve içişleri Bakanlığının is
tediği süre içinde sağlamakla Devlet Malzeme 
Ofisi ve baskı işi yapan diğer resmî 'kurumlar, 
yerlerine götürülmesinde de Ulaştırma Bakan
lığına bağlı iktisadî Devlet Teşekkülleri ödev
lidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 26. — 29 Mayıs 1318 tarihli Sicilli 
Nüfus Nizamnamesi ile 14 Ağustos 1330 ta-
risli Nüfus Kanunimin 17 nci maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 27. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 28. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?. Yok. Tasarı, Millet Mecli
since açık oya sunulmuş ise de, Cumhuriyet 
Senatomuzda açık oya sunulması mecburiyeti 
bulunmadığından; tasarının tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle, Genel nüfus yazımı kanunu ta
sarısının Millet Meclisinde kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu müzakere edli-
miş ve tasarı kanunlaşmıştır efendim. 

Memlekete hayırlı olmasını dilerim efendim. 

5. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunun metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/517; Cumhuriyet Senatosu 1/41) (S. Sayısı : 
62) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanına takdim edilmiş olan 2 öneri 
vardır. Bunları sıra ile Yüce Kurulun takdir
lerine sunacağım. Bunlardan birisi dün, diğeri 
bugün verilmiştir. Dün verilen; S. Sayısı : 

(1) 62 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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62 olan ve 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider vergileri Kanununun bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
hakkındadır. 

Bugün verilen ise: TRT kanunu tasarısı 
hakkındadır. 

Bu itibarla, evvelâ birinci öneriyi okutu
yorum. Takdiri Yüce Heyet kullansın efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
62 S. Sayılı yasanın öncelik ve ivedilikle 

görüşülmesini arz ve istirham ederim. 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 

Uşak 
M. F. Atayurt 

BAŞKAN — öneri üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Öneriyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... öneri kabul edilmiştir efendim. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendimi?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bunun hakkında mı efendim? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yanınızda 

duruyor. 
BAŞKAN — Beyefendi, görmeme imkân 

yok. Beni affetmenizi istirham ederim, önü
müzdeki de 62 S. Sayılı işle de ilgili değil. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

ivedilikle görüşülmesi teklifi de vardır. Bir 
defa müzakeresini öngören ivedilik teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununun bazı maddelerinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Kanunun 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1318 sa-
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yılı Kanunun 64 ncü maddesiyle değişik 38 nci 
maddesinin III numaralı bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

I I I - Petrol boru hatları ile yapılan yerli 
hampetrol taşımalarında varil başına... (4,5 TL.) 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 6802 sayılı Kanuna bağlı I nu

maralı ilk istihsal maddeleri tablosunun deği
şik 2/D pozisyonunun i, ii, iii/a ve b bentleri 
ile 2/E pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

D) Akaryakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (Ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol 
veya şist yağını ihtiva eden; 

i) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar; 

a) iso - Oktan R (A. S. T. M. Research me
todu ile tâyin edilen) oktan numarası 95 (dâ
hil) ve daha yukarı olanlar (1 kg. S. den 162,45 
tos-) 

b) Diğerleri (1 kg. S. den 109,70 krş.) 
ii) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san

tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat dere
ce ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye 
kadar zayiat dâhil % 65'ten fazlası takattür 
eden orta yağlar (1 kg. S. den 71,10 krş.) 

iii) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar: 

a) Taktir mahsulü yakıtlar: 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazla ta

kattür edenler (1 kg. S. den 78,50 krş.) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı 

% 80'den az olanlar; 
aa) 4 numaralı fuel - oil (1. kg. S. den 

72,10 krş.) 
bb) 5 ve 6 numaralı fuel - oil (A. S. T. M. 

standartlarına göre «Pensky MARTENS kapalı 
kap usulü» ile iştial noktası 55 santigrat dere
ceden aşağı olmayan ve aynı zamanda A. S. 
T. M. standartlarına göre Seybolt Üniversal 
Viskozitesi 37,8 santigrat derecede 150 saniye
den yüksek bulunanlar) (1 kg. S. den 10,50 
krş.) 

ı E) Sıvılandırılmış petrol gazı (L. P. G-.) 
(1 kg. S. den 40 krş.) * 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is
teyen?.. Buyurun Sayın Komisyon. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkan, Sayın Kâtip üye arkadaşımız ta
rafından «bir kilogramsantigrat» diye okundu. 
(S) işareti «safî» tabiri için kullanılmıştır, 
«bir kilogram-safî» dir. Bunun böyle olduğu
nu tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim; maksat anlaşı-
I lıyor, zapta geçti, teşekkür ederim. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye 
I var mı?... Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanun 10 Aralık 1971 tari
hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 3 ncü madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Tasarı açık oylarınıza sunulmuştur efendim. 
itiraz vaki olmadığı takdirde kutu sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. 

6\ — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Millî Eğiiim, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadî 
İşler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan ko-

I -misyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kuru-
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lan Geçici Koalisyon raporu (Millet 3Ieclisi : ; 
1/537; Cumhuriyet Senatosu 1/52) (S. Sayısı : j 
71) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1972) (1) !, 

i 

BAŞKAN — 359 sayılı Türkiye Radyo - | 
Televizyon Kurumu Kanununun bazı maddele- \ 
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ek geçi- j 
ci maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tasarısı j 
üzerinde Geçici Komisyon Başkanının bir öner- | 
gesi var, okutuyorum efendim. j 

Yüksek Başkanlığa j 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş- ; 

ler» kısmında bulunan 24 . 12 . 1963 tarih ve j 
359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kuru- ! 
mu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme- j 
si ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler ilâ- ı 
vesi hakkındaki kanun tasarısının, önemine ve 
mahiyetine binaen, gündemdeki diğer işlere j 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

önergenin öncelikle müzakeresi hususuna 
ilişkin olan kısmını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... öncelikle müzakere
si kararlaştırılmıştır efendim. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunacağım. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

Komisyon ve Sayın Bakan lütfen yerlerini 
alsınlar efendim... 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üyeleri arz ediyorum: Millî Güven Partisi Gru
bu adına Sayın Enver Bahadırlı, Sayın Hüs
nü Dikeçligil, Sayın Hüseyin öztürk, Sayın 
Cizrelioğlu, Sayın Orhan Akça. 

Söz Sayın Enver Bahadırlı'da, buyurunuz 
efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA M. ENVER BA
HADIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; 

(1) 71 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Müzakere edilmekte olan 359 sayılı Türki
ye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve ek geçici maddeler eklenmesini öngören 
kanun tasarısı hakkında Millî Güven Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grubunun görüşlerini 
arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği üzere Ana
yasamızın 121 nci maddesi yeniden düzenlen
miş bulunmaktadır. Bu maddenin eski şekline 
göre Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
özerk bir kuruluş idi. Getirilen değişiklikle 
Kurum, kamu tüzel kişiliğimi haiz bir kuruluş 
haline sokulmuş ve temel ilke olarak idaresi 
tarafsızlık esasına bağlanmıştır. Bu sebepledir 
ki; 359 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bazı ek ve ek geçici maddeler ilâ
vesi tabiî ve zarurî bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, geçmiş yıllarda rad
yo yayınları zaman zaman ıstırap konusu ol
makta, genellikle tarafsız ve millî bir radyo 
özlemi duyulmakta idi. Milletimizin bu özle
mi dolayısıyle, Anayasamızın eski 121 nci 
maddesinde, TRT'nin özerk bir kuruluş olarak 
yer alması uygun görülmüştü. 

özerklik, idarede ve yayında tarafsız ha
reketi icabettirir. TRT nin, daima Devletin ve 
milletin menfaatlerinden yana olması şarttır. 
Esasen özerklikten beklenen asıl fayda da bu
rada toplanmaktadır. Ancak, tatbikatta özerk
lik çok yönlü münakaşalara sebeıbolan bir de
yim haline gelmiştir. Bu münakaşalar, zaman 
zaman TRT nin siyasî iktidar emrinde, taraf
sızlıktan uzak bir tarzda çalıştığı veya aşırı 
ve tehlikeli yayınlara yer verdiği şeklinde ol
muştur. idarede ve yayınlarda Devletin ve 
milletin çıkarları gözönünde bulundurulmamış, 
özerk kuruluş olarak her türlü denetimden ka
çınır görünmüştür. Bu sebepledir ki; getiri
len tasarıyı olumlu buluyoruz. Bu suretle 
TRT nin millî güvenliğimizin ve millî bütünlü
ğümüzün korunmasında büyük önemi haiz ha
ber ve programlarının seçilmesinde, işlenmesin
de, sunulmasında ve kültür ve eğitime yardım
cılık görevinin yerine getirilmesinde tarafsız 
ve millî bir kuruluş haline geleceğine inanmak
tayız. 

Geçici Komisyon raporunda belirtildiği üze
re, kanunun 47 nci maddesinde derpiş olunan 
tazminatın yayın hizmetlerinde, haber alma hiz-
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metleriııde ve teknik hizmetlerde çalışan perso
nel ile Kurumun diğer hizmetlerinde çalışan 
personeli bir seviyede tutmayan, âdil bir şekil
de tatbik edilmesi görüşünü benimsemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, radyo ve televizyon 
yayınlanmn tesirleri büyüktür. Bu itibarla 
TRT idaresinin radyoyu memleketin her tara
fından rahatlıkla dinlenir hale getirmesini ve 
televizyonun, özellikle sınır bölgelerine kadar 
ulaştırılması ve yayın günlerinin artırılması hu
susunda gösterdikleri gayreti takdirle karşıla
maktayız. Bu gayretlerin süratlendirilmesini 
ve idarenin bir an evvel kendisine ait bir bina
ya kavuşmasını temenni ederiz. 

Sözlerime son verir, grubum adına Yüce He
yeti saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
hadırlı. 

Adalet Partisi Grubu Başkanı Sayın Ah
met Nusret Tuna; kamın tasarısının tümü 
üzerinde Sayın Berkol'un sözcü seçildiğini 
bildirmişlerdir. 

Grublar takaddüm eder, bu nedenle Sayın 
Halûk Berkol, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA HALÛK BERKOL 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

1961 senesinden beri; gerek millet olarak, 
gerek partimiz olarak müşahede etmişizdir ki, 
derhal ifade edeyim ki, birçok vesilelerle Ada
let Partisi Grubu beyan etmiştir) Türkiye -
Radyo - Televizyon Kurumu zaman içinde ta
rafsızlık ilkesi yerine daha ziyade taraflılığı, 
bir yönüyle gayri ahlakîliği, bir başka yönüyle 
hatta gayri millîliği Kanuna ve Anayasaya 
rağmen, kanunun açıklıklarından istifade et
mek suretiyle âdeta beninısendş bir duruma 
girmişti. Bunun üzerinde uzun boylu tartış
maların bugünkü durumda faydasıziığma 
inanıyoruz; binaenaleyh, biz de teferruatına 
girecek değiliz. Ancak, şunu ifade etmekte fay
da var: Bugün Yüksek Heyetinizin tetkikine 
sunulmuş bulunan kanun tasarısıyle, son Ana
yasa değişikliğine paralel olarak, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu büyük Türk Mille
tinin uzun zamandan beri arzuladığı, bilhassa 
tarafsızlık ilkesine kavuşma durumuna gir
mektedir. Bundan sevinç ve kıvanç duymalı
yız. 

Bu tarafsızlığın yanında millîliğin ve bil
hassa ahlâkîlik vasıflarının da kazandırılmış ola
cağına inanmaktayız. Fiihal, son Anayasa de
ğişikliğiyle 121 nci maddedeki mevcut özerk
lik deyimi kaldırılmış bulunuyor. 

Yine gayet iyi hatırlanacağı gibi, 359 sayı
lı Kanunun 1963 yılından beri vaki tatbika
tında, bu özerkliğin, bidayette de kısaca ifa
de ettiğim gibi, kurumu yönetenler tarafın
dan, Anayasanın ve kanun vasimin gerçekleş
tirmek istediği özerklik kavramının çok öte
sinde, çok dışında âdeta «Devlet içinde Dev
let olma» vasfı şeklinde kabul edildiği açık
ça müşahede edilmiştir. 

Bırakınız en basit denetlemeyi, hatta ge
nel bütçeden ödenek almalarına rağmen, malî 
denstimi, hatta bu meyanda Yüksek Denetle
me Kurulu murakabesini dâhi kabul etmeyen, 
(Bu da hissedilmiş ve görülmüştür) Türlüye 
Büyük Millet Meclisinin denetimini âdeta «lüt
fen kabul ederiz» bir şekilde telâkki eden Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumunun o zaman
ki yöneticilerinin elbetteki esasından ıslahı 
gerekiyordu. İşte bugün bu ıslah, bu ıslahat, 
huzurunuza getirilmiş bulunan kanun tasarı
sıyle, kabul edildiği takdirde gerçekleştirilmiş 
olacaktır. 

Muhterem senatörler, 
TRT, bir zamanlar, kendisinin Anayasanın 

121 nci maddesiyle geniş haklara sahiboldu-
ğunu kabul ve ilân ederken, kendisi gibi Ana
yasa ile hayatiyet kazanan diğer Anayasa ku
ruluşları olan ve bu kuruluşların başında bu
lunan Hükümet ve Parlamentoyla ve hatta 
Cımıihıırlyet kanıuılariyle ve hatta daha, ileri 
giderek söyleyebiliriz, Cumhuriyet rejimiyle te
nakuz halinde bulunmayı, sanki bu haller 
özerkliğin ve kendi deyimleriyle ilericiliğin sem
bolü şeklinde telâkki eder hale gelmişti, öy
le bir hal meydana çıkmıştı ki muhterem se
natörler, hepimiz bunu biliyoruz, sanki TRT; 
kimin, hangi yönetimin eline geçerse, o, Dev
letin içinde, memleketin içinde bütün Anayasa 
kuruluşları bir tarafa,, özerklik ile özerklik per
desi arkasına sığınarak her hareketi istediği 
gibi yapabileceğine inanmakta, bu şekilde bir
çok beyanlarda bulunmakta, programlariyle 
bunu âdeta ispat etmekte, göstermekte idi. Ga
yet iyi hatırlarız muhterem arkadaşlarım, Tür-
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kiye Radyo - Televizyon Kurumu televizyonun, 
eğer yanılmıyorsam 1971 yılı başında bir se-
nei devriyesi münasebetiyle, o zamanın Genel 
Müdürünün yaptığı bir konuşmada; «Hükü
met de ne oluyor, - mealen arz ediyorum - Hü
kümet benden korksun» şeklinde beyanı dahi 
olmuştur. 

Adalet Partisi Grubu olarak; TRT'nin, geç
mişteki, Atatürkçülükle, devrimcilikle, Ana
yasayla ve demokratik hukuk Devleti ilkesi ve 
ahlâk ve fazilet prensipleriyle bağdaşmayan, 
zaman zaman bu gerçekleri inkâra ve tahrife 
kadar varan tutum ve davranışının bir muhase
besini yapmayı cidden arzu etmiyoruz. Bugün 
için, konuşmamın başında da söylediğim gibi, 
böyle bir münakaşanın faydası yok; ama ge
rekirken, ama bu kanun tasarısının karşısına 
çıkıldığı görülürse, elbette ki grubumuz, her 
yerde olduğu gibi burada da bu çeşit bir mü
nakaşaya her zaman hazırdır, bunun mücade
lesini yapmaya azimlidir, kararlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 121 nci 
maddesinin yeni şekline göre Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu, kamu tüzel kişiliği ha
linde ve sadece tarafsızlık ilkesine dayak bir 
Anayasa kuruluşu olmuştur, olmaktadır, ola
caktır. 

121 nci maddeyi incelediğimiz zaman, ta
rafsızlığın, yönetim uzuvlarının tarzı terekkü
bünde, denetimde ve Türkiye Radyo - Televiz
yon İdaresinde gerçekleştirileceğini tespit et
mek pekâlâ ve kolaylıkla mümkündür. 

Şunu da arz etmek isteriz: Her türlü rad
yo ve televizyon yayınlarında bu bahsettiğimiz 
tarafsızlık mutlaka riayeti mecburî bir hü
küm olarak karşımızda bulunmaktadır. Ka
naatimizce, Anayasamızın 121 nci maddesinin 
öngördüğü bu ilkeler Yüce Senato tarafından 
tetkik olunan bu tasarı ile gerçekleştirilmiş ola
caktır. 

Bundan böyle, TRT Yönetim Kurulunda, me
seleleri; masaların üstünde dövüşmekle, sonu 
karakollarda ve mahkemelerde bitebilen skan-
dallarla değil, şu son zamanlarda, kanunun he
nüz değişmemiş olmasına rağmen, müşahede 
ettiğimiz gibi, Anayasanın, kanunların ve ta
rafsızlığın gerektirdiği biçimde ve millî men
faatlere, kamu düzenine, millî güvenliğimize, 
Devletin dış politikasına uygun bir şekilde ve 
sağ duyu ile hallolabilinecektir. 

Muhterem arkadaşlar, öyle ümide diyoruz 
ki bundan sonra millî mikrofonlarımızdan (Bu
nu ümidetmek için birçok sebepler var, demin 
de arz ettiğim gibi daha henüz kanun tasa
rısı kanunla,şmamış olmasına rağmen; bu gay
reti zaten, müşahede etmekteyiz ve tatbikatta 
da bunu görmekteyiz) «Mahkeme dosyaları», 
«Niçin böyle oldular», «Köyün saati» gibi ah
lâka ve millî menfaatlere aykırı yayınları, yine 
millî ekranlarımızda özel siyasî maksatlar is
tihdaf eden, Devletin güvenlik kuvvetlerini 
küçük düşürücü ve bazı yönleri ile ve birçok 
defalar eskiden olduğu devirlerdeki gibi Le-
ninvari sıkılmış sol yumrukların bol bol gös
terildiği filmler ve mahut ve meşhur enternas
yonali dinlemek ve seyretmek yerine, Büyük 
Atatürk'ü ve onun en büyük eseri Türkiye 
Cumhuriyetini yüceltecek, onları tanınacak 
programları görmek, partimizi, tıpkı büyük 
milletimizi olduğu gibi ancak memnun ve bah
tiyar edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, «Tarafsızlık ilkesine 
riayet ediyoruz» diye, bundan sonra, sorumsuz 
teşekküllerin açık oturumlarında birbirleri ile 
münakaşa etmelerini, bu açık oturumlarda ni
çin silâhlanmaları gerektiğini açıklamaları gi
bi programları elbetteki görmeyeceğiz. 

Şunu grubolarak memnuniyetle ifade et
mek isteriz ki, Yüksek Heyetinize niyabetle 
vazife gören Geçici Komisyonda Hükümet adı
na beyanda bulunan Sayın Devlet Bakanının, 
«Muallakta kalan ve Anayasanın öngördüğü va
sıfları kaybetmiş bulunan Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumunun ıslâhı istikametinde Hü
kümetçe alınması düşünülen tedbirlerin %98'i 
bu kanun tasarısı ile gerçekleştirilmektedir» 
şeklindeki beyanına bütün sayın Komisyon üye
lerinin iştirak etmiş olmaları ve tasarıya mu
halefet eden sayın üyelerin muhalefetlerinin, 
tasarının tümü ile getirilen espri ve prensibe 
değil, birkaç ufak noktaya inhisar etmesini de 
elbetteki memnuniyetle karşıladığımızı beyan 
etmek isteriz. 

Değerli senatörler, rapora ekli muhalefet 
şerhlerinden anlayabildiğimize göre, itirazlar 
daha ziyade tasarının Yönetim Kurulunun teş
kiline dair 4 ncü maddesine, 9 ncu maddesinin 
3 ncü fıkrasına ve ek 1 nci maddeye inhisar et
mektedir. 
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Kanaatimiz odur ki, 359 sayılı Kanunun ak
sine, yönetim Kurulu üye adedinin 11'e çıka
rılması ve bunların niteliklerinin daha sarih 
bir şekilde tayin ve tespiti, ayrıca geniş ka
mu oyunu etkisi altında bulunduracak nite
likteki dernek, birlik ve konfederasyinlarm 
da Yönetim Kurulunda iki üye ile temsilini 
öngören hükmün mevcudiyeti sevindiricidir, ye
rindedir. Bu maddenin 6 ncı fıkrası ile geti
rilen temsilcilerin, daima işveren kesimine ya
kınlıklarının bilindiği ve bugüne kadarki tu
tumlarının buna delil olacağı iddiasını, kabu
le imkân yoktur muhterem senatörler. Hele 
yapılmamış bir seçime, «Bu kesimden seçim 
yolu ile gelecek temsilci işveren çevrelerinin 
etkisi altında kalacaktır» şeklindeki bir görüş 
ile gölge düşürmek veya bu gayret içine gir
mek yanlıştır, haksızlık olacaktır. 

Genel Müdürün tayini ve görevinden alın
masına ilişkin 9 ncu madde de, - ki bu hususta 
ıda bazı itirazlar dercedilmiş bulunmaktadır -
kanaatimizce İdare Hukukunun en belirgin bir 
teamülüne, yani «memur tayin edildiği pro
sedüre uygun olarak vazifeden alınır» prensi
bine tam manası ile tetabuk eder şekilde ka
leme alınmıştır. 

Kanun tasarısında Genel Müdürün vazife
den alınması iki bölümde mütalâa edilmekte
dir. Birinci bölümde; «Millî güvenliğni, kamu 
düzeninin, Devletin dış güvenliğinin gerekli 
kıldığı hallerde veya Genel Müdürün memurin 
kanunlarında ve sair ilgili kanunlarda ne şe
kilde kaybedileceği sarahaten belirtilen, Dev
let memuru olma vasfını zayii halinde Ba
kanlar Kurulu kararnamesi ile ve sebebi bu 
kararnamede açıkça belirtilmek kaydı ile» 
hükmüne bağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, 
Anayasamız gereğince, idarenin her türlü ey
lem ve işleminin yargı denetimi altında bu
lunduğunu da hatırdan çıkarmamak gerekir. 

Muhterem senatörler, ikinci alternatif ise; 
«Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun, Ana
yasa ile ve bu kanunla öngörülen tarafsız
lık ilkesinden uzaklaştığı, yayın esaslarına ay
kırı neşriyat yaptığı ve Genel Müdürün görevi 
ile ilgili ağır bir hizmet kusuru işlediği hal
lerde, Başbakanın veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerden 
birisinin yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna baş

vurması ve bu Kurulun da şikâyet hakkında 
müspet mütalâa vermesi kaydı ile Genel Mü
dürün, yine Bakanlar Kurulu kararı ile vazi
feden alınması» hükmüdür. 

Kanaatimiz odur ki; millî güvenlik, kamu 
düzeni ve Devletin dış güvenliğinden birinci 
derecede sorumlu ve bu meselelere en ufak te-
ferrutına kadar vâkıf olan kuvvet, diğer bir 
Anayasa kuruluşu olan ve (daha evvelce de 
arz etmiştim) bu Anayasa kuruluşlarının ba
şında bulunan icra organı, yani Hükümettir. 
Bu noktadan hareketle, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler 
ve Türkiye Radyo ve Televizyon Seçim Kuru
lunun şikâyet ve uygun görüşü olmadan Hü
kümetin, hâdisenin oluş şekil ve sürati ve giz
lilik derecesini de nazarı dikkate alarak ve 
ayrıca kararnamede sebebini de açıkça be
lirtmek suretiyle, Genel Müdürü vazifesinden 
alması kadar tabiî bir muamele olamaz ka
naatindeyim. Kaldı ki, biraz önce de ifade et
tiğim gibi, idarenin her türlü eylem ve işlem-i 
lerinin yargı denetimi altında bulunduğu göz 
önüne alınırsa, bu takdirde, mevcut ve gele
cek hükümetlerin yukarda saydığım sebep
ler mevcu dolma dan, sırf kendi görüş ve ka
naatlerini gerçekleştirebilmek gayesi ile bir ge
nel müdürü kolay kolay vazifesinden alabile
ceğini düşünmek; hele bu Genel Müdür, kamu 
oyunun, bunu oluşturan teşekküllerin ve bütün 
siyasî partilerin yakinen ve dikkatle taMbet-
tikleri bir kuruluşun, Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumunun Genel Müdürü olursa, bunu 
düşünmek ve kanunun bu maddesine bu yön
lerden itiraz etmek, kanaatimce muhaldir muh
terem* senatörler. 

Genel Müdürün Devlet memuru niteliğini 
kaybetmesi bazı şartların tahakkukuna bağlı
dır, malumunuz. Bunlar, ezcümle, vazifesini 
ifa edemeyecek derecede ağır hastalık veya 
maluliyete duçar olması veya Devlet memu
ru vasfını kaybetmesine sebebolabilecek ağır 
hapis cezasiyle mahkûm edilmiş bulunması. 
E, bu takdirde de Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun Seçim Kurulunun mütalâası alın
madan Genel Müdürün Bakanlar Kurulu ka
rarı ile re'sen vazifeden alınması kadar ta
biî bir hâdise olabilir mi? Bu itibarla, üçüncü 
fıkra hakkında vâki iddialar, daha doğrusu 
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itirazlar, bu arada, «Türkiye Radyo • Televiz
yon Kurumu bugünkü halinden daha çok müş
kül hale düşürülecektir» şeklindeki görüş ve 
kanaatlere iştirak imkânımız yoktur. 

Değeıli arkadaşlarım, Genel Müdürün, Ana
yasanın ve bu tadil kanununun getirdiği esas
lara aykırı yayın yapılmasına sebebolduğu ve 
tarafsızlık ilkesine aykırı harekette bulundu
ğu ve ağır hizmet kusuru işlediği takdirde, 
bu kusurların muhatabı mağduru olduğu ge
rekçesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan siyasî partilerin ve bizzat Baş
bakanın şikâyeti üzerine keyfiyetin TRT Se
çim Kurulunca tetkik olunması ve bu tetki-
kat sonunda iddia varit görülürse vereceği 
uygun mütalâa üzerine Bakanlar Kurulu ka
rarı ile vazifeden alınmasının kınanacak, ka
nunlarımıza ters düşen bir tarafı bulunmadığı 
g'örüşümüzü de ifade etmek isterim. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Se
çim Kurulu ile ilgili itirazlara gelince : 

Tasarı, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu Seçim Kurulunun, Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından Türkiye'de mevcut üniversite rek
törlerinin arasından seçeceği 4 rektör ile Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müte
şekkil 5 kişiden meydana gelmesini öngörmek
tedir. 

Komisyondaki müzakerelerde, Anayasa ile 
tam tarafsızlığı teminat altına alınmış bulu
nan Cumhurbaşkanının Vazifelerinin Anayasa
lda sayıldığı ve bu vazifenin bu itibarla ken
dilerine verilemeyeceği ifade olunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yapacakları vazifeler el-
betteki muhtelif maddelerde gösterilmiştir, 
bunda mutabıkız. 1961 Anayasası bu hüküm
lerle beraber bazı Anayasa kuruluşlarını da 
beraberinde getirmiş ve bu Anayasa kuruluş
larının bazı üyelerinin tam bir tarafsızlık için
de hizmet gören Sayın Cumhurbaşkanınca se
çilmesini öngörmüştür. Ayrıca, Anayasamızda 
kimlerin ne gibi hizmetleri kabul edemeyece
ği ve yükümlülükler altına giremeyeceği sara-
hatan ve açıkça beyan olunlduğu gibi, bu hu
susta kesinleşmiş yüksek yargı organları iç
tihatları da mevcuttur. Anayasamızda Cumhur
başkanımızın yapamayacağı işlere müteallik 
kesin bir hüküm yoktur. Şayet 1961 Anayasa

sını hazırlayan Kurucu Meclis böyle bir lü
zum hissetmiş olsaydı, elbetteki o takdirde 
Cumhurbaşkanının seçimini mütaakıp men-
subolduğu siyasî teşekkülden ve şayet üyesi 
ise Parlamentodan istifa etmesi gerektiğine 
mütedair hükme benzer bir hükmü de Anaya
saya ilâve ederdi. 

Şunu da ifade edelim ki, grubumuz adına 
kesinlikle ifade edelim ki, tarafsızlığı Anaya
sa ile ve işgal ettiği büyük ve ulvî makamın 
icabı olan Sayın Cumhurbaşkanının, TRT Se
çim Kuruluna 4 üye seçmesi; Anayasa Mahke
mesine, Askerî Yargıtaya üye seçmesi kadar 
normal ve Anayasaya uygun bir yoldur. 

Bunu böyle kabul ettiğimizi ve büyük va
tandaş ekseriyetinin yıllardan beri çektiği 
manevî ıstıraba son verecek olan bu kanun 
tasarısını, Millet Meclisinden geldiği şekli ile, 
aynen, Adalet Partisi Grubu olarak benimse
diğimizi ve kanunun kabulü istikâmetinde oy 
kullanacağımızı beyan eder, muhterem Yük
sek Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. 
Açık oylarınıza sunulan 62, 72, 73, 74 Sıra 

Sayılı tasarılara oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı? Yok. Oy verme işlemi sona ermiştir, 
vazifeliler kupaları kaldırsınlar. 

ıSöz alan sayın üyeleri arz ediyorum:. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Hüseyin öz-

türk, Sayın Çizrelioğlu, Sayın Akça, Sayın 
Cebe. 

Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Grup aldma buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Grup adına 

söz istiyorum. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz rica 

ediyorum. 
M. B. GRUBU ADINA SUPHİ KARAMAN 

(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Birkaç ay evvel Parlamentonun yapmış ol

duğu Anayasa değişikliklerinin gerekli kıldı
ğı kanun tasarıları birer birer gelmektedir. 

Bunlardan ilki olan TRT kanun tasarısının 
değişikliği Millet Meclisinden geçmiş ve Cum
huriyet Senatosuna gelmiş bulunmaktadır. 

— 551 — 



C. Senatosu E : 36 24 . 2 . 1972 O : 1 

1981 Anayasasının 121 nci maddesinde TRT 
özerk bir kuruluştu. 1963 yılında, bu kurulu
şun, Anayasa gereği olan bir tasarısı hazır
lanmış ve 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu ile 
8̂ 9 senedir TRT, özerk bir TET halinde çalışa-
gelmiştir. 

Şimdi, Anayasanın değiştirilen 121 nci mad
desinin ışığı altında, TRT tarafsız, bağımsız 
bir duruma getirilmekte, özerklikten çıkarıl
maktadır. Bu davranış, tabiî Anayasanın bu 
son şekline uygun bir davranıştır. 

Anayasamızın bu son değişikliğinden son
raki 121 nci maddesi, TRT'nin bir kamu tüzel 
kişiliği halinde kurulmasını öngörmüştür, ve 
temel ilke olarak da özerklik yerine tarafsız
lık ilkesini getirmiştir ve maddenin içerisin
de, tarafsızlığın; yönetimde, denetimde ve yö
netim organlarının kuruluşunda dikkate alı
nacağını öngörmüştür. Ayrıca, her türlü radyo 
ve televizyon yayınlarmında tarafsızlığın dik
kate alınmasının lâzımgeldiğini emretmiştir. 

Yeni tasarı bunları, bu ilkelere uygun ola
rak getirmektedir. Ayrıca, bu ilkelerin, bu ta
rafsızlığın gerektirdiği düzenlemeleri sağla
yabilmek için de, TRT'nin eskiden mevcut bu
lunan organları arasına yeni üç organ daha 
katmış bulunmaktadır. TRT'nin eskiden Yöne
tim Kurulu, Genel Müdür, Siyasî Yayınlar Ha
kem Kurulu gibi organları vardı; şimdi geti
rilen tasarıda buna, koordinasyon kurulu, 
TRT Seçim Kurulu ve Genel Danışma Kurulu 
diye üç organ eklenmiştir. 

Arkadaşlar, tasarının getirdiği nitelikler 
hakkında kısaca izahat verdikten sonra, TRT'
nin tarafsızlığı, bağımsızlığı, özerkliği ismi al
tında toplanan kavramın zorunluluğu ve tarihî 
gelişimi hakkında kısaca maruzatta bulunmak 
istiyorum. 

Çok partili sisteme dayanan demokratik re
jimlerde, kamuoyunun büyük bir önemi vardır. 
Kamuoyu tarafsız ve serbest oluşturulursa, 
kamu oyu temayüllerine göre devletin yöneti
mi ve halkın idaresi mümkün olur. Demokra
tik idarenin söz konusu olmadığı yerlerde, ka
muoyu oluşumuna lüzum yoktur. Bugün han
gi çeşit rejim olursa olsun, dikta ile yönetilen 
ülkelerde tek ses vardır; şefin ve yöneticilerin 
sesi. Bu yönde bir kamuoyu, yani, halkın tema
yüllerinden ilham alınarak bir kamuoyu yara-

[ turnasına lüzum yoktur; ama çok partili bir dö
nem, demokratik bir ortam söz konusu olduğu 
zamanlar, tarafsız bir kamuoyu oluşturulması
na şiddetle ihtiyaç vardır. 

