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T - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çoğunluk bulunmadığından 10 Aralık 1971 
Gama günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşime saat 18,52 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Tufan Doğan Avmrgil 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mefarure Aksoley'in, 1316 istanlbul Doğumlu 
Ulviye Rocaeli'ye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi (2/593) 
(Malîye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 

9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniivemtesinde kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği işletmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 3 ncü ek) 

(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970; 23 . 12 . 1970; 
19 . 8 . 1971 : 9 . 12 . 1971) (GÜNDEME) 

3. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1070 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakmda kanun ta
sarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) ('GÜNDE
ME) 

4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 
(GÜNDEME) 
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5. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanfya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân 
komisyonları raporları (1/309) (S. Sayısı : 
432 ve 432 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) (GÜNDEME) 

7. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılmadı hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Ceclisi : 1/533; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1273) (S. Sayısı : 435; Cumhuriyet 
'Senatosu S. Sayısı : 1668) (Dağıtma tarihi : 
9 .12 .1971) (GÜNDEME) 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri

yet Senatosu ve Bültçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 1/529; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1271) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 436; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1670) (Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1971) 
(GÜNDEME) 

9. — 1971 yılı Bültçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/530; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1272) (Millet Meclisi S. Sayısı : 437; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1669) (Dağıtma 
tariM : 9 .12 .1971) (GÜNDEME) 

10. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dış Ekonomik ilişkiler, Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Eıuerji ve TaJbiî Kaynaklar, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/517) (S. Sa
yısı : 439) (Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1971) 
(GÜNDEME) 

11. — Harcırah Kanununa ek kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/538) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
9 .12 .1971) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargii (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere ba
sarak yoklamaya iştiraklerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz, 
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IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu konusunda gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı «Gayri
menkul ve Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku
rulu» hakkımda gündem dışı kısa bir beyanda 
bulunmak işitiyorsunuz; buyurunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhte
rem Balakan, değerli milletvekilleri; 

Yüksek malumlarınızdır ki, 5802 sayılı Ka
nunla teşekkül ettirilen «Gayrimenkul Eski 
Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu» adı altında 
bir kurul, halen teşekkül halinde bulunan Kül
tür Bakanlığı Eski Elserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte
dir. 

Bu kurulun vazifesi, şehirlerimizde veya gaiy-
rimeskûnı mahallerde tarihten bize intikal et
miş eski eser veya buna mümasil yerleri muha
faza etımek, bunları korumak ve bu maksatla 
buralarda inşa edilecek yol, meydan, köprü, 
fabrika, liman ve sair imar faaliyetleri için ya
pılacak operasyonlarda buraların değerini be
lirtmek, «buralarda inşaat yapılabilir» veya 
«tarihî eser vardır, dolâyısıyle buralarda in
şaat yapılamaz» esbabı mucilbesiyle inşaat ya-
pılamıyacağını. belirtmektir. 

Bu sebepten, Ankara, İstanbul, izmir ve da
ha birçok şehirlerimizin orta yerinde «ur» gibi 
yaşamakta olan bâzı yıkıntı ve döküntüler var
dır. Bunlara «tarMik» izafe edilmiştir. Bu ba
kımdan, bu kuruldan alman rapor üzerine ne 
bu mezbelelik temizlenebilir ve ne de burada 
her hangi bir park, bir meydan, bir yol açıla
bilir. Bu «tarihilik» nereden gelmektedir; yani 
öskiı senelerde İnşa edilmesinden midir, yoksa 
bina bir sanat eseri midir, bu aranmaz. Aranma
dığı. için de ne belediyeler ve ne de özel 
teşebbüs bu pislikleri ortadan kaldırmak imkâ
nım bulamazlar. 

Bir de, bu meseleler şimdi turistik bölgeleri
mize intikal etmiş bulunmaktadır. Meselâ, Ege 
'Bölgesinde turistik mıntakalar olduğu için ku
rulması düşünülen taitil köyleri, turistik tesis
ler gibi çeşitli hizmet tesisleri, yine bu Anıtları 
Koruma Kurulunun mümanaatiyle karşılaşmak
tadır. 

10 . 12 . 1971 O : 1 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ege bölgesini bilenler görürler ki, ta Kar-
yalılardan itibaren, iyonlar, Selçuklular, Os
manlılar burada bir çok eser bırakmışlardır. Bu 
eserlerin bir kısmı harcıâlem binalardır, yıkıl
malarında hiçbir mahzur yoktur, ama bir kısmı 
hakiki sana!t eseridir, tarihî değeri haizdir, bun
ların yıkılmasına kimse cevaz vermez, kimse 
istemez. Ancak, çürük bir diş gibi Anadoluıiun 
orasında - burasında sırıtıp kalmış köhne fcir 
binayı yıkmaya kalktığınız zaman bu kurul kar
şınıza çıkmaktadır. 

Bu kurul, halen Kültür Bakanlığı Müzeler 
Genel Müdürlüğün© bağlı olmak şantıyle faali
yet göstermekte, ama faaliyeti ayda bir veya 
iki defaya inhisar etmektedir. Yüzlerce talep 
bu bir veya iki güne inhisar etltiğinden çıkarı-
lamamakta, vatandaşlar, belediyeler, müessese
ler faaliyet gösteremeyen bu kurulun âtıl hare
keti dolayısıyle zarardide olmaktadır. 

Mahallen tetkik ettiğim, g'ördüğüm man
zara şu idi : Bu kurulun üyeleri bu işe fahrî 
olarak bakarlarmış. Harcırahı, ikamet yevmiye
si olmadığı için kurula kayıtlı fahrî üyeler ge
nellikle çalışmalara rağbet etmemekte, bu yüz
den de ayda iki defa dahi toplanmak mümkün 
olmamakta imiş. 

Objektif olarak düşünülecek olursa, fahrî 
olarak icra edilen bir iş mutlaka devamlı olmaz. 
Bir âmme hizmeti görülüyorsa - ki, görüldüğü 
ortadadır; onların verdiği bir raporla, aylarca, 
yıllarca, hattâ daha uzun zaman faaliyetler ön
lenmekte olduğundan- mutlaka bir kaideye bağ
lanması lâzımıdır. Eski Eserler Genel Müdürlü
ğünün verdiği bilgiye göre, her sene bu kurulun 
toplantılarında yapılacak masraflar için isle
nen harcırah, veya yevmiyelere, Maliye Bakan
lığı ile Plânlama daima karşı koymakta imiş. 
Bunun bu şekilde devam etmesini istemek de
mek, imar faaliyetlerinin durmasını istemek 
demektir. 

İlgililerden rica ediyorum: Esasen herkes 
tarafından şikâyet mevzuu olan bu kuralım da
ha faal çalışmasını, ayda dört defa -toplanma
sını temin bakımından bunlara harcırah ve yev
miyelerinin verilmesinin kolaylaştırılması lâzım
dır. Bu hususu arz etmek için söz aldım. 

Saygılarımla. 
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2. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, 
Kars tli yollarının kış mevsimindeki durumuna 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Arteç, «Kars 
tli yollarının kış mevsiminde müşkül durumda 
olması» nedeniyle gündem dışı kısa beyanda 
bulunmak istiyorsunuz; buyurunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin sayın üyeleri, 

Kaderi ve yaşaması daha ziyade tesadüflere 
bağlı bulunan ve tabiatın zulmüyle basbaşa bı
rakılan Anadolu ve Doğu - Anadolu'nun dert
leri yanında, seçim bölgem olan Kars ili ile il
çelerinin bu mevsimdeki müşkülâtlarından bâ
zılarını Yüce Meclise arz etmek illere huzurunu
zu işgal etmiş bulunuyorum. 

Basında her gün neşredilen, fakat hiçbir su
rette yetkililerce değerlendirilemiyen haberleri 
okumaktayız : Hususiyle, 

Yirminci Asırda Ağrı'da vesika ile gazyağı 
satılıyor, 

Anadolu'nun ve Doğu - Anadolu'nun karakış 
sebebiyle yolları kapandı, birçok vasıta yollar
da mahsur kaldı,. 

Diyarbakır köylerinde susuzluk başgösterdi, 
Kars'ta, yağan kar nedeniyle birçok ilçelerle 

irtibat kesildi, 
Kars'ta otun arabası 700 liradan satılırken, 

bâzı Devlet üretme çiftliklerinde, balyalanmış 
binlerce ton otun çürümekte bulunduğu, 

Dünkü Günaydın gazetesinde belirtildiğine 
göre, Kars'ın Çıldır kazasının dünya ile ilişiği 
kesildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun gibi birçok misallerle, havadisten öte

ye, halkın sefaletini ifade etmek mülkündür. 
Bakilmıyan, kendi haline terk edilen. daha önce 
gerekli tedbirler alınmıyan bu bölgelerden baş
ka bir havadis beklemek de gereksizdir. 

Kars'ın ilçeleri bugün değil, öteden beri bu 
fecî durumla karşı karsıya kalmaktadır. Çıldır 
ilçesinin başına gelenler dışında, hususiyle Po
sof, Hanak, Digor, Göle gibi ilçeleri birçok za
manlar gerekli tedbirler alınmadığı için, yol
ları kapalı olduğu için mahsur kalmaktadır. Se
nelerden beri Posof ilçesinin, kışın yedi ay dün
ya ile ilişiği kesilmekte ve bütün uyarılara rağ
men gelip - geçen hükümetler bir çare arama

maktadırlar. Çıldır ilçesi, Ardahan ve Arpaçay 
ilçeleri istikametinden Kars'a karayolu ile bağlı 
iken, her nedense kışın sadece tek istikamette 
yol verilmekte ve bunun program icabı olduğu 
esbabı mucibesi öne sürülmektedir. Aslında, 
Çıldır - Kars güzergâhının, Çıldır Çala nahi
yesinden bağlantı kurulması ele alınmış iken, 
senelerdir bir türlü ikmal edilemiyen bu yol ne
deniyle bugünkü müşkül durumlar hâsıl olmuş
tur. 

Şimdi, bunun neden böyle olduğu hususuna 
geliyorum. Bunun tek sebebi, hükümetlerin gös
terişli politikaları sebebiyle kolay iş görebilmek 
gayretinin içine düşmeşindendir. Şayet, İstan
bul'un Boğaz köprüsünden evvel Çıldır ve Po
sof'a yol, sahil dinlenme siteleri yerine Diyar
bakır, Kars ve emsali vilâyet köylerine su ve 
yol alınsaydı çıkarcıların .menfaatleri yerine, 
halkın bu ıstırabı nisbeten önlenebilecekti. Ne 
çare ki, her gelen Hükümet gösterişi ve tercihi 
kendisine bayrak yapmış, Devlete karşı vazife
lerini ciddiyetle ifadan kaçmmıyan bu mıntaka-
nın zavallı sakinlerini kaderleriyle başbaşa bı
rakmıştır. 

Partilerüstü ve «reformcu» iddiasiyle görev 
almış olan Sayın Nihat Erim Hükümetinden is
tirhamlarım şudur : Kars ve çevresindeki ka
rayolları teşkilâtının elindeki makinaların çoğu 
yıpranmış bulunduğundan, yeni makinalarla 
takviyesi, 

Kars ve ilçelerinin yolları, askerî ve sivil teş
kilâtın araçlarından istifade edilerek hemen 
açılması ve halka açık bulundurulması, aksi 
halde, bir müddet sonra bu ilçelerde açlık, has
talık gibi âfetlerin önüne geçilmesi mümkün ola-
mıyacaktır. 

Hükümet, 1972 programına Çıldır - Çala, 
Tuzluca - Digor - Kars yolu ile Posof yolunun 
daimî açık tutulması hususunda lâzımgelen ted
birleri almalı ve bu suretle bunları ikmal etme
lidir. 