Biz de 1945 yılından beri çok partili demok
ratik bir ortama girdiğimize göre, demokrasi 
yönetimi ve anayasalarımız da bunu amir bu
lunduğuna göre, demek ki, bir kamuoyunun 

I serbestçe oluşumunu sağlamamız lâzımdır. Eğer 
kamuoyunun serbest oluşumu sağlanamazsa, de-> 
mokrasi şeklen kalır. Yani, her ne kadar çok 
partili hayat olsa da her ne kadar demokrasi
nin gerektirdiği düzenler ve anayasal kuruluş
lar bulunsa da halkın temayülünü dikkate al
mayan bir yönetim sistemi söz konusu olduğu 
için, demokrasiden bahse'dilemez. 

Demokratik yönetimlerde kamuoyunun oluş
turulması, serbest fikir tartışması ve serbest 
yayınla mümkündür. Biliyorsunuz ki, bundan 
birkaç yüz sene evvel kamuoyunu oluşturacak 
unsurlar, haberleşme araçları çok kısır ve çok 
basitti. Ama bugün, tekniğin gelişen imkânları 
karşısında kamuoyunu oluşturacak ve etkisi 
altında tutacak çeşitli organlar vardır ve bunla
rın da başında basın geldiği kadar, ondan daha 
önemli olan, özellikle geniş halk kütleleri için 
ve özellikle okuma yazma düzeyi düşük bulu
nan az gelişmiş ülkelerde radyo ve televizyon 
büyük önem taşımaktadır. Eğer radyo ve tele
vizyonun tarafsızlığının, özerkliğinin, bağım
sızlığının, - hangi ismi katarsak katalım - şüp
heye düşürüldüğü bir ortam çok partili bir dö
nemde olursa, o zaman toplumda bunalım baş
lar. Biraz evvel de konuşmalarımda işaret etti-
şim gibi, bir dikta rejiminin söz konusu oldu
ğu yerlerde, bu türlü kamuoyu oluşumlarını 
gölgeleyen davranışlara karsı bir reaksiyon söz 
konusu olamaz. Bir dikta idaresinde demokra
tik yönetimden ayrı, hürriyetlere önem verme
yen bir dikta idaresinde, aslında halkın reaksi
yonu, kamuoyunun reaksiyonu kısırdır, oluşa
maz, oluşma imkânına sahip değildir. 

Şimdi Türkiye'de, 1945 yılından beri çok 
partili bir dönem ve demokratik bir idare bu
lunduğuna göre, hangi dönemlerde kamuoyunu 
oluşturma araçlarından sayılan radyonun ta
rafsızlığı bozulmuşsa, o dönemlerde büyük öl
çüde reaksiyonlar söz konusu olmuştur. 1945 
den 1950'ye, 1950'den 1960'a, 1961 'den bugüne 

J kadarki dönemleri dikkate alacak olursak, bu 
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dönemler halkın, kamuoyunun serbestçe oluşu
muna engel olan baskıların yapıldığı zaman
larda büyük infilâklar olmuş, büyük reaksi
yonlar meydana gelmiş ve kamuoyu rahatsız 
olmuştur. Bunu, şu 20 - 25 senelik yakın tari
himizi dikkatle incelediğimiz zaman görürüz. 
Şimdi, kamuoyunun serbestçe oluşumunu sağ
lama ilkesini rahatlıkla sağlamanın yanında, 
bunu engelleyen karşı davranışların da toplu
mu rahatsız etmemesini düşünmemiz lâzımdır. 

1960 öncesinde radyodan büyük ölçüde şikâ
yetler olmuş ve Türk vatandaşı kendi radyo
sunu dinleyemez duruma sokulmuştur. 1960 ön
cesinde birçok aydınlarımız, birçok şehirlileri
miz «Vatan Cephesi» nin tarafgir yayınları 
karşısında Türk radyolarını kapamış, dinlemez 
durumda idiler ve çoğu kez de, yabancı radyo
lardan olayları takibetmek gibi bir duruma 
düşüyorlardı. 

Arkadaşlarım, dış basından ve yabancı rad
yolardan olayları takibetmek, bir kamuoyu 
ve bir fikir oluşumuna yönelen bir ülke için her 
halde bir hacalet içindedir. Yani, ülkeyi o du
ruma sokmak çok yanlış olur ve birçok yanlış 
yargıların, yanlış kanıların bu yolla oluşumu 
sağlanmış olur. Çünkü, dış basın organlarının, 
elbetteki dış radyoların düğmelerini çevirdiği
niz zaman, onların Türk toplumunun millî ha
vasını ve gerçek oluşumunu aksettirmek olanak
ları yoktur ve belki de içerisinde kasıt unsur
ları vardır. O halde, kendi toplumumuzun, ken
di radyolarımızı, nefret duygularına düşmeden, 
sağlam bir şuur ve güven içerisinde dinleme
sini sağlamaya ihtiyaç vardır, işte bu oluşum 
ve Türk toplumundaki bu kanı, 1961 Anayasa
sı ile radyoyu bir özerkliğe kavuşturmuş ve 
ona tamamiyle özerk bir hüviyet verme, her 
türlü politik etkinin dışında tutma imkânlarını 
getirmişti. 

1963 yılından itibaren yürürlüğe giren 359 
sayılı TRT Kanununa bir süre sonra bazı po
litik reaksiyonlar ve bazı karıştırmalar olmaya 
başladı ve bu karıştırmalar 1960 öncesindekinin 
tam tersine oldu. 1960 öncesinde; halkın, bir 
kısım halkın, hiç olmazsa kamuoyunun yarısını 
teşkil eden halkın bizzat kendi direnişi halin
de idi; ama 1963 ten sonra politik çevrelerden 
başlayarak yayılan bir direnme başladı ve tabiî 
olarak bu politik çevrelerin direnişi halka da 
yayıldı. Bazan halkın direnişi politik çevreleri 

etkisi altına aldığı gibi, 1963'ten sonra da, -
Önemle buna işaret etmek isterim. - Politik 
çevrelerdeki direniş bir kısım halka yayılmış
tır. ister öyle olsun, isterse böyle olsun, bu du
rum toplumda huzursuzluk yaratmaktadır, bu
nu kabul ediyoruz. Ama, her halde 1963'te çı
karılan 359 sayılı Kanunun 1969, 1970 ve 1971 
de meydana getirdiği huzursuzluk, 1960 ön
cesindeki huzursuzluk kadar şiddetli değildi. 
Her halde Türk toplumu, 1960 öncesinde oldu
ğu gibi, kendi millî radyosunun düğmelerini 
kapatıp, dış basından ve dış yayından olayları 
takibedecek duruma getirilmemişti. Binaena
leyh, 1961 Anayasası ile koyulmuş olan özerk
lik - biraz sonra onu da eleştireceğim. - 1960 
öncesinde olduğu gibi, huzursuz bir ortamı ya
ratmamıştır; istediğimiz kadar tenkidedelim, 
tenkidedilecek tarafları vardır da, kabul ediyo
rum, ama o halde getirmemiştir. Buna rağmen 
1963lerden itibaren TRT'nin özerkliği aleyhin
de bir kamuoyu oluşturulmuştur. Bunun çe
şitli etkenleri vardır. Ben bunu detayı ile an
latmak ve konuya bu kadar derinliğine girmek 
istemiyorum, ama, bazı noktalardan bu karşı 
koyma ve bu tepki geliş tirilmiştir. 

Bu tepkilerden bir tanesi TRT'nin kullan
mış olduğu dilden ileri gelmiştir ve hatta o ka
dar acı, belki de bir mizah olacaktır; 1961 Ana
yasasında «özerk TRT» değil de, «muhtar 
TRT' dense idi, belki reaksiyon bukadar şid
detli olmazdı. Yani, evvelâ o «özerklik» keli
mesinden ve TRT'nin kullandığı dilin biraz da 
arı dil olmasından reaksiyon oldu. 

Ben şahsan yem dilin kullanılmasına taraf
tar bir insanım ama, zorlama ile yeni dil icat 
etmenin de aleyhindeyim. TRT eğer bu yönde, 
1963'lerden beri zorlayıcı bir dili kullanmışsa 
hata etmiştir; ancak ben o kanaatte değilim, 
yani benim dinleyebildiğim kadarı ile o hal 
yoktur. 

İkinci reaksiyonun oluşturulması, TRT'nin 
malî meselelerinden çıkmıştır. Özerk TRT, her 
hususta kendini özerk kabul eden bir anlayışa 
düşmüş, malî kontrolü kabul etmemiştir. Bir dö
nem olmuştur böyle. Oysa, Devlet bütçesinden 
Yüce Meclislerin onayı ile verilen her türlü tah
sisatın mutlaka Devlet adına kontrolüne ihtiyaç 
vardır. Yasama organlarımız bütçe kanunlariy-
le, üniversitelere de yılda bir milyarı aşıkın, 
son yıllarda bir milyar iki yüz milyon, üç yüz 
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milyon olan yardımlar yapmaktadır, «özerk mü
esseselerdir» diye, oraya verilen tahsisatın 
kontrolünün malî organlarca yapılmaması, Sa
yıştay vizesine tâbi tutulmaması gibi bir konu 
söz konusu olamaz. Böyle bir hata da belki ol
muştur ve vardır bir döneminde. 

Ama, bunun dışında, TRT, 1961 Anayasası
nın ilkeleri doğrusunda bir yayın programını 
oluşturmuş ve geliştirmişse, bu da zamanla ve 
bazı çevrelerce hata sayılmıştır. Halbuki bunun 
hatalı yönü yoktur, olamaz ve Türk toplumu 
1923 lerden beri nasıl bir çağ değiştirme dönemi 
içerisindeyse nasıl 1923 döneminde başlayan 
çağ değiştirmeye 1919 - 1933'ün bazı kahra
manları bile ayak uydurmakta geç kalmış
sa, Türk Toplumu 1960 tan beri de bir 
çağ değiştirme içerisindedir ve bu çağ de
ğiştirmeyi Anayasasında öngördüğü esaslar içe
risinde, bir evrim içerisinde yapmaktadır. Ama, 
bazı çevreler bu çağ değiştirmeyi kavrayama
mışlardır, ereri kalmışlardır ve Anayasa kurumu 
olan bir TRT, bunu kavramış ve bu işte öncülük 
yapmışsa, hatalı gösterilmiştir TRT'nin bu dav
ranışı ki, bu türlü bir davranış tamamiyle hak
sızdır. O derecede haksızdır ki, bu çağ değiştir
meyi, bu Anayasa kurumsal gelişmesini kavra
yamayan çevrelerin bir kaç sene sonra bu doğ
rultuya girdiği görülmüştür. Bu nedenle, bir kaç 
sene evvelki her türlü tenkit, kamuoyunda kö
tü birikimler yapmıştır, ama, havada kalmıştır. 

Biz burada on senedir, Parlamentomuzda 
görmekteyiz; birçok meseleleri, birçok Anayasal 
sorunları önceden tenkideden kurumlar, kuru
luşlar, siyasî partiler birkaç sene sonra onun 
önüne geçmişlerdir. 1961 yılının vergi kanun
larını tenkideden, hatta bir, iki yıl sonra değiş
tiren siyasî kurumlar 1970 - 1971 de 1961'in ka
nunlarını geride bırakan davranışlara girmişler
dir; tebrik edilecek davranışlara girmişlerdir. 
Ama, bunlar için, TRT'nin, zamanında mevziini 
alıp da yaptığı yayınları günü gününe tenkide-
denler olmuştur ve bu, toplumda birikim yap
mıştır. Yönetici kadrolar, aydın kadrolar, bir
kaç yıllık bir gecikme ile hatalarını kavrayıp 
durmaya erişebilmişlerdir, ama halk kitlelerine 
saçılan tohumlar yanlış filizlenmiştir. Binaena
leyh, TRT'ye yönelen hatalar ve yöneltilen hü
cumlar birçok noktada haksız kalmıştır. Belki 
özerklik, tam bir özerklik, bir TRT için, bazı 

kurumlar için, üniversitler için idealdir. Dün
yanın her yerinde demokratik rejimlerde, pür 
demokratik rejimlerde özerklik, en ideal bir il
kedir. Ama, Türk toplumu belki özerkliği haz-
medememiştir 1961 - 1971 dönemi içerisinde. 
Bunu hazmedememek, bünye içerisindeki hasta
lıklardan olmuştur; bu hazmedememek özellik
le siyasî anlayışlardan olmuştur. 

Arkadaşlarım; huzurunuzda bulunan tasarı
nın, Hükümet tasarısı halindeki, metniyle Millet 
Meclisinden buraya gelen metni farklıdır ve bi-

I zim grup olarak kanaatimiz, Hükümet tasarısı 
I daha ileri idi; beş on sene sonraki, biraz evvel 
I söz konusu ettiğim muhtemel bir huzursuzluğu 
I daha çok önleyici, o huzursuzluğa daJha az im-
I kân veren bir tasarı halindeydi. Bu tasarının 
I bazı maddeleri değiştirildi. Bu maddeler değiş-
I fcirilirken, bir evvelki değiştirilen maddemi bir 
I sonraki değiştirilen madde ile başlangıçtan ko-
I ordinasyonu kurulmadığı için bazı açıklıklar 
I meydana gelmiştir. Özellikle 9 ncu madde, TRT 
i Genel Müdürünün görevinden alınmasına iligkin 

Şimdi; 1971'in ihtiyacı olarak TRT'den 
özerklik kaldırılmış, tarafsızlık ilkesi getiril
miştir. Bu da bir ilkedir, sağlam yürütülmesi 
halinde faydalı olacaktır, hata yapılmaması ha
linde faydalı olacaktır. Ama, hatalara duçar 
bir tasariyle ki, biraz sonra onu eleştireceğiz 
«yeni Anayasaya uygun bir TRT nizamı kuru
yoruz» kanısı içerisine girip de yanlışlıklar ya
parsak, Türk toplumunu, konuşmalarımın ba
şında da ifade ettiğim gibi bir süre sonra yeni
den bunalımlara sokacağız. Eğer demokrasi 
varsa, olacaksa, (zaten, demokrasinin olmadığı 
yerde hiç bu kadar çırpınmaya da lüzum yok, 
tek tip bir kamuoyu vardır, yöneticinin empoze 
etmek istediği kamuoyu vardır; bir süre sonra 
kısırlaşan düşünceler vardır, bir kamuoyunun 
yaratılmasına da ihtiyaç kalmaz) Türkiye; çok 
partili bir rejimle bir demokratik sistemin geliş
tirilmesini, kendi tarih doğrultusu içerisindeki 
demokratik sistemin geliştirilmesini yürütecekse, 
bu getirilen tasarıda hatalar yaparsak, birkaç 
yıl sonra bu hataları görüp de düzeltmezsek, 
beş on seneye kalmaz, Türk toplumu, TRT den 
ötürü yeniden bir bunalıma, hem de 1960'larda-
ki bunalımdan daha şiddetli bir bunalıma duçar 
olacaktır. Çünkü; bugünkü toplum 1960 toplu
mu da değildir. 
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konu, daha sonra geçici ek birinci maddedeki, | 
değiştirilen TRT Seçim Kurulu Hükümet tasa
rısından tamamiyle farklı bir nitelik taşımakta
dır ve bir koordone sağlayamadığı için açıklık 
getirmektedir ve gelecekteki TRT nin taraf
sızlığına gölge düşürecek bir nitelik taşımak
tadır. 

Sözlerimin başında ifade etmiştim, tasarı ge
nel anlamıyla, 1961 Anayasasının 19T1 de de
ğiştirilen 121 inci maddesine uygun hükümler 
uygun ilkeler getirmiştir ve bu yönüyle tümü 
üzerinde, bu değişiklikler üzerinde muhalif ol
mak mümkün değildir. Ama, tasarının önemli 
iki maddesi ciddi muhalefetimizi gerektirmek
tedir. Bunlardan bir tanesi Genel Müdürün gö
revinden alınmasına ilişkin 9 ncu madde; diğe
ri de, yeni bir organ olan TRT Seçim Kuruluna 
ilişkin ek madde 1. Bir de, bir göstermelik du
rumu yaratan 4 ncü maddenin altıncı fıkrasına 
muhalefetimiz vardır. Bu muhalefetimizi, genel 
hatlarıyle maddeler geldiği zaman açıklayaca
ğım, ama kısaca şunu arz etmek isterim 

Yönetim Kurulunun teşkiline ilişkin dördün
cü maddenin altıncı fıkrası Yönetim Kurulunu 
tesbit eden önseçmenler diye niteleyebileceği
miz kuruluşlar getirmiştir. Yönetim Kurulunun 
on bir üyesi; bir genel müdür, Hükümet temsil
cisi olarak üç kişi üniversitelerden üç kişi, sa
nat çevrelerinden iki kişi ve bir de gazeteciler, 
işverenler ve işçi çevrelerinden olmak üzere iki 
kişiden meydana gelmektedir. Bunların seçimi
ni oluşturmak için kademeler konmuştur araya. 
Meselâ üniversitelerle ilgili olarak, çeşitli üni
versitelerden ikişer temsilci olmak ve sonunda 
akademilerarası kuruldan da iki olmak üzere 
yirmi kişilik bir önseçmen tesbit edilmiştir. Ka
nundaki tabiri önseçmen değildir, ben yakıştı
rarak arz ediyorum. Bunlar kendi aralarında 
üç dalda ikişerden altı aday seçiyorlar ve mad
dede ifadesini bulan ve yeni bir kurul olan TRT 
Seçim Kuruluna altı aday veriyorlar. TRT Se
çim Kurulu bu altı adaydan üç dalda bir üniver
site üyesi seçiyor. Yani, bir kademeli seçim. Ön
seçmenler yirmi kişi ve onlar altı kişi seçiyor; ı 
TRT Seçim Kurulunun seçeceği üç adaya karşı 
iki misli aday veriyorlar, iki üye seçiyorlar. Bu 
sistem, Hükümet tasarısındakinin aynı, bir fark 
yok. Sanatçı çevrelerden, Devlet Konservatuva-
rı, büyük şehirlerin bazı organları, bunların do
ğu ve batı müziği bölümlerinden ikişer aday- J 

I seçiliyor; bunlar da ikişer aday olarak TRT 
Seçim Kuruluna veriliyor. TRT Seçim Kurulu 
bunları bire düşürerek bir seçim yapıyor. Bu da 
normal olabilir. Yalnız, en sonunda muhalefeti
mizi gerektiren bir yer var. 

iki üye seçiliyor. Bu iki üyenin seçimi için 
önce Ankara Gazeteciler Cemiyetinden, istanbul 
Gazeteciler Cemiyetinden, izmir Gazeteciler Ce
miyetinden evvelâ önseçmen olarak birer kişi; 

En fazla sayıda işçiyi temsil eden İşçi Sen
dikaları Konfederasyonundan, yani bugünkü 
durumda Türk-iş'den, üç kişi; 

işveren sendikalarından, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonundan, Türkiye Ti
caret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinden, Türkiye Ziraat Odaları Bir
liğinden üçer temsilci olmak üzere 18 temcilsi 
meydana geliyor. 

Bunlar kendi aralarından dört kişi seçiyor
lar ve birisi gazeteci, birisi de gazeteciler dışın
da bir üye olmak üzere iki üyeyi TRT Seçim 
Kuruluna veriyorlar. 

Şimdi bu altıncı fıkrada, birisi basından, 
birisi basından olmayan iki kişiyi seçmek için 
çeşitli kuruluşlar bir araya gelmiş. Demokratik 
bir görünüm var. 18 kişi bir araya geliyor, fa
kat bu 18 kişinin içerisinden önseçime katılan 
üç gazeteci, üç işçi temsilcisine mukabil 12 tane 
işveren niteliğini taşıyan kuruluşun temsilcisi 
var. 

Şimdi hal böyle olunca; 1971 Türkiyesi, bir 
işveren, sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev 
ortamını yaşayan bir Türkiye'dir, işveren ve 
işçi çevreleri birbirinden farklı nitelikler taşı
yan çevrelerdir. Bunların hepsini bir araya ge
tirip ve ağırlığı da işveren çevrelerine veren bir 
seçim sisteminin sonunda ortaya çıkacak aday
ların işçiyi temsil ettiğini iddia etmek mümkün 
olamaz. Ya; işçiyi tamamiyle çıkarmak lâzım
dı, gazetecileri tamamen çıkarmak lâzımdı veya 
en sonunda seçilen iki kişiden bir tanesini bu 
kuruluşlara, bir tanesini de işverenlere ayrı 

j ayrı vermek lâzımdı. Aksi halde, 12 kişilik olup 
ve ekseriyeti sağlayan işveren çevrelerinin «şu 
gazeteciyi seçiyoruz» dedikleri zaman, o adam 

I aslında gazetecidir, ama o adam işverenlerin 
fikriyatını temsil eden gazetecidir. Bu, gazete
cilerin fikriyatını, ya da işçilerin fikriyatını 

] temsil eden gazeteci olamaz. Binaenaleyh, meka-
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nizma burada göstermelik bir hale düşmüş
tür ve neticede de, 11 kişiden iki kişi seçildiği 
için, yönetimde az çok bir fikir tercihini gerek
tiren ve tarafsızlığı bozucu nitelik vardır. Bu, 
inkâr edilemez bir şey, yani kesin. Bu bakım
dan ya, «Seçilecek iki kişiden birini bu taraf, 
birini de bu taraf seçecek» diye ayrılmalıydı 
ya da, eşit derecede ve sayıda kurumlar katıl
malıydı bu seçime. 

Önemli gördüğümüz ikinci nokta, TRT Ge
nel Müdürünün görevinden alınmasına ilişkin 
olan 9 ncu maddedir. 

Şimdi bu tasarı, bundan evvelkinin aksine 
olarak genel müdürü çok daha yetkili, çak da
ha güçlü bir duruma getirmiştir. Bu, belki bir 
gerek, bir icabdır, ama, daha güçlü hale geti
rilen bir TRT Genel Müdürünün daha tarafsız 
davranacak bir durumda olması ve o durumla 
teçhiz edilmesi lâzımdır. Aksi halde, onun ta
rafsızlığının zedelendiğini kolaylıkla iddia et
mek mümkün olur. 

9 ncu maddenin bu kısmında, TRT Genel 
Müdürünün görevinden alınmasını gerektiren 
halleri ikiye bölmüştür; Oysa Hükümet tasarı
sında tek bir antet altında,, bir başlıkta ve bir 
prosedürde mütalaa ediliyordu. Benim kanaati
me göre Hükümet tasarısı çok daha olgun idi, 
TRT Genel Müdürünün tarafsızlığını korumak 
yönünden çok daha güzel bir mekanizma getir
miştir. 

Onlar şunlardı : 
«... TRT nin, Anayasanın ve bu kanunun 

öngördüğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve ta
rafsızlık ilkesinden uzaklaştığı...» Gayet doğru. 

«... veya Genel Müdürün görevi ile ilgili ola
rak ağır bir hizmet kusuru işlediği...» 

«... Millî güvenliğin, kamu düzeninin veya 
Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı veya 
Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği haller
de...» 

Yani, bu hallerde Başbakanın, TRT Seçim 
Kuruluna yapacağı başvurma ve bu kurulun 
olumlu görüşünü bildirmesi üzerine Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile genel müdür görevin
den uzaklaştırılabilir. Yani, şu saydığımız bü
tün hallerde, görevinden alınmasını öngören, ge
rektiren bütün haller için Başbakan TRT Seçim 
Kuruluna başvuruyor. Çok önemli bir kurul 
yeni kurulan TRT Seçim Kurulu. Başbakan TRT 

Ssçim Kuruluna başvuruyor, ondan olumlu bir 
onay, olumlu bir sonuç aldıktan sonra Bakan
lar Kurulu Kararnamesi ile genel müdürün işi
ne son veriliyor, işinden uzaklaştırılıyor. 

Şimdi, TRT Seçim Kurulu, gerçekten çok 
bağımsız bir durumu yaratacak halde kurulmuş
sa - ki öyle olmak lâzımdır ve öyledir - o takdirde, 
bu prosedürün işiemesi sonucu genel müdürün 
görevinden alınması halinde, «Bu Genel Müdür, 
politik mülâhazalarla görevinden alınmıştır» 
demek mümkün olamazdı. Yani, bu prosedür 
işleyecek, bir; TRT Seçim Kurulu mutlaka ta
rafsız olacak, iki. Bu ikisinin varlığı halinde, 
Genel Müdür elbette ki Başbakan değiştirecek. 
Gayet normal. Bir Başbakanın TRT Genel Mü
dürünün değiştirilmesi için çaba gösteremeyecek 
durumda olması, bu kadar kolunun, kanadının 
kırılması elbette yanlıştır. Bu prosedürün bu 
şartlar altında işletilmesi sonucunda, «Genel Mü
dürün görevinden alınmasında tarafsız davra-
nılmamıştır, tarafsızlık bozulmuştur, partizan
lık yapılmıştır, politika karıştırılmıştır», iddi
aları bir derecede mümkün olamazdı. 

Halbuki şimdi, Millet Meclisinde değiştiri
len metinde bu şartlar ikiye bölünmüştür. 

Bir kısmı, Başbakanın, TRT Seçim Kurulun 
dan olumlu bir görüş sormasına lüzum göster
meyen hallerdir; Başbakan doğrudan doğruya 
değiştirmektedir. Bir kısmında da, yine Hükü
met tasarısında olduğu gibi, Başbakanın TRT 
Seçim Kuruluna sormasını gerektiren haller ko
nulmuştur. Bu kısmında tasarının, Hükümet 
tasarısından farkı yoktur ve kanaatimizce de 
tarafsızlığı zedeleyici, politikanın kanadığını 
iddia edici bir sonuç yaratamaz. 

TRT Seçim Kurulundan olumlu görüş alın
masının kalktığı haller şunlardır : 

«... Millî güvenliğin, kamu düzeninin veya 
Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı veya 
Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği haller
de...» 

Demek ki; millî güvenliğin, kamu düzeninin 
veya Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı, 
bir de Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği 
hallerde, Genel Müdür, gerekçesi açıkça göste
rilerek Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile gö
revimden alınır. TRT Seçim Kuruluna sormak 
yok. 

işte bu noktada arkadaşlarım, ileride toplu
mu son derecede rahatsız edecek hükümler yat-
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maktadır. Bu halde, daima, iktidarların TET 
Genel Müdürünü politik nizalarla değiştirmesi 
iddia edebilecektir ve bu iddialar çoğala çoğala, 
yoğunlaşa yoğunlaşa toplum bunalıma sokula
caktır. 

O nedenle, bunun da aynen Hükümet tasa
rısında olduğu gibi, TRT Seçim Kurulundan so
rulmak suroti ile yapılmasında yarar vardır. 
Biz grup olarak TRT Seçim Kuruluna da mu
halifiz, ama onun şekline muhalifiz. TRT Seçim 
Kurulu aslında çok tarafsız kurulmaktadır, 
çok daha basit mekanizma ile kurulmaktadır 
ve tarafsız bir TRT Seçim Kurulu var olduğu
na göre de, daima ona sorularak yapılan bir 
atama ve değiştirme işleminin partizanca ya
pıldığını, politik iddialarla yapıldığını iddia et
mek de mümkün olamayacaktır. 

Bir de, bu TRT Seçim Kuruluna ilişkin son 
madde var; Ek Madde 1. 

Şimdi, yeni bir organ olarak kurulan TRT 
Seçim Kurulu; aslında tam bağımsız olan, fakat 
tam özerk durumda olamayan bir TRT'nin, 
tarafsız bir organ olmasını, hiç bir etki altında 
kalmayacak bir kurulu olmasını sağlamak için 
kurulmuş bir organdır. 

Bu organı kurmanın çeşitli metodları var
dır. Hangi metodlarla kurarsak bu organ çok 
tarafsız olur? Tabiî, çok tarafsız olduğu için de, 
onun süzgecinden geçen her türlü eylem, her 
türlü tasarruf bağımsızlığını bozmaz, tarafsız
lığını bozmaz TRT'nin. 

Şimdi, Hükümet tasarısında çeşitli unsurlar 
kullanılmıştır. Yargı organlarından Yargıtay, 
Danıştay başkanları veya seçeceği birer üye, 
Askerî Yargıtay Başkanı; yani bir kategori ha
linde yargı organlarının başlarını almıştır ve 
buna, bir kısım üniversite rektörlerini eklemiş
tir. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, Barolar 
Birliği Başkanı, Maliye Bakanlığı müsteşarı, 
Kültür Bakanlığı müsteşarı gibi bir kısım da 
idarî kişileri almış, bunlardan büyük bir kuru
luş yapmıştır. Bunlar, mevcutları 20 - 25 kişiyi 
buluyor her halde, tam saymadığım, TRT Seçim 
Kurulu olarak toplanıyorlar ve yargı organları 
ve üniversitelere çoğunluk vermek suretiyle de 
bir tarafsızlık görünümü veren TRT Seçim Ku
rulunu kuruyorlardı. Şimdi, bu bir mekanizma
dır. Daha başka türlü mekanizmalar da kuru
labilir. 
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I Hükümet tasarısını Millet Meclisinde değiş
tiren şekil ise, bambaşka, çok daha basit, daha 
kolay bir mekanizma kurmuş. O da; «Üniversi
te rektörleri arasından Cumhurbaşkanınca se
çilecek dört rektör» demiş. Cumhurbaşkanı 4 
rektörü seçecek ve bir de Millî Güvenlik Kuru
lu Genel Sekreteri buna katılacak, bu TRT 
Seçim Kurulu olacak. 

Mekanizma gayet basit; tarafsız Cumhur
başkanınca seçilecek özerk üniversitelerin rek
törleri olan kişilerin bir araya getirilmesiyle 
kurulan TRT Seçim Kurulunun bağımsız olacağı, 
tarafsız olacağı yüzde yüz. Bunda benim hiç bir 
şüphem yok. Yani, Cumhurbaşkanı tarafsızlığı
nı bozarak kamu oyunu yanıltmışsa, zaten her-. 
şey bozuk gidiyor demektir. Ama, Anayasamı
zın öngördüğü tarafsız ve bağımsız Cumhurbaş
kanının, (ki, o makama gelenlerin hepsi taraf
sız olacaklardır ve tarafsızlıklarını koruyacak
lardır) bu yüce müessesenin, bu bağımsız müesse
senin seçtiği bu 4 kişinin meydana getirdiği bir 
kurulun, bağımsızlığından, tarafsızlığından şüp
he edilemez. Bu doğru. 

Yalnız, buradaki şüphemiz şuradan ileri gel
mektedir; Anayasamızın 97 nci maddesinde 
Cumhurbaşkanının görevleri ve yetkileri yazılı
dır. Bu görev ve yetkiler genel anlamıyla ya
zılmıştır. Bunun dışında, Anayasanın bazı mad
delerinde Cumhurbaşkanına bazı görevler ve
rilmiştir. Meselâ, Anayasanın 70 nci maddesin
de, kontenjan senatörlerini seçme görevi veril
miştir. 83 ncü maddesinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin toplantıya çağrılması Cumhurbaş
kanına görev olarak verilmiştir. 93 ncü madde
de, Cumhurbaşkanına kanunların yayınlanma
sı görevi verilmiştir. 98 nci maddede, Cumhur
başkanının sorumsuzluğu tarif edilmiştir. Ka
rarnamelere koyduğu imzalardan Başbakan ve 
ilgili bakan sorumludur. Bu yüce makamı, bu 
kadar lâyüsel yapmıştır. 141 nci maddede As
kerî Yargıtay üyelerini hangi prosedüre göre 
seçeceği kaydedilmiştir. 145 nci madde de Ana
yasa Mahkemesine seçilecek iki üyenin Cum
hurbaşkanınca seçileceği söylenmiştir ve niha
yet, Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşka
nınca yenilenmesi hususu, Başkomutanlığın 
temsili, Genelkurmay Başkanının atanması, 
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmesi gibi 

I görevler Anayasada sayılmıştır. Bunların dışın-
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da da, Cumhurbaşkanına başka bir görev veril
miştir. Bir 97 nci maddede genel görevleri var
dır, bir de Cumhurbaşkanına Anayasanın diğer 
bazı maddelerinde verilmiş görev ve yetkiler 
vardır. 

Şimdi, Askerî Yargıtaya, Anayasa Mahke
mesine, Kontenjan Senatörlüğüne seçim hakkı
nı kullanan ve bu hakları Anayasadan alan 
bir Cumhurbaşkanına TRT Seçim Kurulunu 
seçme gibi bir görev veriliyor. TRT "de Anaya
sanın 121 nci maddesine göre özerk bir kuru
luş, bağımsız bir kuruluştur. TRT Seçim Kuru
lu adı altında böyle bir kuruluşa bu kadar 
önemli kişileri atamayı, bir görev olarak kanun
la Cumhurbaşkanına vermek, bir hukuk karma
şıklığı yaratıyor; Anayasaya aykırılık demeye
lim, uygunluk şüphesi yaratıyor ve Cumhuriyet 
tarihimizde Cumhurbaşkanlarına, kanunları ve
to etmek gibi yetkisi olan yüce bir makama, 
kanunla görev verildiği görülmemiştir. Böyle 
bir şey yoktur. Bizim burada şüphemiz var, bu 
noktada boşluk olduğu kanısındayız. 

Yani, biz prosedürün iyi seçildiğine, iyi kul
lanılacağına kaniiz, böylelikle TRT Seçim Ku
rulunun en tarafsız organ olarak kurulacağına 
kaniiz; bunda şüphemiz yok. En tarafsız kişi
leri, en bağımsız kişileri Cumhurbaşkanının se
çeceğine onanıyoruz, ama Cumhurbaşkanına ka
nunla görev vermenin yanlış olduğunu sanıyo
ruz. Bir de bunun üzerinde şüphemiz var. 

Grubum adına tasarı üzerindeki konuşmala
rımı bu şekilde özetlemiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Müstaceliyetleri derkâr olan ve müzakere 

edilip kabul edilen yasaların açık oylamalarının 
sonucunu arz ediyorum : 

62 S. Sayılı, 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununun bazı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına 118 kabul oyu verilmiş ve tasarı ka
nunlaşmıştır efendim. 

72 S. Sayılı, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına 121 sayın üye oy kullanmış, 120 
kabul, 1 çekinser oy verilmiştir. Bu suretle bu 
tasarıda Senatomuzca kabul edilmiştir. 

73 S. Sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
122 sayın üye oy kullanmış, 121 kabul, 1 çekin
ser oyla Senatomuzca kabul edilmiştir. 

74 S. Sayılı, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına, 125 sayın üye oy 
kullanmış, 125 kabul oyu verilerek Senatomuz-* 
ca kabul edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
Grupları adına söz alan üyelerden yalnız Sa

yın Mehmet Hazer kaldı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Hazer, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET HAZER 
(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bu tasarı üzerinde grubumuz görüşünü hazır
layan arkadaşımız maalesef rahatsızlığı dolayı-
siyle bulunamadığı için, bendeniz bu konuda 
özetle birkaç söz söylemekle yetineceğim. Bu 
mazeretimizi peşinen kabul etmenizi rica edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği ğilbi Türki
ye'miz uzunca bir süreden beri değişme içinde
dir, gelişme içindedir. Sosyal bakımdan böyle
dir, ekonomik bakımdan böyledir, politika ba
kımdan böyledir. Bu değişme süreci içinde ha
berleşme ve radyo, televizyon gibi çok önemli 
konularda ve vasıtalarda da birtakım tahavvül-
ler olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. 

İşin anaesprisi şudur; her devirde, her dö
nemde TRT, yani daha evvelki Radyo Kurumu
nun mümkün oldukça tarafsız, açık, millî 
maksatlara uygun bir organ halinde çalışması 
arzulanmıştır. 1960 öncesi böyle arzulanmış, 
1960 sonrası böyle istenmiştir; fakat maalesef 
bu kurum, ayrımım yaptığım her iki dönemde 

, de kuruluşundan sonraki yıllarda karışmaya, 
dejenere olmaya başlamış, şikâyetleri aleyhin
de toplamış ve yaptığı büyük hizmetler de bu 
şikâyetlerin gölgesi altında kalmıştır. Aslında 
TRT Kurumu Türkiye'de çok büyük hizmetler 
yapmıştır. Âdeta bir okul hizmeti yapmıştır, 
büyük halk kitlelerini memleket meseleleriyle, 
ilgilendirmiş, kamuoyunu oluşturmuş, monoton 
bir toplumldan, konuşan, münakaşa eden, fikir 
sahibi olan bir toplum yaratmıştır. Bu büyük 
bir merhaledir ve bunda TRT nin büyük hiz
meti olmuştur. 
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Özellikle 1960 sonrası, yani 1961 Anayasasın
dan sonra Türkiye'de de başlayan yeni fikir 
akımları radyo ve televizyonda kendisine mec
ra aramış, vatandaşın kulakları mikrofonlara, 
gözleri ekranlara dönmüş ve buradan fayda
lanmak istemiştir. Bu dönemde esefle ifade ede
yim ki, bazı aşırılıklar, kuruluş maksadına ay
kırılıklar, hattâ millî menfaatlere aykırılıklar 
da olmuştur. Devlet otoritesini sarsan ve nizam 
tanımayan bazı gelişmeler de görülmüştür. Ama, 
hiçbir surette TRT yi tümü ile ahlâk dışı, fazi
let dışı, kanun dışı nitelemeye kimseyi haklı 
görmüyoruz ve böyle bir fikre de katılmıyoruz. 
TRT, tümü ile fazilet içinde, kanun 
içinde, ahlâk içinde Türk toplumuna 
hizmet etmiştir. Arz ettiğim gibi sap
malar olmuştur, şikâyet edilecek noktalara 
varılan haller olmuştur, otorite zaafı görülmüş
tür. Ama, özellikle bundan evvelki genel mü
dür; isminden bahsetti sayın Adalet Partisi 
Grup sözcüsü arkadaşımız, bir hayat pahasına 
hizmet etmiş insandır. Kusuru olmuştur; her 
hizmet sahibinde görülen kusur kadar kusuru 
olmuştur. Fakat, o hizmet ettiği dönemde de 
çok büyük mukavemetler göstermiş, içten dış
tan; kurumun içinden dışından gelen tepkileri, 
etkileri azaltmaya çalışmıştır. 

Esasen böyle kurumları dejenere eden, mak
sattan uzaklaştıran, dıştan gelen etkilerden 
çok, içindekilerin tutumu olmuştur. Şimdi bü
yük ümitlerle Anayasamızda yaptığımız yeni 
değişikliklere uygun bir tasarı getiriyoruz ve 
TRT den yeni hizmetler bekliyor, istikametler 
gösteriyoruz. Ümidederim ki, bu istika
metlerden bu kurum ayrılmayacaktır, şaş
mayacaktır. Ama, sadece ümidimizi bu 
tasarının maddelerine bağlamıyoruz. Sosyal 
gelişmeler, politik gelişmeler kanunların da 
önünde giden etkenlerdir. Toplum ihtiyaç 
duydukça kanunlarını değiştirir. Fakat ihti
yaçlar kanunlar kadar ağır yürümez. Sıçrama 
yapan ihtiyaçlara uygun bir tedbir alınmaz
sa, idare bu istikamette kendisini derleyip to
parlayıp hizmete girmezse, bu kanun da ya
rın yetersiz bir hale gelebilir, yarın aynı şi
kâyetleri nefsinde toplayabilir. 

O itibarla, TRT Kurumunun yeni tasarısın
da yeni hükümler var, yeni müesseseler ku
rulmuş. Yani, sütten ağzı yanan Türk toplu
mu, yoğurdu üfleyerek yemek için tedbir dü

şünmüştür. Ama, bütün bu tedbirlerin yöneti
min içine gireceği anlayışla beraber yürümesi 
lâzım. Yönetim günün şartlarına, memleketin 
ihtiyaçlarına uygun tedbirleri zamanında alıp 
uygulamazsa, bugün ümitle beklediğimiz hiz
metlerin çoğunu yarın görmeyebiliriz. Dün ihti
yaç duyulan, şikâyet edilen bazı konular ıs
lah olunmaktadır. Yeni tedbirler getirilmekte, 
kurumlar, yeni müesseseler kurulmaktadır. 
Bunların Anayasa bakımından eleştirilecek 
tarafları vardır. Biraz evvel konuşan Sayın 
Karaman'ın temas ettiği bazı konularda ben
denizin de endişelerim vardır. Fakat sadece 
bu bir iki noktadan dolayı, partilerin bidayet
te anlaşarak hazırladıkları böyle bir tasarıya 
menfi bir durum takınmak ve aleyhte oy ver
mek ihtiyacında değiliz. Onu olumlu oyları
mızla destekleyeceğiz ve TRT Kurumunun yeni 
hüviyeti ile yeni kuruluşlariyle, yeni madde
leriyle memleketin ihtiyaçlarına uygun bir ça
lışma göstermesini de baştan temenni etmek
teyiz. 

Aslında bu kuruluşa dil bakımından, yeni ih
tiyaçlara göre alet yapma bakımından ve prog
ramlarında millî esasları Atatürkçülüğü, Türk 
tarihinin zenginliklerini geliştirmesi için hepimi-
zni ihtiyacı var, hepimizin temennileri bu nok
tada toplanmaktadır. 

Bu kısa mâruzâtımla grubumuzun TRT Ka
nununun tümü hakkındaki fikrini ifade etti
ğimi zannediyorum. Bu inançla Yüce Heyeti
nize saygılarımı sunar, TRT Kanununun Türk 
Milletine hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Grulblar adına konuşmalar bitmiştir efen

dim. 
Şahısları adına söz alan sayın üyeleri sıra

sı ile tekrar arz ediyorum: Sayın Dikeçligil, Sa
yın öztürk, Sayın Çizrelioğlu, Sayın Akça, Sa
yın Cebe, Sayın Alpaslan, Sayın Tevetoğlu, Sa
yın Çağlayangil. 

Söz sırası Sayın Dikeçligil'de. Buyurunuz 
efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGlL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, 

TRT Kanununun bazı maiddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının madde
leri üzerinde pek fazla bir şey söyleyecek de
ğilim. Yalnız, bu kanun çıktıktan sonra, elbet-
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te Türk Milletinin gözü ve kulağı olan, gördü
ğüne inanan Türk Milletini eğiten TRT'nin va
zifesi büyüktür. îş, bu vazifeyi tatbik edenle
re bağlıdır. 

Benim kanaatimce, dedelerimizin güzel bir 
lâfı vardır. «At binenin, kılıç kuşananın». İda
re edenler, müesseselerde çok kabahat arama
malıdır. Çünkü o idarecidir. Müesseselerde ka
bahat varsa ve müzminleşiyorsa, mutlaka, mut
laka Devletin bir organı olan o müesseseler
de ıslah vazifesi onundur. 

Bu kanundan sonra belki yeni kanunlar 
da gelebilir; bu hayat nizamıdır. Bu da ihtiya
ca kâfi gelmezse tekrar yeni bir tadil teklifi 
getirebilirsiniz. Ama, şimdiki Devlet Bakanı çı
kıp da idare ettiği kurama diyemez ki; şöy
le şöyle şunları yaptın, sen bunları bu hale ge
tirdin.. Çünkü, idaresi ona racidir. O idareci 
olarak kurumun aksak taraflarını gördüğü an
dan itibaren kanun tadilini hazırlar Parla
mentoya getirir. Parlamentoda bu kanunun de
ğişme şartlarını ileri sürer. Değişme şartları
nı ileri sürdüğü takdirde, eğer kabul edilmi-
yosa, onun başında bulunan Bakan; «Ben bu 
müesseseyi yürütemeyeceğini» der. «Bu sizin 
tutumunuzla, bu haliyle, bu kanunla bu mües
sese yürümez. Türk Milletine faydalı değil
dir.» der. Bunun prensibolarak kabul edilmesi 
lâzımdır. Eğer siz bu prensibi kabul etmiyor
sanız, müessese elinizdeki mevcut kanunla yü
rümüyorsa, hakikaten kötüye doğru gitmiş
se, ki gitmiştir, Türk Milletinin kalbine, özü
ne, herşeyine hitabeden ve millî vahdeti te
min etmeye memur olan bir müesseseye kötü 
fikirler girmiştir. Bu açıktır, bunu defalarca 
Bütçe Komisyonunda söylemişiz ve tenkit et
mişizdir. Giyimiyle, kıyafetiyle herşeyi ile, bü
tün tutumu ile TRT sevimsiz bir hale gele
bilmiştir. Ama bunun içerisinde bazı şahısla
rı topyekûn bir kenara atmak mümkün de
ğildir. Meselâ, Meclis çalışmalarını izleyen TRT'-
ye mensup arkadaşlarımız herkes tarafından, 
gerek tutumlariyle, gerek cıavranışlariyle ve ge
rekse bildirileriyle normal karşılanmaktadır. 
Bunların içerisinde iyisi de vardır, kötüsü de 
vardır. Aşırı fikirde ve memleket kanunları
na aykırı tutumda olan bir zümre de vardır. 
Bu böyle olunca, Devleti idare edenler, Hükü
meti idare edenler vaktinde o müesseseye neş
teri atmakla mükelleftirler. Bütçe Komisyonunda-

yaptığımız konuşmalarda bunu defaatle söy
ledik. Ama, efendim yan tesirler varmış... Bun
da yan tesirler düşünülmez. Devleti idare eden
ler, çoğunluğu elinde tutan insanlar, nereden 
yan tesir gelirse gelsin, memleketin menfaatine 
uygun kanunu çıkarmakla mükelleftir, zama
nında tedbirini almakla mükelleftir. 

Simidi eski giden Umum Müdür, ben bura
da söyledim, ailesinden almış olduğu terbiye 
itibariyle gayri millî bir arkadaş değildir, mil
liyetçi bir insandır. Yalnız iki sıkıntı arasında 
kalmıştır. Birisi, kendi bünyesi içerisinde olan 
rahatsızlığı (ki, bu duyulmuştur) ve ikincisi 
de, kendi idaresinde bulunanların kendisine kar
şı keyfiyetidir. Bu açıktır. Ben daha evvelki 
konuşmalarımda söylemişimdir, zabıtlarda var
dır. Böyle olunca, müessesenin başında bulu
nan Genel Müdür elbette o müesseseye sözünü 
geçiremez. Hükümetin mutlaka müessesenin ba
şında bulunan Genel Müdürün yanında olma
sı, onu tutması ve bu hususta onu ikaz etme
si lâzımıdır. Karşısına aldığı vakit kendiliğin
den direnme olacaktır. Bunu söylemekten mak
sadım şu veya bu değil; ileride böyle bir ha
taya düşülmemesi içindir. Herkes idarecilik yap
tı, idarecilikte maharet, sevk ve idare ettiği 
insafları kendisine bağlayabilme hüneridir 
ve kendine bağlayamaldığı andan itibaren de 
neşteri vurup, onu bir tarafa atına keyfiyeti
dir. Yoksa, bunda filân oldu diye, kendinde 
biraz o cesareti görmediği takdirde, müessese
yi elinizden çıkarabilirsiniz. 

O zaman yarışmalar oldu.. Hakikaten, Tür
kiye'de bir müessesenin kendisini fikir akım
larına uydurması mecburiyeti yoktur. O mües
sese, her şeyden evvel Türkiye'nin bütünlüğü
nü temin etmelidir. Nedir o? Anayasanın ön
gördüğü fikirler, memleketin birliği, beraber
liği... Bununla beraber, noksanlık tenkit edi
lirken yıkıcı da olmamalıdır. O zamanki Köy 
saati programlarında aynı insanlar sahneye 
çıkmış, aynı insanlar konuşmuş ve aynı in
sanlar bir tahrik unsuru olarak hareketlerde 
bulunmuşlardır. Bunu kimse inkâr edemez. 
Ama bunları önleyebilmek için, idarecilerin 
daha önce bunların önüne geçmesi lâzımdı 
ve geçilebilirdi kanaatimce. 

Şimdi, eski Umum Müdür de ayrılırken; 
«Ben ayrılacaktım kabul edilmedi» dediler. De-
mekki, kendisi ayrılacağı zaman, yapamaya-
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cağını ikrar ettiği andan itibaren ayrılması 
kabul edilir ve yerine çok enerjik, kuvvetli in
san getirilebilirldi ve getirilmesi iktiza eder
di. 

Simidi şu konunun maddeleri değişmeden, 
(Henüz değişmedi, değiştirilmesi istenen mad
deleri önümüzde) 12 Marttan bu yana kadar 
TRTUe eskiye nazaran bir düzelme var. Ne 
ile idare ediliyor bu TRT? Eski Kanunla ida
re ediliyor. Yani, daha .şu meriyete girmiş bir 
kanun değildir, tasarı halindedir. Şu halde, 
dedelerimizin dediği gibi: «At binenin, kılıç 
kuşananın». Binaenaleyh, birincisi ve kılıç ku-
şanıcısmı iyi intihabetmek ve ona da destek ol
mak lâzımdır. Bir genel müdür gelmiştir, vaziye
ti de buna müsaittir; derhal o eski Kanunla 
TRT'ye yeni bir veçhe, yeni bir istikamet ver
miştir ve Hükümet de onun yanında olmuştur. 
Şimdi diyeceğiz ki, «Efendim Sıkıyönetim var 
da ondan». Ben bunu da kabul etmiyorum. 
Türkiye her zaman sıkıyönetimle idare edile
cek bir memleket değildir. Sıkıyönetim kal
kar kalkacaktır; sadece sikıyönetim olduğu 
zaman mı biz müesseselere hâkim olacağız? 
Yani, müesseselere hâkimiyetimizi gösterece
ğiz? O halde, biz demokratik rejime kendimi
zi elyak görmüyoruz demektir. Kanunu, mü
eyyidelerimizi, kuvvetimizi kendimiz kulla
namıyoruz demektir. Şahsen, bendeniz bunu da 
kabul etmiyorum, çünkü sıkıyönetim de kalk
sa, başka ahval de olsa, bu ahvalde olduğu gibi 
mutlaka Devlet idaresinin ve TRT'nin Tüzük 
ve programı dairesinde yürümesi iktiza eder. 

Şu madde şöyle olmuş; 19 kişi imiş, 11 kişi 
seçilmiş; Genel Müdür Bakanlar Kurulu tarafın
dan tâyin edilir vazifesine nihayet verilebi
lir ve aynı zamanda yerine başkası da alma-
bilirmiş... Mesele bu değildir. Şimdi esas olan, 
oradaki idare edenlerin hüsnüniyetidir. Devleti 
idare edenlerin; bunun muhtar bir müessese, 
yeni tabiriyle özerk bir müessese halinde ka
labilmesi için siyasî düşüncelerden uzak, mem
leket menfaatlerini önplana alan bir idare sis
temini destekleyen insanı veya oraya doğ
ru götüren insanı teşvik etmesi ve onu öyle 
kabullenmesi lâzımdır. Meselâ, benim her sö
zümün aynen TRT'de verilmediği gün elbette 
müteessir olacak değilim ve olmamak lâzım. 
îlle bir tarafı ağır bastı, filân tarafı şöyle il

tizam etti diye hissiyatımıza kapılmamamız 
lâzım, tyi bir Hükümet, elbette hissiyatından 
uzak olarak, tarihî akıştanda ibret alarak, ge
nel müdürün gelişi güzel atılmasını, vazifesin
den çıkarılmasını düşünmez ve düşünmemesi 
lâzımdır. 

Onun için, Kanunun maddelerine değil, de, 
tatbik edenlere ve tatbik edenlerin niyetine 
bakmak lâzım. İnşallah tatbik ediciler iyi ni
yette olur, iyi niyetle tatbik eder ve umumi
yet itibariyle, kendi istikâmetinde müessesele
ri kullanma temayülünden kendisini uzak tu
tar ve böyle bir zihniyetin içerisinde olmaz. 
Temennimiz bu. Böyle bir zihniyetin içerisin
de olduktan sonra, zaten istediğiniz kadar ka
nun maddelerini şöyle koyunuz, böyle koyu
nuz, bir açık noktası bulacak, o açık noktasını 
bulduktan sonra, o açık noktasına göre o mü
esseseyi ya karşısına alacak veyahutta o müesse
seyi sevimsiz hale getirmeye gayret edecektir. 

Benim tasarının üzerinde duracağım diğer 
bir noktası da 2 nci maddesidir. O maddenin 
müzakeresinde vakit kazanmak ve tümü üzerin
de konuştuğum için bir daha temas etmemek 
bakımından arz ediyorum: 

Tasarının 2 nci maddesinde; «İnsan hakları
na dayanan millî demokratik, layik ve sosyal 
cumhuriyete; Türk Devletinin ülkesi ve milleti 
ile bütünlüğüne bağlılığı güçlendirmek;» 

«Millî güvenlik ile genel ahlâkın gereklerini 
ve millî gelenekleri gözetmek;» 

Gibi hususlar vardır. 
Şimdi genel ahlâk meselesi, millî bütünlük 

meselesi, hakikaten TRT'nin üzerinde durmak 
mecburiyetinde olduğu meselelerdir. Yalnız 
çok istirham ederim, genel ahlâkın hudutları 
çizilmeli, belirlenmelidir. Her milletin kendine 
has ahlâkı vardır. O ahlâk manzumesi yıkıl
dığı andan itibaren, o millet dejenerasyona doğ
ru gider. O milletin ahlâkını meydana getiren 
husus nedir? O milletin kültürüdür; Ziya Gö-
kalp beyin deyimiyle, harsıdır. Çok şükür 
TRT'de son zamanlarda Türkçülüğün esasların
dan bahsedildiğini duyduk. Ziya Gökalp bizim 
filozofumuzdur. Durkheim nasıl kendi cemiye
tini işlemişse; Fransız cemiyetini bir Fransız 
gözüyle görüp sosyal meselelerini ortaya ser-
mişse; bizim sosyologumuz da Ziya Gökalp bey
dir. Türk cemiyetinin bünyesini inceleyen, Türk 
meselelerini Türk kültürüne göre derinlemesine 
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tetkik ettikten sonra ilkelerini ortaya koyan 
kimsedir. O halde, siz başka sosyologun gözüyle 
Türk cemiyetini ele alamazsınız. Ancak millî 
sosyologlarınızın, millî ilim adamlarınızın gö
züyle Türkiye'yi ele alabilirsiniz. 

Şimdi, bir milletin dini, ahlâkı, hukuku, 
lisanı, bediî, iktisadî müesseselerin hepsi o mil
letin harsını teşkil eder. Arkadaşım yeni lisan 
meselesinden bahsetti. Şahsen TRT'nin dil üze
rinde hassasiyetle durması lâzımdır. Türkçe 
ibugün için özleşmiş değil, yani Türkçe. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Yozlaştırılmıştır. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bilâ
kis, zamanımızda yozlaştırılmıştır, arkadaşımın 
dediği gibi. Türk lisanının diğer lisanlardan 
farkı, devrik cümle değildir. Yani kuruluşu 
başkadır. Bu milletin öz yapısı, dehasıdır. Türk 
Milletinin lisan kuruluşu, cümle yapısı diğer 
lisanlardan başkadır. Kendine has özelliği var
dır. İngiliz âlimi Müller Türk dilini akan suyun 
çığıltısına benzetir. Almanya'ya 1963'te Parla
mento heyeti ile gittiğimiz zaman, gruplarda 
Başkanımız konuşurken Almanlar, «Sizin lisa
nınız müzik gibi» dediler. Başka ilim adamları 
da; akademi azaları bir araya gelmiş de bu li
san yapılmıştır, sözünü söylüyorlar. Siz, alıyor
sunuz, Türk gramer kaidelerine lisanın akış 
ahengi dışında kelimeler icadedip sokmaya 
çalışıyorsunuz. «Sel, sal» eklerini getiriyorsu
nuz. Türkçede bu çok yoktur. Bir de onu dev
rik cümlelerle ifadeye kalkışıyorsunuz. Millî 
lisanımıza mal olmuş kelimeleri tutup atıyor
sunuz, lisanı kısırlaştırıyorsunuz. 

Meselâ ingiliz lisanını alsanız, ingilizce bi
len arkadaşlarımız tetkik etseler, içerisinde 
Fransızca Alınanca kelimeleri çok miktarda 
bulacaklardır. Fransızcayı tetkik etseler, içeri
sinde Lâtince ve başka kelimeler bulacaklardır. 
Her millet kendi lisanına başka lisandan keli
meler almak mecburiyetindedir; ama onları da 
kendi lisanının şivesine, ahengine uydurmak zo
rundadır. Meselâ; siz «Troleybüs» diyorsunuz, 
halk «Telli otobüs» diyor. Siz, scBuldozer» di
yorsunuz, halk «Yoldüzer» diyor. Siz «Vanti
latör» diyorsunuz, halk «Yelestiren» diyor; bil
hassa Azerî lehçeli iranlı kardeşlerimiz. 

Şimdi, halk kelimeleri kendi lisanının ahenk 
kaidelerine uydururken, münevverim diye geçi

nenler, bilgili olan zatlar yabancı kelimeleri 
alırken maalesef kendi lisanlarının ahenk kaide
lerine uydurmuyorlar. Lisanın akışını, bozuyor
lar, berbat ediyorlar; Türk lisanını Türk lisanı 
olmaktan çıkarmaya gayret ediyorlar. 

TRT'de güzel konuşan spiker arkadaşları
mız var; fakat bununla beraber özentili konu
şan gençler de çok. Bu özentili konuşmaların 
önüne Sayın Göğüs geçmek mecburiyetinde; 
TRT Umum Müdürü de geçmek mecburiyetinde. 
Yani, biz bu lisanı bozmamalıyız. Bu lisan dün
ya'daki bütün lisanlardan farklıdır. Faili baş
ta; devrik değil. Buna yazıktır.. Dünya lisan
larına örnek bir lisandır. Müzikaldir, sevimli
dir, içerisinde sesli harfleri boldur. Sesli harfi 
bol olan lisanlar kulağa hoş gelir. 

Şimdi bunlar bizi diğerlerinden ayrımak için 
yapılan usullerdir. Nitekim, Milliyet Gazetesinde 
okudum; Azerbaycan'da yapılan gezide, oradaki 
Ziraat Vekili ile Apdi ipekçi konuşurken Ziraat 
Vekili «Sizin yeni lisanınızı biz anlamıyoruz.» 
diyor. Halbuki, Atatürk'ün dil devrimi diğer 
Türk milletleri ile vahdeti temin etmekti. Yani 
bir millî dil etrafında birleştirebilmekti. Yan 
tesirlerle, maalesef komünizanlarm tesiri ile bu
gün lisanımız, bizi biribirimizle anlaştıramadığı 
gibi, diğer Türk ülkelerinde bizim lisanımızı an
layan soydaşlarımızı bugün millî edebiyatımızı, 
millî lisanımızı anlayamayacak bir hale getir
mişin'. Gönlümüz arzu eder ki; Ziya Gökalp 
Beyden, Türkçülüğün esasından bahseden TRT; 
«Bize mâîolan kelimeler Türkçedir.» deyimine 
de uysun. Ziya Gökalp Beyin, Türkçülüğün esa
sını, lisan hareketlerini, dil hareketlerini anla
tırken bahsettiği, dikkat edilmesi gereken mese
leler üzerine eğilsin, iş, kitaptan bahsetmek de
ğildi!'. 

Ziya Gökalp Bey iktisadî meseleleri de orta
ya koymuştur. Meselâ der ki; «Bir Adam Smith 
İngiltere'ye göre kanun yapmıştır; ama Türk 
bünyesine, diğer cemiyetlere göre değildir. Al
manya almış, olmamıştır, iktisadî sistemi bozul
muştur. Amerika da almıştır... Fakat Alman ik
tisatçıları millî iktisadı yaratmış, o bünyeye gö
re iktisat nizamını koymuştur, ondan sonra dü
zelmiştir.» der. Nitekim Ziya Gökalp Bey 
«Hars» ı tarif ederken iktisadı da içerisine alı
yor. Türk milletinin tarihinde bir iktisadî siste
mi, akışı, inanışı vardır. Yalnız maddeye değil, 
maddî - manevî kazançlara değer verirdi ve bu-
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nunla beraber Türk Milleti gayri meşru kazan
cın karşısında olurdu ve bunu benimsemezdi. Bu 
iktisat felsefesidir, ilrtisat anlayışıdır. Biz bunu 
yıkmışız.... 

Ahlâkı doğuran mesele : 
Sayın Göğüs'ün memleketi Gaziantep'in genç

leri yakında liseler arası millî oyunlarda birin
ciliği kazandı. Buna halk oyunu demek doğru 
değil, millî oyun demek doğru. Yani, o zaman 
«Halk oyunları» filan deyimleri ile Türkiye par
çalanılmak isteniyor, bilinmeden bu oyuna geli
niyordu. Bu, millî oyundur, milletin millî folk
lorudur, millî müziğidir. Halk müziği diye mil
lî müziği vardır; millî oyunu vardır, millî kıya
feti vardır, millî davranışı vardır. Ben konuşur
ken ifade tarzım, mimiklerim Fransıza, ingi-
lize benzemez. Onların lisanı, ağızlarından ke
limelerinin çıkış tarzı da benim gibi değildir. 

Şimdi, bu böyle olunca millî ahlâk meselesi
ne geliyoruz. Millî ahlâkı yapan faktörler var-
dn\ Bu faktörlerin başında hars ve dil gelir. Bu
gün, yazdıkları kadar samimî olmalarını arzu et
tiğim solcu yazarlar Osmanlı imparatorluğunu 
derinlemesine tetkik ederlerken Türk medeniye
tinin Türk ve islâm harsından doğduğunu ve 
Tanzimattan sonra taklitle yozlaştığmı söylüyor
lar. Ama bununla beraber bu harekete inkılâbet-
mek mecburiyetindedir. Biz Türkiye'nin millî 
rönesansmın doğacağına kaniiz. Doğmalıdır. 
Edebiyatımız, bütün her şeyimiz vardır. Her kö
yün giyinişi başka, millî kıyafeti başka, ocak 
başında deyimleri, sohbetleri, susu, busu başka-
dn\ 

Şimdi, esas noktaya geliyorum. Bu iş, bilhas
sa kanun meselesi değil, tatbik edicilerin keyfi
yeti meselesi. Göze hitabedildiği zaman; millî 
ahlâkı, millî gururu, millî hareketi dejenere et
meyecek şekilde çıkmak mecburiyeti vardır. 
Halk müzikleri söyleniyor. Doğru, millî müzik 
halk dili ile söyleniyor. Bu doğru; ama bir de 
bakıyorsunuz söyleyen karşınıza isa kılığı ile çı
kıyor. Ne berbat kılık. İnsan onu gördüğü vakit 
iğreniyor beyefendiler. O millî müzikle, onun 
söylediği ile onun çaldığı ile onun kıyafeti ben
zer mi ve TRT halkın gözüne böyle hitabedebilir 
mi? Bu, işte millî ahlâkı dejenere eder. «Millî 
ahlâk» kelimesini oraya koymuşsunuz. Bu mil
lî ahlâkı yapıcı unsurlara riayet etmek ve sanat
kârların sahneye çıkarken davranışlarında, mi

miklerinde, giyimlerinde, hareketlerinde bu ko
nu üzerinde titizlikle durmak lâzımdır; elzem 
keyfiyettir. Bunu, buraya yazıp da söz olsun 
diye kanun metnine geçirdinizmi, o kanun met
ninde kaldı mı bir şey ifade etmez, ifade etme
sine de imkân ve ihtimal yoktur. Nitekim, biz 
bunu görüyoruz. 

Sonra, Türk erkeği ve Türk ahlâkına gelin
ce; çocukluğumuzda bir Türk çocuğu anasının, 
babasının karşısında ayağını uzatarak oturmaz
dı. Sol gerisinde, bir adım gerisinde gider. Bu 
ahlâktır; terbiye kuralı böyledir. Şimdi, siz genç
leri sahneye çıkarıyorsunuz, gençlere ayaklarını 
uzattırıyorsunuz, laubali davranışların içerisine 
sokuyorsunuz. Acaba bu, millî ahlâkı yapıyor 
mu, yıkıyor mu? Türk millî aile sistemini yıkıyor 
mu, yapıyor mu? Biraz da hemşehriliğimiz olan 
Sayın Göğüs'e; herkes hemşehrimdir, şu nokta
yı tekrar söylemek isterim. Bunu kafasından çı
karacağını da sanmıyorum; kendileri edebiyat
çıdır, çıkarmaması lâzım. Sayın Musa Ogün'ün 
de olmasını isterdim, o da bir askerdir. Papa 
Gregoryus Türkiye'ye ihaneti dolayısı ile ikinci 
Murat tarafından idam edilmiştir. Neden?... 
Rus Çarına, gizli mektup gönderir; ignetiyef de 
o zaman sefirdir. «Türk milletini harp gücü ile 
yıkamazsınız, bilâkis mukavemetini artırırsınız.» 
der. Türk Milletini yıkabilmeleri için şartlar ile
ri sürer. Bu şartların içerisinde gayet enteresan 
fikirleri ortaya sürer: «Türk Milleti büyüğüne 
hürmetkardır; Devletine bağlıdır, aynı zamanda 
disiplinli bir millettir, örf ve ahlâkı kuvvetli
dir. Bu milleti ahlâkından edeceksiniz, ahlâkını 
yıkacaksınız ve ahlâkı da dininden gelir; iman 
cihetini yok edeceksiniz, dinine de hurafeleri 
sokacaksınız. Çok gururlu millettir, gururunu 
kırmak için, biran kuvvetlenseler dahi, dış borç
lara alıştıracaksınız... Der. Ben demiyorum... 
İgnetiyef, biz bunu tatbik ettik, bunun semeresi
ni gördük, diyor. 