Vatandaşa hizmet, zam yapmakla değil, onun 
sefaletini gidermekle mümkündür. Bu hizmet, 
Hükümet için bir görevdir. Bunu yapamıyan 
hükümetlerin halktan destek beklemesi düşünü
lemez, 

Meclisinizi saygı ile selâmlarım. 
3. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-

tayhn, Sosyal Sigortalar Kurumu hakkında 
gündem dışı demeci, 
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BAŞKAN — Sayın Asutay, M dakikayı 
geçmemek üzere vıailt buyurduğunuz Sosyal Si
gortalar konusunda beyanda bulamamaksınız. 
BuynnmiLz. 

BUHHANETTtN ASUTAY (imâr) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kararlarınızla, 360 Mm aüiaaı işçilerin asga-
ri ücretlerini 540 liraya çıkartmış idiniz ve 
1 Ekim 1970 tarihinde ide tatbiki zorunlu idi 
1 Ekim 1970 tarihinde ödenmesi gerekli olan 
bu ücretler, yıl sonuna varmamıza rağmen, 
bugünedek arkadaşlara ödenmemiştir. 

Yetkililer neızdinde yapmıış olduğumuz töt-
kikler sonucunda, bu mesele için 80 bin işçimin 
sıra beklediği, bunların Emekl Sandığı, As
kerî Muavenet Sandığı ile ilgili olanların mua
melelerimin elle yapıldığı, diğerlerinin muame
leleri maJkina ile sonuca erdirildiği tesbit edü-
ımiştir. 

Ancak, Kurum yeUkülera, Sayın Maliye Ve-
küine, günde en az 6 saat fazla mesai yapan 
arkadaşlara bir fazla mesai ücreti ödenmesini 
toermiş otaalıarjına rağmıen; Vekâlet, ancak pa
muk alıım ve satışlarında çalışanlara bu fazla 
mesaiyi vermiş, düğer arkadaşlarımıza verme-
imıişitir. 

Kurumun tüm müesseselerinde çalışan ar
kadaşlar, - pazar dâMÜ - gece yanlanma kaldiar 
çalışmakta, fakat fazla mesai alamamaktadır. 
öğrendiğimize göre 1 Ocak 1972 rbarlMade 80 
Ibin işçlinin amcak 30 Ibfilnd bu £azla ü^eıtllerden 
istifade edebilecektir. 

Ricamız; MaJiijyie VıdkâJertd» bu mıösedeye eğil
meli, Maliye ile Devltelt kajsasayle, kesesiyle il
gili olmayan Kurum kalsasmdan ödenmesi ön
görülmüş olan bu faızlla m^salüeriin biram evvel 
ilgililere ödenmesi, 80 bin işçinin 360 lirasının 
540 liraya çıkarılması, bunun 20 gün içlimde 
'sağlanmasıdır. 

Teşekkür /ederim. 

4. — Çekilmesi kabul olunan Bakanlar Ku
rulunun yeniden teşkili için, T. C. Anayasasının 
102 nci maddesi gereğince, Cumhuriyet Senato
su Üyesi Nihat Erim'in Başbakan olarak görev
lendirildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/703) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Başkanlık sunuşlarına geçiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanlığı Makamından geleli 
Ibftr yazı var, olkuftuyoruan, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : (a) Başbakanlığın 3 Aralık 1971 tarih

li yazısı, (b) Cumhurbaşkanhğının 3 Aralık 
1971 tarihi ve 44.051 sayılı yazısı. 

illtgti yazülar ile istifası ve bu istifanın kabul 
edildiği bildirilmiş olan Bakanlar Kurulumun 
yenliden teşkili için; Türkiye Cumihuıriiyelti Ana
yasasının 102 nci maddesi gereğince, Cumhu
riyet SenaJtosu tJyieisi Bnof. Dr, NilHaJt Erimli 
Başbakan olarak görevl^diırdim. 

Tarafından seçilecek Balkanların isimlerinin 
ayrıca bildirileceğini arz ederim. 

üevdet Sumıay 
Cumhuibaşkanı 

BAŞKAN — Yüoe Metalsin bilgilerine su
m/ulur. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay'a; dönüşüne kadar; Baş
bakan Nihat Erim'in Vekillik etmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/700) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Makamın
dan gelen bir başka yazı var, okutuyorum.. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurft dışına giden Dışişleri Baka

nı Osman Olcay'ın dcınüşıünıe kadar; DışSışlIeai 
Bakanlığına, Başibakan Prof. Dr. Mfoalfc Erim'
in vekillik ötmesinin, uygun görülmüş olduğu* 
nu arz ederin. 

Gevdet Sunay 
Cumihuırfbaşkaniı 

BAŞKAN — Yüce Meclsdm bilgilerin© su
nulur. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'e; dönüşüne kadar; 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in vekillik etme
sine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/701) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gefen 
ayrı bir yazıyı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Vazife l e yurt dışınla güden Millî Savunma 

Bakanı Ferid Melenftn dönüşüne kadar; Milî 
Savunma Bakanlığına, Maliye Bakam Sait 
Naci Enginimi vekillik dilmesinin, Baışbakananj 
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teklifi ürerine, uyurum görülmüş olduğunu arz 
edenim. 

Gevdelt Sumoy 
Oumıihurbajşjlflaniı 

BAŞKAN — Yüoe Meçisin bilgilerime su-
nulur. 

7. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/699) 

BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlarımı, bâzı 
ıtıilletvekiller'İJiin izin talepleri üzerinde Ba§-
kanlaik Divaanııca varılan kararı okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağida adları yazılı sayın milleivekilleri-

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
9 . 12 . 1971 tarihli toplantısında uygun müta-

Keyfliyet yüik&elk ttfajgvilp]fârine arz olunur. 
iSalbit Osman Avcı 

Millet Meclisli Başkanı 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakam 6 ay, 
hastalığına binaen, 25 . 11 . 1971 tarihinden iti
baren. 

BaMaeisir MİHetveMfli ibrahim Aytaç 10 güm, 
hastalığına binaen, 29 . 11 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Anka-ra Milletvekili Osman Soğ-ukpınar 20 
gün, hastalığımla bâmaen, 25 . 1 1 . 1971 tarihin
den itibaren. 

Bitlis Milletvekili A. İman Gaydalı 20 gün, 
hantallığınla binaen, 23 . 11 . 1971 tajâhimdem 
itibaren. 

Muğla MilletvekiİL Adnan Akarca 15 gün, 
hastalığıma Mnlaen, 26 . 11 . 1971 tarihimden M-
fbaren. 

Adıyaman Milletvekili Y. Ziya Yılmaz 15 
gıüın, mazeretine bfiinıaen, 24 . 11 .1971 tariMmı-
den iltiibarem. 

(BdStfliils Milltet'vıeikli K. Mülmtalz Akı§ılk 15 güm, 
malzeretiime binaen, 6 . 11 . 1971 tarühümıden iti
baren, 

Maraş MilleltvieMili tbrlaMbn ödtürfk 10 gün, 
maızeföerime binaen, 25 . 11 . 1971 terihirtden M,-
ıbaren. 

BAŞKAN — Mter, telker okutup, Yüce Mec
lisin oyuna sunacağımı. 

«Konya MiflaietvıeMtö Necmettin ErbaJklam, 
6 ay hastalığına binaen, 25 . 11 . 1971 tardlhimü 
den Mbarem.» 

BAŞKAN — Yüoe Meçisin oyuna »umuyo
rum. Kaibuü edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
bul edtiMştir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkam, 
çoğunluk kabul etmedi. 

BAŞKAN — Efenkütaı, itiraz ederiseniz, ga* 
yet tabaî Me)c3flsün kanarımı alınız. 

Yüce MeclÜSMi oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etöır%emiler... Çoğunluk kabul 
etmişfe efendim. 

«BalaJkeisiir MtfMvekiM ibrahim Aytaç, 10 
gün hastalığına binaen, 29 . 11 .1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyunla sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmâyenîer... Ka
bul edilmiştir. 

«Ankara MMLetveMli Osman Soğukpımar, 20 
gün hastalığına binaen, 25 . 11 . 1971 tariMnderjl 
itibaren.» 

BAŞKAN" — Yüce Meclfeim oyuna yumuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmdıştir. 

<̂  Bitlis Milletvekili Abidin İr. an Gaydalı, 20 
gün hıâ abığımJa binaen, 23 . 11 . 1971 taariihlimlden 
itibaren.» 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 
Başkam, İzim talebölmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sizim iizân talebinM geri alma
nız mümkün değil, çünkü izim talebimde bulium-
muşsunuız, Başkanlık Divanı uygun buîlmuiş. 
Artık oyflaıma satflhasımda ve her halde geçmiş 
günü. 

Yüoe Meçisin oyumla sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 15 gün 
ıhaıstailıgamia bünıaem, 26 . 11 . 1971 toriMmdem üft-
borem.» 

BAŞKAN — Oyumuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Adıyaman MillefövelkiM Yuisuf Ziya Yıümıaz, 
15 gün mazeretime bâmaen, 24 . 11 . 1971 tari
hinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oyumuma sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul e)dMmi§!tiir. 

«Bitlis MilletveMM Kenan Mümtaz Akacak, 
15 güm maaerieStfime bâmaen, 6 . 11 . 1971 tardlhin-
den itibaren,» 
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BAŞKAN — Oyumuza sunuyorum. Kialbud 
edenler... 'Kabul etmiyenler... Kajbul edilmi§tdr. 

«Maraış Milletvekili ibrahim öatürk, 10 
gün mazeretime büîniajem, 25 . 11 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oyumuza sunuyornün. Ktaibul. 
edenfer... Kabul etmiyeınlleır... Kabul eldilımfiışjtiilr. 

8. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı için
de iki aydan fazla izin alan Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan'a ödeneğinin verilmesi hak
kında Başkanlık tezkeresi (3/698) 

BAŞKAN — Son olarak, bir toplantı yılın
da 2 aydan fada izin alan Necmettin Erbakan'a 
maaşının verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci mad

desine gıöre, Meclisin kararına vabestedir. Bu 
husustaki Başkanlık tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan Konya Milletvekili 
Necmettin Erlbakan'a ödeneğinin verilebilmesi 
İçtüzüğün 197 ncî maddesi gereğince Genel 
Kurulun kararına bağlı olduğundan, keyfiyet 
yüksek tasviplerine arzolunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Ka
bul editoılişltar. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlikları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/530; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1272) (Millet Meclisi S. Sayısı : 437; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1669) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Şim-
di, bir saatlik süre zarfında görüşülmesi müm
kün olan kanunlara geçiyorum. 

Sayın MM Savunma Bakanı Ferüjd Melen 
tarafından verilen önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi [Başkanlığına 
Bugün «Gelen Kâğıtlar» arasında bulunan 

ve sıra sayısı 437 olan 1971 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının «Gelen 
Kâğıtlar» dan gündeme alınmasını ve 48 saat 
beklemeden öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bıakanı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclîsin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenller.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Önerge muhtevasına göre «Gelen Kâğıtlar» 
dan, bahis konusu Aktarma Kanunu Meclis gün-

(1) — 437 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

demine alınmıştır. 48 saat gteçme hükmüne bağla/ 
kalmaksızın ıgörüşütaesi kaibul edilmiş ve ayrıca 
öncelikle görüşülmesi de kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Hükümet?.. Burada. 
Bütçe Komisyonu adına yetkili Mr milletve

kili?.. Buyurunuz sayın Yılmaz. 
Çok kısa bir rapor var, okutuyorum. 

(Tekabbül Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Daha önce komisyonca bu ta
san hakkımda, varılmış karlar hakkındaki raporu 
okutuyorum. Biraz evvel okuttuğulm tekabbül 
karan idi; şimdi, muhtevası hakkında r&poru-
da bilgiye sunuyoruz, 

(Bütçe Karma Komisyonu Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasannın ivedilikle görüşülme teklifi var
dır. İvedilikle görüşülme teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilnıişltir. 

Maddeleri okutuyorum. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
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cetvelde yazılı tertipleri arasında (32 250 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
yok. Cetvelleri okutuyorum. 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişine 
bağlı cetvel 

CETVEL 
Bölüm Düşülen 

(A/l) 
Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

13.000 Yönetim giderleri 16 773 363 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Eklenen 

250 000 16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 15 476 637 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Millî Savunma Bakanlığı 

Bölüm . Eklenen 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 30 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi bağlı cetvelle-
riyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 1 nci madde bağlı cet-
velleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin, Maliye Bakanlığı kısmı
nın 34.000 nci (Malî transferler) bölümünün 
34.116 nci (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
ne) maddesine (5 203 350) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunu* 
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yer var mı?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyh
te oyunu izhar yönünden söz istiyen var mı?.. 
Yok.. 

Tümü açık oya sunulmuştur. 

2. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçileni 3 er üyeden kurulu 30 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) 

BAŞKAN — Geçen birleşim müzakeresi in-
tacedilip açık oya arz edilmiş, çoğunluk sağla
namadığı cihetle oylaması bu birleşime bırakıl
mıştı. Şimdi bunun da oylaması yapılacaktır. 
îki numaralı 'kupa sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

3. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân komisyonları 
raporları (1/309) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanının 
bir teklifi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü «Gelen kâğıtlar» da yer alan, 432 

sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Söz-

(1) S. Sayısı 432 ve 432 ye 1 nci ek olan bas-
mayazı tutanağın sonunda ekli bulunmaktadır. 
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İeşmesinin değiştirilmesi hakkında ek Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısının, 48 saat kaydı aranmak
sızın 'gündeme alınarak, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Evvelce yapılan sözleşmenin 
onaylanması ile ilgilidir. Bu önergeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge muhtevasında kanun 
tasarısının gündeme alınması, 48 saat geçmek 
hükmüne bağlı kalınmaksızın görüşülmesi ve 
bu görüşmenin öncelikle yapılması da yer almış
tır. 

'Plân Komisyonu yetkilisi ve Hükümet ye
rindedir. 

Bu hususta daha önce hazırlanmış olan rapo
ru okutuyorum, onu takiben takabbül raporu
nu okutacağım. 

(Plân Komisyonu rapora okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun hazırlamış olduğu 
raporu, bu defa kurulmuş bulunan Plân Komis
yonu takabbül etmiştir. Takabbül etmiş oldu
ğuna dair yazıyı okutuyorum : 

(Rapor okundu.) 
(Takabbül raporu okundu.) 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyorum. 
Rapor üzerinde söz istiyen var mı?.. Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır. İvediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ni
san 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında akdolunan 30 Nisan 1964 tarihli Söz

leşmenin bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Sözleşmeye bâzı maddelerin eklenmesi hakkın
daki 28 Mayıs 1969 tarihli Ek Sözleşmenin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3, — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu
nu izhar yönünden söz istiyen var mı?.. Yok. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi 
dir. Müsaade ederseniz, açık oylama muamele
sini, kupaları sıralar arasında gezdirmek sure
tiyle yaptıralım. Muvafık mı efendim?.. («Mu
vafık» sesleri) 3 No. lıı oy kupasını bu maksatla 
sıralar arasında dolaştırın?.';. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu sekli ile 
«Bir saatlik sürede görüşülecek kanunlar» ı da 
•bitirmiş bulunuyoruz. 

4. —• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair ka
mın teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Gerici Ko
misyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Gündemde, daha önce önceliği 
alınmış bulunan maddelerin görüşmesine geçiyo
ruz. 

1 nci sırada bulunan Siyasi Partiler Kanu
nunun 1 nci maddesi kabul edilmiş, 2 nci mad
desinin görüşülmesi bitmiş, yeterlik kabul olun
muş; önergelerin okunmasına geçileceği sırada, 
komisyon 2, 3 ve 4 ncü maddeleri, önergeleriyle 
birlikte, geri almıştır. 

Komisyon?.. Yok. Komisyon olmadığına gö
re gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

5. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, Ada
let, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 3 
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er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki Nü
fus kanunu tasarısının görüşülmesine geçen bir
leşim başlamıştık. 

İlgili komisyon?.. Yok, Komisyon olmadığı
na göre, bir diğ'er maddeye geçiyoruz. 

6. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kamın ta
sarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışiş
leri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 58 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/537) (S. 
Sayısı : 434) (1) 

BAŞKAN — Muherem arkadaşlarım, diğer 
maddelerin önceliği alınmadığı için, öncelikle 
ele alınması öngörülen ve Anayasa değişikliği 
muvacehesinde reform hüviyetinde çıkarılması 
Meclisçe düşünülen, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Kanununun bâzı maddeelrmin değişti
rilmesi ve bu kanıma ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkındaki kanun tasarısının, gündemdeki 
diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi teklif ediliyor. Şimdi, bu konuda ve
rilmiş bulunan önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı

lacak işler bölümünün 10 ncu sırasında bulunan 
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ge
çici maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tasarı
sının gündemdeki diğer işlere takdimen önce
likle, ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

58 numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı 

Afyon K. Milletvekili 
Rıza Çerçel 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edil-

(1) 434 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

miş ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının Meclisimizce diğer 
gündem maddelerine takdimen görüşülmesi uy
gun bulunmuştur. 

Hükümet adına Sayın Özgüneş, bu komisyon 
adına yetkili olarak Sayın Kodamanoğlu, Ko
misyon Başkanı Sayın Rıza Çerçel yerlerini al
dılar. Hazırlanmış bulunan raporu okutuyo
rum.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
rapor üyelere dağıtılmıştır, okunmasına lüzum 
yoktur. («Evet, evet» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
arkadaşlarımdan talep vukubulmakta, «Rapor 
uzundur, bu durumu kapsıyan matbu tasarı 
metni ve onun muhtevasında bulunan rapor esa
sen milletvekillerine dağıtılmış bulunduğu ci
hetle, milletvekillerince mesele teşekkür edilmiş 
bulunmaktadır. O bakımdan raporun tekraren 
Meclis kürsüsünden okutulmasına lüzum yok
tur» derler. 

Raporun okunup okunmaması hususunda 
Yüce Meclisin oyuna başvuracağım. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Lüzum olma
dığını kabul edenler... Raporun okutul
masına lüzum olmadığı kabul edilmiştir. 
Buna göre tasarı metni kendilerinde bulun-
mıyan sayın milletvekilleri vazifelilerden rapo
run tam nüshasını temin edebilirler. Şimdi, ra
por temin edilecek ve hangi milletvekili raporu 
arzu ederse, talebi yerine getirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, TRT kanun tasarı
sının tümü üzerinde şimdiye kadar söz almış bu
lunan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyo
rum. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Rasim 
Oinisli, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Seyfi 
Öztürk, şu ana kadar grupları adına beyanda 
bulunmak istiyen iki milletvekili vardır. 

Şahısları adına söz istiyenler ise; 
1 — Fahri Uğrasızoğlu, 
2 — Binasi Özdenoğlu 
3 — Enver Akova, 
4 — Ekrem Kangal, 
5 — Tufan Doğan Avşargil, 
6 — Sami Arslan, 
7 — ihsan Ataöv, 
8 — Hayrettin Uysal, 
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9 — Hilmi İşgüzar, 
10 — Hasan Tosyalı, 
11 — Ahmet Buldanlı, 
12 — Mustafa Timisi, 
13 — Mevlüt Yılmaz'dır. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Rasim 

Cinisli, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA RASfflVL CiNtSLt (Er
zurum) — iSayın Başkan, sayın milMveMLleri; 

Çağımızda basın Ve yayın organlarının ka
mu oyunun oluşumundaki sahip bulunduğu 
(ehemmiyet her türlü tartışımanın üstündedir. 
Bilhassa okur - yazar nilsbeti ıaz ve basın sana-
yiiiınin gelişme dönemini idrak eden ülkelerde, 
raJdyo ve televizyon yayınlannıın etkisi daha da 
büyük olmaktadır. Yayın vasıtaları bir yandan 
toplumun haber alma ihtiyacını karşılarken öte 
yanidan fentlerin kültür ve eğitimine yön ver
mektedir. 

Günümüzde ülkeler arasındaki mesafenin 
azalmış olması ve çeşitli insan toplulukllaonuı 
birbirine karşı duydukları alginin artması va
kıası geni§ ölçüde hasın ve yayın faaliyetleri
nin sonucudur. Radyo ve televizyon yayınları 
modem teknolojinin getirdiği iımkânilıarla kütle
ler üzerindeki en yaygın propaganda gücüne 
ulaşmıştır. Bu kuvvet demokrasilerde kamuo
yunun serbestçe olgunlaşmasına imkân verecek 
maksatlarla değerlmıdirilirken totaliter rejim
lerde kütlelerin uyuşturulması amacına kulla
nılmaktadır. Bununla beraber hür rejimler için
de de yayın fonksiyonunu yürütenlerin ideolo
jik sapmalarla toplumu kendi maksatlarına yö
neltme heveslerine kapıldıkları zaman zaman 
görülmüştür. 

Yayın organlarının düzenleniş (şekli1 âdeta 
cari rejimin bir ölçüsü mahiyetinde görülmek
tedir. Bu açıdan ele alındığı zaman TRT Kuru
munun Anayasamız ve kanunlarımızla çizilen 
yeri hür demokratik ülkelerdeki durumdan 
farklı olmadığıdır, Ancak, tatbikatta hukukun 
çizdiği yolun tesbit eidilen amaca göre yürütül-
düğünü savunmak kolay olmıyacaktır. 

Bilindiği gibi 1%1 Anayasamızda TRT özerk 
ıbir kaımu tüzel kişisi olarak yer almaştır. 24 
Aralık 1963 tarihinde Yüksek 'Meclislerce ka-
bul edilen 359 No. lu Kanunla da kuruluş ve 
işleyişi tanzim eldülmişti. Geçen tatbikatın orta
ya çıkardığı, ihtiyaçlar doliayıısiyle 20 Eylül 
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1971 gün ve 1488 sayılı Kanunla Anayasanın 
121 nci maddesi değiştirilmiş, bu sebeple 359 
sayılı Kanunda değişiklikler yapılması zarureti 
ortaya çakmıştır. Bugün yüksek huzurunuza 
getirilen kanun tasarlısı ıson Anayasa değişikli
ğinin meydana getirdiği mevzuat boşluğunu 
doldurmak gayesini taşımaktadır. Bu bakımdan 
biz Demokratik Fart ti Grupu olarak kanun ta
sarısının müzakeresinde Anayasanın 121 nci 
maddesinin değiştirilmesini zorunlu (kılan se
beplerin ıgözden uzak tutulmamasını temenni 
etmekteyiz. Böylece, sadece geçmişin tenkidi 
yapılmış olmıyacak gelecekteki uygulamaya da 
ışık tutmaya yardım edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
TRT, 1961 Anayasasının kurumlarımız ara

sına soktuğu yeni bir teşekküldür. Bu Devlelt 
organının kuruluş devresinden günümüze kadar 
Anayasamızın kendisine yüklediği ve Türk Mil
letinin kendisinden beklediği görevi yerine geti
rebildiğini söylemek imkânlarından mahrumuz. 
Bunda müessesenin Batıldaki örnekleri gibi 
köklü geleneklere kavuşmamış olması, yetişmiş 
eleman ve yeterli teknik imkânlara sahip bu
lunmaması kadar, görevlilerin hizmet maksadı
nı aşan tutumları da rol oynamıştır. 