Şimdi gelelim esas noktaya... Türk Milletine 
hizmet ediyorum deyip; (Herkes ediyorum der) 
fakat tarihimizin derinliklerinden iffet dersi al
madan, hattı hareketiyle başkalarına hizmet et
me meselesi de ortaya çıkıyor. Bilmeden ediyor
sun, bindiğin dalı kesebiliyorsun, kesmekte de
vam ediyorsun... Beyefendi, hiçbir millette bi
zim hasletimiz yok. Hiçbir millet insanı bir el
masını, bir ekmeğini başkasiyle yiyebilir mi? 
Bu millî ahlâktır. Gidin Avrupa'ya, acından 
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ölürsünüz; bir sigarasını vermez... Bunun felse
fesi nerde? Nerden geliyor bu? Yani, dinî ve 
Türk Milletinin törelerinden geliyor bu. 

Şimdi bütün bunlardan sonra şunu noktala
mak isterim. Belçika'da yarışma kazanıldı. Sa
yın Ali ihsan Göğüs de Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığında bu millî renklere değer verdi. Bir ko
nuşmama karşılık, başka uzmanın fikrini de söy
ledi; isviçreliydi galiba. Bu fikri de söyledi. 
Orada Türk kemençesi çıkıyor; hediye verir
ken bir tane Türk semaveri veriyor, Erzincan 
işi. Kanım da arkasına işlemeli Türk kaftanı gi
yiyor Bu nerededir, diye soruyor. Bu işleme, bu 
göz nuru acaba o milletlerde var mıdır? Bu, 
Türk Milletinin ince zevkine hastır, sanat zen
ginliğine hastır, millî dehasıdır; onun doğurucu-
luğudur bu iş. Bunu söylemekten maksadım; 
biz olursak dünya yüzünde Türk Milleti tekrar 
bir rönesans doğurur ve biz olduktan sonra dün
ya milletlerine katkıda bulunabiliriz, ki bu TRT' 
nin vazifesi olacaktır. Türk Milleti dünya mil
letlerine katkıda bulunup, bir Türk rönesansıy-
le beraber harsta dünyaya çare bulabilir. Çare 
bulduktan sonra, bütün bu millî değerleri, hazi-
neleriyle beraber bütün Avrupalıları bizim mem
leketimize doğru çeker ve gençlerimizi gevşek
likten, gevşek hareketten kurtararak millî va
karı, millî haysiyeti verir. Bir caz müziği genç
leri gevşetir ama, bir millî oyun, meselâ Bursa'-
nın millî kalkan oyunu gençlere onur ve disip
lin ruhunu verir. Genç neslin kafalarını sal
latıyorsunuz ; kızların saçlarını delice sallatıyor
sunuz... Bu çılgınlıkla millî oyun arasında millî 
ahlâkı yapma bakımından farklılık vardır. Her 
millet kendi müziğini yapar, ama bizim kadar 
hiçbir millet müziğini hakir görmez. Türk mü
ziğine değer verilecektir, deniliyor... 

Söylediğim gibi, ben bu kanımda kâğıt üze
rinde yazılı olanlara bakmıyorum. Kâğıt üzerin
de yazılı olanlardan ziyade tatbik edicilerde, 
tatbik edicilerin hassasiyetinde, tatbik edicilerin 
duygusunda işi arıyorum. Türk Milleti ba.mda 
böyle insanları, bu duyguda olanları görmek is
ter. Yalnız sözde, şekilde, gösterişte değil; yazı
lanları, kanunlan tam manasiyîe tatbik etmekle, 
fiiliyatta gösterebilmekle, bu iş olabilecektir. 

Arkadaşlarım bugün TRT'nin tutumundan 
memnun olabilirler. Burada millî harstan, millî 
ahlâktan, millî bütünlükten bahsedilirken; millî 
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bütünlüğün esaslarını, faktörlerini neler meyda
na getiriyorsa bunların üzerinde TRT'nin hassa
siyetle durması lâzımdır. Eğer varsak, ki var 
olacağız; bu millet cihan Devleti kurmuştur, hiç
bir millete nasibolmayan büyük bir İmparator
luk kurmuştur, bunu öbür devletler de kabul 
ediyor, bizden örnek almışlardır, tarihimizi ma
alesef çocuklarımıza yanlış okııtmuşuzdur; me
denî yönleriyle okutmamışızdır, iyi okutmalıyız. 
600 küsur sene yaşamak kolay iş değildir. Askerî 
teskilâtiyle, arazi sistemiyle, eyalet sistemiyle, 
şusuyle busuyle muazzam bir medeniyetin çocuk
ları olan insanlara bu kültürü aşıladığınız müd
detçe yeni bir kültür hamlesine doğru gidebilir
siniz, yeni bir doğuşa doğru gidebilirsiniz. TRT' 
nin bunu yapması lâzımdır. Onun için TRT'nin 
bulunduğu yerde araştırıcılar zümresinin bulun
ması lâzımdır. Maalesef TRT'de eğitici, araştı
rıcı ekibi bu hususta yoktur, iyi bir araştırıcı 
ekibi uzun günler, uzun aylar çalıştıktan sonra 
bunu ortaya koyar, oradaki sanatkârlar ve öbür
leri bunları değerlendirir. Onun için sayın işba
şında olanların bu araştırıcılar ekibine de değer 
vermesini istirham ederim. 

Bu hususta konuşmak içimden geliyor; fakat 
arkadaşlarımın fazla zamanını almak istemem ve 
haddizatında konuşmamız da lâzım. Bu TRT 
Kanunu üstünkörü bir kanun değildir. Hele şim
di bulunduğumuz zamanda, öyle küçümsenecek 
saman değildir. Ayak oyunlariyle, parti mülâha-
zalariyle, nüanslarla Devlet gemisinin yürüyece
ğini pek kolay günlerde değiliz. Yiğitçe, cesa
retle, metanetle, içimizle dışımızla konuştuğu
muz gibi, bütün meseleleri tatbik etmekle mü
kellefiz. Ancak bu şekilde Türk Milleti ileriye 
doğru hamle yapabilir. Bunun dışında küçük 
hesaplarla hiçbir şeyin yürüyeceğine kani deği
lim. Kanun değil, tatbik edenlerin hüsnüniyeti 
bizim için mevzubahistir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Dikeçligil konuşmaya başladığı, sırada 

bir önerge gelmiştir, onu okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

TRT kanun tasarısı üzerinde şahıslan adına 
konuşacak arkadaşların konuşma süresinin 10 
dakika olarak kayıtlanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz İ3teyen sa
yın üye var mı efendim?... Yok. 

Tüzüğümüzün 61 nci maddesi gereğince kişi
sel konuşmaların 10 dakika ile tahdidi istenmek
te diü. 

önerge hakkında söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın öztürk, buyrunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlarım; 
Ben 10 dakika içerisinde genel konulara do

kunacağım ve mümkün olduğu kadar maddele
re, maddeler konu olurken geleceğim ve üzerin
de görüşlerimi söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarını, TUT Kurumu, kurul
duğu. günden beri Türkiye'de diğer ulusal mü
esseselerimizin içinde en olumlu ve Atatürk 
devrimlerine dönük çalışmalariyle ve dikkat 
edilirse, bugüne kadar gelişinde geçirdiği saf
halarla, dünyada kurulmuş olan bu gibi kuru
luşlar arasında en çok adını duyurmuş, yerini 
almış ve kendisi gibi kardeş kuruluşlar içerisin
de itibar görmüştür. Bu bakımdan TET'nin 
Türkiye'de halk arasında ve ta köye kadar ka
zandığı bu önemini devam ettirmesi için, Yüce 
Heyetinizin; bu 359 sayılı TRT Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkındaki ka
nun tasarısının çıkarılışında dikkat etmesi ge
reken bası özellikler olacaktır. Sebep şu: TRT 
bugün halkımızın zevk ve kültür düzeyinde, 
onun özelliklerini, gerçeklerini ve ihtiyaçlarını 
cevaplandıracak bir yeterlikte oluyor mu; dün 
tam olmuş mudur? Görüyoruz ki, bu hakikaten 
yeterli değil. Bu, içindeki elemanların veya 
Türkiye'de bu sahada yetişmiş olan insanların 
veyahutta Kurumun çalışma şeklinin bazı nok
sanlıklarından ileri gelmektedir. Oysaki, ka
nunda bunları tamamlayacak yönler boş bırakıl
mış, yok. 

Halk eğitimindeki devamlılık, çeşitli konu
lardaki yarışmalar ve çeşitli konulardaki Türki
ye'de seçkin kişilerin fikirlerini TRT'den, akset
tirme imkânları da yeter görülmüyor. Program
lar, sanıyorum daha çok hafif konuları kapsar 
durumdadır. Hatta son zamanlarda Türkiye'nin 
içinde bulunduğu ekonomik, kültürel, bilimsel 
durumlarla ilgili konuşmalar, açık oturumlar 
bir yönü ile kalkmıştır. Bu olmamalıdır. Çün-

I kü TRT, dünyada insanlığın buluşları arasın
da topluma etkisi yönüden en önemli araçtır. 
Çünkü, son zamanda televizyonun faaliyete ge
çişi ile göz ve kulağa hitabeden bir araç mey
dana gelmiştir ki, bu aracı dikkatle ve iyi kul-

I landığımız zaman, eğitimde, kültürde, sanat 
zevkimizde, ve çeşitli anlayışımızda hem toplum 
olgunlaşır, oluşur, hem de biz bundan fayda
lanma imkânlarını buluruz. 

Dikkat edilirse son zamanlarda TRT saatleri 
daha çok haydutluk, cinayet, basit konuları kap-

I sayan temsiller, çoktan unutulmuş, iptidaî ve 
ilk zamanlarda oynamış kukla oyunlarının 
daha da basiti, çirkin ve uydurma, hattâ pal-
yaçovarî programlarla dolduruluyor. Öbür ta
rafta, eğitim, program tekniklerinin geliştiril
mesi, çocukların problemlerinin çözümlenmesi, 
halk folklorunun geliştirilmesi, halk musikisi
nin geliştirilmesi, klâsik Türk musikisinin, şim
diki gibi değil, daha yeterli kişilere okutularak 
sevdirilmesi, milliyetçiliğin esası olan Türk di-
lnn bize yaraşır şekilde kullanılması gibi husus
lar noksan bırakılmaktadır. 

Sayın Dikeçligil'in belirttiği gibi, bir araş
tırma kurulunun kurulup mutlaka Türkiye ça
pında bu dokümanları toplayıp, neler yapılaca
ğını iyi tespit etmesi gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir iki noktaya dokun
mak istiyorum. Şimdi, bunlar yapılırken bazı 
durumda taraflı olmak veya olamamak tered
dütleri ortaya çıkıyor. Bir seçim kurulu var, bir 
yönetim kurulu var ve bunların yetkileri var... 
Bakıyoruz bu yetkilere rağmen, bunların tayin
lerde, nakillerde hiç salâhiyetleri yok. Genel 
Müdür 46 ncı maddeye göre Bakanlar 
Kurulu kararı ile tayin edilir, Genel 
Müdür muavinlerinin tayinleri de, aşağı - yuka
rı, diğer kurulların fikri alınıp Bakanlar Kuru
lunca yapılır : Genel Müdür de bütün persone
lin tayini ile uğraşır. Genel müdürü siyasî ikti
darın Bakanlar Kurulu tayin eder, onun maiye
tinde olan hepsini de o genel müdür tayin eder.. 
O TRT nin tarafsız olacağı veya olmayacağını 
siz düşünün. Çünkü biz çok konuşmuşuz; dik
kat ediyorum tutanaklara, Demokrat Parti dev
rinde, Adalet Partisi devrinde, Cumhuriyet 
Halk Partisi devrinde konuşmalarımız çeşitli ol
muş, bugünkü konuşmalarımız dünküleri çel-
miş, çelişik konuşmalara düşmüşüz. Bugün de 

I yine aynı şeyleri yapıyoruz. Bakacaksınız, bir-

— 565 — 



0. Senatosu B : 36 24 . 2 . 1972 0 : 1 

kaç yıl sonra şu konuşmalarımızın, başka türlü 
konuşulmuş şeklini ortaya koyacağız. Yani 
esaslı bir raya oturtamamışız. TRT nin bu şekil
deki yönetiminde siyasî katkı, Dsvlet katkısı 
ne olacaktır, kurumun kendi idnden gelen yö
netime etkisi ne olacaktır; bunu hâlâ ayarlaya-
mamışız. 

Kamuoyunun her türlü yorumda serbestçe 
oluşturulmasında radyonun tarafsızlığı önemli
dir. Bu oluşturmada eğer iktidarlar bu duruma 
hâkim olursa, bu oluşturma iktidarlar yönünde 
olacaktır. Yani, genel müdürün ve genel müdür 
tarafından tayin edilmiş olan teknisyenlerin ha
zırladıkları programlara göre tarafsız haber ve
receğiz, tarafsız neşriyat yapacağız ve buna gö
re de, tarafsız oluşturma olacak... Anayasa böy
le emrediyor. Yani o toplum, bunun yayınların
dan tarafsız bir şekilde oluşturulacak. Bu müm
kün değil; görülmüyor bu burada. Ama, şimdi 
bu olmuyor diye, bugünkü gibi kontrolsüzlük 
içinde de bırakmak doğru değil. Bunu yapar
ken, ölçüyü iyi tâyin etmek lâzım. Hem idarî 
yönden, yani yönetim yönünden bunu ele alır
ken, diğer taraftan malî yönden d© ayrı bir 
madde getirmişiz; Başbakanın, Yüksek Denet
leme Kurulunun da görüşünün almışı ile, Mali
ye müfettişleri teftişini yapacak... Ş'lnıdi Mali
ye müfettişleri, Maliye Bakanlığına ve Başba
kana bağlı müfettişlerdir, Bunlar nasıl bir ta
rafsızlık içinde olur. Yani, ilerde siyasî iktidar
ların bu işteki ağırlığı ne olur, bunda tarafsız
lık mümkün müdür? Bunlar düşündürücü şey
lerdir. Malî yönden TRT nin bugüne kadar çe
şitli kısıtlanmaları olmuştur; bugün de aynı kı
sıtlamalar görülmektedir. Fakat buna rağmen, 
bir de bu idarî yönden ve malî yönden denetle
meler Hükümetin elinde olduğu zaman, TRT 
nin tarafsız haber ve tarafsız anlayış' içerisin
de halkı oluşturması ve bilinçlendirmesi müm
kün olur mu, olmaz mı; beni düşündürmekte
dir. 

Bazı arkadaşlarımızın dokundukları nokta
lar oldu. Biz eğer uygarlığa inanıyorsak; tele
vizyonda, radyoda şu veya bu ülkenin seçkin 
bir sanatkârının dünya çapındaki bir sanatkâ
rının şu kılıkla çıkması yahut da bir Türk sa
natkârının o kılığa yakın bir kılıkla çıkması 
eğer kmanacaksa, bu doğru olmayacaktır. Şu 
şekilde doğru olmayacak: Biz; Amerika, ingil

tere, Fransa, Almanya gibi benimsediğimiz de
mokratik ülkelerdeki gelişmeler meyanmda 
dünya çapında isim yapmış, her Devlette, her 
yerde konser veren bu saçı uzun yahut da gi
yimi şöyle olan kimse illâ da bizim televizyo
numuzda görülmesin dediğimiz zaman, dünya 
medeniyetine karşı da, Batı medeniyetine kar
şı da, Batının o sanatkârına karşı da aynı şekil
de bir çıkış, bir karşı olma durumunda bulu
nuyoruz. Nitekim, televizyonda gördük, dünya 
çapında sanatkârları geliyor yahut yabancı 
filimleri görüyoruz. Neden? Amerika'dan, İn
giltere'den, Fransa'dan... Bunlar, onların kendi 
ülkelerinin, beğendiğimiz demokratik ülkelerin 
bir müzik türüdür; Pop müziğidir. Diyelim ki, 
bu pop müziği gençlerin bir nevi deşarj olma
sını sağlayan, aynı zamanda da beden eğtimi 
ve fizik bakımından da faydalı görülen ve eği
tim yönü olan bir müzik haline gelmiştir. Nite
kim, siz orada yasak etseniz dahi, onun daha 
çeşitlisini çeşitli pavyonlarda, çeşitli gazinolar
da, evlerde ve çeşitli yerlerde kendi çocukları
nız yapmaktadır. Bırakın da, dünya ülkelerin
de onu en iyi yapanlardan görsünler de, hiç de
ğilse öğrensinler. Yani bunu kınamanın ben 
bir fayda sağlayacağı kanaatinde değilim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen bağlaya
lım efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî 10 dakika içeri
sinde esaslara dahi girme imkânını bulamadık. 
Dileğimiz, bu kıymetli kurumumuzun daha iyi 
gelişmesi için bu kanun çıkarken açıklıkları iyi 
dikkate alarak kanunun çıkmasına yardımcı 
almalıyız. Yoksa, hakikaten mutlaka bu kanun 
çıksın dememeli. Belki bu faydalı olur. Olur, 
ama uygulayıcıya bakar, iyi uygulayıcı kötü 
kanunu da iyi uygular; arkadaşların örnek ver
dikleri gibi. Ama, daha iyi çıktığı zaman, uy
gulayıcıya daha iyi uygulama imkânı veririz. 

Kanunun noksanlıklarını maddeler geldiği 
zaman üzerinde durup arz etmeye çalışacağız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Oizrelioğlu, buyurunuz efendim. 
SELÂHATTİN OİZRELİOĞLU (Diyarba

kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
TRT Kurumu Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
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ilâvesine müteallik kanun tasarısı hakkındaki 
görüşlerimi arz etmek üzere, muhterem huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

TRT nin daha iyi bir şekle sokulması, reor-
ganize edilmesi yerinde ve isabetli olarak dü
şünülebilir. Ancak, kurumun kanunda yapıl
mak istenen değişikliklerle, bunun mümkün ola
mayacağının kabul edilmesi lâzımdır. 

Şayanı hayret husustur ki, öteden beri ikti
dardan iş başından uzak bulunan siyasiler, ba
sın ve TRT nin hürriyet ve tarafsızlığına her
hangi bir müdahalede bulunulmamasını en ha
reketli bir şekilde müdafaa ettikleri halde, ik
tidara işbaşına geldiklerinde ise, ilk iş olarak 
basın ve TRT den şikâyete başlarlar ve bu şikâ
yetleri istikametinde kısıtlayıcı tedbirler getir
mek gayretine girişirler. 

Demokratik hukuk devleti anlayışı ve ku
rallarına rağmen, hemen her Hükümet, basını 
ve Devlet organı olan TRT yi Hükümetin bir 
organı haline getirmeye çalışır ki, bu Türkiye'
de basın ve TRT nin galiba değişmez kaderi ha
line girmiş durumdadır. 

TRT Kanununda düşünülen ve getirilen de
ğişiklikler, TRT ile tarafsızlık ilkesi arasında
ki mesafeyi artırmak ve Anayasaya aykırı bir 
tutum içine girmekten başka bir mâna ifade 
etmekten uzak bulunmaktadır. 

Demokratik hukuk devletimde demokrasiye 
inanç ve saygı, basın ve TRT nin özgürlük ve 
tarafsızlık durumlarıyle doğru orantılıdır. Ba
sın ve TRT ne kadar özgür ve tarafsızlıkları 
tahtı emniyette ise, demokrasiye inanç ve saygı 
o nispette mevcut demektir. 

Her halde kabul edilir ki, 24 . 12 . 1963 ta
rihini taşıyan bir kanunun 1972'de, yani ara
dan 10 seneye yakın bir zaman geçtikten son
ra, toleranslı ve müsamahalı sayıldığını gös
terir şekilde bir değişiklik yoluna gidilmesi, 
bu mevzudaki zihniyet ve anlayışta ilerlemenin 
ve inkişafın delili sayılamaz. 

Evvelâ dağıtılan ve «Toplantı : 11, sıra sa
yısı 71» numarasını taşıyan tasarı metninin baş
lığında, 459 sayılı bir Kanundan bahsedilmek
tedir ki, -TRT Kanunu ise, 1963 tarih ve 359 
sayılı Kanundur- tasarının önce bu yönden tas
hihi gerekir. 

Tasarıda Genel Müdürün atanması ve göre
vinden alınması doğrudan doğruya Bakanlar 
Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. Bu hüküm, 

24 . 2 . 1972 O : 1 

TRT nin tarafsızlık ilkesi ile bağdaşamaz. Di
rekt olarak Bakanlar Kurulu tarafından ata
nan ve görevinden alınan bir Genel Müdürün 
tamamen tarafsız olabilmesi, her halde iki, kolay 
değildir. 

Aynı Genel Müdürün, hem Genel Müdür, hem 
de Yönetim Kurulu Başkanı olmasının Kurum 
içinde meydana getireceği komplikasyonları 
nazara almak lâzımdır. Tasarıda bütün diğer 
değişikliklerde olduğu gibi, Yönetim Kurulu 
Başkanlığının da Genel Müdür uhdesinde bu
lundurulmasının tatminkâr ve mukni bir mu
cip sebebi mevcut bulunmaktadır. 

Atanması ve görevinden alınması kayıtsız 
şartsız olarak Hükümete verilen bir genel Mü
dürün, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan
lığı da yapması, TRT'yi daha baştan Hüküme
tin bir organı haline sokmanın açık görüntüsü
dür. 

Genel Müdür yardımcılarının atanma ve 
görevden alınmalarının, Genel Müdürün teklifi
ne bağlı bulunduğu hususu da nazara alınırsa, 
Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve Yö
netim Kurulu Başkanlığı gibi Kurumun ön ka
demelerinin tamamen Hükümete tabi ve bağlı 
bir hale getirilmiş olması gibi bir durum mey
dana gelmiş olur ki, böyle bir durumun TRT'-
nin Anayasadaki tarafsızlık ilkesiyle ne derece
ye kadar bağdaşabileceği, Yüce Heyetin takdi
rine arz olunur. 

359 sayılı TRT Kanununun 6 ncı maddesi; 
«Yönetim Kurulu ilk toplantısında Başkanı ile 
Başkan yardımcısını seçer, Genel Müdür bu gö
revlere seçilemez» diyen hükmü ile, Genel mü
dürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yek di
ğerinden normal, yerinde ve isabetli olarak 
ayırmış bulunduğu halde, getirilen değişiklikle 
iki görev, yersiz ve isabetsiz olarak tek kişide 
toplanmaktadır. Burada yapılacak en isabetli 
iş; Yönetim Kurulu Başkanını, yine Yönetim 
Kurulunun seçimine terk etmek olabilir. 

Yine 359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde
ki Genel Müdürün atanması ve görevinden 
alınması hususundaki hüküm ki, «Genel Müdür 
Yönetim Kurulunun Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına inhası ve Bakanın teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle atanır. Görevden 
alınması da atanmadaki usule uyularak yapı
lır.» demektedir; Anayasaya ve TRT'nin taraf
sızlık ilkesine bu tasarı ile getirilen değişiklik-
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ten çok daha uygun kalmaktadır. 
Anayasanın 22 . 9 . 1971 tarih ve 1488 sayı

lı Kanunla değiştirilen 121 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının ikinci bendi; «Kanun yönetim 
ve denetimde ve yönetim organlarının kurulu
şunda tarafsızlık ilkesini bozacak hükümler ko
yamaz» açık hükmünü vazetmiştir. 

Anayasanın bu açık hükmüne rağmen, 359 
sayılı Kanunun da gerisine gidecek şekilde ge
nel müdürün hiç bir şarta tabi olmadan atan
ma ve görevinden alınmasının Bakanlar Kuru
luna verilmesi ve Genel Müdürlükle Yönetim 
Kurulu Başkanlığının aynı şahısta birleştiril
mesi, Anayasanın 121 nci maddesinin açık ve 
kesin hükmüne aykırı olmaz mı? Elbette ki 
olur. 

Düşünülsün ki, Yönetim Kurulu ile Yönetim 
Kurulu Başkanı arasında bir ihtilâf zuhur etti; 
meselenin hal mercii neresi olacaktır? Genel 
Müdür mü? Değişikliğe göre genel müdürün 
bizzat kendisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Kendisi ile olan ihtilâfı, yine kendisi mi halle
decektir? 

Tasarının 10 ncu maddesindeki, Genel Danış
ma Kurulunun teşekkül tarzı da tarafsızlık il
kesine aykırı bulunmaktadır. Genel Danışma 
Kurulunda grubu bulunan siyasî partilerin tem
silcilerinin ve altı bakanlığın birer temsilcileri
nin bulunması, Genel Müdürün tayin ve göre
vinden alınmasının Bakanlar Kuruluna ait bu
lunuş tarzı ile birlikte TRT yi tam bir siyasî 
organ haline getirmek demektir. 

TRT ne siyasî partilerin, ne de Hükümetin 
bir organı değildir. Bir Devlet kurumudur. Bu 
itibarla, Genel Danışma Kurulunda zikredilen 
temsilciler yerine, üniversitelerden gelecek tem
silcilerin bulundurulmasının kabulü, tarafsızlık 
ilkesine, Kurumun niteliğine çok daha uygun ve 
isabetli olur, 

Kamu oyunun düşünce ve dileklerini tespit 
edecek Genel Danışma Kurulunun senede ancak 
bir defa toplanmasının temin edeceği faydanın 
ne olabileceği de ayrıca düşündürücüdür. 

Ek madde 1 de belirtilen ve beş kişiden te
şekkül edecek olan TRT Seçim Kurulunun, ku
ruluş tarzını Anayasa ve tarafsızlık ilkesi ile 
bağdaştırabilmek kolay olmasa gerektir. 

Tasarı ile getirilen bu ek maddeye göre; 
seçim kurulunun 4 üyesini sayın Cumhurbaş
kanı seçecektir. Evvelâ Cumhurbaşkanını bu 

kurumun seçim işine karıştırmanın yerinde ve 
anlaşılabilir sebep, mâna ve mazeretinin esbabı 
mucibesi nedir? Bunu izah, her haldeki müşkü
lât arz eder. 

Saniyen, Cumhurbaşkanlığının Anayasadaki 
yeri ve durumu itibariyle, bu gibi işlere karış
tırılmasına bizzat Anayasanın kendisi engeldir. 

Zira, Cumhurbaşkanına görev ve yetkiyi an
cak ve ancak Anayasa verir. Anayasanın dışın
da her hangi bir kanunla Cumhurbaşkanına gö
rev ve yetki vermek, Anayasanın sözüne ve ru
huna aykırı bir davranış olur. Anayasa Cum
hurbaşkanının görev ve yetkilerini kanunlara 
bırakmamış, bunu bizzat kendisi tespit etmiş
tir. Bunun anlamı, sorumluluğu bulunmayan 
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin kanun
larla tespit edilemeyeceğidir. 

Kanun veya kanunlarla Cumhurbaşkanına 
görev ve yetki verilmek yoluna gidilirse, o za
man bir de sorumluluk problemi ortaya çıkabi
lir, Anayasadan gelmeyen görev ve yetkilerden 
dolayı sorumlu tutulmamak hukuk ve kanun an
layışına sığmaz. 

Anayasa 97 nci maddesiyle 70, 83, 93, 102, 
108, 110, 111, 141, 145 gibi maddelerinde Cum
hurbaşkanının görev ve yetkilerini açıkça gös
termiş ve 98 nci maddesinde de sorumlu olma
dığını belli etmiştir. 

Cumhurbaşkanının Anayasanın 98 nci mad
desinde belirtilen sorumlu olmama hali Anaya
sa ile kendisine verilen görev ve yetkileriyle il
gili işlemlerden dolayıdır. 

Bu itibarla, Cumhurbaşkanına Anayasada 
gösterilmiş bulunan görev ve yetkiler dışında 
kanun ve kanunlarla görev ve yetkiler verilmesi 
cihetine gitmek, Anayasanın söz ve ruhuna ta
mamen aykırı bir davranış içine girmek olur. 

Genelkurmay Başkanının inhası ve Başba
kanın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca ata
nan Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin 
vazifeleri, 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Ka
nununun 3 ncü maddesinde açıkça tadadedil-
miştir. 

Anayasada 1488 sayılı Kanunla yapılan ta
dilâtla, Millî Güvenlik Kurulu bir tavsiye ku
rulu haline getirilmiştir. TRT Genel Müdürü, 
Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmı ve Da
nışma Kurulundaki bazı üyeler, hükümetçe ata
nan ve hükümet temsilcisi durumunda olan 
kimseler olduklarına göre, Millî Güvenlik Ku-
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rulunca hükümete vâki tavsiyeler, hükümet ve 
temsilcileri kanalı ile TRT'ye her zaman inti
kal ettirilebilir. Bu böyle olduğuna göre, TRT 
Seçim Kurulunda, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterinin bulunmasında bir sebep ve zaru
ret olmasa gerektir. Kaldı ki, böyle bir durum, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine 129 
sayılı Kanun dışında bir vazife tahmili olacağı 
gibi, TRT'nin Millî Güvenlik Kurulunun vesa
yeti altmdaymış intibaına sebep olma bakımın
dan da çok mahzurludur. 

TRT Kanununun getirilen tasarıdaki şekil
de, değiştirilmesini arzu edenlerin, tahmin edil
diğinin aksine olarak, ileride bizzat kendileri
nin TRT'den şikâyette bulunmamaları temenni 
edilir. 

Tasarının ihtiva eylediği Anayasa ve TRT'
nin tarafsızlık ilkesine aykırı bulunan değişik. 
liklerden dolayı yapılacak en isabetli hareket, 
muhterem komisyonun meseleyi tekrar tetkik
le, tasarıyı Anayasa ve tarafsızlık ilkesine hak
kı ile uygun hale getirmek üzere geri alması 
olacaktır. 

Muhterem Komisyonun bu şekilde hareket 
edeceğini ümitle ve eğer muhterem komisyon 
bu yolu terviç eylemezse, Yüce Senatonun, ta
sarının Anayasaya ve tarafsızlık ilkesine aykı
rı değişikliklerinin kanunlaşmasına imkân ver
meyeceği temennisi ile, sözlerime son verir, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Cizrelioğlu'nun konuşmalarında söz 

konusu edilen bir tabı hatası için zabıtlara in
tikal ettirilmiştir. 

Sayın Orhan Akça?.. Yok. Sayın Turgut 
Cebe, buyurunuz efendim. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kuru
mu Kanununun bazı maddelerinin tadiline ve 
bu Kanuna bazı ekler ilâvesine dair olan hükü
metin getirmiş olduğu ve Millet Meclisinden 
Cumhuriyet Senatosuna intikal eden tasarı üze
rinde, müzakere durumu içinde bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; bilindiği üzere bir 
kanunun tedvini cihetine gidilmesi, bir ihtiya
cın giderilmesi zımnında vâki olur. 12 Marttan 
sonra cereyan ve 12 Marttan evvel de çeşitli ve
silelerle sıkıntısını çektiğimiz TRT mevzuunda
ki hususat ortadan kalksın, hiç olmazsa yeni ye

ni durumların hasıl olmasına meydan bırakıl
masın diye, bir çaba içerisine girilmiş bulunul
makta. Hükümetin getirmiş olduğu tasarı, zaru-
ri görülen bu ihtiyacı giderme babmdadır; fa
kat tasarı Millet Meclisine intikal ettikten son
ra, benim burada inanç olarak ifade etmek zo
runluluğunu duyduğum, maalesef kısır politik 
birtakım amaçlara doğru bu kanunu yöneltme 
çabası içine girildiği istikametindedir. Biz iste
riz ki, üzüntü duyduğumuz hususlar tekerrür 
etmesin; biz isteriz ki, ammeye, Türk Milletine, 
Türk halkına ve Türkiye'nin tamamiyetine kar
şı vâki olacak yahut vâki olması muhtemel hu
suslardan arıt bir hale getirebilsin; TRT bünye
si ve TRT faaliyetleri. Fakat, komisyonda da 
ifade ettiğimiz gibi, bu kanun tedvini husu
sunda maalesef amacının dışında bir seyir ta-
kibetti ve bazı maddeleri değiştirildi, bazı mad
delerine ilâveler yapıldı, bazı maddelerinde de 
Anayasaya aykırı bir tutumun içine girilmesi
ne müncer olundu. 