Tanıdığımız hiçbir müessese, millete hizmet
le görevli hiçbir organ TRT kadar yaygın ve 
haklı şikâyetlerin hedefi olmamıştır. Bu şikâ
yetler halkın ve millî müesseselerin hançeresin
den yükselirken TRT «Halka rağmen halka 
hizmet» sloganının garipliğine meyil vermiş ide
olojik cezbeye kendisini kaptırarak kamuoyu
nu serbestçe oluşturma adı altında Türk toplu
munu kendi istediği istikamette telkin altında: 
tutmakta ısrar etmiştir. Bu gerçeği yansıtan 
radyo ve televizyon yayınlarına örnekler sayıla-
mıyaoak kadar çoktur. 

Haber ve yorum çahşmalarmidan başlayıp 
köy ve çocuk saati programlarına kadar hiçbir 
fırsatı kaza etmeden kütleleri etkileme hevesi^ 
ne kapılan TRT nin mikrofon ve ekranlarının 
çeşitli kanun dışı yayın ve gösterilere sık sık 
tahsis edildiği hafızalardadır. 

TRT mikrofonlarında kendilerine dımkân ta
nınan kızıl anarşistlerden bdri, «biz proleter ih
tilâl dinamitinin fitiliyiz. Bu dinamit ateş alın
caya kadar yanmaya devam edeceğiz» ıdiyelbil-
miştir. Bir başkasının, «şimdiye kadar tepkisel 
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davramyorduk. Simidi eylemişe! gücümüzü gös
tereceğiz. Silâhlara bırakmak söz konusu değil
dir. 'Bizim eylemlerimiz süreklidir ve silâhla yü
rütülür» sözleri bir Devlet organınım devleti 
tahrip emelleriyle nasıl birleşebildiğindin canlı 
belgesidir. 

Bu vadide sorumluluk tanımryan TRT gün 
gelmiş güvenlik kuvvetlerinin takibinden ka
çan suçlularla özel irtibatlar da kurmuştur. 
İdeolojik maksatlarla iadam kaçıran, sabotaj 
yapan, banka soyan bir kanun kaçağının sak
landığı yerden verdiği beyanatı dahi, Türk ef
kârına yaymUyaıbilmiştir. Devletin, güvenlik 
kuvvetlerinin peşine düştüğü bu kanun kaçağı
nın TRT ile olan yakınlığını ve işbirliğini de-
ğerlenidirmek mecburiyeti vardır. 

TRT yayınlarımın şikâyet konusu olan yönü 
sadece tıethişçlerin propaganda aracı durumu
na gelmesi değil, aynı zamanda millî gelenekle
rimize ve ahlâkî yapımızın temel esaslarına 
açıkça cephe almış olmasıdır. Türk içtimai bün
yesinde yaışıyan değerlerden hiçbirisi TRT nin 
kanun ve nizıam dışı kaygıların hedefi olmaktan 
kurtulamamıştır. 

Başta millî kültürümüzün esası olan Türk 
dili olmak üzere, folklorumuz, musikimiz, aile 
ve komşuluk münasebetlerimiz, millî duyguları
mız ve millî tarih şuurumuz uzun süre TRT nin 
yozlaştırıcı cenderesinde bırakılmıştır. Böylece 
özel olarak icadedilen TRT dili ile din, ahlâk, 
kültür ve sanat alanındaki moral gücümüzün 
temelini teşkil eden bütün mânevi değerler sis
temli bir şekilde tahrîbedilmeye çalışılmıştır. 
Bu gayretler kamu oyunun uyanık dikkatinden 
kaçmamıştır. Nitekim, resmî, gayri resmî bir
çok teşekküllerin toplantılarında, köy kahvele
rinde, aile sohbetlerinde hattâ zaman zaman Hü
kümet mahfillerinde bu şikâyetler dile getiril
miştir. 

Cemiyetin düşünce ve duygularını geniş ölçü
de yansıttığını kabul ettiğimiz basınımızı kay
nak olarak bu gerçeği rakamlarla ifade etmek 
istiyorum. Meselâ, 1970 yılının yalnızca Şubat 
ayında - bir aylık devrede - 206 adet TRT hak
kında yazı çıkmıştır. TRT nin kendi tasnifine 
göre, bu 206 yazının, 118 tanesi yerici, şikâyet 
edici; 76 tanesi tarafsız; 9 tanesi de övücü, 
tasvip edici mahiyette bulunmuştur. Bu 9 övü
cü yazının 7 si sayın personelle ilgilidir. Geriye 

206 yazıdan yalnızca 2 tanesi TRT yi tasvibet-
miştir ki, örfi idare tarafından kapatılan ga
zete ve dergiler de hesaba katınnca TRT yi tas-
vibedici o iki yazıyı yazan kimseleri bugün 
ortada görmek mümkün olmıyaeaktır. Meselâ 
4 ay sonra, yani Haziran 1970 tarihinde yine 
TRT hakkında 263 yazı neşredilmiş. Bunun 
104 ü tarafsız, 156 sı tenkiidedici, yalnızca 3 ta
nesi de tasvipkâr bulunmuştur. 1961 den beri 
^slişen ve ayyuka çıkan bu şikâyetler 12 Mart'-
tan önceki son aylarda bu dertli potansiye
lin devam ettiğini göstermektedir. 

Bu misallerle bir müesseseyi gözden düşür
mek gayretinde değiliz. Aksine bir müessesenin 
kendisini gözden düşürmek için gösterdiği özel 
gayrete işaret etmek istiyoruz. (D. P. sıraların
dan. («Bravo» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, TRT nin genel tutu
mundan doğan bu şikâyetlerin yanısıra, siyasi 
partiler ve çeşitli meslek kuruluşları arasında 
t akib etmesi gereken tarafsızlığı, gerçekleştire
mediği de sabit olmuştur. Siyasi yayınlarda, 
haberlerde ve kamu oyunda tartışılan konuların 
işlenmesinde TRT belli bir ideolojinin yörünge
sine oturtulmuş ekibe daha yakın hareket etmiş
tir. Böylece TRT nin anarşik eylemlere girişen
lere imkân hazırlamasının, moral değerleri yıkı
cı yayında bulunmasının, vakıaların, tesadüfle
rin ortaya koyduğu bir tutum olmadığı anlaşıl
maktadır. Hâdiselerin ortaya koyduğu gerçek
ler, TRT de köşebaşı tutmuş bâzı kimselerin, 
bu Devlet imkânını, millete karşı bir ideolojinin 
cephe harekâtında kullandıklarını göstermekte
dir. 

Bütün bu yıkıcı faaliyetler, 1961 Anayasası
nın sadece tarafsızlık ilkesini gerçekleştirebil
mesi için öngördüğü özerklik kavramı maksatlı 
yorumları çekmek suretiyle yapılmıştır. Ana
yasamızın 8 nci maddesi; («Anayasa hükümleri, 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare ma
kamlarını ve kişileri bağlıyan temel hukuk ku
ralları») olduğunu belirttiği halde TRT Kurumu 
kendisini Anayasanın bu hükmü dışında say
mıştır. özerklik adı altından giderek Anayasal 
düzeniyle mücadele haline girmiştir. Aslında 
özerklik, Anayasa çerçevesinde ve Anayasanın 
verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirebil
mek için tanınmış bir idari serbestlikten başka 
bir şey değildir, özerkliğin Anayasa düzenini 



M. Mecilisi B : 13 

yıkmak serbestliği şeklinde yorumlanması en 
ilkel toplumlarda vücut bulan hukuk mantığı 
ile bile çelişecek geriliktedir. Çünkü, hiçbir hu
kuk sistemi, kendi getirdiği değerlerin kendisi
ne dayanılarak tahrab e dilmesine göz yumamaz. 

Üniversite içinde de bu gerçeğe ters düşen 
ve («Anayasanın Dinamik Yorumu; Dinamik 
Anayaisa anlayışı») adı altında faaliyetlere giri
şenler olmuştur. Bütün bu maksatlı tutum ve 
yorumların uzun ömürlü olamıyacağı ve mille
timize olduğu kadar sahiplerine de fayda getir-
nıiyeceğĞ ortada idi. Nitekim, kamu oyunun yıl
lardan beri biriken sağ duyulu ve akılcı tepkisi, 
bugün kendi maksatlarına göre hukuka değer 
biçmek istiyenleri iflâs noktasına getirmiştir. 

Anayasadaki TRT ile ilgili 121 nci maddenin 
değiştirilmesinde bu gerçeklerin büyük rolü ol
muştur. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ge
çen yılların tatbikatından doğan şikâyetler esas 
itibariyle şu üç noktada toplanabilir: 

1. Anayasamızın başlangıcında ifadesini bu
lan, mrllî felsefemize ayları eğitiim ve kültür ya
yınlarının yapılması ki, bu TRT nin millî eğitim 
ve .kültüre yardımcılık fonksiyonunu gerektiği 
şekilde ifa edememiş olmasındandır. 

2. Siyasi partiler ve çeşitli kurumlarla Ana
yasa çerçevesi içiiındeki fikir gruplaşmaları ara
sında tarafsızlığın sağlanamaması. Bu konudaki 
şikâyetler de TRT nin habercilik fonksiyonunu1 

yerine getirirken düştüğü yanlış tutumla izah 
edilebilir. 

3. idare bakımından özerkliğin, Devlette 
karşı bağımsızlık şeklinde yorumlanması, Baş
langıçta siyasli ve idari baskıların müdahalele
rine karşı tarafsızlığın korunabilmesi amacıy-
le Anayasaca tanınmış olan özerkliğin Anayasa
ya bağlı olmamak şeklinde tefsir edildiği an
laşılmıştır. Tarafsızlık, ilkesinin, şekilsizlik, 
(kayıtsızlık, ısorunıisuzluk anânasınıdaki yorum
ları buigün mahkûm olmuştur. Tarafsızlık, ka
nun tarafından olmak, milleıtün yanında olmak 
mânasındadır. 

Işltle bütün. bu hususlarda tatbikata bir ber
raklık getirmesi maksadiyle Anayasanın 121 nci 
maddesi 20 EyÜiül 1971 günlü Yüksek Meclislerce 
değiştirilmiştir. 

121 nci madde yeni şekliyle TRT'nin öserklii-
ğim kaldırmıştır. Ancak, özerklikle varılmak 
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Memen tarafsızlığın amaç olduğu açskça be-
lirtiilmiştir. Tarafsızlık ilkesi, yapılacak ka-
iKunlarla yönetilmde, denetimde ve ycmetim 
organlarının kurailuşunda göz önünde tutula
cağı gilbıi, her tliirlıü radyo ve iteleıvzyon yayın
ları da tarafsızlık esaslarına g'öre yürütülecek
tir. 

121 nci maddenin açıklık getirmek İhtiyacı
sın duyduğu diğer bir konu da; haber ve pr og-
ra,mJlann seçilmesinde, işleıymesimdlö ve sunıılma-
ısınjda, küttlür ve eğitimıe yardımcılık görevi-
aı!in yer'İuıe getirilmıssinde dikkate alınacak il
keleridir. Bu esaslar, Anayasamızın ifadesiyle, 
<?Devletin, ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, in
san halklarına dayanan; millî, demokratik, lâik 
ve sosyal Camihuriyetin, miHlî güvenliğin ve ge-
n!el ahlaken gereklerine», her türlü yayın faali
yetlerinde uyuıltaasıdır. îşte, YüiksePÂ huzuru
nuzda müzakere edilen kanun tasarlısı, 359 
saiyılı TRT Kanununu Anayasanın 1211 nici mad
desinin değişik şekliyle mütenazır hale geti
rilmesi gaıyesijni gütmektedir. 