Bilindiği üzere, bir kanun hazırlanırken, bu 
kanun mahiyeti icabı ile bir çerçevedir. Esas, 
bu çerçevenin içinde amel edecek olan zevatın 
pozitif tutumudur. Şayet bu tutum içinde bu
lunmazsa, hangi mükemmel kanunu getirirsek 
getirelim, rafta kalmaya mahkûmdur. Görü
yoruz, 12 Marttan sonra çeşitli sahalarda bir 
kanım tedvini faaliyeti var ve bunların hepsi 
de reform hüviyeti içinde isimlendiriliyor; re
form kanunları. Reform kanunlarının, reform 
kanunu ismini alabilmesi için, hakikaten mem
lekette o zamana kadar cereyan eden, hiç de 
tasvibe mazhar olmayan ahvalin bir daha te
kerrürüne mani olmak ve bir yenilik, bir yeni 
çığır, bir hamle manasını tazammun eder, dü
şüncesi içinde olmalıyız. Ama görüyoruz ki, ge
len reform namı altındaki kanunlar, maddeler
de yapılan bir takım değişikliklerden ibaret ve 
işin tuhafı da, eskisine nazaran hiç de tasvibe 
mazhar olmayacak hüviyette olan maddeler 
oluyor ve Anayasa da bu ara rafa kaldırılıyor. 
Meselâ, benim muhalefet şerhimde açıkladığım 
üzere ve şimdiye kadar da böyle bir hadisenin 
ortaya çıktığına şahidolmadığım bir madde hük
mü, ortaya konuyor. Ne yapalım biz tarafsız 
bir kimseyi bulmak için üniversiteye gidiyoruz 
orada bulamıyoruz, derneklere gidiyoruz orada 
bulamıyoruz. O halde, Anayasanın kendisini 
tarafsız hüviyet içinde mütalâa ettiği bir yüce 
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makama doğru meyil gösterelim; Reisicumhuru, 
Bayın Cumhurbaşkanını bu işin içine sokalım 
diyoruz. Bilmiyorum, Sayın Cumhurbaşkanının 
bu hususta malûmatları olmuş mudur? Her hal
de Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı 
görevini ve yetkilerini kullanırken, Anayasanın 
maddei mahsusasına bakmışlardır ve bu tasarı 
kendilerine intikal ettiği zaman, her halde Ana
yasanın 97 -141 ve diğer maddelerini gözden 
geçireceklerdir, zannı içindeyim. 

Daha önceki Hükümet tasarısından ne deni
yor?.. Efendim; seçim kurulu, bazı yargı or
ganları içinde vazife almış olan kimselerden te
şekkül ettirildiği için bunu değiştirmek zaru
reti var; bunları bu görevin içine sokmakta 
mahzurlar var. O halde mahzuru olmayacak 
kim bulunabilir? O da Sayın Cumhurbaşkanı. 
Bu, Anayasa hükmüne, yüce yasamıza tamamiy-
le aykırı, açık olarak aykırı bir durum ortaya 
koymaktadır arkadaşlar. 

Diğer yönden, Sayın Cizrelioğlu'nun da 
ifade ettikleri ve belirttikleri gibi Genel Müdü
rün görevleri mevzuu ve bu arada azli mevzuu 
ki, muhalefet şerhimde de ifade etmiştim, bir 
taraftan Reisicumhur tarafından seçilmiş olan 
dört üniversite rektörünün yanında güvenlik 
kurulu genel sekreterinin bulunması calibi 
dikkat hususlardır ve bunlar bana kalırsa ta
rafsızlıkla yahut eski bir tabirle özerklikle ka
bili telif hususlar değildir. Hem bu hususlar 
üzerinde duruluyor, hem de diğer taraftan Ge
nel Müdürün azli sırasında Bakanlar Kurulu
na bazı hususatın tekevvününden sonra karar 
yetkisi tanıyor. 

Diğer bir hususta da Seçim Kuruluna danış
man suretiyle ve bu arada partileri de müra
caat vazifesiyle mahmul tutmak suretiyle Genel 
Müdürün bir nevi, dört tarafı kapanmış bir 
kutu içinde; yukardan, yandan ne seda gelirse 
ona cevap verecek bir hüviyet içinde çalış
masını temin etmeye gayret ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen toparlaynı ve bağlayı
nız, efendim. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Şimdi, bu 
gibi sakat maddelerin bu tadil kanun tasarısı
nın içinde bulunması TRT'nin müstakbel faali
yetlerini hiçbir zaman matluba matuf istika
mette cereyan ettirmeyecektir. Bundan, iktida
ra kim gelirse gelsin o muhakkak zarar göre
cektir ve göreceği zarar bundan daha fazla ola-
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oaktır, bugünlerde cereyan etmiş olandan da
ha zararlı olacaktır. Şikâyetler daha fazla ar
tacaktır. 

Ben size bir şey söyleyeyim; ben TRT'den 
bu günlerde şikâyetçiyim. Dün, nasıl şikâyetçi 
idiysem bugün de şikâyetçiyim. Çünkü mesele, 
tutum meselesidir. Dikkat edin, TRT'de gösteri
len neşriyata bakın, filimlere bakın; eğer, 12 
Marttan evvel bu filimler gösterilseydi, ben öy
le tahmin ediyorum, çak muhterem A. P.'li ar
kadaşlarım her halde susmayacaklardı. Ayrı
ca, canlı yayınlarını görüyoruz; bu canlı ya
yınlar da aynı şekilde matluba matuf değil. O 
halde mesele kanun meselesi değil. Şevki ida
re mevkiinde bulunanların tutumu meselesidir. 
Devlet adamlığı meselesidir, idarecilik mese
lesidir. Bundan yoksun olunduğu müddetçe 30 
tane kanun tasarısı getirelim; yeni, yeni ka
nunlar tedvin edelim şundan emin olmak zaru
reti içndeyiz; netice yine maalesef, menfî ola
caktır. 

Benim mâruzâtım bundan ibaret. Hepinize 
saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Bir önerge gelmiştir, okutuyorum efendim. 

iSayın Başkanlığa 
TRT kanun tasarısının bitimine kadar otu

rumun uzatılmasını arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Alâeddin Yılmaztürk 

BAŞKAN — önerge ıttılaınıza arz edildi. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim; bu 

önerge, bu kadar mühim bir kanunun çabucak 
çıkmasını sağlamak için mesai saatini uzatmak 
suretiyle üzerinde konuşulmasın gibi bir anlam 
taşıyor. Saat altı buçuğa gelmiş, mesai saati
mizin bitmesine yarım saat kalmış. Müsaade 
edin de vakit kalsın ve her madde üzerinde ye
teri kadar müzakere edilerek, öyle çıksın. Bu 
ne biçim şey?.. Gece yarısına kadar çakşır, ge
reken dikkatle tetkik ederiz dersek, hayal olur 
bu. Bu itibarla bunun manası aceleye getirip te 
çabuk çıkarmaya çalışmaktır. Mesai, saatinde 
bitirilsin ve istenirse başka gün toplanılsın; 
ama, bu gece kalsın ve geç vakte kadar bitiril
sin denirse, bu musibet netice vermez kanısın
dayım. Bu itibarla muhalifim. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

ıSöz sırası sayın Fehmi Alpaslan'da. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Bayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
TRT Kanunda değişiklikler getiren tasan 

üzerindeki görüşmeleri dinledik. Arkadaşları
mız bu kanunun bazaıı Anayasaya aykırı olan, 
bazan tarafsızlık ilkeleriyle bağdaşmayacak, 
özerkliğe uygun düşmeyecek yönlerini belirtti
ler. Zannediyorum ki, Anayasaya aykırılık id
diaları, maddeler üzerindeki görüşmeler sırasın
da daha çok dikkatle takibedilir ve bir netice
ye varılır. Yalnız, ben bu tasarının görüşülmesi 
sırasında yüksek huzurunuzda bir, iki noktaya 
işaret etmeyi vazife bilirim. 

Evvelâ, TRT'nin ne özerk müessese, ne ta
rafsız müessese olduğunu dikkate almadan bu 
müessesenin millî bir müessese olduğunu kabul 
etmeye mecburuz. TRT'den ne zaman şikâyet 
vaki olmuşsa, o müessesenin millîlik vasfını bir 
kenara itmesi haline doğru bir vaziyetle karşı 
karşıya geldiği görülür. Efendim, basan - bir 
dönemler - partizanlık yapmış. Eğer partizan
lık yaptığı için şikâyet olunmuşsa, yine millîlik 
vasfına uygun düşmeyen bir tutuma girmiştir. 
Çünkü, Türk Milletinin hasletinde âdil, tarafsız 
bir vasıf vardır; ona ters düşünce böyle gider. 

Son zamanlarda TRT den şikâyet vardır. 
Çünkü, millî bünyemize uymayan bir tutum 
içerisinde mütalâa edilen tarafları olmuştur. Tü
mü ile değil; ama tarafları olmuştur. Türkiye'
nin içinde bulunduğu jeopolitik durum Türki
ye'nin tarihte işgal ettiği büyük Devlet anlamı, 
kavramı ve Türkiye'nin yine tarihinde yazılı; 
halinde mevzuubahis ve istikbaline müessir, 
onun varlığı ile yokluğu üzerinde bir mesele 
halinde karşımızda duran duruma bizi sürükle
yici sözleri eğer TRT'den duyarsak, en azından 
o anlamı takviye eden sözleri TRT'den duyarsak, 
onun millî müessese olma vasfına halel geldiğini 
müşahede ettiğimiz içindir ki, biz karşısında va
ziyet alırız, ondan şikâyet ederiz. Onun dışın
da, bilgi verme, öğretme, eğitme konusunda el
bette ki, bir acemilik devresi geçirecektir. Her 
müessesede olduğu gibi TRT de geçirecektir. 
Gönül, elbette bunların en mükemmel şe
kilde hazırlanıp takdimini ister; ama kabul et

mek lâzım ki, bu müesseseler bizim için daha 
yeni müesseselerdir ve millî bünyede rahneler 
açmamak şartı ile affedilmeyecek hareketler de 
değildir, daha iyisini temenni etmekle beraber. 

Şimdi, TRT konusu ile karşı karşıya oldu
ğumuz şu sırada, «Acaba bizim bu Anayasamız 
ne istiyor?» meselesini dikkate alırsak, zanne
derim ki, birçok noktada birleşme imkânını bu
lacağız. 

Muhterem arkadaşlar; ben hukukçuyum, 
ama Anayasa Hukuku üzerinde öyle fazla bir 
malûmata sahibolmadan hasbelkader Kurucu 
Meclise üye seçildim ve Anayasanın hazırlanma
sında bendeniz de bu işi yapan arkadaşlarım 
arasında bir kişi olarak bulunuyordum. 

Her meselede Anayasaya kabahat buluruz, 
yahut Anayasadan kuvvet almaya çalışırız. Sizin 
huzurunuzda samimiyetle söylüyorum, daha ev
vel de bir iki defa söyledim, Anayasa, ne kendi
sine bağlanan kusurlar, ne de kendisinden bek
lenen himayeler bakımından bugünkü düşünce 
sahiplerinin düşüncesi içerisinde vazolunmuş de
ğildir. Bugün Anayasaya sığınmak suretiyle 
öyle fikirler ortaya atanlar vardır ki, eğer biz 
Anayasayı hazırlarken o düşünceleri ifade eden 
sözlerden bir tanesini ortaya koysalardı, ortalığı 
birbirine katardık ve sureti katiyede öyle bir 
Anayasa maddesi çıkarmazdık. Mesele, Anaya
sanın da Türk Milletinin malı olduğunu, Anaya
sanın da Türk Milletinin varlığının yükselmesi 
sureti ile devamının bir belgesi olduğunu kabul 
etmek meselesidir. 

O itibarla, «Anayasaya aylarıdır, değildir; 
Anayasa ters düşer, Anayasa bunu emreder,» 
cLrken, Anayasadaki o maddelerin vaz'ı sırasın
daki vazıı kanunun M, Kurucu Meclisin görüş
lerini şöyle o vasat içerisinde mütalâa etmek 
her halde yerinde olur; 

Bizim Anayasamız, bugün birçok kimsenin 
yaslandığı gibi, alabildiğine sola furya, açık 
bir Anayasa değildir. Bizim Anayasamız, 
sosyalizmi bünyesinde hazmeden bir Anayasa 
da değildir. Bizim Anayasamız, «sosyalizm» 
adı altında komünizmi Türkiye'ye getirmek su
retiyle Türk Milletini uçurumlara götüren bir 
Anayasa da değildir; 

Binaenaleyh, «Anayasa, Anayasa» lâfı edil
diği zaman Anayasanın ne için, hangi şartlar 
içerisinde getirilip, konulduğunu iyice dükka-
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te almak icabeder. Yine, biz birçok yerlerde 
«Bundan şikâyetler oluyor» deriz. 

Arkadaşlar; eğer bir mevzuda, yalnız TRT 
için demiyorum; şikâyet, hiçbirimizin şu parti
li, bu partili, şu siyasî, hattâ şu derecedeki 
memur, bu derecedeki memur, bunların tesir 
icra etmediği saf, masum, sade vatandaştan ge
liyorsa, şikâyette biliniz ki isabet vardır. Eğer 
şikâyet bizlerden ise, o zaman onu değerlen
dirmekte çok titiz davranmaya mecburuz. 

Bir konu vardır. Efendim, her gün memle
ketin, milletin bünyesini tahribe yönelmiş bir 
fikir ortaya atılır. Sonra da, ne güzel fikir 
diye koro halinde bunun müdafaası yapılır ve 
bunun çığırtkanları da çok olur, umumiyetle 
becerikliler de bu sahada kendisini gösterir. 
Ona ters düştünüz mü, «vay efendim, Anaya
sa ihlâl edildi.» Hayır, Anayasa takviye edildi 
olur, o zaman; ama eğer sade vatandaştan şi
kâyet geliyorsa, TRT üzerinde sadece vatan
daştan hangi kanunlar üzerinde şikâyet varsa 
onu biz bu kanun ils önlersek emin olun ki en 
güzel kanunu yapmış oluruz. Ne sağından ne 
solundan gelen seslere dikkat etmeksizin ne 
Adalet Partisinden ne Halk Partisinden ne Gü
ven Partisinden ne de şu partisinden gelen sese 
aldırmaksızın bunları ikinci plana atarak o sa
de vatandaştan gelen sese bakacaksınız. 

Gidelim, Anadolu'nun köylerine, görecek-
sinizki bu radyodan, şimdi TRT diye tavsif ve 
tesmiye ettiğimiz müesseseden haklı şikâyetler 
vardır. O, sade vatandaş; o, hiçbir şeyi gör
mez zannedilen vatandaş radyodan 1960'dan 
evvel hakikaten şikâyetçi olmuştur. Ayşe'sini, 
Fatma'sını, bilmeni nesini filân okuduğu zaman, 
herkes nefret ediyordu; o zaman Demokrat 
Partili olanlar da aynı şekilde şikâyet ediyor
lardı. Şimdi de, bu sol ağızlar ve şom ağızlar 
tarafından dile getirilen konulardan Anadolu 
köylüsü şikâyetçi. 

O halde, bunu kesecek vaziyetleri getirme
liyiz. Anayasayı bu görüş içerisinde mütalâa 
edeceğiz. Anayasa, ancak Türk Milleti hür ve 
müstakil olarak yaşadığı müddetçe var olacak 
bir kitaptır. Eğer Türk Milleti kaydırılırsa ve 
bu kaydırmada diğer birçok vasıtalar gibi bu 
çok muhterem TRT müessesesi de vasıta olarak 
kullanılır ise, o zaman zaten Anayasanın ken
disi ortadan kalkar. O zaman Anayasaya sığın
manın da anlamı kalmaz. 

O itibarla, bu değişikliğe mutlaka ihtiyaç 
var idi. Değişiklik sırasında maksadı aşan ta
raflar olursa, onu hep beraber maddelerinin 
müzakeresi sırasında mütalâa ederiz. Hele he
le, 12 Mart Muhtırasından sonra, Türkiye'nin 
içerisindeki bu çalkantıları, bu hercümerci, 
Türkiye'yi nereye götüreceği belli olmayan bu 
kargaşalıkları dikkate almak suretiyle bu mü
esseseyi millî görüşleri, millî cepheyi takviye 
edecek, tarafsızlıktan evvel Atatürk doğrultu
sunda, millî müessese vasfında çalışacak bir 
hale getirmenin bir vazife olduğu kanaatini 
taşıyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Te-
vetoğlu, buyurunz efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz 359 sayılı TRT Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkın
daki kanun tasarısını, milletimizin üzerinde bü
yük bir titizlikle durduğu bir millî dâvayı kı
sa zamanda süratle halledecek bir kanun tasa
rısı olarak gördüğümden, ve bu hizmetlerin
den dolayı da bugünkü Hükümete bu işte önce
lik ve çabukluk gösterdiği için şükranlarımı 
arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Grupları adına konuşan arkadaşlarımızdan 
ilk konuşmacının ileri sürdüğü bir iki görü
şüne katılmadığım ve gerçeklere uymadığından 
zabıtlarda düzeltilmesini lüzumlu gördüğüm 
için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Karaman, TRT'den bahis buyurur
ken, 1960 öncesinde yapılan şikâyetlerin, 1961 
Anayasasından sonra, yani 1963'te TRT Kanu
nu çıktıktan sonraki şikâyetlerden çok daha 
fazla olduğunu ileri sürdüler. 

Şüphesiz, bu kendi görüşleri ve kendi de
ğerlendirmeleridir. 1960 öncesindeki Anayasa
mızı, TRT'nin o gün bağlı bulunduğu esasla
rı ve kanunları dikkate alarak objektif bir de
ğerlendirme yaparsak, şüphesiz bazı program
larından ve hakikaten halkın benimsemediği, 
istemediği hususlardan -her zaman olabileceği 
gibi - şikâyetlerin mevcut bulunduğunu kabul 
etmemek imkânsızdır. Fakat, TRT ile ilgili 
şikâyetlerin, yani «İktidarların düdüğü olu
yor» şeklindeki şikâyetler için gönül arzu eder-
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di ki, kendi devirleri zamanında bu müessese
nin hakikaten çok daha kötü kullanılmış olduğu 
misalini vermiş olan kimseler bu mukayeseyi 
yaparlarken, biraz daha insaflı ve biraz daha 
objektif olmalıydılar. 

TRT'den son yıllarda yapılan şikâyetler, 
benden evvel konuşan kıymetli arkadaşımın az 
evvel belirttiği gibi, bilhassa millî mevzularda 
sapıtması ve memlekete zararlı, memlekete ha
kikaten tehlike teşkil edecek birtakım konuları, 
âdeta tahrik ve teşvik eder bir müessese hali
ne gelmesi, daha açık söyleyeyim; yeni Ana
yasanın kabul ettiği özerkliği yanlış anlayarak 
ve bu kalkanın arkasına gizlenerek, muayyen 
bir avuç insamn bundan faydalanarak ve dışa
rıdan da yardım ve destek sağlayarak, yaptık
ları yıkıcı propagandaların, halkımızı ve mil
letimizi ve dolayısiyle Paarlâmentomuzu bu 
işin üzerine süratle eğilmeye mecbur eden şikâ
yetlerdir. 

Bu şikâyetlerle eski şikâyetleri mukayese 
etmek imkânsızdır. Ben muhterem arkadaştan 
soruyorum? 1960 öncesinde bu radyodan, 
-televizyon yoktu, bugün televizyon da var-
Türk mahkemelerinin komünistlikten mahkûm 
ettiği, sicilli tek bir insan konuşabilmiş veya 
bu ekranların karşısına çıkarılmış mıdır? 

Bu devrede onlar konuşturulduğu, onlar 
propaganda edildiği ve onlar rahatlıkla istedik
leri gilbi kızıl zehirlerini bütün memlekete tesir 
edecek şekilde buradan akıtabildikleri içindir 
ki, bu reaksiyonlar gelmiştir. 

Yine Sayın Karaman, «Bazı siyasî teşekkül
ler bu özerkliğe karşı çıktılar. Halbuki, Ana
yasamızın getirdiği birtakım müesseselere de 
başlangıçta bunlar karşıydılar, sonra âdeta ön 
safta, bu dâvaları savunur oldular», şeklinde, 
sarih olmamakla beraber Adalet Partisini he
def alan bir ifadede bulundular. 

Muhterem arkadaşlar; eğer arkadaşımızın 
bu kasdettiği mevzu, meselâ Anayasanın ge
tirdiği plan ve plan teşkilâtı meselesiyse, yine 
bunu belirtmek isteriz M, biz hiçbir zaman 
Anayasanın getirdiği plan fikrine, plancılık 
müessesesine karşı olmamış; ancak Türk Mil
letinin gerçeklerine ve Türk yurdunun hakiki 
ihtiyaçlarına uygun millî bir plan ve millî bir 
müessese olarak çalışmasında titizlik göstermi
şizdir. Yoksa, bu teşekkülün kuruluşundan, ça
lışmalarına kadar bütün bugüne kadar geçen 

hizmetlerinde, ister iktidarda bulunalım, ister 
muhalefette bulunalım daima müspet, daima 
yapıcı hizmetlerde bulunduğumuz açıktır, aşi
kârdır. 

Bu itibarla, biz özerkliğin veya muhtariye
tin karşısında değil, bu müessesenin hakikaten 
siyasî kuruluşların emrinde olmaması fikrine, 
herkesten çok taraftar olmuş; fakat hiç bir za
man bunun özerklikten faydalanan bir avuç 
kadronun -tüm kadroyu da kasdetmiyorum, 
asla bunu söyleyemem - bir avuç fikir sapığının 
istismarına alet olmasına karşı olmuşuzdur ve 
bu neticedir ki, bugün tarafsız olan Hükümet 
de, Anayasanın değişikliği zarureti karşısında, 
çıkan yeni statüye göre bu tasarıyı süratle önü
müze getirmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen sözlerinizi bağlayın 
efendim. Süreniz bitti. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

Dil konusu; hakikaten ideolojik yıkıcı pro
pagandalar kadar, TRT'nin Türk Milleti huzu
runda, Türk Milleti indinde büyük tenkitlere 
uğrayan bir tarafıdır. 

Muhterem arkadaşlar; dil meselesi birkaç 
cahil insanın emrinde, arzusunda istismar edi
lecek bir dâva değildir. En büyük millî dâva
larımızdan biridir, buna Parlâmentolar olarak 
eğilmeye mecburuz. Bu itibarladır ki, bir 
Türk akademisinin kurularak, bu dil hercümer-
cini kasıtlı insanlardan ve Türk dilini anlaşıl
maz bir kuş dili haline getirmek heveslilerinin 
elinden kurtarmak, hepinizin borcu ve vazife
sidir. Yoksa sadeleşmeye, halkımızın ve mille
timizin rahatlıkla anlayacağı bir dille yazma
ya ve konuşmaya aleyhte olacak hiç bir Türk 
milliyetçisi yoktur. Biz, yıllardan beri bu dâ
vaya hizmet etmeye çahşan naçiz insanlarız, 
yanlış anlaşılmamasını ve yanlış tefsir edilme
mesini bilhassa bu vesileyle belirtmek isterim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyon 
üyesi olarak lehinde konuştunuz. 

Sayın Çağlayangil, buyurun efendim. 
İHSAN* SABRi ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
önemli bir konuyu görüşüyoruz. Bu mese

leye şimdiye kadar gerek grupları, gerek şa
hısları adına konuşan değerli arkadaşlarımdan 
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değişik bir şekilde yaklaşmak niyetinde olma
saydım, bu geç saatte huzurlarınızı işgal et
mek istemeyecektim. 

TRT Kanununda bazı değişiklikler yapıl
mak ve bazı maddeler eklenmek ihtiyacı du
yulmuş. Bazı arkadaşlarımız Anayasaya aykı
rıdır, Cumhurbaşkanına yetki dışı salâhiyet
ler verilmiştir, görevler verilmiştir diyorlar. 
Bu fikirlere katılmıyorum. Nasıl Cumhurbaş
kanının görevleri Anayasada tadadedilmişse, 
Sayıştayın da, Yargıtayın da, diğğer Devlete 
bağlı müesseselerin de yetkileri Anayasada sa
yılmıştır; ama onlara yeni kanunlarla yeni yet
kiler vermeye hiç bir zaman mani yoktur, Esa
sen Devlet müesseselerine üye seçmek Anaya
sada Cumhurbaşkanına öngörülmüş haklardan 
olduğuna göre, meselâ Senatoya, meselâ Ana
yasa Mahkemesine üye seçerken, şu Devlet mü
essesesine de üye seçmesi için kıyasen görev 
verilmesinde Anayasaya aykırılık iddiasının ge
çerli olacağını zannetmiyorum. 

Efendim, kanunu istediğiniz kadar değişti
riniz, mesele yöneticilerin tutumundadır, görü
şünde olan arkadaşlarım da var. 

Bu mülâhazada elbette ağırlık var; ama bu
nu tamamen takdire bırakmak ve gelen yöneti
cinin karakterine, bilgisine, maharetine, tecrü
besine göre netice almayı ummakta mümkün 
değil. Kanaatimce buna bir zabıta koymak ihti
yacındayız. 

O halde mesele nedir? iki şey üzerinde du
ruluyor. Özerklik, tarafsızlık dediğimiz şey ne
dir, bunun sının nedir? TRT nin yayında, her 
şeyde genel politikasının sınırları ne olacaktır? 
Ben bu konuda TRT yi övecek veya yerecek 
değilim. Övemem. Meselâ : Eyüp Han'ın Cum
hurbaşkanlığı seçiminde; «Eyüp Han kendisini 
yitirmiştir, bu adamın siyaseti baştan başa ha
talıdır. Cinnah'm kardeşi, hemşiresi yakında 
Cumhurbaşkanı seçilecektir» diye devlet siyase
tini, dost devlet münasebetini altüst eden - ka
nunun sarih hükmüne rağmen - neşriyat yapan 
bir TRT yi övmek elimden gelmez. Yerecek de
ğilim ; Yargıtayı ile, Danıştayı ile her türlü mü
essesesi ile, Anayasasının hürriyetleri alabildi
ğine ihlâl edilirken; aynı özerklikte olan bir 
müessesenin de çığırdan çıkmasını, o devrin ha
va ve şartları içinde yadırgıyor değilim. 

1961 Anayasası belki bizim bünyemize bol 
gelen bir elbise yaratmıştı. Biçip, kesip kendi 

vücudumuza uydurmaktansa, şişmanlayıp şu 
elbisenin içine sığmaya çalışalım dedik, olmadı. 
Şimdi bol elbiseyi daraltmaya uğraşıyoruz, da
va burada. 

Özerklik ne idi? Tarafsızlık nedir? 
Radyo, Hükümetin borazanı olmaz; evet, 

ama bir radyo, müessese olarak hükümetin aley
hinde de olmaz, olamaz. Bu, bütün özerk mües
seselerde geçirdiğimiz hastalıktır. Bizatihi mü
essesenin hükümet aleyhine işlemesi illeti veya 
hevesi Türkiye'ye pahalıya mal olur. Hüküme
tin lehinde ve aleyhindeki hususları hiçbirine 
rüçhan hakkı vermeden umumî efkara tanıt
mak, tarafsızlık; Hükümetin aleyhindekini bü
yülterek, lehindekini ihmal ederek neşriyat yap
mak, o tarafsızlık değil. Radyo bunu yaptı. Rad
yo, «Hükümetin aleyMnde şunu söylediler, Hü
kümetin lehinde bunu söylediler» diyebilirdi, 
fakat radyo, bizatihi müessese olarak, Hükü
metin fena olduğu, aleyhinde olduğuna dair yo
rum yaptı, fikirleri aksettirmedi. Bunun taraf
sızlıkla alâkası yoktur. Biz, tarafsızlık derken, 
radyonun, Hükümetin lehindeki ve aleyhindeki 
faktörlere, olaylara aynı ölçüde değer vermesi
ni ve buna göre yayın yapmasını beklerdik. Ay
nı şey Sayıştay için de, aynı şey Danıştay için 
de... Hükümetin getirdiği hâdiseye ne muamele 
yapıyorsam, Hükümet aleyhine getirilen hâdi
seye de aynı muameleyi yapacağım. Hükümet 
aleyhindeki bir idarî davayı iki saat içinde in-
tacedip tedbir kararı alıp, Hükümetin getirdiği 
bir hâdiseyi üç ay bekletirsem, özerk ve taraf
sız bir müessese olamam. 

Zannediyorum ki, espri olarak birtakım za
bıtalara muhtacız. Bu zabıtanın sınırı, Hüküme
tin lehinde ve aleyhindeki, olaylara aynı değeri 
vermek ve bu şekilde tarafsızlığı muhafaza et
mekte tecelli eder kanaatindeyim. 

Diğer taraftan, radyonun genel yayın poli
tikası ne olacak?... 

Sayın Fehmi Alpaslan'ın dikkatle dinledi
ğim bir konuşması oldu: «Kendi yaptığımız 
Anayasayı şimdi tanımıyoruz.» Doğrudur.. Bü
tün çektiğimiz sokaktaki anarşiden değil, fi
kirdeki anarşidendir. Eğer fikirdeki anarşi ol
masaydı, muayyen konularda görüş birliğimiz 
olsaydı, sokakta anarşi olmazdı. Anayasanın 
bir 20 nci maddesi var, «Herkes, düşünce ve 
kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanaat 
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lerini söz, yazı, resimle veya başka yollarla tek 
başına toplu olarak açıklayabilir ve yayabilir». 
Herkes hert türlü düşünce ve kanaat. 

BAŞKAN — Süreniz dolmak üzere Sayın 
Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Acaba arkadaşlarım, bana üç, beş dakika 
izin verirler mi? 

BAŞKAN — Zaten çalışma süremiz bitiyor. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 

— Pekiyi, bağlayayım. 
Muhterem arkadaşlarım; bu madde, Kuru

cu Mecliste müzakere edilirken takrirler veril
miş, «Hilâfet ve komünizm hakkında da herkes 
fikirlerini serbestçe izhar edebilecek midir?» 
denmiştir ve teklifler yapılmıştır, «Buna kayıt 
koyalım, hilâfet, komünizm gibi şeylerde olmaz 
bu» diye. Komisyon sözcüsü demiştir M; «Ha
yır, bu daha hatalı olur. Bunu tahdidi hale ge
tirmek doğru değil, hürriyetler Anayasa niza
mı içinde kullanıldıkça, serbesttir. Bunların sı
nırı Anayasa nizamıdır. Sadece komünizm, sa
dece faşizm, sadece hilâfet değil, ne ki, bu Ana-
yanasaya aykırıdır, bu hürriyetlerin dışında
dır. Böyle bir tahdit koymayınız». 

E, Anayasa nizamı nedir? Devlet nizamı ne
dir? Bunun sınırı nedir? 

Anayasanın, Devletin hukuk devleti olduğu
nu, insan haklarına dayalı bulunduğunu, Cum
huriyet olduğunu belirten maddeleri dışında, 
dibacesinin de metne dahil olması suretiyle bu 
nizam açıkça izhar edilmiş. 

«Bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasa
da ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî 
şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milleti
mizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sa
hip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk mil
liyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve yurtta 
sulh, cihanda sulh ilkesinin, millî mücadele ru
hunun, millet egemenliğinin, Atatürk devrim
lerine bağlılığının tam şuuruna sahibolarak; 
insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, 
sosyal adaleti, ferdin ve toplumun - dikkat bu
yurun evvelâ ferdin, sonra toplumun - huzur 

ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak, demokratik hukuk 
devletini bütün hukukî ve sosyal temsileriyle 
kurmak için...» bu Anayasayı yaptık. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, talebetti-
ğiniz mehili de kullandınız, vaktiniz üç dakika 
geçiyor, lütfen bağlayın efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — izin verirseniz, bitireyim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, lütfen bitiriniz. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam

la)— Demek ki, bu Anayasadan kuvvet alarak; 
bu Anayasayı yıkmak mümkün değildir. Bu 
Anayasa bu iş için yapılmamıştır; bütün hak 
ve hürriyetleri şu tarif içinde kullanmak için 
yapılmıştır. 

Radyonun genel politikası ne olacak? Oku-
: şunlar bunu. Bunun içinde kaldıkları müddetçe 
j hata etmeyeceklerdir; bunun içinde kaldıkları 
I müddetçe yararlı olacaklardır. Eğer, tarafsızlı-
I ğı de arz ettiğim manada anlarlarsa, gerek 
I radyo için, gerek diğer özerk müesseseler için 

tereddüde mahal yoktur, şikâyeti mucip her
hangi bir harekete de muhatabolmayacak ve 
maruz kalmayacaklardır. 

Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlıyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Altı sayın üye konuşarak mesele aydınlan

dığı için tasarının tümü hakkındaki müzakere
nin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Ali Kemal Turgut 

BAŞKAN — Gerçekten dört sayın grup 
temsilcisi dışında yedi sayın üye konuşmuştur. 

Kifayet Önergesi aleyhinde söz isteyen sayın 
1 üye var mı efendim?.. Yok. Kifayet önergesini 
i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme-
j yenler... Kabul edilmiştir efendim. 
i Bu suretle, tasarının tümü üzerindeki gö-
î rüşmeler bitmiştir. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

İvedilikle, maddelerin bir kez görüşülmesi 
suretiyle müzakeresi de önerilmiştir. Bu husu
su da oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, çalışma süremiz de 
bu suretle bitmiştir. 