Demokratik Parti Grupu olarak, Anayasa de-
ğljşlkliklerinin gerçekleşmesinden önce de, hem . 
359 sayılı Kanundaki, hem de tatbikattaki ak
saklıkların önlenefMleceği kanaatimi müdafaa 
•etitıilk. Vatandaşın ve millî kuruluşlarımızın hak
lı şikâyetleri had safhaya geldiği halde, bu 
'meseleye eğilme imkâjnın iancaik 12 Mart Muih-
tıraısmdan sonra bulunabilmiş oîlması, cidden 
esef edilecek bir husustur. 

Son buhranlı yıllardan Türkiye, içerden ve 
dışardan uzatılan menfur ©iller vaısitasüîyle ra
hatsız ediılrmelktedir. Bu ellerden bir kısmının 
barınağı halitae gelmek istMaıdı gösteren TRT, 
Türk Milletinin devamlı şikâyetlerini celbet-
miştir. Bu şikâyetleri önlemek mfiıvlkiinide olan 
sorumlular da çareler getirecek yerde şükâyefc-
çfiiler safında yer alınışlarıdır. 

Haltürlanacağı üzere 12 Mart'tan önceki Hü-
(Miımet, vatan sathındaki §ıikâ|yeitler karşısında, 
359 sayılı Kanunu değiştirme faaliyetine giriiş-
nıüşti. AneCc, bu faaliyetin taktiği iktidarla TRT 
arasındaki mimıaıselbetlısrin yakınlık ve uzaklık 
derecesine göre aıyarlaınımıştı. TRT yayınların
da devrin üktiidıannı yürütenkıre, îhaittâ bu iikıfci-
darm başında olanlara hoş gorünımjediği zaman 
bu tasarı ele alınmış, iktidar, başlarının beya
natlarına geniş yer yeorÜlince, iş sürüncemede bı-
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rakılmıştır. Kamun yapma yetkisi ile Anayasa
mın, yüklediği görevin yerine getirilmesi şah
si rnÜSııa.se'bötlere göre ayarlanınca, oflaya bitr 
iktidar - TUT tahtıravallisi çıkmıştır. (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Bu sürıe içinde m -
haleföt kanadınım da tutumu, politik çıkarla
rın üstüne ne yazık ki çıkamamıştır. TRT nin 
millet yararına hizm-elt görmediği konusunda 
kamu qyumda yaygın kajiaaıtlsrleı yeffüeşltiği ta
rihlerden çoik sonra, 31 Ocak 1971 de, yani 12 
iMart'tan 1,5 ay önce, Anamu'halefet Partisi Li
derinim TRT Kanununun meclislerde ele alınma-
Biınıin siyasi hajyaıttfea çalkantılar meydana geti
receğimi» iddia etmesi 'dikkatlerden uzak kaç
mamıştır. 

Mnlbıteram milletvekilleri, TRT nin hangi ka
nun dışı noktaya geldiği hususu ve sağduyu 
sahibi vatandaşların şikâyetlerinin nıe derecede 
ıhalkh olduğu, TRT nin basımım değiştirilmelin
den sonra, yeni Genel Müdür tarafından biz
zat TRT Kurumu adına ifade edilmiştir. TRT 
inin şiımjdiki Genel Müdürlü Sayın Musa öğün bu 
•tabloyu gayet net çizgilerle çizmiştir. 

Saydın, Mum Öğün diyor ki; «TRT nin eski 
yöneticileri, kamuoyunu belli istikamette tel
kin altında tutmak istiyorlardı. Müzik yayın
ları için yayımlamam raporda bile, konu sınıf
sal açıdan d'üşümülmüştür. ödül verdikleri eser
lerde saptırılmış ideolojilere, fikir ve sanat yo-
luyle yönetme amacı gLiiülmuşjtıür. 

12 Mart'tan sonra uygulanmasından vazge
çilen bâzı raporlar belli bir ideolojiyi oturta
bilmek heves ve amacını gütmektedir. TRT 
program ve plânlamasında, Marka, Lenim, Mih-
ri Belli ve Hikmet Kıvılcım'lı gibi kimselerin 
yayımları kaynak gösterilmiştir». 

Bir millî mrüesseesnim bu duruma düşmesi 
gerçekten ibret vericidir, üzücüdür. 

özerklik yalnızca ideolojik gayretlerle ra-
yınjdam saptırılmamış, aynı zamajııda malî yol
suzluklarım da örfeüsü şeklinde telâkki edilmiş
tir. TRT nin malî imkânları her türlü muraka
beden uzak bir şekilde kullanılmış, hattâ yol-
ısuzluk iddiaları örtbas edilmiştir. 

Bu konumun ehemmiyeti, millet hayatımda
ki daha büyük tehlikeler yanında çok sonraya 
kalacağı için, üzerinde durup fasla vaktinizi is
timal etmiyeceğim. 

Sayım milletvekilleri, müzakeresini yapmak
ta olduğumuz kamun tasansımım, bu türlü uy
gulamalarını tckerrürlünşü ömlemesi en halis te-
mdnmdmiadir. Demokratik Parti Grupu olarak 
tasarıyı bütünüyle olumlu karşıladığımızı ifa
de etmek isterim. Amcalk, kamumda maksada uy
gum bulmadığımız bâzı noktaları da arz eltmıedem 
geçemiyeceğim. 

Bunlardan birimcisi; TRT mim yayım ve diğer 
faaliyetlerimde, siorumlularım açıkça belli edil
memiş olmasıdır. Kendisime geniş yetkiler ve
rilen Genel Müdürüm sorumlu olduğu makam 
açık yetkilerle teçhiz edilmediği için eski tat
bikat dönemime benzer biir kamum boşluğunum 
kapısı açık tutulmuş intibaına vermektedir. 

Tasarı, Genjel Müdürün tâyiinini Bakamlar 
Kurulumun, kararnamesime bırakmaktaidır. Bu
na karşılık Genel Müdürüm iağır bir hizmet ku
suru imlemesi, «Devlet memurluğu» niteliğimi yi
tirmesi, .millî güvenliğin, kamu düzenini ve Dev
letin dış güvemliğimim tehlikeye sokulduğu hal
lerde bile Gemel Müdürüm Hükümet tarafımdan. 
azledilebilmesime imkân, bırakmamaktadır. 

öte yandan siiyasi partilerim, gemel müdü
rüm vazifesinden uzaklaştırılmasında söz sahi
bi olması imkân dâhilime sokulmak suretiyle 
tarafsızlığı esas olam bir görevli, siyasi tartış
maların ortasına itilmiştir. Bu mahzurlarım or
tadan kaldırılması içim, Gemel Müdürüm azlim
de de tâyimimdeki prosedürüm uygulanmasını 
uygun görmekteyiz. 

Esasen Hükümet, kanundaki şartlar tahak-
ikuk etmedikçe azil kararmameısi çıkaramıyaca-
ğına ve keyfî muamelelere karşı idari yargı 
yolu açık olduğuma göre, tasarımım önlemek is
tediği mahzurlar, tasarıda öngörülen çözüm 
yollarımın mahzurlarımdan, daha az olacaktır 
kamaaltimdeyiiz. öte yamdam yüksek ma'hkeme 
başkamlarımım yer alması düşümülem TRT Seçim 
Kurulu, tarafsızlığı esas olam yüksek hâkimle
rim, polütik çeGöşnıellerim Eernıimime davet edil
mesi sonucuna yol açmaktadır. Amayasamı-
mızım «Kuvvetler ayrılığı» esprisiyle bu duru
mu (bağdaştırmak güçtür. Kaldı ki Yönetimi Ku
rulumda yer alacak adayları tesbit eden seçi
ci kurulların, bu adaylar yerime doğrudan doğ
ruya Yönetim Kurulu üyelerimi seçmelerimi te
min etmek o kurullara izafe edilen itimat ve 
inancın bir neticesidir. 
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Yüksek hâkimlerin, ıımahdüt Ve önceden tes-
Ibdlt edilmiş adaylar arasından seçme yapmaları 
Imedburiyeti yukarda işaret etltiğimiz ımahzuru 
lönliyeceık derecede bir 'fayda da taşımamakta
dır. Yönetim Kuruluma üye talebedilem kuru
luşların yetkili organlarına güvenmek daha 
makul bir yol gözükmektedir. 

Yönetim Kurulunun teşekkül tara hakkım-
ıdaiki düşümcelerimiz de bâzı noktalarda tasarı-
nın öngördüğü esaslardan farklıdır. Bir kere 
Yönetim Kurulunda değişik ihtisas çevreleri-
nin temsili esas alındığı halde, bu çevrelerin 
tesibıitimde göz önümde tutulmryan bâzı teşkilât
lar bulunmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulunda 
ihtisas kurulları kadar kamuoyunun çeşitli 
«kesimlerini teımsil edecek teşekküllerden de 
üyeler bulundurulması, hizmetim daha iyi yürü
tülmesine yarıyacaktır. Bu temennilerimizle 
ilgili maddelerin görüşülmesi esnasında grupu-
muzum tekliflerini ihtiva eden önergeler Yüce 
Heyetinize takdim edilecektalr. 

iSayım milletvekilleri, Demokratik Parti 
Grupumun en içten teınemnisi; memleketimizin 
bugünkü şartların içinde en az diğer eğitiilm 
kuramları kadar hizmet 'etme imkânlarına sahi-
bolan TRT'mim millî müesseselerimiz arasındaM 
lâyık olduğu şerefli yeri almasıdır. 369 sayılı 
Kanunum bâzı maddelerini değiştiren tasarı yü
rürlüğe girdikten sonra eski zihniyetim bütün 
islerimin silinmesini bekliyoruz. 

TRT, her şeyden önoe millî olmalıdır. Her
kesim anlıyacağı Türkçe ile yayın yapmalıdır. 
Anayasamızın tam ve kâmil mânada tarifini 
yaptığı «millî Devlet» felsefesine bağlı kalmalı
dır. Türk Milletinin bütün fertlerini kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün 
halimde toplamayı ve milletimizi millî şuur ve 
ülküler potasında birleştirmeyi almaç edinme
lidir. Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alan 
bir fikir ortamımı geliştirici çalışma devresine 
girmelidir. Milliyetçi sanatı, millî duygu ve zih
niyeti daima canlı tutacak faaliyetlere öncülük 
etmelidir. Türk Milleti, TRT'den; - yine Anaya
samızın cümleleriyle ifade edelim (ki, - «Dev
letimizin, ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün 
insan haklarına dayanan millî demokratik, lâik 
ve sosyal cumhuriyetim, millî güvenliğim ve 
genel ahlâkın gereklerine uymasını beklemekte
dir. Milletim inançlarına, dinine, diline, gele-
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neMerine, temayül ve arzularıma uygum, istik
rarlı bir yayım hayatına girmesini arzu etmek
tedir. 

Bu konuda Sayın TRT Genel Müdürünün 
giöreıve başladıktan. sonra ifade ettikleri görüş
leri, güzel başlangıcın habercisi olarak karşıla
maktayız. Sayın öğün, bir beyanatında; «TRT'
nin hizmetlerimi yaparken, mâlî tarih şuuru 
içinde bulunacağını ve Cumhuriyetim millî ya
yın organı olacağımı» ifade etmiştir. Bu beya
nat şu cümlelerle devam etmektedir1: «Yayın
lar yapılırken milletimize her zaman doğrular 
söylenecektir. Yayınlar, karamsarlık uyandıra
cak nitelikte olmıyacaktır. Dinleyici ve seyir
ciden hiçbir gerçeği gizlememek, fakat bâzı 
olayları ve gerçekleri vesile ederek tahriklerde 
bulunmamak esaısı dikkatle korunacaktır. 

TRT yayınlarında dil, herkesin kolayca an-
lıyaJbileceği güzel ve duru Türkçe ile olacaktır. 
Her türlü yayınlarda zevkli ve anlaşılır olmak 
esası dikkatle takibeddlleeektir.» 

Bizim dileğimiz: TRT'de gtorev yüklenecek
lerin aynı hizimet şuurumu devam ettireibilmele-
ridiir. Aslında müesseselerin işleyişinde muvaf
fakiyet, onları, düzenliyen kamum ve nizamlar 
kadar, hattâ daha çok yöneticilerin ve hizaneit 
kadrolarının zihniyet, iyiniyet, dürüstlük ve 
ehliyet sahibi olmalarına bağlıdır. 

Devlet hizmeti bir inanç meselesidir. Bir 
ahlâk meselesidir. Bir vazife anlayışı mesele
sidir. Bugün TRT Kurumu yemi Anayasayla ve 
bu tasarının kanunlaşması halinde 2 nci bir 
hizmet denemesine girecektir. Bu yeni tecrübe 
devresinin TRT yöneticilerime ve bütün gö
revlilere başarılı olmasını dileriz, 

Bu dönemde yetkililer hukuka saygı sınavı 
vereöeklerdir. Hukuka, ahlâka, millî menfaat
lere uygun bir yayın hayatını Yüce Türk Mil
letinin özlemle beklediğini ifade etmekte fayda 
TUmanm. O zamam TRT Kurumu, geleceği içime 
alan müspet geleneklerim temellerimi atmış ola
caktır. Böylece Anayasanın, hukukun, ahlâkım 
ve diğer müspet geleneklerim örgülediği bir 
müessese olarak TRT, millî itimada, millî itiba
ra mazlhar olma şansımı da kazanacaktır. 

Geçmiş misalleri de göz önüne alınca TRT'
nin millî itimada mazhar olma yolunda kendime 
daha çok iş düştüğünüm idraki içimde olması 
gerektiği kamaatimdeyiz. Bu gereğe uyulacağı 
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umuduyla Yüce Heyetimize Damıokraitlik Parti 
Grupu adına saygilar sunarım. (D. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Seyfi Öztürk, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem arka
daşlarım; 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ku
ruluşu ile ilgili Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna, ek ve geçici madde
ler ilâvesine dair tasarı üzerinde Adalet Partisi 
Grupuııun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten demokra
tik rejimlerde kamuoyunun serbestçe ve ob
jektif şekilde meydana gelmesinde hür basın 
kadar tarafsız, radyo televizyon hizmetlerinin 
de özel bir yeri ve ağırlığı vardır. 

Radyo televizyon istasyonları Devletin elinde 
başlıca kütle haberleşme vasıtasıdır. Bu araçla
rın toplum üzerinde değişik yönden büyük bir 
tesir ve telkin gücü vardır. Aynı zamanda tek
nolojik gelişmelere uygun olarak yıldan yıla 
tesir alanı da genişlemektedir. Yurdumuzda son 
5 - 6 seneye kadar nüfusun ancak yarısına yakın 
bir kısmı bu yayınlardan yararlanabildiği hal
de, yapılan yeni tesisler, kurulan yeni istasyon
larla bugün hemen hemen nüfusun % 90 mdan 
fazlası, büyük bir vatandaş topluluğu rahat ve 
kolay radyo dinleme imkânlarına kavuşturul
muştur. Keza, İkinci Beş Yıllık Plânın yenilik 
olarak getirdiği televizyon Türkiye'de ilk defa 
kuruldu ve gelişme halindedir. Telekominikas-
yon tesislerinden, radyolink sisteminden istifa
de etmek suretiyle yurt ölçüsünde televizyonun 
yayılma faaliyetine girişilmiş bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, bu haliyle TRT Kurumu yük
lenmiş olduğu görev ve sorumluluğu daha da 
artırmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada üzerinde 
dikkatle durulacak husus, bu yayın araçlarının 
demokratik rejim, Devlet düzeni ve millet ya
rarına kullanılmasını sağlıyacak, daha doğrusu 
hukukî düzenlemeyi sağlam esaslara dayandı
racak bir kanunu biran evvel çıkarmak ve. tan
zim edici hükümlerini yürürlüğe koymaktır. 

Kurumun yönetim tarzı, görevleri, yetki ve 
sorumluluk sınırları iyi tâyin olunamaz ise, yan-
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lış uygulamada meydana gelebilecek za:arın ve 
kamu hukuku bakımından vukubulacak tahriba
tın ölçüsünü tâyin ve tesbit etmek mümkün de
ğildir. 1963 ten bu tarafa geçen zaman içinde 
kazanılmış ve fakat o nisbette pahalıya malol-
muş çok değerli tecrübeler vardır. Bu tecrübe
lerden en geniş şekilde istifade edilecektir, edil
melidir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu üzerin
deki tartışmalar, toplumumuzun günlük haya
tına kadar yayılmış ve başlıca mesele haline 
gelmiştir. Aslında bu tartışmalar, çok partili 
hayata girdiğimiz, ülke ve millet sorunlarına 
değişik parti açısından bakarak olumlu tartış
ma yapılabilme imkânlarına kavuştuğumuz de
virden başlıyarak bugünlere kadar devamede-
^elmiştir. Bu tartışmacın müşterek noktası; 
TRT nin tarafsız yayın yapma esasında toplan
maktadır. Değişik devirlerde, hemen hemen ma
hiyet farkı da olsa, tartışma konusu hep bu 
nokta üzerinde olmuştur. TRT nin bir partinin 
borazanı olduğu, tek taraflı yayın yaptığı, ta
rafsız olmadığı haklı olarak zaman zaman or
taya atılmıştır. 

Aslında bu münakaşalar, yurt dışındaki 
benzer radyolar için de yapılmaktadır. BBC 
için yapılan tartışma da aynı istükameltlte ol
maktadır ve devirler içerisinde de alınan ted
birlerle az hata etmeye gayret editaıektedir ve 
tenMdlere dikkat edilerek hataların tashihi 
için idareciler, yöneticiler bir anlayış göster
mektedirler. 

1961 Anayasası tarafsız yayın yapma ilke
sini esas aldı. TaırafsMığı temin için bir güven 
vasıtası olarak da özerkliği getirdi. Özerklik 
kavramı, maateessüf kasıtlı, kasıtsız ters yo
rumlara ve yanlış uygulamalara sebeboldu. 
Asıl gaye olan tarafsızlık bir tarafa bırakıldı, 
özerklik bir gaye gibi savunuldu. 

Halbuki, TRT nin dikkat edeceği husus ba
ğımsızdık değil, tarafsızlıktı. Özerklik, tek ta
raflı yayın yapmanın, neon de Devlet ve rejime 
zarar verecek istikamette yayın yapmanın, çok 
kere sorumsuzluğum ve kanunsuzluğun bir te
minatı olarak görüldü ve bu anlayış içinde ha
reket edildi. 

Anayasanın tadil edilen 121 nci maddesiyle 
getirilen yeni hüküm, tarafsızlığı, özerklik ol
maksızın da teminat altına alabilme imkânları-

321 — 



M. Mecilisi B : 13 10 . 12 . 1971 O : 1 

m ve ilkelerini getirmiş oldu. Ayrıca, tarafsız
lık kavramına da açıklık getirdi. 

Tünkiye Radyo Televizyon Kurumu Anaya
sanın tesfbit ettiği santiar ve sınırlar içinde ta
rafsız "olmak 'durumundadır. Haber ve program
ların seçilmesi, işlenmesi ve sunulmasında, kül
tür ve eğitimle yardımcılık görevinin yerine g3-
tirilmesinlde gözetilecek hususlar ve esaslar 
, Anayasa ile belli ediimiştir. Devletin ülke ve 
millet ibütümlüğü, insan haklarına dayanan mil
lî, demokratik, lâik ve sosyal cumhuriyetin ko
runması, millî güvenliğin ve genel ahlâkın ge
reklerine uyulması şarıtiyle TRT tarafsızlığı ka
bul edilmiştir. DaJha doğ-rusu, Anayasanın em
rettiği bu (hallerde sübjektif taraksı sdık bahir, 
konusu değildir. TRT Anayasa ve rejimden ya
na taraflı olmak zorundadır. Bütün fert, ku
rum ve kuruluklar gibi TRT nin de Anayaca-
nın bütün hükümlerine, özüne ve sözüne sada
kat göstermek başta gelen vazifesidir. 

Diğer bir tâbirce, bu ilkeler ve hedefler dı
şında ve Anayasaya ters düşen isitikamellte ya
yın yapıüması mümlkün değildir. Acık oturum, 
konuşma, röportaj gibi çeşitli yayınlarla, do
laylı da ollsa, Ana'ytısanm ve kanunun -teshil et
tiği ilkelere ters düşen fikirler toplunıa telkin 
olunamaz. 

:Greçen dönemde başlıca şikâyet konuların
dan birisi; Devleit Radyosunun, Devleti ve re
jimi tahrik istikametindeki telkinlere, ideoloji
lere vasıfta olma durumudur. Bunun millî haya
tımızda, Devlet hayatında ne kadar büyük za
rarlar açtığını, telâfisi imkânsız tahribat yap
tığını burada tekrar etmek işitemiyorum. 

'Devirler arasında TRT istikametin ds yapı
lan ıslahat değişik ekstremler arz etmiştir. 1950 
- 1960 iarası Türkiye Radyo Televizyon Postala
rı, iktidar partisinin borazanı oliduğu, tek ta
raflı ve partizan yayın yaptığı, şeklinde itham
larla şikâyet konusu oldu. 1861 de Anayasayla 
özerklik getirdik, tarafsız olsun dedik; fakat 
bu kere gcırdük ki, iktidar partisinin borazanı 
olmaktan cılktı, Devlelti, rejimi yıkmak istiyen 
ideolojik akımların borazanı ve sesi haline gel
di. 

Bu iki ekstrem de bizim tensip ve terviç et
tiğimiz yol değildir. Aslında devletten ve re
jimden yana olacaktır; tarafsızlığı da muhafa
zada â*;arni itibarın, *ik!teı,*in içinde bulunacak
tır ve bulunmalıdır, 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa yöriünlden 
tarafbuf.ığı bu sekil :!e anladığımızı grup adına 
beyan e derk sn, siyasal bakıimdan tarafsızlıktan 
ne anladığımızı da beyan edeyim. 

Şüphesiz partiler arasındaki yarışıma, fırsat 
ve imskân eşitliği içerisinde ve eşit şartlara da
yanarak yürütülecektir. Bu yarışmada TRT nin, 
siyasi partilerin başlıca organlarının ve şorun-
îularıının beyanlarını değarlendirfmesi ve kamu 
oyuna duyurması tabiîdir. 

Bu halamdan TRT nin tarafsız hareket et
mesi göz önünde tutulacak başlıca husustur. 
Burada öneimle üzerimde durulması gereken bir 
1"a"ika nokta var. Hükümet faaliyetleri karşısın
da TRT nin tutumu ne olmalıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, geçımiş yılların si
yasi mücadelesinden intikal etmiş olan bir yan
lış hâtıra, bir yanlış anlayış ve ona dayanan 
s'Iicgan günümüze kadar devam edegelmiştir. 
T.ET, Hükümet, icraatından bahsettiği zaman 
bu iktidar partisine maledilir ve denir ki, Rad
yo tarafsız değildir, çiinıkü hükümetin icraatı
nı anlatmaktadır. Aslında, hükümeti ekseriyet 
partisi veya partilerinin bir organı gibi görmeik 
Anayasa bakımından sakat bir görüştür. Hükü-
ımeit, Cuimhuriyet Hükümetidir, ekalliyettin, de, 
muihalefetin d© hükümetidir. 