29 Şubat 1972 Salı günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere 36 ncı Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

(Kapanış Saati : 19,00) 
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13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına verilen açık oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Re;3t Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayı ği t. 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARDAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMÎB 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkaiı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Haldun Menteşe oğlu 
NEVŞEHİR 

T. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SlîRT 
Abdurrahanan Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
M/tıcip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mu&adder öztekdüi (B.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

TOKAT 
Ali Aituntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arşları Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya katılmty anlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekim Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
( İ A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
d) 
Oral Karaosmanıoğlu 
Ruhi Tunakan (1.) 

MARAŞ 
Adnan Karakücük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydıner 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Uçak 
Ragıp Üner 

NİĞ-DE 
Kudret Bayhan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

(D 
[Açık üyeliklerJ 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Kabul 'edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri üzdilck 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapan lı 
Yiğit Köker 
Mansıır Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Çogkıuı 
iskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya kaiılnııyanlar : 60 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüme-ğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kına y t ürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLl 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Haılûîk Benkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mülmin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
'Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral KaraosmanoğJu 
A. Orhan Süersaıı 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlıı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
•Mi Altunta» 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

TJRFA 
İ. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Çekinser] 

SİVAS 
Âdil Altay 

l Oya Katılmayanlar] 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutla: 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğl1' 
(î. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MARAŞ 
Adnan Karakucak 
(B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri KJorutürk 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 

ORDU 
Selâhattin Acar 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestiici 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELES 
Selâhattin Babüroğhı 
Playri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Havri Ürgüpli 
(D 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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Karayolları Creııel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgtür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenLer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
122 
121 

0 
1 

59 
9 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

~ ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucusal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosunanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman S alili oğlu 
Mustafa Tığlı 

— 581 — 



C. Senatosu B : 36 24 . 2 . 1972 O : 1 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Reııdeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

TABI! ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(I. Â.) 

SİYAS 
Nurettin Er t ürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Al tun! aş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Z al oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Çekin ser] 

SİYAS 
Âdil Altay 

[Oya katılmıyanlar] 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇORUM 

M. Şevket Özçetin 
| DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
! EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
GAZİANTEP 

İbı ahim Tevfik Kutlar 
1 GİRESUN 

Sabahattin Orlıon 
i İhsan Topaloğhı 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin An burun 
(Başkan) 

I İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

1 (i. A.) 
[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 

KARS 
Sırrı At al ay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
t Nurettin Akyurt 
1 Hamdı özer 

MANİSA 
j Doğarı Barntçuoğlu (İh) 

Ruhi Tnnnknn (İ. < 

MARAŞ 
• Adnan Karnküeük (B.) 
[ Hilmi Soydan 
1 MARDİN 
i Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
| Isa Hisan Bingöl 

elikler] 

1 
-i 

Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Eorutürk 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

ORDU 
Selâhattin Acar 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feıicl Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babünoğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naei Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Su ad Hayri Ürgüplü 
a.) 

Yekûn 

»>••-
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanan tasarı
sına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
125 

0 
0 

r>G 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet, Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılraaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kaj^alar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DSNÎZLÎ 
Hüseyin Atmaca ( 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersaıı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

URFA 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 
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RİZE 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahnıan Kavak 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş ' 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zıereaii 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Giilez 

BURSA 
Saffet Ural 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya Kailim ayan larj 

ÇANAKKALE 
Ziva Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergene! i 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t Â.) 

KARS 
| Sırrı Atalay 

[Açık il 
Eskişehir 
Sivas 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen ' 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Ruhi Tunakan (1.) 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
1 Selâhattin Acar 

yetikler] 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Salâhattin Babüroğlu 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Ü«ok 
Ragıp Üner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fcrid Melen (B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Özer Derbil 

1 Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(I.) 

Yekûn 

\^m-<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

:)G XCI BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İç
işleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/86; Cumhuriyet Senatosu 1/11) 
(S. Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 13 .1.1972) 
(Bitiş tarihi : 14 . 3 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki ka,tkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgeler ar asında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunlugu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

5. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusun
da kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/1) 

7. — Maraş ili adının «Kahraman Maraş» 
olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/162; Cumhuriyet Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1972 (Ret) (Bitiş tarihi : 11.4.1972) 

X 8. — 508 sayılı 'Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/513; C. Senatosu 2/11) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 , 1972) (Ret) 
(Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik 
sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında Ek Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/309; Cumhuriyet Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 
57) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1972) (Bitiş ta
rihi : 14 . 3 . 1972) 

2. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/517; Cumhuriyet Senatosu 1/41) (S. Sa
yısı : 62) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) (Bi
tiş tarihi : 8 . 4 . 1972) 

3. — Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 

İmar - İskân, Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarından 3'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/500; C. Senatosu 1/53) (S. Sayısı : 69) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1972) Bitiş tarihi : 
24 . 3 . 1972) 

4. — 6785 sayılı İmar Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/161; 
C. Senatosu 1/2) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 7 . 3 . 1972) 

5. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Millî 
Eğitim, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve 
İktisadî İşler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarından 3'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 7/537; C. Senatosu 1/52) (IS. Sayısı : 71) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1972) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı s 

Genel Nüfus yazımı kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Dış
işleri, Turizmi ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/86; Co Senatosu î / 1 1 ) 

(Not : |M. Meclisi S. Sayısı : 358) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 468 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 12 . 1971 tarihli 14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedüMıe görüşülerek 
açık oyla kaJbul edilen, Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı, dosyası ile 'birilikte suınullımuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6, 10, 13 . 12 . 1971 tarihli 11, 13 ve 14 ncü birUşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 358) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 6 . 1 . 1972 
Esas No. : 1/11 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

[Millet Meclisinin 13 Aralık 1971 tarihli 14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı, ÎMillet Meclisi Başkanlığının 
14 Aralık 1971 tarihli ve 468 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le, Cumhuriyet Senatosunun 23 Aralık 1971 tarihli 13 ncü Birleşiminde, tasarının havale edilmiş 
olduğu Anayasa ve Adalet, .İçişleri, Dışişleri Turizm ve Tanıtma ile Bütçe ve Plân komisyonla
rından üçer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 6 Ocak 
1972 tarihli Birleşiminde ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 
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I - Tasarı, 29 Mayıs 1318 (1902) tarihli Sicilli Nüfus Nizamnamesi ile 14 Ağustos 1330 (1914) 
tarihli Sicilli Nüfus Kanununun 14 neü maddesinin yürürlükten kaldırılmasını ve genel nüfus ya
zımı işlemlerinin zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak yeni bir düzenlemeye kavuşturulmasını ve 
58 yaldır çeşitli nedenlerle yapılamayan genel nüfus yazımının da gerçekleştirilmesini öngörmek
tedir. 

'Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üze-e. ülkemizde genel nüfus yazımı 1904 - 1906 yıl
ları arasında 29 Mayıs 1318 (1902) tarihli Sicilli Nüfus Nizamnamesi hükümlerine göre yapılmış ve 
14 Ağustos 1330 '(1914) tarihli Sicilli Nüfus Kanununun 17 nci maddesi «Tahriri nüfus her on se
nede bir kere icra ve sureti tahrir talimat mahsusa ile tâyin edilecektir» hükmünü ihtiva ettiği 
ve her on senede bîr nüfus yazımı yapılmasını öngördüğü halde aradan geçen 58 yıllık süre için
de yukarda anılanın dışında bir genel nüfus yazımı yapılamamıştır. 

Söz konusu 58 yıllık süre memleketimizde, olağan nüfus hareketlerinin yanısıra bölgesel, ev
rensel ve nihayet İstiklâl .Savaşımız gibi millî savaşlar sonucu olağanüstü nüfus hareketlerine de 
tanık olmuş ve çok yüksek sayılardaki vatandaşın nüfusları ikametgâhları dışında kalmış ve nüfus 
kayıtları içinden çıkılamaz bir* hal almıştır. 

Yine şu 58 yıllık kısa sayılamıyaeak sürede nüfus kütükleri de eskimiş, yıpranmış ve ele alı
namaz bir duruma gelmiştir. 'Bunların onarılması, ciltlenmesi ve ıslah edilmesi için büyük gayret
ler ve masraflar sarf edilmiş olmasına rağmen ıslah edilmesinin ve yeterli bir hale getirilmesi
nin mümkün olamadığı yetkililer tarafından ifade edilmektedir. 

Eski yazı ile tutulmuş nüfus kütüklerinin, Harf İnkılâbı devrinin nesilleri olan yeni nüfus 
memur ve kâtipleri tarafından okuna mam ası sonucunda birçok yanlışlık ile karşılaşıldığı da bili
nen bir hakikattir. 

Özetle arz edilen sebeplerden ötürü genel nüfus yazımı yapılmasına şiddetle ihtiyaç duyuldu
ğu ileri sürülerek işbu tasarının getirilmiş olduğu ifade olunmaktadır. 

Tasarı, halen Millet Meclisinde görüşmeleri devam etmekte olan nüfus kanunu tasarısı ile bir 
bütün teşkil etmekte ve nüfus kanununun yürürlüğe girmesinden önce memleketimizde bir genel 
nüfus yazımı yapılmasını öngörmekte ve bunu gerçekleştirici idari düzenleme, örgütlenme ve iş-
1 "inlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. 

Arz edilen gerekçelerle getirilen ve özetle ifa le olunan esasları ihtiva eden tasarı, idari reform 
çalışmalarının önemli bir aşaması ve önemli bir kısmı telâkki edilerek Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

I I - - Millet Meclisi metninin 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. 9. 10. 11. 12, 13. 14. 15. 1G, .17, 1.8, 19. 20, 21, 
22, 23, 24, 25. 26, 27 ve 28 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının, nüfus kanununun yürürlüğe girmesinden önce ülkemizde bir genel nüfus yazımı ya
pılmasını emreden 1 nci maddesinin görüşmelerinde,- genel nüfus yazımına ne zaman başlanıp ne 
zaman son verileceğine ait yetkinin İçişleri Bakanlığına tanınmış olması keyfiyeti Komisyonumuz
ca tartışma konusu edilmiş ve Hükümet temsilcisi bu yetkinin sadece teklifci bir nitelik taşıdığı ve 
bu teklifin 'Bakanlar Kurulu tarafından uygun görülüp karara bağlanması halinde kesinlik kaza
nabileceği yolundaki açıklaması üzerine Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiş ve bu hususun raporda belirtilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Keza aynı madde metninde sözü edilen nüfus kanununun da yukarda ela değinildiği üzere ha
len 'Millet Meclisinde görüşülmekte olan nüfus kanunu tasarısının kanunlaşmış metni olduğu ko
nusunun da raporda açıklanması zorunlu mütalâa edilmiştir. 

Tasarının, merkez yazım kurullarının teşkiline ilişkin 2 nci maddesinin metninde yer alan as
kerlik şubesi başkanlıklarının da, yeni örgütlenme düzeni esaslarında mütalâa edilmesinin gerek
tiği hususunun raporda ifade edilmesinde yarar görülmüştür. 

Tasarının, yazımda nüfus kanunu ile Medeni Kanun hükümlerini saklı kılan 13 neü maddesi
nin uygulanmasında vatandaşların doğum günlerinin de açık bir şekilde kayda geçirileceği ve es
ki kayıtlar itibariyle doğum, günü bilinemiyen vatandaşlar hakkında bu eski kayıtların muteber 
olarak yazımda gözetileceği hususunun da raporda açıklanması yararlı mütalâa edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 50) 
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Tasarının, kütüklerin yazımına ilişkin 18 nci maddesi metninde yer alan «'Kaligrafisi düzgün 
kâtipler» ibaresinin «yazısı iyi ve okunaklı kâtipler» şeklinde anlaşılmak gerektiği hususunun da 
raporda açıklanması zorunlu mütalâa edilmiştir. 

Tasarının, kanunun uygulanmasına ilişkin müeyyideleri düzenliyen 23 ııcü maddesinin görüş
melerinde Komisyonumuz, madde metninde yer alan «Tescil işlemlerini belirli süre içinde kanun 
ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak bitirmiyen yazım kurulları başkanı ve üyeleıinin yarı 
ücretleri kesir.» şeklindeki hükümdeki «yarı ücretleri» ifadesinin anılan kişilerin «tüm ücretleri
nin yarısı» olmak üzere anlaşıldığı ve ancak böylece kabul edilmiş olduğu keyfiyetinin de rapor
da belirtilmesi karar altına alınmıştır. 

I İT - Tasarının mahiyet ve önemi gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Oenel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Artvin 

F. Alpaslan 

Ankara. 
T. Kapanlı 

Sözcü 
Tekirdağ 

C. Tarlan 

Tokat 
A. Altuntaş 

Vşaık 
'. F. Atayurt 

Kâtip 
Ankara 
İ. Yetiş 

Yozgat 
S. Artukmaç 

Malatya 
N. Ahyurt 

Eskişehir 
Ö. TJcuzal 

Niğde 
H. A. Göktürk 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Genel nüfus yazımı kanun tasarısı 

MADDE 1. — Nüfus Kanununun yürürlüğe gir meşinden önce Türkiye'de genel bir nüfus yazı
mı yapılacaktır. 

Bu yazıma ne vakit başlanacağı ve ne zaman son verileceği İçişleri Bakanlığınca belirtilir. 

MADDE 2. — Yazım işleri için illerde valilerin veya yetkili kılacakları bir zatın, ilçelerde 
kaymakamların başkanlıkları altında askerlik şubesi başkanları veya vekilleri, jandarma komutan
ları, belediye başkanları, nüfus müdür veya memurlarından bir merkez yazım kurulu teşkil 
olunur. Bu kurullara vali ve kaymakamlar ihtiyaca göre 7 nci maddede yazılı olduğu üzere üye 
alabilirler. 

MADDE 3. —• Merkez yazım kurulları yönetmelikle tâyin edilecek esaslar dairesinde, yazım 
bölgelerini tesbit, bu bölgelerin yazım kurullarını tâyin, yazım işlerini düzenlemek ve işlemlerini 
yürütmekle ödevlidir. 

MADDE 4. — ti ve ilçe merkezlerinde 4 000 nüfusu içine almak suretiyle ve mahalle esası 
üzerinden yazım bölgeleri kurulur. 4 000 nüfustan az kalan yerler de bir bölge sayılır. Köyler de 
uzaklık ve yakınlık göz önünde tutulmak üzere dörder bin nüfuslu yazım bölgelerine ayrılır. 

Ancak mesafe ve arazi engelleri ve benzer sebepler dolayısiyle 4 000 nüfusu dolduracak suret
te bölge kurulması mümkün olmayan yerlerde da ha az nüfuslu bölgeler kurulması da caizdir. 

MADDE 5. — Yazım, kurullarının insan oturan yerleri birer birer gezip ev halkından evde 
bulunanları görmeleri suretiyle yapılır. 

MADDE 6. — Bölgelerinde; yazım yapılacağı ilân edilen günlerde o bölge halkının evlerinde 
oturmaları mecburidir. 

MADDE 7. — Yazım kurulları bir başkan ve iki üyeden kurulur. Vali ve kaymakamlar yazım 
kurullarını bölgeleri içindeki genel, özel ve katma bütçeli daire, kurum ve teşekküllerin, belediye
lerin ve 3659 sayılı Kanuna bağlı kurumlarla bunların emrindeki teşekküllerin memur ve hizmet
lilerinden teşkil ederler. 

Yazım işini sağlamak için gereken yerlerde yazım, süresince öğretim kurullarının çalışmalarına 
ara verebilirler. Memleketin askerlik, güvenlik, asayiş, mahkeme, sağlık, genel hizmet ve yük
sek ekonomi işlerindeki görevlilerden istisnası gerekenler yönetmelikle belirtilir. 

Yeteri kadar Devlet memuru bulunmıyan yerlerde kurul başkan ve üyeleri özel kişilerden ata
mı'. 

Gerek Devlet memurları gerek özel kişilerden atananlar bu görevi kabul etmeye mecburdurlar. 

MADDE 8. — Yazım sırasında bölge yazım kurullarına şehir, kasaba ve köylerde muhtar veya 
ihtiyar kurulu üyelerinden biri bilirkişi niteliği ile katılır. 

MADDE 9. — Gerek memur bulunsun ve gerek özel kişilerden olsun yazım kurullarına katı
lan başkan, üye, muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine ve esas katükleri yazacak kâtiplerin iş saat
leri içinde ve dışında geçecek çalışmalarına karşılık alacakları ücretlerle zaruri giderleri ve Har
cırah Kanunu dışında kalanlara verilecek yolluklar Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktar 
ve esaslara göre ödenir. 

MADDE 10. — Merkez yazım kurulları tarafından, görevleri öğretilmek üzere yazımdan önce 
il ve üçe merkezlerinde bölge yazım kurulları başkanları için bir kurs açılır. Bu kurslara ba-ka 
mahallerden katılacaklardan Harcırah Kanunu dışında kalanlara verilecek yol masraflariyle yev
miyeler 9 ncu madde esasına göre, memur ve hizmetlilerden kurslara katılanların yol masrafları 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Genel nüfus yazımı kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Millöt Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Mille1!" Meclisinin kabul ettiği metin) 

ve yecmiyeleriyle kursların diğer giderleri ve yazıma ait her türlü giderler, genel hükümlere göre 
İçişleri Bakanlığı Bütçesine bu maksatla konulacak ödenekten verilir. 

MADDE 11. — Yazım kurulları günde 200 nüfus yazmak suretiyle tâyin edildikleri bölgeler
deki yazımı en çok 20 günde bitirmekle ödevlidirler. Bu süre içinde bölgelerindeki yazımı biti-
remiyen kurullara fazla çalıştıkları günler için ücret verilmez. Bu kurullar görevlendirildikleri böl
ge yazımını bitirmeye mecburdurlar. 

MADDE 12. — Yazımdan önce yapılacak bir bildiri ile belirtilen süre içinde ellerinde; 
A) Nüfus cüzdan veya nüfus tezkeresi. 
B) Evlenme cüzdanı. 
O) Askerlik belgesi. 
D) Evvelce nüfus idarelerinden her hangi bir iş için alınmış onaylı künyeyi kapsıyan kayıt 

örneği. 
E) Onaylanmış okul belgesi, tasdikname veya şahadetname. 
F) Mahkemelerden verilmiş ve kesinleşmiş o ..'.aylı yaş, ad va kayıt tashihi ülâmı. 
Gibi belgelerden biri bulunmıyan her vatandaş nüfus dairelerine başvurarak, sadece yazımda 

gösterilmek üzere ücretsiz ve pulsuz bir belge alır. 
Her hangi bir sebeple bu vesika veya nüfus dairesi belgesini gösteremiyenlerin yazımı muh

tar ve ihtiyar kurullarının beyanlarına dayanılarak yapılır. 
MADDE 13. — Yazımda Nüfus Kanunu ile Medeni Kanun hükümleri göz önünde tutulur. Yazım 

mevcut esas defterleri kayıtlarına dayanılarak yapılır. 
Mevcut esas defterlerindeki ad, soyadı, doğum tarihleri ve diğer şahsi haller kaydı yazımda 

esas tutulup hiçbir suretle değiştirilemez. 
Müsvedde defterlerinde kazıntı ve silinti yapılması yasaktır. Yanlışlıkla bir kelime veya tarih 

yazılacak olursa bunun üzeri okunacak şekilde hafif bir çizgi ile çizilerek doğrusu düşünceler ha
nesine yazılır ve yazım kurulu ile muhtar veya kurulu üyesi taraflarından imza olunur. 

Bildirilen yaşlariyle şahısları uygun görülemiyen kimselerin durumları yazım kurullarınca müs
vedde defterinin düşünceler sütununa işaret olunur. Bunlar bilâhara nüfus memurları tarafından 
mahkemeye sevk edilerek verilecek kararda belirtilen yaşları yazılır. 

MADDE 14. — Yazım merkez kurulu ile yazı m bölge kurulu başkan ve üyelerinin ödev ve yet
kileri ile yazım hazırlıkları, yazımın yapılış ve yazım defterlerinin şekilleri ve bunların ne gibi 
bilgileri taşıyacağı, ne suretle doldurulacağı, yazımda ne cins evrak ve defter kullanılacağı İçişleri 
Bakanlığınca yapılacak yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 15. — Yazım günü herkes; 
a) Kendini, aile fertlerini, velayet, vesayet ve hizmetinde bulunanları, 
b) Otel, han, pansiyon ve emsali müesseseleri işletenler, misafir ve kiracılarını, 
c) Resmî ve özel kurumlar müdürkri. emri altındaki memur, hizmetli ve işçilerini, 
d) Ordu, jandarma, polis ve sair birliklerin komutan, âmir ve müdürleri, emrinde bulunan 

lan, 
Gerçek şekilde yazdırmaya, istenilen belceleri vermeye ve göstermeye mecburdurlar. 

MADDE 16. — Yabancı memleketlerdeki Türk vatandaşlarının yazımı yönetmelik ile tesbit edi
lecek şekilde konsolosluklar tarafından yapılır. 

MADDE 17. — Yazım yapılan bölgelerde misafir olarak bulunanlarla memurlar burada daimî 
ikmetgâh tesis etmemişlerse misafir müsvedde defterlerine yazılır. Bunların kayıtları merkez ku
rullarınca, esas kayıtlı bulunduğu yere gönderilerek aile kütüklerine geçirilirler. 

Cumhuriyet iSenntosiı (S. Kayısı : 50) 
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(Goc'ici küiivisyoımıı kabul' ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metnmin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 50) 



(Milk't Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yazım esnasında öğrenim, ticaret, askerlik, mahpusluk gibi geçici sebeplerle ikametgâhı dışın
da olup aile fertleri arasında bulunmıyanlar esas defterlerindeki eski kayıtlarına veya baba ve an
neleriyle akrabaları tarafından gösterilecek belgelere veya yapılacak beyanlara dayanılarak ailesi 
fertleriyle birlikte gıyaben yazılırlar. 

MADDE 18. — Bölge yazımını bitirerek merke ze dönen yazım kurulları, her hangi bir sebeple 
yazım sırasında bulunmıyanlara ait bilgileri 12 nci maddede gösterilen belgelerle muhtar veya 
ihtiyar kurulu üyelerinin beyanlarına göre, müsvedde defterlerine yazdıkları ad, soyadı, doğum 
tarihleri ve diğer şahsi hal kayıtlarını, esas def t erlerdeki kayıtlara uymadığını gördükleri tak
dirde, müsvedde defterlerindeki yanlış kayıtları esas kütüklerdeki kayıtlara göre düzelterek dü
şünceler sütununa şerh ve imza ettikten sonra me rkez kuruluna teslim ederler. 

Ancak gösterilen belge : 
Kesinleşmiş mahkeme kararı olup da nüfus esas kütüğüne işlenmemişse mahkeme ilâmı esas tu

tulur. 
Yazım sonunda merkez kurulları, bulunup görevlendirilecek kaligrafisi düzgün kâtipler vasıta-

siyle yerli halka ait kayıtları esas kütüklere geçir terek sulh hâkimliğine tasdik ettirdikten ve 
nüfus hüviyet cüzdanlarını doldurduktan sonra imza karşılığında nüfus müdür veya memurlarına 
teslim ederler. Bölgelerinde yeniden ikametgâh ku ran misafirlerin nüfus esas kütüklerindeki kayıt 
örnekleri de nüfus memurları tarafından o mahallin nüfus idarelerinden getirilerek müsvedde def
terleri ile karşılaştırılır. Aykırılık görüldüğii takdirde nüfus kaydına göre müsvedde defterleri 
düzeltilerek durum merkez yazım kurullarınca dii şünceler sütununa şerh ve imza edilir. Misafir 
müsvedde defterlerine yazılanların kayıt örnek7 eri ikametgâhları nüfus memurluğuna yollanır. 
O mahallin nüfus memurluğunca esas kaydiyle karşılaştırılarak yukardaki esaslar dairesinde iş
lem yapılır. 

MADDE 19. — Müsvedde defterlerinin esas kütüklere geçirilmesi biten yerlerde yazımın sona 
erdiği ilân edilir. Bu ilân tarihinden bağlıyarak en çok üç ay içinde aile başkanlariyle reşit kişi
ler müracaat ederek adlarına doldurulan nüfus hüviyet ve aile cüzdanlarını nüfus idarelerinden 
almaya mecburdur. Aile cüzdan bedelleri İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca tesbit ve takdir olu
nur. 

MADDE 20. —- Yazımın bitimi ilân olunan yerlerde eldeki nüfus cüzdaniariyle eski nüfus 
kütük ve kayıtlarının hükmü kalmıyacağından eski esas ve vukuat defterleri mahallî idare kurul
larınca tesbit edilerek nüfus dairelerinde saklan ir. Nüfus cüzdaniariyle diğer belgeler idare kurul
larınca tutanağa geçirilerek yok edilirler. 

MADDE 21. — Yazım sonucunda elde edilen kayıtlarda mahkeme kararı olmadıkça hiçbir 
düzeltme yapılamaz. Bu kayıtlara yazımın sona erdiği tarihten başlıyarak altı ay içinde itiraz 
edilebilir. 

MADDE 22. — Yazım sırasında, nüfus olayla rının ihbarı için konulan süreler geçmiş olsa dahi 
bu olayların tescilinde ceza alınmaz. 

MADDE 23. — Yazım işlerinde verilen görevi mazeretsiz kabul etmiyenler ve yapmıy anlar, ya
zım kurullarının istedikleri bilgileri vermiyenler veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, yahut 
doğru olmıyan belge gösterenler, bu kanunda tes bit olunan görev ve mecburiyetleri yerine getir-
miyenler, yazımın yapıldığı yerin idare kurulu karariyle 100 liradan 500 liraya kadar hafif pa
ra cezasına çarptırılırlar. Tescil işlemlerini belirli süre içinde kanun ve yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak bitirmiyen yazım kurulları başkanı ve üyelerinin yarı ücretleri kesilir. 

Tescil işlemlerinin belirli süreler içerisinde kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
yürütülmesinden valiler, kaymakamlar, nüfus mi; dür ve memurları sorumludurlar. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 50) 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddeai aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddeci aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 50) 
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(Millet Meclisinin katral ettiği metin) 

MADDE 24. — Genel nüfus yazımı yapılacağı yıllarda hazırlık ve yazım işleri masraflarına 
karşılık İçişleri Bakanlığı Bütçesine özel bir bölüm halinde yeteri kadar ödenek konulur. 

MADDE 25. — Genel nüfus yazımı için gerekli defter, basılı kâğıt ve araçları maliyet bedeli 
üzerinden ve İçişleri Bakanlığının istediği süre içinde sağlamakla Devlet Malzeme Ofisi ve baskı 
işi yapan diğer resmî kurumlar, yerlerine götürülmesinde de Ulaştırma Bakanlığına bağlı İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ödevlidir. 

MADDE 26. — 29 Mayıs 1318 tarihli Sicilli Nüfus Nizamnamesi ile 14 Ağustos 1330 tarihli 
nüfus Kanununun 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 27. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 28. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 50) 
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(Geçici komisyonun kaıbml ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi ayneını kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen; kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi! aynen; kabul edilmiştir. 

» > © « 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 50) 





Toplantı : 11 A A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö i 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1 517; 

Cumhuriyet Senatosu : 1/41) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 439) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 1 . 1972 

Kamınlar Müdilrlüğii 
Sayı : 4274 

ClBIHURıİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . |1 . 1972 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kalbul edilen, 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bâzı madde
lerinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 23 . 8 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 27, 29.12.1971; 3, 7 .1.1972 tarihli 21, 22, 23 ve 25 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedi
likle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 139) 

Malî ve İktisadi İsler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 19 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/41 
Karar No. : 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale Ibııyurulan Ç13.'7.1t9,5'6 tarihli ve '6802'sayılı Gider Vergileri Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında '.kanun'tasarısı) Komisyonumuzııa l18. .1 . 'L'9'72 ta
rihli 'toplamtıısında i'ligili (bakanlık 'temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ive müzakere olundu. 

Tasarının genel gerekçelinde (belirtilen UıusUslar ve '.bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı (bilgiler Kümisyonıiı muzca da (benimsenmiş olduğundan mezkûr kanun tasarısı alille t 
Meclisi Genel Kurulunca, kalbul edilen sekliyle ay nen k a M edilmiştir. 



— 2 — 

Havalesi gereğince Bayındırlık. Ulaştırma Are imar - İskân Komisyonuna tevdi edilmek üze
re saygiyle sunulur. 

Bu raporda Başkan ve Sözcü [Kâtip 
Çankırı Konya Arınana - İzandı* 

G. Titrek 31. Varışlı Müstenkif olarak B. Beler 
M. Zer en 

Manisa 
O. S iler san 

Siirt 
.4. Kavak 

Konya 
F. Özlem 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Çanakkale (Bağımsız) 
31. İzm en Z. Termen 

İçel 
L, Bilgen 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 

Esas No. : 1/41 
Karar No. : 2 

25 . 1 . 1972 

YCKSEK BAŞKANLIĞA 

l-'j . 7 . 1956 (tarihli ve 6802 sayılı (lider Vergileri Kanununun 'bâzı maddelerinde değişik
lik yapılınası hakkındaki kanun .tasarısı, Malî ve İktisadi İşler Kumisyoııu raporu ile Koımiısyonu-
ıiııııza havale olunmaıkla, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle, Komisyonumuzun 25 . 1 . 1972 
tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah •olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek /tasarı aynen 
kabul 'edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul
masına karar verilmiştir. 

Ba§ikan 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Yozgat 
S. Artukmac 

Giresun 
j . Topaloğlu 

Sözcü 
Konya 

F. Özlen 

Kâtip 
Erzincan 

F. Bay soy 

Mardin Aydın 
A. Bay ar C. Coşkun 

Bilecik 
M. Orhan Tuğrul 

Çorum 
S. Yolcuk 

Erzurum 
O. Alihocagü 

Erzurum 
S. Hatunoğlu 

Cumhuriyet Seııatosu (S. Sayısı : 62) 



Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/41 4 . 2 . 1972 
Karar No. : 29 

YÜKSBK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1972 'tarihli 25 ne i Birleşiminde. 'öncelik ve ivedilikle •görüşül erek 
acık oyla Ikabul edilen, 13 . 7 . 105G tarihli ve 6802 sayılı Gider Yergileri Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması .hakkında kanun tasarısı, Komisyonuunuzun 3 Şubat 1072 tarihli 
12 nci 'Birleşiminde ilgili (bakanlıklar ıtemsilçileri de hazır bulundukları halde tetkik ve nıüzaikere 
olundu. 

I- - Tasarı, 6802 sayılı 'Gider Yergileri Kanununa, ek 28 . 5 . 1070 itarihli ve 1267 «ayılı Ka
nunla Gider Yergileri Kanununa bağlı (tablolarda ve bu /kamınım mahsus kısum ve bölümlerinde 
gösterilen ımaddeler ve 'hizmetlerden gerekli görülenlerin vergi nisbet ve 'hadlerini artırmaya Ba
kanlar Kurulunun yet/kili Ikıl indiğini; ancaik Anayasa Mahkemesince, 1267 sayılı Kanun Anayasaya 
aykırı -görülmüş ve iptal edilmiş (bulunduğundan bahisle, 1267 'sayılı Kanuna istinaden vergi had
leri arttırılmış olan madde ve hizmetlerin yeni vergi ,1ıadi erini eski kanuni seviyelerine indirme
nin vergi hukuku ve bütçe iınkâuları 'muvacehesinde uıüıukün olmadığını belirtmeikte ve bu ne
denlerle 'kararanıme ile tâyin ve teshil edilmiş bulunan vergi hadlerinin «kanuni vergi haddi» ola
rak (tesbi)ti zaruretini öngörmektedir. 

Yulkarda özetle arz edilen hususlar' ile luıımis yomunuzda Hükümete izafeten ilgili baikanlıiklar 
temsilcilerinin, .öteden beri Itn'tbik edilegelmekte bulunan fiilî durumun, bu. kere bizzarııre kanun
la teshitinin öngörüldüğünün ve ibn itibarla herhangi bir yeni külfet .talini ilinin asla 'bahis ikonusu 
bulunmadığının •acilken, müteselsilen ve müşter<'ken ifade ve beyan edilmesi .dikkate alınarak, an
caik böyle bir (maksadı temine matuf 'kanun tasarısı, komisyon um uzca da uygun ımüıtalâa 'edilmiş 
ve be nim s e rumişt i r. 

II - Milleit (Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncil ve 4 neü .maddeleri aynen ıkabul edilmiştir. 
Tasarının Genel Kurulda ünceliik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda, istemde [bulunulması da 

kara rl aştı r ı İmi şt ı r. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, saygiyie sunulur. 

Başikan îBaşikanvefkili .Sözcü Bu tasarıda sözcü 
Uşalk Gaziantep Afyon K. Trabzon 

M. F. Atayurt S. Tanyeri M. iv. Karaağaçlıoğlıı A. Ş. At/anoğlu 
Toplantıda bulunanı.adı 

iKâitip Ankara, Ankara O. Bşik. Seç. Üye 
•Malatya t Yetiş Y. Kökcr R. Üner 

N. Akyurt Toplantıda bulunamadı 
M a n t ı d a bulunamadı 

Edirne Kocaeli Kütahya Ordu 
M. N. Ergeneli L. Tokoğlu /. E. Erdinç B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî İİye Urfa 
K. Karavelioğlu /. E. KarakapıcA 

Toplantıda bulunamadı 

Cirmim r iy e t S e n a 1 (ı s > ı. (S. Sayısı : (12) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 saydı Gider Yergi
leri Kamı manın bâzı maddelerimle değişiklik 

yapılması halikında kanun tasarısı 

MADDE 'I. — m . 7 . L9«« tarihli ve 0802 
sayılı Kanımmı 2!9 . T . 'İİ970 tarihli ve 1<3U:S sa
yılı Kamımın !64 ıieiı maddesiyle değişik 08 nei 
madde'Sİnin ITT numaralı 'bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

ITT - Petrol boru hatları ile yapılan yerli 
hampetrul taşımalarında varil başına... (d.5 Tl.) 

MADDE 2. — 0®Ü2 sayılı Kamına bağlı T nu
maralı ilk istihsal maddeleri tablosunun deği
şik 2/D pozisyonunun L i i, iii./a ve b bentleri 
ile 2/E pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

D) Akaryakıtlar : 
Petrol ve şist. yağları (Ham yağlar hariç), 

esas unsur 'olarak r/c 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva ede',1 ; 

i) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san
tigrat 'dereceden aşağı olan. hafif yağlar: 

a) :lso - Oktan R (A. S. T. M. Researeb me
todu ile tâyin edilen) oktan numarası 95 (dâhil) 
ve daûıa yukarı olanlar f'Dkg. S. den f 62,45 )krş.) 

T») Diğerleri (;'l kg. S. den lO9;70 <krş.) 
ii) Kapalı 'kapta alevlenme noktası 30 san

tigrat dereee ve -daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı oUmlar veya, 55 santigrat doro-
ee ve 'daha yukarı olup 2150 santigrat dereceye 
'kadar zayiat dâhil r r '05 ten fazlası takattim 
eden orta yağlar (1 kg. s. den 71 .10 ikrş.) 

iii'i Kapalı kapta alevlenme noktası .5,5 san
tigrat derece ve daha, yukarı olan ağır yağlar : 

n) Taktir- mahsulü. yakıtlar : 
Kraldng vıukulbul madan. ri Su den. fazla ta-

'kâttiir edenler ("1 lkg. S. den 78.50 krş,) 
t)) Tortu yakı'lar : 
Kraking vu kuburumdan rakatîüı- eden kısmı 

r( 8u den az olanlar; 
aa) 4 Mum aralı fue] - oil i l . Kg. S. den 

72,10'krş.) 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

13 . ?' . 195(1 tarihli ve 6802 saydı Gider Vergi
leri Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin îl nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei 
maddesi aynen kamil edilmiştir. 

Camiıuriyer Senaio.su ! s. sayısı : 02; 

http://Senaio.su
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ıHAYINıDIRiLIK, ULAŞTIRMA VE ÎMAR -
I Î B K Â N KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞ-Î 

METitN 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun t asar m 

MADDE '.L. — Millet Meclisinin 'kalimi ettiği 
il nci madde aynen kalbıtl edilmiştir. 

MADDE 2, — Millet- Meclisimin Ikalbul ettiği 
2 nei maddesi aynen Ikalbul edilmiştir. 

BÜTGE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millelt Meclisi metininin fi nei 
-makldesi aynen 'kaibıü edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
ma'ddesi avnen ;k:albııl edilmiştir. 

Camlınliyet Senatosu ;S. Sayısı : 62) 
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Millet 'Meclisinin kaibıü etltiği metin 

îblb) f> ve 6 mim aralı fııel - oil (A. iS. T. M. 
standartlarına göre «Pençfey »MARITENB kapalı 
kap usulü» ile iştial noktası 56 santigrat dere
ceden aşağı olmıyan ive aynı 'zamanda A. S .'T. M. 
'Standartlarına (göre Seylbolt 'Üniversal Viskozi
tesi 317,8 santigrat derecede ılÖO saniyeden yük
sek Ibul mı anlar) (d fcg. 'S. den 110,50 krş.) 

E) Sıvı la ad irilmiş petrol gnizı (L. P. G.) 
(H kg. S. den 40 krş.) 

MADDE 3. — (Bu kanun 10 Aralık İfifft ta
rihinden geçerli olmak üzere yayımı 'tarihinde 
'yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
•yürütür. 

Bu kamımı (Bakanlar Kurulu 

Malî ve iktisadi İşler Komisyonunun kaibıü 
ettiği mıetin 

MADDE 3. — Millet iMeclisi metninin 3 neü 
makldesi aynen kalbul edilmiştir. 

•MADDE 4. — 'Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen 'kaibıü edilmiştir. 
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Bayındırlık, Ulaşitruma ve »imar - İskân I 
Komisyonunun! IkaJbul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisinkı kaibul ettiği 
3 ncü madde aynen kaibul edilnıiş'tir. 

MADDE 4. — 'Millet Meclisinin kaibul ettiği 
4 ncü 'madde aynen IkaJbul edilmiştir. 

. . . .>. . 

Biitee ve FMu Komisyonunun kaibul ettiği 
metin 

MADDE 3. — 'Millet Meclisi metniniu 3 ncü 
maddesi aynen 'kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

..+. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 62) 





Toplantı : 11 "T I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / | 

24 . 12 . 1963 tarih ve 459 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve 
ek geçici maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Millî Eğitim, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe ve Plân Komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/537; 
C. Senatosu : 1/52) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 434) 

3Iület Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 1 . 1972 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 4547 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinim 21 . 1 . 1972 taiMi 31 neî Birleşitaıimde öncelik ve ivediliMe göıtiişülerek 
açıik oyla kabul edüem, 24 . 12 . 1963 taftüh ve 359 sayılı Tiirikilyö Radyo - Tetevizyon Kurtumısu Ka-
ımnıunuın bâzı maddelerimin değiştirillırıiesi ve bu kamuma ek ve ek geçici mladldıeler ilâvesi hıaMsaıı-
dıa ikanun taftama, dosylalsı ile birliSkte sunulıııjuşltur. 

Saygılarılmla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Bakkamı 

Not : Bu tasarı 18 . 10 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 13, 24, 27 . 12 . 1971; 3, 7, 10, 14, 17, 21 . 1 . 1972 tarihli 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 
ve 31 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
434) 

Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 1$ . 2 . 1972 
Esas No. : 1/52 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclislinin 21 . 1 . 1972 tarihli 31 nci Birleşirimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kajbul edilen, 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - 'Televizyon Kurnamı Ka
nununun bâzı maddelerimin değdştirilrnesi ve bu kanuna ek ve ıefc gefçici mjaddelier ilâvesi hakkım-
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da kanun tasarısı; 'Millet (Meclisi Başkanlığının 24 . 1 . 1972 tatili ve 4547 sayılı yazılariyle Cum
huriyet 'Senatosuna havale edilmekle, Cumhuriyet Senatosu 'Genel Kurulunun 25 . 1 . 1972 tarihli 
24 ncü Birleşiminde; İçişleri, (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Millî Eğitim, Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân komisyoıdarından üçer 
üye alınmak suretiyle kurulması kararlaştırılan Geçici Komisyonumuzun 7 . 2 . 1972, 9 . 2 . 1972 
ve 10 . 2 . 1972 tarihli 1 nci, 2 nci ve 3 ncü birleşimlerinde Devlet Bakanı Ali İhsan Göğüs ve ilgi
li bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı : 
Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı yeni maddeler ekliyen 

Anayasa değişikliği hakkındaki 20 . 9 . 1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunun, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu ile ilgili 121 nci maddeyi yeniden düzenlediğini; bu düzenleme ile Türkiye Radyo 
- televizyon Kurumu idaresinin yeni bir temel ilkeye dayandırıldığını ve bunun «tarafsızlık ilke
si» olduğunu açıklamakta ve bu ilkenin; 

a) Yönetimde, 
b) Denetimde, 
c) Yönetim organlarının kuruluşunda ve 
d) Her türlü radyo ve televizyon yayınlarında dikkate alınacağını belirtmekte; ayrıca Anaya

sanın 121 nci maddesinde kurumun yayııılarnıdauyulması gereken temel ilkelerinin belirtildiğini, 
böylece haber ve programların seçilmesi, işlenmesi, sunulması ve kültür ve eğitime yardımcılık gö
revinin yerine getirilmesinde, Devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünün, insan hakları
na dayaman millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, milli güvenliğin ve genel ahlâkın ge
reklerine uyulmasının, radyo ve televizyon yayınların m genel esasları olduğuna değinmekte; Ana
yasanın bu hükmü karşısında, TRT Kurumunu yönetiminde tarafsız kılmak, yayınlarının genel yö
nünü tesbit etmek ve denetiminde bugüne dek karşılaşılan güçlükleri gidermek amacıyle 359 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesigereğini öngörmektedir. 

Tasarı, yukarda söz konusu edilen genel ilke ve prensipler dışında yeni esas ve .düzenlemeler 
de getirmiştir. Ezcümle: Yeniden tedvin olunan 4 ncü madde ile 359 sayılı Kanunla 9 kişi olarak 
tesbit olunan Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı 11 e çıkarılmış, 2 nci maddede söz konusu edilen 
«yayın esasları» nı 359 sayılı Kanundan farklı bir şekilde düzenlemiştir. 

Yine 359 sayılı Kanunda TRT Kurumunun en yüksek karar ve yönetim organı yönetim kuru
lu olduğu ve bu kurula ancak üyelerinden her hangi biri başkanlık yapabildiği halde, tasarı ile bu 
hükümler yeniden düzenlenmiş ve genel müdürün yetkileri genişletilerek, genel müdür veya vekili 
yönetim kurulunun tabiî başkanı yapılmıştır. 

Öte yandan tasarı, 359 sayılı Kanundan farklı olarak yönetim kuruluna seçilecek üyelerin se
çim usulünde de değişiklik yapmış, Ek 1 nci madde ile yönetim kuruluna 4 ncü maddede belirtilen 
teşekkül ve kuruluşlar tarafnıdan gösterilen adaylar arasından üye seçmek ve belirtilen sebeplerin 
zuhur etmesi halinde bu üyeleri görevlerinden uzaklaştırmak gibi yetkileri haiz bir TRT Seçim 
Kurulunun teşekkülünü de öngörmüştür. 

Belirtilen maksatları temine matuf kanun tasarısının Komisyomımuzdaki müzakereleri sırasın
da, genel kanaat; bizzat Hükümet tarafından da belirtildiği veçhile, tasarının kanunlaşmasının TRT 
Kurumunun bugünkü durumunu ıslah edeceği ve yeni Anayasa değişikliği istikametinde yayın 
yapmasına imkân bahşedeceği, millî menfaatlarunız bakımından büyük yarar sağiıyacağı istika
metinde tezahür etmiştir. 

Yukarıda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun tasarısı, Komisyonumuzca uygun mü
talâa edilmekle beraber, Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında 359 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesinin tasarıyle değiştirilen yeni metninde söz konusu «kurum personeline hizmet bütünlü
ğü ve ifa edilen görevin önemi dikkate alınarak fiilen aldığı bürüt aylığın % 60 mı geçmemek 
üzere genel müdürün teklifi ve yönetim kurulunca kesinleşecek bir yönetmelikle tazminat ödene-
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eeği» şeklindeki hükmü üzerinde durulmuş ve bu 
leriıı de bulunduğunu takdir etmek mecburiyeti] 
alma hizmetlerinde ve teknik hizmetlerde çalışan 
şan personeli bir seviyede tazminata müstahak ) 
konusu personele daha ağırlık verilmesi Komisyoı 
sun rapora derci kararlaştırılmıştır. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nei, 3 ııcü, 
1 nci, ek geçici 2 nci, ek geçici 3 ııcü, ek geçici 4 ı 
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
kararlaştırılmıştır. 

Gkmel Kurulun tasviplerine iarz edilmek üzere 
Başkan Sözcü 
Ankara Bursa 

§. Kayalar Y. Köker 

bütünün içinde ancak ağırlığı olan bâzı hizmet
lin gerekeceği, meselâ yayın hizmetlerinde, haber 
personel ile kurumun diğer hizmetlerimde çalı-
almanın âdil bir yol olamıyacagı, bu itibarla, söz 
lumuzca temenniye şayan görülmüş ve bu husu-

Ek 1 nci, ek 2 nci, ek 3 ııcü, ek 4 ncü, ek geçici 
ıcü, ek geçici 5 nci, 4 ncü ve 5 nci maddeleri ay-

görlişülmesi hususunda istemde bulunulması da 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Kâtip 

Balıkesir Amasya 
N. Demirel M. Zeren 

Ankara Ankara 
T. Kapanlı Muhalifim söz hakkım 

mahfuzdur, şerhim eklidir. 
T. Cebe 

Ankara 
t. Yetiş M. Pırıltı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. Erzurum 
L. Akadh M. İzmen O. Alihocagil 

Gaziantep 
Muhalifim 

söz hakkım mahfuzdur. 
8. Tanyeri 

Giresun 
Muhalifini 

söz hakkım (mahfuzdur. 
/ . Topaloğlu 

İstanbul 
E. Adalı 

İmzada bulunamadı 

Konya 
F. Halici 

Samsun 
Anayasaya aykırıdır. 

Söz hakkım saklıdır. 
R. Isıtan 

Samsun Tabiî Üye Tabiî Üye 
F. Tevetoğlu Muhalifim Bu tasarı ile tarafsızlığın 

4 ncü maddenin 6 nci fıkra-sağlanaınıyacağı inancm-
sına, 9 ucu madde ve ekdaynn. Daha taraflı ve 
madde 1 e muhalifim muha-Hükümet enirinde bir 

lefet şerhim eklidir. TRT olacaktır. 
S. Karaman (Muhalif ini. Söz hakkım 

mahfuzdur.) 
H. Tunçhanat 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

Yozgat 
Muhalifim. Söz hakkım mahfıızdıu*. 

8. Aıiukmaç 
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Cumhuriyet Senatosu Talriî Üyesi Suphi Karaman'm, muhalefet şerhi 

24 . 42 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkındaki, Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyonunda -görüşülen kanun tasarısının üç maVldesine ilişkin muhalefet şerhim 
aşağıdadır : 

1. Yönetim Kurulu teşkiline ilişkin 4 ncü maddenin 6 ncı fıkrası; TRT Yönetim Kuruluna 
seeileeck iki üye için haklılığa uygun !bir sonuç vermekten yoksundur. ıBu fıkrada. TRT Seçim 
Kuruluna sunulacak ikisi hasından olan dört adayı seçmek üzere, üçer temsilciyi veren nitelik yö
nünden farklı başlıca üç tip kuruluş vardır. Gazeteciler cemiyetleri, İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu, işveren çevreleri. 

Bunlardan ilk ikisi aday tesbitini yapacak 18 kişilik topluluğa üçerden C> temsilci verdikleri 
Iha İde. işveren çevreleri (1 - İşveren Sendikaları Konfederasyonu. 2 - Türkiye Esnaf ve Sanatkâr
ları KonlVderasyonu, 3 - Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret (Borsaları Birliği, 
4 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği kuruluşları halinde) 12 temsilci vermektedirler. Parantez için
deki bu dört kuruluşun hepsinin de işveren çevreleri olduğu ya da her zaman buna yatkın gö-
rüsü aksettirdikleri 'bugüne kadarki tutumları ve çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlar karşısında
ki davranışları ile ortadadır. Böyle bir kombinezonun, ikisi hasından olsa bile, seçeceği dört aday 
daima işveren çevrelerinin ezici oy çoğunluğu ile ve kendi görüşlerine uyigun kimseler olacak
tır. Bu ne'denle basın ve işçi sendikaları temsilcilerinin aday tespitine katılmaları bir göstermelik
ten ibaret kalacaktır. 15unun yerine -basın ve isçi temsilcilerinin ortaklaşa ayrı bir secim meka
nizması kurmalar T. diğer dört kurulusun da ayrı bir seçim mekanizması kurmaları ve TRT Yöne
tim Kurulu için birer adayı ayrı ayrı seçmeleri da;ha doğru ve demokratik olurdu. 

2. Genel .Müdürün görevimden alınmasına ilişkin 9 nen maddenin; 3 ncü fıkrasında Genel Mü
dürün, TRT "Seçim Kurulunun mütalâasına başvurulmadan. Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
görevinden alınması hali TRT nin Anayasa ile sağlanan tarafsızlığını büyük ölçüde zedeler nite
liktedir. Görev'den alınmayı gerektiren İrer halde TRT Seçim Kuruluna başvurmayı öngören hü
kümet tasarısının ilk şekli, TRT nin tarafsızlığı için daha garanti sağlıyan -bir metindi. «Millî Gü
venliğin. kamu düzeninin gerekli kıldığı haller» i, »hiçbir tarafsız organın süzgecinden geçirmeden, 
Bakanlar Kurulunun takdirine bırakmak tarafsız TRT yi siyasi iktidarın emrine vermeyi ve görüş
lerine çekmeyi sağlıyaeakt.ır. «'Millî Güvenlik, Kamu düzeni»' gibi kavramların zaman zaman ik
tidarlar ve muhalefetleree aynı anlamda alınmadıkları gerçeği karşısında bu yolla genel müdür 
değiştirilmesi, gelecekte, TRT üzerinde kamu oyunu rahatsız eden büyük tartışmaların nedeni 
olacaktır. 

3. TRT Seçim Kuruluna ilişkin Ek Madde i. — TRT Seçim Kurulunun daha sa'de bir mekaniz
ma ile ve tarafsızlığı Anayasada belirtilen Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi kuskusuz daha 
doğru bir şekildir. Ancak bu «hal Cumhurbaşkanı makamına. Anayasada belirtilen görev ve yet
kileri ve sorumsuzluğu dışında, yeni bir görev tevcihi mahiyetindedir. 

Cumhurbaşkanının Anayasanın 97 nci maddesindeki görev ve yetkileri dışında diğer bâzı görev 
ve yetkileri de çeşitli maddelerde sayılmıştır. 70 nci maddede Kontenjan senatörlerinin, 141 nci 
maddede Askerî Yargıtay Üyelerinin, 145 nci maddede Anayasa Mahkemesine iki üyenin seçil
mesi Cumhurbaşkanına Anayasa ile verilmiş görevlerdir. 83 ncü madde ile T. B. M. M. nin top
lantıya çağrılması, 93 ncü mad'de ile kanunların yayınlanması ve geri gönderilmesi, 1C2 nci mad
de ile Başbakanın ve Bakanların atanması. 108 nci madde ile Millet Meclisi seçimlerinin yenilen
mesi, 110 nen madde ile Başkomutanlığın temsili ve Genelkurmay Başkanının atanması, 111 nci 
madde ile Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek Cumhurbaşkanına Anayasa ile verilmiş di
ğer görev ve yetkilerdir. 

TRT gibi bir Anayasa Kurumu için ve fakat Anayasada belirtilmiyen bir seçim görevinin Cum
hurbaşkanına verilmesi karmaşık 'bir hukuk sorununu ve Anayasaya uygun olup olmamakta te-

Cımflıuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 71) 



_ 5 — 

reddüt uyandıran bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Kanunları veto etmek yetkisini haiz bir yüce 
makama kanunla görev verilmesi kanımca yanlış bir hukuk anlayışıdır. Böyle bir şey Cumhu
riyet tarihimizde ilk defa olacaktır. 

Anayasamızın 9(8 nci maddesinde söz konusu edilen Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ve im
zaladıkları kararlardan Başbakan ile ilgili 'bakanın sorumlu tutulması karşısında. TRT Seçim Ku
ruluna seçilen kişilerin kararname ile atanmaları ya da diğer hir şekilde görevlendirilmeleri hal
lerinde, bu işlemden, 'daha sonra bu kişilerin tartışma yaratabilecek tasarruf ve davranışlarından 
hükümeti sorumlu tutmak hem TRT nin tarafsızlığına gölge düşürecek, hem TRT üzerindeki siya
si tartışmaları yoğunlaştıracak, hem de Cumhurbaşkanlığı yüce makamının tarafsızlığı hakkında 
yersiz kuşku ve tartışmalara sehebolaeaktır. 

15 . 2 . 1972 

Suphi Karaman 
C. Senatosu Tabiî Üyesi 

Muhalefet Şerhi 

Madde 9. — 9 ucu maddenin '•) ve 4 ncü fıkralarım Millet Meclisinden geliş ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyonda kabul ediliş şekliyle benimsemeye 'imkân yoktur. Hükümet teklifinde 
gayet vazıh ve'matluba muvafık bir şekilde işaret edilen TRT Genel Müdürünün görevinden alın
ma usulünün ve şeraitinin ne gibi bir düşünce ile Millet Meclisinde değiştirildiğini anlamak güç
tür. 

a) Tarafsız bir organ olarak ihdas edileceği ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin de 
bulundurulacağı TRT Seçim Kuruluna, bir yandan bir fıkrada itimadedcrek mütalâa ve tasvibinin 
alınmasına ihtiyaç duyulması, diğer yandan aynı organdan 'bir başka fıkrada itimadı esirgiyerek 
direkt muameleye tevessül olunması mütenakız ve sakıncalı bir davranış olacağı kadar kanun ted
vin tekniğine de aykırı düşeceği kanısındayım. 

b) Genel Müdürün görevinden alınması hususunda. Başbakandan ayrı olarak parti gruplarına, 
TRT Seçîm Kuruluna başvurma yetkisi verilmesi de teşrii organın özelliğine uygun düşmiyeceği 
düşüncesindeyim. 

Bu sebeplerle işbu maddedeki Millet Meclisi değiştirisiyle Senato (ieçici Komisyonu kararma 
muhalifim ve Hükümet teklifinin yerinde olduğu görüşündeyim. 

Kk madde 1. — Bu maddenin ilk fıkrasında TRT Seçim Kurulunu seçme görevi Cumhurbaşka
nına verilmektedir. 

Anayasanın 97 ve bibi hara 141 nci maddelerinde Cumhurbaşkanının görev ve salâhiyetleri sa
rahatle t ada dol un muştur. 

Anayasada bulunmıyan bir görevi veya salâhiyeti bir kanunla Cumhurbaşkanına tahmil etme!: 
mümkün değildir. 

Bu bakımdan işbu ek madde 1 in birinci fıkrasının Anayasamıza aykırı düşeceği kanisiyle Mil
let Meclisi metni ile Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun kararına muhalifim. 

17 . 2 . 1972 

T ar (jul Cchc 
Ankara Senatörü 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

24 .12.1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 18, 24, 25, 27, 28, 31,- 33, 34, 46 ve 47 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kuruluş : 

Madde 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu adiyle, tarafsız bir kamu tüzel kişisi ku-
rulmuştur. Kurumun kısa adı TRT dir. Merkezi Ankara'dadır. 

Görev : 
Madde 2. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Radyo ve televizyon postaları ile yurt içine ve dışına radyo ve televizyon yayınları yap

mak, 
b) Devlet adına yurdun çeşitli yerlerinde radyo ve televizyon istasyonları ve tesisleri kurmak 

ve işletmek, bunları genişletmek ve geliştirmek, 
c) Bu amaçla, gerektiğinde, kendi tesislerinde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araştır

malar yapmak veya yaptırmak; bunları kısmen veya tamamen imal etmek ve bunun için gerekli 
tesisleri kurmak, 

d) Bu kanunda gösterilen esaslar içerisinde, Milletlerarası radyo - televizyon kuruluşları ve 
yabancı radyo - televizyon kurumları ile ilişkileri düzenlemek, 

e) Yayınların, kolayca anlatılabilecek bir dille yapılmasını sağlayıcı tedbirleri almak. 
Yayın esasları : 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun başlıca yayın esasları şunlardır : 
Her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı olmak; 
însan haklarına dayanan milli demokratik, lâik ve sosyal cumhuriyete; Türk Devletinin ül

kesi ve milleti ile bütünlüğüne bağlılığı güçlendirmek; 
Atatürk devrimlerinin, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini öngören dünya 

görüşünü yerleştirmek ve geliştirmek; 
Millî güvenlik ile genel ahlâkın gereklerini ve millî gelenekleri gözetmek; 
Millî kültür ve eğitime yardımcılık görevinde, Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve ilke

lerine uymak; 
Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkele

riyle çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak; 
Haberlerle yorumları birbirinden acık olarak ayırmak; 
18 nci madde kapsamı dışında kalan yorum niteliğindeki yayınları bu kanunda belirtilen esas

lara uygun olarak ve Anayasaya aykırı olmıyan karşıt görüşleri içine alacak şekilde hazırlamak; 
kaynaklarını belirtmek ve yorumları hazırlıyanlann ad ve unvanlarını açıklamak; 

Açık oturumlarda da karşıt görüşlere imkân ölçüsünde yer verilmesi esastır. 

Kurumun organları : 
Madde 3. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun organları şunlardır : 
Yönetim Kurulu, 
Genel Müdür, 
Koordinasyon Kurulu, 
TRT Seçim Kurulu, 
Genel Danışma Kurulu, 
Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

24 . 12 . 1963 tarih ve 359 seıyüı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yönetim Kurulu : 

Madde 4. — Yönetim Kurulu aşağıdaki şekildö kurulur : 
1. Genel Müdür, 
2. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak üç üye, 
3. Üniversitelerin akademik konularda karar vermeye yetkili en yüksek organlarının seçtiği 

ikişer temsilci ile akademilerarası kurulun seçtiği iki temsilciden meydana gelen ve Başbakanın 
çağrısı üzerine Ankara'da toplanan kurulca : 

a) Hukuk, ekonomi veya siyasal bilim, 
b) Elektrik veya elektronik, 
c) Türk dÜi, edebiyatı ve tarihi dallarında görev yapan öğretim üyelerinden tesbit edilecek 

ikişer aday arasından TRT Seçim Kurulunca seçilecek birer üye, 
4. Devlet konservatuvarları öğretim kurulları, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı müzi

ği bölümü öğretmenleri, Devlet Tiyatrosu sanatkârları, Devlet Opera ve Balesi sanatkârları ve 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatkârlarının kendi aralannda seçecekleri ikişer temsilci 
ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünün, Başbakanın 
çağrısı üzerine Ankara'da toplanarak tesbit edecekleri iki aday arasından TRT Seçim Kurulunca 
seçilecek 'bir üye, 

5. Millî Eğitim Bakanlığı Türk Musikisini Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri, 
İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk Musikisi bölümü öğretmenleri, İstanbul Belediyesi Kon
servatuvarı Türk Musikisi Sanat Kurulu üyeleri, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk Musi
kisi İcra Heyeti sanatkârları, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Halk Musikisi Tatbikat Toplulu
ğu sanatkârlarının kendi aralarından seçecekleri ikişer temsilcinin Başbakanın çağrısı üzerine An
kara'da toplanarak tesbit edecekleri iki aday arasından TRT Seçim Kurulunca seçilecek bir üye, 

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

En fazla sayıda işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonunca seçilecek üç, 
En fazla sayıda işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonunca seçilecek üç, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunca seçilecek üç, 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince seçilecek üç, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilecek üç temsilciden meydana gelen ve Başbakanın çağ

rısı üzerine Ankara'da toplanan kurulca ikisi basın mensubu olmak üzere tesbit edilecek dört 
aday arasından, biri basın mensubu olmak üzere TRT Seçim Kurulunca seçilecek iki üye. 

Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu 
üyeler ancak özürsüz olarak üst üste üç yönetim kurulu toplantısına katılmamaları, ya da kanuni 
bir engel ortaya çıkması halinde TRT Seçim Kurulunun karariyle görevlerinden uzaklaştırılırlar. 
Hükümetçe seçilen üyeler, atanmalarmdaki usulle değiştirilebilirler. 

Sürenin sona ermesinden önce boşalan üyeliğe aynı usulle seçilecek üye, eskisinin fförev süresini 
tamamlar. 

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

Yönetim Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri : 

Madde 5. — Kurumun yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulunun görevleri 
şunlardır : 

Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetollelik tasarıları hakkında karar vermek, 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Genel Müdürün teklifi üzerine, Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, görevden alınmala
rı veya görev yerlerinin değiştirilmesi hakkında karar vermek, 

Genel Müdürlükçe hazırlanacak kurum bütçesini ve kadrolarını karara bağlamak, 
Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilançoyu, kâr ve zarar hesaplanırı kabul veya reddetmek, 
Alım, - satım yönetmeliğinde gösterilecek miktarlardaki alım, satım, yatırım ve kiralamalar 

hakkında karar vermek, 
Bu kanunda belirtilen ilkelere göre plânlanan genel program tasarısını karara bağlamak, 
Danışma Kurulunun görüş ve dileklerini değerlendirerek, alınması gerekli tedbirleri tesbit 

etmek, 
Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda prensip kararları almak, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan yıllık ve ara raporlarını inceliyerek ge

reğini yapmak, 
Kurumla ilgili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar almak, 
Bu kanunda belirtilen başkaca görevleri yerine getirmek. 

Yönetim Kurulu Toplantıları : 

Madde 6. — Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğun
luğudur. 

Genel Müdür veya vekili Yönetim Kurulunun Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu, ayda en az 

iki defa toplanır. 

Genci IFüclitr ve YarCiımeûctn : 

Madde 9. — Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle atanır. 
Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yönetilir. 
Millî güvenliğin, kamu düzeninin veya Devletin dış güvenliğinin gerekli 'kıldığı veya Devlet me

muru olma niteliğini yitirdiği hallerde, genel müdür, gerekçesi açıkça gösterilerek, Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle görevinden alınır. 

TRT nin, Anayasanın ve bu kanunun öngördüğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve tarafsızlık 
ilkesinden uzaklaştığı veya Genel Müdürün görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet kusuru işlediği 
hallerde de, Başbakanın veya T. B. M. M. de grupn bulunan siyasi partilerden birinin yazılı ola
rak TRT Seçim Kuruluna başvurması ve bu kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine, Genel 
Müdür, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile görevinden ahnır. 

Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için gerekli şartlar şunlardır : 
Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
Devlet memuru olmaya kanuni engeli bulunmamak, 
Genel Müdür yardımcılarından birinin yüksek elektrik veya yüksek elektronik mühendisi olması 

şarttır, 

Genel Danışma Kurulu : 

Madde 10. —- Genel Danışma Kurulunun görevi, Türkiye Radjro - Televizyon Kurumunun rad
yo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun düşünce ve dileklerini tesbit etmek ve sonuçları
nı TRT Yönetim Kuruluna bildirmektir. 

Genel Danışma Kurulu aşağıdaki şekilde kurulur : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu bulunan siyasi partilerden birer temsilci, 
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İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaştırma, Köy İşleri, Gençlik ve Spor 
bakanlıklarınca seçilecek birer temsilci, 

Diyanet işleri Başkanlığı temsilcisi, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce seçilecek 

birer temsilci, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası temsilcisi, 
Ankara, İstanbul, İzmir Devlet ve Belediye konservatuvarlarmca seçilecek birer temsilci, 
Ankara, istanbul ve izmir'de en çok sarı basın kartı sahibi üyesi bulunan gazeteci derneklerin-

ce ayrı ayrı seçilecek birer temsilci, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilecek bir temsilci, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Konfederasyonunca seçilecek bir temsilci, 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince seçilecek bir temsilci, 
En çok üyesi bulunan işçi ve işveren konfederasyonlarmca seçilecek bir temsilci, 
Türk Dil Kurumu Temsilcisi, 
Türk Tarih Kurumu Temsilcisi, 
Türkiye Kızılay Derneği Temsilcisi, 
Halkevleri Temsilcisi. 
Danışma Kurulu, Genel Müdürün çağırışı üzerine yılda bir kere toplanır. 
Kurulun çalışma usulleri, Kurumca hazırlanac ak bir yönetmelikte gösterilir. 
Devletin elış ilişkileri ile ilgili yayınlar : 

Madde 18. — Kurum, Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlarda Dışişleri Bakanlığınca uygun 
görülecek zamanlarda, TRT Kurumuna bildirilecek esasları ve Bakanlığın, yorumlarda kaynak 
belirtilip belirtilmiyeceği konusundaki görüşünü göz önünde tutar. 