Bu hakıiTTMan. gerek kamu düzeninin korun-
maısınrlan, hürriyetlerin kullanılmağımdan, top
lumun tüm Meselelerinden, Anayasanın tahmil 
e'ttjği ..«rörevtlerin gereği olarak sorumlu bulu
nan hüküm o tin icraatını kamu oyuna intikal 
eti'irtı̂ eısi, vatandaşlara duyurması kendisi için 
ta^iî ibir haktır ve vazifedir. TRT nin bunu an
layışla karşılaması lâzımdır. 

Şu kadarım ilâve edeyim; eğer Hükümet 
beyanları tâyin ve tesbit ettiğimiz kanun ve ni
zamlarla muayyen olan bu sınırın ötesinde kişi
leri, partileri, kuruluşları hedef almak, istihdaf 
etmek suretiyle onlara müteveccih birtakım ce
vapları davet eder mahiyette tenkid, tariz ihti
va ediyorsa,, Anayasanın 27 nci maddesine göre, 
şahıs, kurum, kuruluş ve partiler de şüphesiz ce
vap hakkını kulların alı dır ve bu cevap hakkı
nın dengeli şekilde kullanılmasında TET yöne
ticileri ayrıca Hr dikkatin ve itinanın içinde bu-
lım-nalıdırlar, Aksi halde, Hükümet ediyoruz 
anlayışı içinde partiler arasındaki eşit rekabet 
şartlarını bir istikamette bozmak olur ki, bu da 
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bizim demokratik yarışma anlayışımıza, fırsat 
ve imkân eşitliği içindeki partiler arası hizmet 
anlayışımıza uygun olmaz. 

Muhterem arkadaşlarını, Anayasa değişikli
ğinin gereği olarak hazırlanan tasarı Geçici Ko
misyonda bâzı değişikliklere uğradı. Böylece 
tasarı daha olgun ve ihtiyaçlara uygun hale ge
tirildi. Arkadaşlarımız çok kıymetli mesai sarf 
ettiler ve önemli katkılarda bulundular. Bunn. 
şükranla ve takdirde burada anmak isterim. Bü
tün bu çalışmaların, iyi niyet ve emeğin mahsu
lü olarak tasarı huzurlarınıza getirildi. Şüphe
siz, tasarının genel hatlarını benimsemekle bera
ber maddeleri üzerinde Adalet Partisi Grupu ola
rak görüşlerimiz, değiştirge tekliflerimiz vardır, 
olacaktır. Bunlar üzerindeki maruzatımızı mad
delerin sırası geldiğinde ayrıca yüksek huzurla
rınızda arz ve beyan edeceğiz. Ancak, genel hat-
lariyle birkaç hususa şimdiden değinmekte fay
da görüyorum. 

Tasarı, yönetim kurulunun teşekkül tarzı 
için yeni bir seçim şekli getirmektedir. Ek mad
de ile, «TRT Seçim Kurulu» adiyle bir Kurul 
teşkil olunmaktadır. Bu Kurulun mensupları Ge
çici Komisyonda biraz daha sınırlandırılmıştır. 
Aslında Hükümet teklifinde, Barolar Birliği, 
Maliye ve Kültür Bakanlıklarının müsteşarları
nı da içine alan geniş bir heyet Seçici Kurul 
olarak düşünülmektedir. Geçici Komisyon, Yar
gıtay, Danıştay, Sayıştay, Askerî Yargıtay, Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanları ve üniversite
lerin kendi aralarından seçecekleri 3 rektör ar
kadaşı da bünyesine almak suretiyle bir Secici 
Kurul şekline maddeyi inkilâbettirmi^tir, değiş
tirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz Anayasanın 
öngördüğü tarafsızlığı temin bakımından Geçici 
Komisyon değiştirisinde olsun, Hükümet tasa
rısında olsun, Anayasaya temel olan ve tarafsız
lığı şeklî hukuk bakımından tesbit edilmiş bu
lunan temel müesseselerin alınmış olmasını bir 
yol mütalâa etmek yerindedir. Fakat, bâzı mah
zurlarını, bâzı çelişki noktalarını ve Anayasaya 
ters düşen yönlerini huzurlarınızda beyan etmek 
de benim için bir zaruret oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Seçici Ku
rulun tarafsızlığı, seçilenin tarafsızlığı mânasına 
gelmez. Bu anlayışı tashih etmemiz lâzım. Secici 
Kurulun tarafsızlığı seçilenin tarafsızlığı mâ

nasına gelmez, bir başka mânaya da gelmez. Se
çici Kurulun tarafsızlığı, seçilenin yönetiminde
ki tarafsızlığı mânasına gelmez. Bunun aksine 
de, pekâlâ tatbikatta gördüğümüz misaller var
dır. Meselâ; Yüksek Meclisiniz, yani ayrı fileri, 
ayrı programı, ayrı düşüncesi, ayrı seçim sathı 
mücadelesi, seçmeni olan değişik parti grupla
rından müteşekkil Yüce Heyet olduğu halde, 
Anayasa Mahkemesi gibi tarafsızlığı münakaşa 
edilemiyen bir Kurula hâkim seçmektedir. De
mek ki, tarafsız olmıyan bir heyet bazan öylesi
ne secim yapmaktadır ki, seçilen İrişi tarafsız ol
maktadır. Yine aynı şekilde Meclisin Riyasetine 
Başkan seçmektedir, Cumhurbaşkanı seçmekte
dir ve tarafsız olarak bunlar vazife görmekte
dirler. 

O halde, Anayasanın genel esprisi menşein-
de şeklî tarafsızlık değildir. Hem mencinde ta
rafsızlığı temin, hem seçilenin tarafsızlığını te
min ve ondan da öteye yürütmede, idarede 
tarafsızlığı temin, sorumlulukla telif edilecek 
bir tarafsızlığı temin... Genel espri budur. Bu 
istikamette tedbirleri yeterli görmedik, tasarıda. 
Sadece seçici kurulun muayyen temel organlar
dan teşkil edilmiş olmasını yeterli saymak kabil 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir başka 
mahzura temas edeceğim, o da şudur: Gerçek
ten yumuşak kuvvetler ayrılığı prensibi içinde 
Anayasamıza göre yürütme görevi yetki değil
dir. Yasama yetkisi vardır, yargı yetkisi var
dır ; öbürü görevdir. 

Binaenaleyh, bizim Anayasamız yargıyı tarn 
bir bağımsızlık içerisinde özel bir itina ile görev
lerini tâyin ve tadat etmek suretiyle sınırlayıp 
onu hukuk Devletinin icabı olarak Anayasada 
muayyen bir yerde mahfuz tutmuştur. Onun 
üzerinde münakaşaları davet edecek birtakım ih
timallerden onu daima korumuş, sakınmıştır. 
icranın dışında tutmaya gayret etmiştir, teda
hüllerini önlemiştir. 

Burada aksini görüyoruz; Yargıtayın Baş
kanı, Danıştaym Başkanı, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun, Askerî Yargıtayın başkanları gelecek
ler, TRT Yönetim Kuruluna üye seçecekler. Son
ra o üyelerin tarafsızlıklarını ihlâl etmeleri ha
linde veya Anayasada, kanunda tesbit edilen 
Devletin ülka ve millet bütünlüğünü, kamu dü
şenini, genel ahlâkı, millî menfaatleri, millî de-
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mokratik, lâik Cumhuriyet ilkelerini çiğniyen, 
ona aykırı, ters düsen fMİ ve hareketlerde bulun
maları halinde, kanunlarla muayyen olan, Me
murin Kanununun 48 noi maddesinde Ceza Ka
nununun ilgili maddelerinde yazılı suçu irtikâp 
etmeleri halinde dâvayı rüyet edecek makam, 
kendilerini seçen makam... Ters düşüyor; burada 
icra ile yargı tedahülü son tadillerin esprisi ba
kımından tamamiyle ters düşmektedir. BeM 
1961 Anayasası içerisinde kabili münakaşa deni
lebilirdi fakat, son yapmış olduğumuz tadiller
de Anayasanın 114 ncü maddesinin son fıkra-
siyle, idari işlem ve eylem niteliğindeki yargı 
kararlan olamaz. Yargının icra ile tedahül eden 
yetki ve sorumluluk sınırlarını ayıran diğer 
maddelerinde sevk ettiğimiz hükümlerle kuv
vetler ayrılığı prensibi yeni bir şekil ve mahiyet 
iktisabetti. 

Bu bakımdan bu organları tamamen Anaya
sada belli olan sınırları içinde mahfuz tutmak, 
icra ile ilgili veya diğer kamu kuruluşları ile 
ilgili sahalara sureti katiyede sokmamak lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız bakı
mından meseleyi şöylece mütalâa etmek müm
kün, bir başka açıdan. 139 ncu madde Yargı
tay, 140 ncı madde Danıştay, 141 nci madde As
kerî Yargıtay, 143 ncü madde Yüksek Hâkim
ler Kurulu, teşkili ile ilgili maddeler. 

Bu maddelerde görevler tâyin edilmiş. Yar-
gıtayın görevi, bidayet mahkemelerinden veri
len kararlan üst mahkeme olarak tetkik etmek. 

Danıştay: Genel mahkemeler dışında idari 
kaza vazifesini görmek. Bütün bunlan tadadet-
tikten sonra bir de 134 ncü madde ile me
seleye ayn bir vuzuh getirmişiz, Anayasa bakı
mından. O da §u: Diyoruz ki 134 ncü madde
de, hâkimlerin niteliği ne olmalı, bunun tari
fini yapmışız. Hâkimler kanunda belirtilenler
den başka genel vs özel hiçbir görev alamazlar. 
Bizim Anayasamız, istisna olarak 75 nci madde 
ile Yüksek Seçim Kurulu teşkilinde yargı or-
ganlanna görev vermiştir. Bunun istisna sebebi 
de şudur: Seçimlerlin adli teminat altında yü
rümesi esası kabul edilmiştir. Yüksek Seçim 
Kuruluna dâhil olan hâkimler, sadece seçimleri 
gözeten hâkimler değildir. Seçim kurullarının 
vermiş olduğu kararlan tasdik eden, bozan yar
gı yetkisi kullanan blir makam olarak, Yüce 

— 324 

10 . 12 . 1971 O : 1 

Divan gibi, bir uyuşmazlık mahkemesi gibi sui-
generist tesis edilmiş olan, yargı görevini yine 
içlinde taşıyan bir kurum ve kuruluş olarak dü
şünülmelidir. 

Şimdi arkadaşlanmız diyecekler ki, «Hâkim
ler Kanununda belirtilenlerden başka genel ve 
özel hiçbir görev yapamazlar.» denildiğine gö
re, bizim çıkardığımız da kanundur, binaena
leyh bu kanunda da blir görev verirsek Anaya
saya ters düşmez. Hayır arkadaşlar, Anayasa
nın 134 ncü maddesindeki kanundan maksat ne-
d'r, şimdi onu izah edeceğim: 

Bu kanun, genel mânada kanun değildir. Hâ
kimlerin, hâkimlik mesleki ile ilgili kendi teşki-
lüt kanunlarıdır, kendi hâkimlik kanunu, hâ
kimler kanunudur. Onun dışında Yüce Meclisin 
yapacağı Ziraat Odalan kurulusuna ait kanun, 
Ticaret ve Sanayi Odalan kuruşuna ait Kanun, 
işverenlerle ilgili kanun veya işçi sendikalan ile 
ilgili Kanun... Bu kanunların her hangi bir 
maddesinde hâkime görev vermek mümkün de
ğildir. işte TRT de bunlardan birisidir. Kendi 
meslek kanunu dışında Anayasa esprisine uy
gun olarak görev veremezsiniz. 

Bu konuyu zannediyorum Komisyon yeterin
ce tartışmıştır. Belki arkadaşların görüşlerine 
yardımcı olur ümidi içerisinde Kurucu Mecliste 
yapmış olduğumuz müzakereyi kısaca temel bel
geleriyle burada arz edeyim. 