Sermaye : 

Madde 24. — Kurumun itibari sermayesi bir milyar liradır. 
Bakanlar Kurulu karariyle bu sermaye bir misline kadar artırılabilir. 
Bu sermayenin kaynakları şunlardır : 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki ödenmiş sermaye, 
Genel bütçeden sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler, 
Yıllık kârlardan bu kanunun 25 nci maddesi ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldıktan 

sonra kalacak bakiyeler. 

Kârın dağıtımı ve yedek alee : 

Madde 25. — ödenmiş sermayenin yüzde yirmibeşine ulaşıncaya kadar yıllık kârın yüzde onu 
yedek akçe olarak ayrılır. 

Yıllık kârdan kalanının yüzde onu da; itibari sermayenin yüzde onuna vanlmcaya ka
dar olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır. Zararlar yedek akçeden karşılanır. 

Biriken kârlar, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının Yönetim Kurulunca onaylanmasını mü-
taakıp özel ihtiyatlar hesabına naklolunur. 468 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yapılan denetim sonucu Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra bu karar ge
rektiriyorsa hesaplarda düzeltme yapılabilir. 

Butee yardımı : 

Madde 27. — 26 ncı maddeye göre karşılanamıyan işletme açığı her yıl sonunda bu 
amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenekten kuruma ödenir. 
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Radyo ve Televizyonla yapılacak, okul, halk eğitimi ve yurt dışı yayımlarımın gerektirdiği 
tesis ve işletme giderleri karşılığı Genel Bütçeden ödenir. 

Bir ve ikinci fıkralar gereğince Kuruma genel bütçeden ödenecek miktar Yatırım ve Finans
man programlarının hazırlanışı sırasında; Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Kuruanca birlikte 
tesbit edilir. 

Yatırım program, ve bütçenin hasırlanması : 

Madde 28. — Kurumun işletme programları, yıllık yatırım ve finansman programı ve yıllık 
bütçesi Yönetim Kurulu karariyle kesinleşir. 

Kurumun yıllık yatırım ve finansman programı konusunda, Yönetim Kurulu kararından önce, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığı görüşünün alınması gereklidir. 

Tarife ve ruhsatiyeler : 
Madde 31. — Kurum ve ortaklıklarının yapaoağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak ücretler 

ile, alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazlarından alınacak ruhsatname karşılıkları, tarifelerle 
belli edilir, is ve hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamıyacak hususlarda, özel sözleş
meler yapmaya ve ücretler tesbitine kurum yetkilidir. 

Tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe belli edilir ve Yönetim Kurulunca onaylanıp yayınlan
dıktan sonra uygulanır. 

Ruhsatname karşılıklariyle ilgili tarife, konutlardaki radyolar için yılda en az 10, en çok 100, 
televizyonlar için yılda en az 100, en çok 500 lira, bunun dışında kalan yerlerdeki alıcılar için ise, 
yukarda belirtilen miktarların beş katını geçmemek kaydiyle, 

Yönetim Kurulunun görüşünü alarak tesbite, Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Uygulanacak genel hükümler : 

Madde 33. — Bu kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışımda kalan konularda 
Kurum . hakkında İktisadi Devlet Teşekküllerime uygulanan genel hükümler uygulanır. Bu 
hükümlerin uygulanmasında ilgili Bakanlık Başbakanlıktır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi : 

Madde 34. — Kurum idari,, malî ve teknik konularda Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi 
altındadır. Başbakan, kurumla ilgili olarak belli bir hususun incelenmesini Yüksek Denetleme 
Kurulundan istiyebilir. Yüksek Denetleme Kurulunun, «yıllık» ve «ara» raporlarında kurumun ida
ri, malî ve teknik işlemleri ile ilgili olarak bâzı konuların teftiş ve tahkiki, temenmi olunduğu 
takdirde, Başbakanın tensibiyle Maliye Teftiş Kurulunca yapılır. 

Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını adalet mercilerine sevk eder, 

Personelle ilgili hükümler '• 
Madde 46. — Kurumum sürekli kadrolarında çalışanlarım üniversite ve yüksek okullarda öğ

retim üyesi veya yardımcısı olarak görev almalarına, her derecedeki resmî öğretim kurumlarında 
öğretmenlik yapmalarına, esas görevlerini aksatmamak şartıyla Genel Müdürün teklifi üzerine 
Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu görevlilerin, Yönetim Kurulu karariyle Kurumun ortak
lıklarında görevlendirilmeleri de mümkündür. 

Kurum görevlilerinin görevleri dışında Kuruma bağlı radyo ve televizyon postalarında ya
pacakları yayınlar ile Kurum içerisinde verecek leri dersler içim kendilerine yayım ve ders 
başına ödenecek ücretlerin âzami haddi Genel Müdürüm teklifi üzerime Yönetim Kurulunıca bir 
yönetmelikle tesbit edüir. 
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Kurumun genel müdür yardımcıları dışında kalan personelinin atanma, yer değiştirme ve gö
revden alınma işlemleri genel müdür tarafından yapılır. Bu işlemlerle ilgili esaslar Personel Yönet
meliği ile düzenlenir. 

Kurumun Personel Yönetmeliği genel müdürlükçe hazırlanır ve Yönetim Kurulunun kabulü 
ile yürürlüğe girer. 

Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri, Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu üyeleri ile her çeşit görev
lileri, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında öğrendikleri sırları saklamakla yükümlüdürler. 

Madde 47. — TRT Kurumu personeli hakkında aşağıdaki esaslara uyulmak şartı ile bu ka
nun hükümleri ve 1327 sayılı Kanunun Ek geçici 10 ncu maddesi hükmü uygulanır. 

Kurum personeli bu kanunla, özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışında, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri personeline uygulanan genel hükümlere tabidir. 

Kurum personeline, hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin önemi dikkate alınarak fiilen al
dığı bürüt aylığın % 60 mı geçmemek üzere genel müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunca kesin
leşecek bir yönetmelikle tazminat ödenir. Kurum personeline, bu tazminatın dışında 1327 sayılı 
Kanunun Ek geçici 10 ncu maddesinin (c) fıkrasında öngörülen iş güçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zamları ödenmez. 

Kurum, daimî kadro ile yaptırılamıyan veya daimî kadro ile yaptırılmasında sakınca bulunan 
işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Sözleşmeli personelin istihdam şekilleri, sözleşme 
esasları ve ödenecek en az ve en çok ücretler, Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yönetim Kurulunca 
kabul edilecek bir yönetmelik ile tesbit edilir. 

Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden ihtiyacı olan kadrolar Genel Müdürün teklifi üzerine, 
genel idarede bu derecelerdeki kadroların diğ'er kadrolara oranı ve kadrolara ilişkin görevlerin 
önemine uygun şekilde, kurumun hizmet özellikleri de dikkate alınarak, Yönetim Kurulunca tes
bit edilir. 

Kurum personeline ücretli fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma esasları, süresi Devletin 
diğer personeli için tanınan sürenin iki katını geçmemek, saat ücreti ise Devletin diğer personeli 
için tanınan miktarlara bağlı kalınmak kaydiyle Grenel Müdürlükçe hazırlanıp, Yönetim Kurulu 
kararı ile kesinleşecek bir yönetmelikle tesbit edilir. 

MADDE 2. — 359 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 
Kurumun ihtiyacı için yurt dışından getirilecek radyo ve televizyon vericileri, stüdyo cihaz

ları, işletme malzemesi ve yedekleri ile yayınlarda kullanılan âlet ve edevat ile haber filmleri, dam
ga resmi dâhil, gümrük vergi ve resimleri, belediye hissesi ve harçlarından muaftır. 

Kurumun, uzun metrajlı konulu filmler hariç, yurt dışından getirteceği her çeşit televizyon film
leri hakkında, 2/11551 sayı ve 19 Temmuz 1939 tarihli «Filmlerin ve Film Senaryolarının Kont-
roluna dair nkaimname» hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 3. — 359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ve ek geçici maddeler eklenmiştir: 

TRT Secim Kurulu : 

EK MADDE 1. — TRT Seçim Kurulu, üniversite rektörleri arasından Cumhurbaşkanınca seçi
lecek dört rektör ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden kuruludur. 

Kurul, ilk toplantısını, seçimini takibaden 15 gün içinde yapar ve üyeleri arasından bir başkan 
ve bir başkanvekili seçer. 

Kurul, bu kanunda öngörülen işler için Başbakanın çağrısı üzerine Ankara'da toplanır. 
Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 
Rektörlük görevi sona eren veya kurulun üst üste üç toplantısına özürsüz olarak katılmıyan 

üyenin yerine Cumhurbaşkanınca rektörler arasından yeni bir üye seçilir. 

Cumnnriyet Senatosu (X Sayısı ; 71) 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

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

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

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 71) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

TRT Seçim Kurulunun büro ve yazışma işlemleri TRT Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurul 
toplantılarına katılan üyelerin yollukları Harcırah, Kanunu hükümlerine, huzur hakları hazırlanacak 
yönetmelik hükümlerine göre Kurumca karşılanır. 

Koordinasyon Kurulu : 

EK MADDE 2. — Genel Müdüre yardımcı olmak üzere, kuruluş tarzı ve görevi bir yönetmelikle 
belirtilecek olan Koordinasyon kurulu kurulur. 

EK MADDE 3. — TRT Kurumu, radyo ve televizyonla yapılacak okul içi ve halk eğitimi ile 
ilgili yayınlarını Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenler. 

Kurum program plânlamalarında da ilgili bakanlıkların görüşünü alır. 

EK MADDE 4. — TRT Kurumu radyo ve televizyon işletmeleri 275 Sayılı Toplu Sözleşme ve 
Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci maddesinin 8 nci fıkrasında öngörüldüğü anlamda eğitim ve 
öğretim kurumu sayılırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 359 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri sona erer. Yönetim ku
rulunun yetkileri, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç iki ay içerisinde yeni Yöne
tim Kurulu teşkil olunarak görevine başlayıncaya kadar, bir geçici yönetim kurulunca kullanı
lır. Bu kurul, Ankara üniversitesi Rektörü, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Hacettepe 
Üniversitesi Rektörü, Başbakanlık Müsteşarı veya yardımcısı ve Kurum Genel Müdüründen kuru
lur. Genel Müdür kurul başkanlığı görevini yapar. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Dördüncü maddeye göre Yönetim Kurulu üye adaylarını seçmekle 
görevlendirilen organ ve kurullar, TRT Genel Müdürlüğünün başvurması üzerine bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulu üye adaylarını seçmek ve Kuru
ma bildirmekle yükümlüdürler. TRT Seçim Kurulu, Genel Müdürlüğün bu adayları kendisine 
bildirmesinden itibaren en çok bir ay içerisinde Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Hükümetçe ata
nacak üyelerin atanma işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde tamamla
nır. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurum ile ilgili olarak çı
karılmış bulunan Kararname, Yönetmelik ve esasların bu kanuna aykırı düşmeyen hükümleri, ye
nileri yapılıncaya kadar uygulanmaya devam olunur. 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunda sözü gecen yönetmelikler kanunun yürürlüğünden 
itibaren 6 ay içinde hazırlanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Kurumun bir, iki, üç ve dördüncü derecedeki kadrolarına atanacak 
personelin, TRT de veya 1327 sayılı Kanunun ek geçici 31 nci maddesinde belirtilen kurumlarda 
en az beş yıl çalışmış olmaları şarttır. 

Bu hüküm bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl için geçerlidir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu' (S. Sayısı : 71) 
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(Geçici 'komisyonun kabul ettiği metin) 

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

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

EK MADDE 4. — Millet Meclisi metninin ek 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin Ek Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin Ek Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin Ek Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin Ek Geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin Ek Geçici 5 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 71) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 72 

1971 ydı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Meclisi : 1/610; C, Senatosu : 1/61) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1389/1277 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Medüsime am Bakanlar Kurutaca 
14 . 2 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «1971 yılı Büfece Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim, 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci 

Bölüm, 

21.000 

22.000 

Madde : 

Madde 

21.811 
21.911 
22.321 
22.511 
22.521 

Düşülen 

2 500 000 
2 500 000 
5 000 000 

600 
13 013 000 

İ z a h a t 

(A/2) 
Bayındırlık Bakanlığı 

(Bayındırlık Bakanlığının 1968 - 1970 rn,alî yıllarında müteahhitlere 
yaptırmış olduğu çeşitli sektörlere ait inşaatlardan kesânhesap so
nucu borcu bulunmaktadır. Bu borçlar yılları bütçelerinde ödenek 
bakiyesi olmadığımdan, karşılıksız borç mahiyetini almaştır. 
Alacakların istihkak sahiplerinle ödıeınfmjeısi gerekmektedir. Bu sebeple 
gereken ödemeyi sağlamak üzem, Bayındırlık Bakanlığı 1971 yılı 
Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin tasarrufu mümkün görülen ter» 
tiplerinden toplam olarak 23 013 600 liralık ödeneğin düşülerek, 
adı geçen Bakanlık (A/3) işaretli cetvelinin 36.000 nei bölümünde 
yeniden açılacak 36.350 nci (Oeçien ve esM yıllar karşılıksız borçlan 
«JBU ödenekten harcanmayan kısmını ertesi yıla devren ödemek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») maddesine aktarılmasına ihti» 
ytaç duyulmuştur. 
Diğer taraftan malî yılın bitimine pek az bir müddet kalimı§ oldu
ğundan, gereken ödemenin istihkak sahiplerine mali yılın bitiminden 
sonra da temini maksadiyle, madde metnine yapılan, ilâve ile bu öde
nekten harcanmayan kısmını ertesi yıla devretBuek için Maliye Baka
nına yetki verilmektedir. 
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İkinci Madde : 

Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

13.000 -13.110 
13.130 

13.140 

10 000 
20 500 

240 000 

13.230 
13.420 
13.511 
13.513 
13.520 
13.530 

28 000 
130 000 
52 000 

103 500 
230 400 
82 600 

(A/ l ) 

Başbakanlık 

26 . 3 . 1971 tarihinde yeniden teşkil olunan Hükümette Devlet 
Bakanı adedinin 4 e çıkarılması nedeni ile makam odası, misafir 
salonu ve özel kalem müdürlüğü odalarının tefrişi ile hizmetierinin 
icabı olan lnrtıasiye giderleri için tertiplerinde-ki ödenek ihtiyaçları 
kaı^ılıyajmıyacağından, maddeleri hizalarında gösterilen miktarların 
eklenmesi zaruri görülmektedir. 
Devletçe çıkarılmakta olan Resmî Gazete, 852 sayılı Kanunla döner 
sermaye haline getirilen basımevinde bastırılmakta olup, kâğıt ve 
matbaa malzemelerine yapılan zamlar ile toplu sözleşme gereğince 
işçi ücretlerine yapılan zamlar nedeni ile 50 liralık Resmî Gazete 
abone bedelinin 100 liraya çıkarılması zarureti doğmuş ve bu mad
deye 240 000 liranın ekleıımıesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
1971 malî yılı içinde İktisadi Devlet Teşekküllerinden bir kısanının 
mal ve hizmetlerine yapmış olduğu zamlar ve fiyat artışları nedeniy
le aydınlatma ve ulaştırma giderleri ile Başbakanlık ve yeniden 
ihdas edilen Devlet Bakanlığı taşıtlarının işletme ve onarmalarına 
ait giderleri için bütçedeki ödenekle hizmetin yürütülmesinin müm
kün olamıyacağından, tertipleri hizalarında gösterilen miktarların 
eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

22.000 22.811 

(A/2) 

Başbakanlık 

500 000 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün 1971 yılı yatı
rım programında 69. H. 00.5550 Kot numaralı ve 16 780 000 liralık 
proje maliyeti ile yer alan «Enstitü Eğitim binası» nın müteahhit 
firma ile yapılan mukaveleye göre 3 . 11 . 1972 tarihinde bitirilmesi 
gerekmektedir. 
Ancak, genel fiyat artışları ve inşaat esnasında çıkan umulmadık 
masraflar nedeniyle, binanın öngörülmüş maliyetle bitirilemiyeceği 
yapılan mukayeseli keşif özetinden anlaşılmaktadır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca da bu hizmet için gerekli ödeneğin 1971 
yılı dilimine eklenmesi öngörülmüş olduğundan, 22.811 nci maddeye 
3 500 000 liralık ödeneğin eklenmesi zaruri görülmüştür. 
Eklenmesi derpiş olunan 4 397 000 liralık ek ödenek yıl içinde yapı
lacak tasarrufla karşılana-caktır. 

Cumhuriyet Senatosu ;'S. Sayısı : 72) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 3Iület Meclisi 
Bütçe Karnın Komisyonu 

Esas No. : 1/610 21 . 2 . 1972 
Karar No. : 190 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki lnisn.su Komisyonumuza muhavvel «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», 

Hükümet ilgili temsilcilerinin de hazır bulundukları Birleşimde görüşüldü; 
Bay indir hık Bakanlığının 1068 - 1969 malî yıllarında, yılları bütçelerinde ödenek bakiyesi 

olmadığından mütaahhitlere oları borçlan, karşılıksız borç mahiyetini iklt isabetim ist ir. 
Alacakların istihkak sahiplerine ödenebilmesiııi temincn, 
Bayındırlık Bakanlığı 1971 bütçe Kanununda yenliden açılacak 36.;350 (Geçen ve eski yıllar 

karşılıksız borçlar «bu ödenekten lıarcaıımıyan kısmını eıitesi yıla devren ödenek kaydetmeye 
.Maliye Bakanı yetkilidir.») maddesine (A/2) işaretli cetvelin tasarrufu mümkün görül en ter
tiplerinden düşülen toplam (2:3 013 600) liranın aktarılmasını, 

Yılı içinde tertiple ilindeki ödenekler kâfi g e İm ediğimden Başbakanlık 1971 yılı Bütçesinin 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerindeki muhtelif maddelere toplam (4 1-397 000) liralık ek ödenek 
verilim eksini öngören tasarı, bağlı gerekçesi ve ilgililerin verdikleri izahat muvacehesinde eelvel-
leıiyle beraber aynen kalbul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Balıkesir Ankara Malatya Afyon K. 

(\ Bilgehan M. K. Yılmaz A. Kuraaslan K. Karaağaçhoğlu 

A.nıasya Ankara Ankara Diyarbakır 
Â '. Aygün II. Balan Y. Köker -S. Savcı 

Giresun İçel Kars Kayseri 
M. E. Turgut alp C. Ok yay uz K. Ok yay Jf. Yüceler 

Konya Konya Malatya Manisa 
A. Kalaycıoğlu B. Müderrisoğlu M. Kaftan II. Okçu 

Xiğde Rize Sakarya Sivas 
N. KocUımanoğlu S. Z. Köseoglu N. Bay ar E. Kangal 

Zonguldak 
K. Nedvmoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 72) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
ideğıişiîlk yapıImılaJsı baMcmdJa kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlı
ğı kısanının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter-
tâplerinjden (23 013 600) lira düşülerek, aynı 
Bakanlık (A/3) işaretli cetvelinin 36.000 nci 
(Borç ödemeleri1) bölümünde yeniden açılan 
36.350 nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borç
ları «bu ödenekteki harcanmıyan kısanını erte
si yıla devren ödenek 'kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir.») maddesine olağanüstü ödenek 
olarak 'aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazıılı tertiplerine (4 397 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakam 
yürütür. 

. 14 . 2 . 1972 

Başbakan 
X. Erim 

Devlet Bakanı 
A. î. Göğüs 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Millî Savununa Bakanı 
F. MeUn 

Dışişleri Bakam Y. 
Sf. Bilge 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Arar 

Ticaret Bakam 
X. Talû 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
/. Karaöz 

Adalet Bakam 
S. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
S. X. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Ayhan 

Cumhuriyet Son a t o>r 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması lıaJkfcuıda kanun talsarıöı 

MADDE 1, — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul -edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakam 
E. Y. Akeal 

Köy İşleri Bakanı 
X. Sönmez 

Tarım Bakam 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
X. Devres 

İmar ve İskân Bakanı 
$. Bingöl 

Orman Bakanı 
8. înal 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Karakücük 

(S. Sâvısı : 72' 
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Tasaııya bağlı cctrcllcr 

(1) SAYILI CETVEL 
Düşü le ıı 

BÖlünı Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/2) 

Bayındırlık Bakanlığı 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ Bölüm toplamı 5 000 000 
EÖİTİM SEKTÖRÜ 

Millî Eğitim Bakanlığı 
21.811. Etüt ve proje giderleri 2 500 000 

SAĞLİK SETÖRÜ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

21 .flll Etüt ve proje giderleri 2 500 000 

22.000 YAPİ. TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 18 013 G00 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

İMALÂT YE SANAYİ SEKTÖRÜ 
22.321 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 5 000 000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Denıiryollar 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri G00 
Limanlar ve iskeleler 

22.521 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 13 013 000 

Toplam 23 013 fi00 

Lira 

Başbakanlık 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 897 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.230 Aydınlatma giderleri 28 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.420 Telefon giderleri • 130 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 72) 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ 
13.511 Başbakan taşıtı işletme ve onarma giderleri 
13.513 Devlet Bakanları taşıtları işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 
13.530 Yabancı misafirler taşıtları isletme ve onarma giderleri 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul elliği metne bağlı cetveller 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kaimi edilmiştir. 

Düşül en 
Lira 

52 
103 
230 
82 

897 

000 
500 
400 
GOO 

000 (A/ l ) Toplamı 

(A/2) 

Başbakanlık 

22.000 YAPI, TESİS YL BÜYÜK OYARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 3 500 000 

EĞİTİM. SEKTÖRÜ 
22.811 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü yapı, tesis ve büyük 

onarım giderleri (Bu para adı geçen Enstitüye ödenir.) 3 500 000 

Genel Toplam 4 397 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 72) 



Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 73 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/618; C. Senatosu : 1/62) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1401/1438 

21 . 2 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
17 . 2 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile <arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 
Birinci Madde 

Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 

12.000 12.280 7 200 000 12 Mayıs 1971 tarihinde Burdur'da ve 22 Mayıs 1971 tarihinde de 
Bingöl'de meydana gelen deprem sebebiyle Karayolları Genel Müdür
lüğü, enkaz kaldırma işlerinden başlıyarak köy, bucak ve ilçe ula
şımlarının sağlanmasını ve bu yöredeki altyapı tesislerinin süratle 
gerçeldeştirilm<esiiLİ Bağlamak üzere yoğun ve fevkalâde bir çalışma içi
ne girmiştir. 
Bu bakımdan gerekli işçi ücretlerinin temini için terkibindeki öde
nek ihtiyacı karşıhyamıyacağmdan 12.280 nci maddeye 7 200 000 
liranın eklenmesi zaruridir. 

12.816 2 000 000 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi hükmü gereğin
ce seyyar olarak çalışan personele, asıl istihkaklarınla ilâveten öden
mekte olan tazminatın aynı kanunun 7 nci maddesindeM izahata gö
re, ücretli ve gündeiikli olan hizmetlilerin harcırahları 4 ncü derece
deki memurlara verilen miktarı geçemez tahdidi hükme bağlandığı 
ve bütçedeki ödeneğin bu esasa göre hesaplandığı halde, bilâhara 
(Sayıştay G-enel Kurulunca verilen 9 . 9 . 1970 tarih ve 3460 - 1 sa-



Bölüm ıMadde Eklenen 
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İ z a h a t 

16.000 16.842 

yılı Kararla 1 . 3 . 1971 tarikinden itibaren bu takyit kaldırılmış bu
lunmaktadır. 
Bu itibarla, yeni şekle göre ödenen ve ödenecek olan istihkaklara ait 
farkların karşılanması gerekmektedir. 
Tertibindeki ödenek ihtiyacı karşılıyamıyacağından 12.816 ncı maddeye 
daha 2 000 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

10 000 000 Akaryakıt ile asfalt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle bütçedeki öde
nek ihtiyacı karşıliyamıamaıktadır. 
Bu itibarla; 16.842 nci maddeye 10 000 000 liranın eklenmesine ihti
yaç bulunmaktadır. 

(A/2) 

21.000 21.541 2 500 000 Büyük projelerde yapılan ilâve etütler, sondajlar ve müşavirlik hiz
metleri yapılmış bulunmaktadır. 
Bütçedeki ödenek bu ihtiyaçları karşılry almadığından 21.541 ncd mad
deye 2 500 000 liranın ilâvesine ihtiyaç vardır. 

22.000 22.541 25 000 000 Bu bölümden yol, köprü, ile ilgili sarfiyat meyanmda taşıtlar için 
yapılan akaryakıt ile asfalt kaplama giderleri de karşılanmaktadır. 
Bu maddelere yapılan zamlar sonucundan bütçedeki ödenek ihtiyacı 
karşılıy amamakt adır. 
Bu itibarla; 22.541 nci maddeye 25 000 000 liranın eklenmesine ihti
yaç bulunmaktadır. 

22.545 9 800 000 Karayolları Genel Müdürlüğünde 1971 yılında sabit çalıştırılan işçi
lerden başka mevsimlik geçici işçiler de çalıştırılmaktadır. Bu ba
kımdan Burdur ve Bingöl'deki depremlerde çalıştırılan işçilerin istih
kakları karşılamak üzere bütçedeki ödenek yetersizdir. Bu sebeple 
22.545 nci maddeye 9 800 000 liranın ilâvesine ihtiyaç vardır. 

22.561 500 000 Tasarının 22.541 nci maddesinde izahat veçhile bu maddeden de akar
yakıt ve asfalt kaplaması yapılmaktadır. 
Fiyat farklarından husule gelen fazlalığın karşılanabilmesi için 
22.561 nci maddeye500 000 liranın ilâvesi lüzumlu görülmektedir. 

22.565 1 000 000 Tertibindeki ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyaçları karşılıyamadı-
ğından 1 000 000 liranın 22.565 nci maddeye eklenmesi zorunludur. 

23.000 23.541 2 000 000 İstanbul çevre yolları ve Boğaz köprüsü yapımında kullanılması za
ruri nıakina alınılan için bütçedeki ödenek kifayetsiz bulunmak
tadır. 
Bu itibarla; 23.541 nci maddeye 2 000 000 liranın eklenmesine lüzum 
hâsıl olmuştur. 

İkinci Madde 

Birinci madde ile verilmesi derpiş olunan 60 000 000 liralık ek ödenek, Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 73) 
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Bütçö Karama Komlüsyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/618 
Karar No. : 192 

22 . 2 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuzca incelendi ve görüşüldü; 

Kanun tasarısı, gerekçesinde belirtildiği gibi Burdur ve Bingöl'de meydana gelen deprem se
bebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü enkaz kaldırma işlerinden başlıyarak köy, bucak ve ilçe 
ulaşımlarının sağlanması ve bölgedeki altyapı tesislerinin süratle gerçekleşmesini sağlamak üzere 
yoğun bir çalışma içine girmiş, bu bakımdan, kanun tasarısına ilişik cetveldeki tertiplere bu cet
velde gösterilen 60 milyon lira ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve karşılığının da muvazene yö
nünden (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine eklenmesi öngörülmüştür. 

Komisyonumuz bu gerekçe açısından tasarıyı yerinde görereik cetveli ile birlikte aynen kabul 
etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Afyon K. 
K. Karaağaçhoğlıı 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Bu Rapor Söze 
Kâtip 

Malatya 
A. Karaaslan 

Amasya 
S. Ay gün 

Erzurum 
R. C inişli 

Kayseri 
M. Yüceler 

Malatya 
N. Akyurt 

Sakarya 
H. Uysal 

üsü 

AT 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adana 
tf. Kılıç 

Ankara 
H. Balan 

Hatay 
II. Özkan 

Konya 
. Kalay cıoğlu 

Manisa 
/ / . Okçu 

Trabzon 
E. Dikmen 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

İçel 
C. Okyay uz 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Niğdo 
AT. Kalay cıoğlu 

Uşak 
Muhalifini 

Söz hakkım mahfuulur 
F. Atayurt 

Cumhuriyet Senatosu (iS. Sayısı : 73) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine (60 000 000) liralık ek ödenek ve
rilmiştir 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi
ne (60 000 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bıı kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ba
yındırlık bakanları yürütür. 

17 . 2 . 1972 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakam V. 
S. Bilae 

Millî Eg-itim Bakanı 
î. Arar 

Tica^t Bakam 
N. TaKı 

Güm. ve Tekel Bakam 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. 7. Akcal 

Köy t s'1 eri Bakanı 
AT. Sönmez 

Gençlik ve 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
İ. Karam 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Mal ive Bakam 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Sağ*, ve Sos.. Y. Bakam 
C. Avkan 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A.B. Fzuner 

En. ve Tab. Kay, Bakanı 
İV. Devres 

İmar ve İskân Bakam 
S. Bina öl 

Orman Bakanı 
8. inal 

ST><~>V Bakanı 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarmm 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

A. Karakücük 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 73) 
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Bölüm Madde 

Tasarıya bağlı cetveller 

Ödeneğim, çeşidi 

12.000 

16.000 

ÜCRETLER 
Teknik personel ücretleri 

12,280 İşçi ücretleri 
YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.818 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
Yol ve köprü bakımı ve idame giderleri 

16.842 Bakım ve malzeme giderleri 

Lana 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 9 200 000 

7 200 000 

2 000 000 
Bölüm toplamı 10 000 000 

10 000 000 

(A/ l ) Toplamı 19 200 000 

Bölüm toplamı 2 500 000 

(A/2) 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Karayolları 

21.541 (Etüt ve proje giderleri 2 500 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Bölüm toplamı 36 300 000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Karayolları 

22.541 Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri ve büyük onarım giderleri 
1(200 000 000 liralık kısmı proje kredisi karşılığı olup nakden har-
canamaz) 25 000 000 

22.545 İşçi ücretleri 9 800 000 
İl yolları 
(Karayolları eliyle sarf edilecektir.) 

22.561 Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri ve büyük onarım giderleri 500 000 
22.565 İşçi ücretleri 1 000 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 73) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi İtina 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 2 000 000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Karayolları 

23.541 Makina, teçılıizat alımları ve büyük onarımları (10 000 000 liralık kıs
mı proje kredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın mahsubu 
için kabul edilmiştir. Nakden lıareanamaz.) 2 000 000 

(A/2) Toplamı 40 800 000 

Genel toplam '60 000 000 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

i^m<( 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 73) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / 3 işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/617; C. Senatosu : 1/63) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 2 . 1972 

Kanunla/r ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1400/1437 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
17 . 2 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesinin muhtelif tertiplerine 60 000 000 liralık ek 
ödenek verilmesi hakkında bir kanun tasarısı sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere, adı geçen Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarının büyük bir kısmı Hazine 
yardımı ile karşılanmaktadır. 

Bu itibarla; gerekli Hazine yardımının temin maksadiyle Maliye Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi
nin (A/3) işaretli cetvelin 34.000 nci (Malî transferler) bölümünün 34.117 nci (5539 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) maddesine ek
lenmesi gerekmektedir. 

Eklenmesi derpiş olunan 60 000 000 liranın ek ödenek Hazine imkânları ile karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 22 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/617 
Karar No. : 191 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı, Komisyonumuzda incelendi ve görüşüldü; 

Kanun tasarısı, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine eklenmesi öngörülen 60 000 000 liranın 
Genel Bütçe Kanununda muvazeneyi sağlamak bakımından Maliye Bakanlığı (A/3) işaretli cetve
lin 34.117 nci maddesine eklenmesinden ibaret bulunduğundan Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

74 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Afyon K. 
K. KaraağaçUoğlu 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Rize 
S. Z. Köse oğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kâtip 

Malatya 
A. Karaaslan 

Amasya 
S. Ay gün 

Erzurum 
R. Cinişli 

Kayseri 
M. Yüceler 

Malatya 
X. Ak yurt 

Sakarya 
/ / . TJysal 

2 
K. 

Adana 
8. Kılıç 

Ankara 
/ / . Balan 

Hatay 
H. Özkan 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Manisa 
II. Okçu 

Trabzon 
E. Dikmen 

iong'uldak 
İVedinıoğlu 

Afyon K. 
II. Hamamcıoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

İçel 
C. Okyayuz 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

Uşak 
Muhalifim 

Söz Ha'kıkım MahfuKJdur-
F. Atayurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 74) 



HÜKÜMET TASARISI 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanunuma 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölü
münün 34.117 nci (5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları 
Genci Müdürlüğüne) maddesine (60 000 000) 
liralık ek ödenek veıi'lmişjtir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Balkanı 
yürütür. 

17 . 2 . 1972 . 

Başbakanı 
X. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı Y. 
8. Bilge 

Millî Eğitini Bakanı 
1. Arar 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
1. Karaöz 

Adalet Balkanı 
8. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye 'Bakamı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakam 
M. Öztekin 

Cumihuriyet Senatı 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
II. Özalp 

ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Sag. ve Sos. Y. Bakam 
C. Ayhan 

Tarım Bakam 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

En. ve Tafo. Kay. Bakanı 
İV. Devres 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Karaküçük 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Tasarınım 2 nci maddesi! ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 74) 