Bu konuda 134 ncü maddenin son fıkrasına 
bir hüküm eklenmesini istiyen Sayın Nedim Er-
güven'di. Sayın Nedim Ergüven'in Kurucu 
Meclisteki teklifli şu: Hâkimler, kanunen mu
ayyen vazifelerden başka kanuni veya hususu 
hiçbir vazife deruhte edemezler, işte bunrada 
kanundan maksat, kendi meslek kanunları ol
duğunu açıkça göstermektedir. 

Aynca, o zaman adliye vekili olan merhum 
Ekrem Tüzemen diyor ki, «'Ben bu takrire iş
tirak ediyorum» Emekli General Fahri Belen 
bir başka talkriır veriyor, aynı mahiyette: Hâ
kimler görevleri suresince Anayasada gösteri
lenden başka bir iş ve görev yapamazlar. 

Bu takrirler komisyonda birleştiriliyor, bu 
espriye uygun olarak 134 ncü maddenin son fık
rası, yani hâkimlerin kanunda belirtilenlerden 
başka genel ve özel hiçbir görev yapatmıyacak-
lanna dair hüküm sevkediliiyıor. 

Demek ki, buradaki kanun tadili alelıtlak 
kanun değildir. Kendi meslek kanunlarıdır, te§-
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kilât kanunlarıdır. Anayasanın yargıya göster
diği titizliğin sebebi budur. Bu anlayışın ışığı 
altında değerli arkadaşlarım yargı organlarımın 
yüce başlarını seoilci kurula getirmek hem Ana
yasa yönünden, hem biraz evvel arz ettiğim, 
onlar üzerinde münakaşanın açılanasıma sebebol-
ma yönünden Ulvî tutulması gereken bu mües
seselerin rencide edilmesi, zedelenmesi ki, TRT 
Kurumumun faaliyetleri, 36 milyona muhatap
tır, hergüm tartışma konusudur. Yalnız seçile
ni tarize muhatap tutmazlar, seçeni de tarize 
muhatap tutarlar. Bu vasat içerisine yüce 
hakimlerin ithal edilmesini biz çok yönlü bir 
mahzur olarak mütalaa etmekteyiz. Bunu bil
hassa belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, temas edeceğim bir 
başka husus, zannediyorum iki dereceli seçime 
lüzum göstermiiyem bir usulü bulalbiliriz. Men-
şeimde tarafsızlığı temin biraz evvel arz ettiğim 
gibi, demokratik rejimlerde sorumluluğu halka 
yaymakla mümkündür. Sorumluluğu halka, 
halk teşekküllerine, temsilcilerime yayacaksınız, 
periyodik, devri seçimlerle halk temayüllerini, 
seçilenlerim başarı şanslarını ikinci bir seçim 
süzgecinden geçirmek suretiyle üç senede bir, 
dört senede bdtr, hataları tashih ederek daha 
iyiyi, daha mükemmeli bulmaya gideoeksinıiz. 
Demokratik mekanizma böyle işliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu nasıl yapa
cağız? Bumu yapmanın yolu var. Daha evvelce 
de A. F. Grupu olarak bu istikamette çalışma
lar yapılmıştır, Ümiversitelerdem, ilim muhitle-
rjnden temsilci alınabilir. Anayasanın 122 nci 
maddesine göre kamu kurumu niteliğinde ku
rulmuş meslek teşekkülleri var, bumlann mil
yonlarca temsilcisi var. Bir ziraat odaları bir
liği dediğiniz zaman milyonlarca temsilcisi var. 
Esnaf dernekleri dört milyon esnafı içine alır. 
İşçi - işveren konfederasyonları dediğiniz za
man milyonları içime alır. Bmaenaleyh, hem 
ilim muhitlerini, hem edebiyat sanat muhitleri
ni, hem meslekî kurum niteliğindeki teşekkülle
ri, halk temsilcilerini içine alacak geniş bir 
sorumluluk sahası ihtiva edem ve bunların tem
silcilerini bir araya getiren bir seçici kurul 
teşkili mümkündür. Fakat, her halükârda yar
gı organlarımın bu kurulda bulunmaması da 
biraz evvel arz ettiğim sdbeplerim taibiî neti
cesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu istikamette hazır
ladığımız takriri yüksek tensip ve takdirleri
nize arz edeceğiz. 

Şimdi bir ikinci konuya geEyorum, o da 
TBT Genel Müdürünün tâyinimde taMbedile-
cek usul. 

Muhterem arkadaşlarım, getirilen metin, 
idare hukukumun temel ilkelerine aykırı düş-
mektod'ir. İdare Hukukunun temel ilkesi, tâyin
de usul ne ise, azilde usul de aynıdır. Tâyinde
ki usule göre muamele yapılır. Bu Fransadan 
intikal etmiş, kendi millî hukukumuzda bir 
mütearife halime gelmişjtir. 

Şimdi, tâyindeki usulü bir türlü, azildeki 
usulü başka türlü yapmak mümkün değildir, 
idarenin temel premsdJbine karşıdır. 

ikincisi, TRT özerk olduğu halde 359 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesinde özerk bulunduğu 
zamanda sevkedilen hüküm, Yönetim Kurulu
nun mütalâası alınmak suretiyle genel müdü
rün vazifesinden alınabileceği, aaüedilelbileceği 
esprisine dayanmıştı, bu hükmü derpiş etmolşti 
yönetim kurulunun mütalâasının alınması. 
Simidi tasarıda olumlu mütalâa alınması deni
yor ki, olumlu mütalâa alınmazsa genel müdür 
değişemiyecek demek ki. fici defa baraj koyu
yorsunuz: 1 - Kanunda tâyin edilen fiiller. 
Türkiyenin dış politikası, millî güvenliği, Ana
yasa ve kanunlarda belirli sorumlulukları yük
lenen genel müdürün bu vazifeyi ifa etmemesi 
halinde objektif kıstasları koyacaksınız. 

2. Olumlu mütalâa olmadığı takdirde Ba
kanlar Kurulu, Genel Müdür hakkında tasar
rufta bulunıamıyacak. 

Değerli arkadaşlarım, Bakamlar Kurulu bü
yükelçi tâyin eder, vali tâyim eder, bütün umum 
müdürleri tâyin eder fakat TRT Umum Müdü
rüme gelince, bunun üzerimde bir tasarrufu ol
maz. 

Bence bu da yanlış bir alışkanlığım tesirim
de kalmaktır, bundan da sıyrılmamız lâzım. 
O alışkanlık ta şudur: Herkes iyi yapar, herkes 
iyi niyetlidir. Yalnız icra, Hükümet yetkilerini 
kötüye kullanır. Binaenaleyh, Hükümetim yet
kilerini kötüye kullanacağı önyargısından, pe
şin hükmümden. hareket ederek, «Ne yapalım? 
Hükümetlim elime böyle bir yetki vermiyelim.» 

Değerli arkadaşüanm, görev vereceğiz, hür
riyetlerim kuBamıhnıasından, kamu düzeninin 

— 325 — 



M. Mecilisi B : 13 10 . 12 . 1971 O : 1 

korunmasından, Yüce Meclisim tasdikine de arz 
etmek suretiyle örfi idare ilânından, hülâsa 
memleketin her meselesinden sorumlu tutaca
ğız, kamuoyunda tartışacağız, Mecliste tartışa
cağız ıbir Hükümelti, sonra bir genel Imüdür tâ
yininde diyeceğiz ki, semin yetkin, yok, o halde 
tâyin yapamazsın, değiştiremezsin, yalnız gel bi
ze hesap ver... 

Bundan kurtulalım arkadaşlar. Zannediyor 
rum son altı seneden beri edindiğimiz tecrübe-' 
ler bizim bu taırz yetki verdiğimiz, sorumluluk 
yüklediğimiz makamların yetki ve sorumluluk
larını dengeleme istikametinde olmalıdır. Yani 
sorumluluk yüklediıniz mi, yetkisini de verecek
siniz. Sorumluluğu taşı, yetkin yok. Böyle şey 
olmaz. 

Bu bakımdan, son Anayasa değişikliği de bu 
isıüıkamettedir, ıgenel müdürün tâyinindeki usul 
ne ise, azlindeki usul de o olmalıdır. 

Zalteın genel teminat, yargı teminatı bütün 
memurlar için mevcuttur. Binaenaleyh, TRT 
Oenel Müdürü de memur olduğuna göre, genel 
teminatın dışında istisnai mahiyette bir başkaı 
teminat getirmeye lüzum ve zaruret bulunnıa-
dığı kanaaitimıdeyiım. 

Değerli arkadaışlanım, TRT Genel Müdürü 
hakkımda aslında büyük (bir teminat da getiril
miştir. Anayasada yeri olan bu kurumun kuru
luşunda Kamu İktisadi Teşekküllerinin umum 
müdürlerinden farklı, seçimlerini süreli olarak 
yenileme imkânlarını getirmemiz daha uygun 
olurdu. Fakat bu yola gMi'lmemiş. Bizim son 
tadilimten genel esprisi hu maddeye inikas et
memiş, öyle görünüyor. 

objektif fiilleri irtikâbetmesi karşısında Hükü
met şu şart, bu şart aranmaksızın bir serbest 
tasarrufun içimde bulunamıyacak, bu imkâna 
sahip kılınmıyacaktır. Bu bizim anlayışımıza uy
gun düşmemektedir, bu istikamette gerekli ta
dil teklifini Yüksek huzurlarınıza intikal ettire
ceğiz. 

Danışma kurulu; istişari mahiyette bir or
gan. Kurulabilir de, kurulamaz da. Kesin ola
rak kanaat izhar etmiyorum ama, şunu ifade 
edeyim; TRT nin nabzı zaten kamuoyunda ol
malıdır. Kamuoyunun görüşlerini daima TRT 
dikkate almalıdır, laıynı zamanda kanun hüküm
lerini de dikkate almalıdır. Binaenaleyh, sorum
suz bir danışıma kurulunun teşkili sorumlu kişi
lerin sorumluluklarını sorumsuz organlarla pay 
etmelerine ısebebolur. Ne yaıpakm? Danışma ku
rulu böyle istişari mütalâa verdi, gerçi istişari 
mütalâa ama nihayet sorumsuzluğu alışkanlık 
haline getirebilir bu. 

Biz aksine 359 sayılı Kanunu değiştirirken 
daha açık seçik sorumluluklar yüklemek istijyo-
ruz ki, ımilyonlara hitabeden böyle müessir, 
güçlü, sahası kuvvetli olan aracın Devlet niza
mını tahrip istikametinde kullanılması imkân
sın hale gelsin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müesseselerin ilcine ideolojik akımların sa

hipleri girmiştir. Kendikendimizi aldatmuyalatm, 
tasfiyeler, ayıklamalar oluyor bunları memnu
niyetle karşıllıyoruz, ama kabuğuna çekilmiş 
köstebek misali faaliyet perde jarkasmdadır. 
Şartların müsaadesi niisbetinıde görüntüsünü 
değiştirebilir, bk kangren olan uzvun sağlam 
temeller üzerimde tedavisini yapıp yeniden ya
şar hale gelmesinle çalışıyoruz. Bu bakımdan 
bu meselelerin dikkate alınması ye sorumluluk 
taşıyacak organın sorumluluklarını kimseyle 
paykişmadan kamuya, kanunlara, mercilere 
karşı tekabbül etmesi lâzımdır. Kolay bir iş de
ğildir, heves ederek gelinecektir, severek yapı
lacaktır, takdir tarafı vardır, tenkid tarafı var
dır. Bunu vazifeli olan (arkadaşlar bilerek ve 
yüklenerek işi yürüteceklerdir. 

Bu bakımdan danışma kurulunun, koordi
nasyon kurulunun bu gibi kurulların kurulma
sı teşkilâtı genişletir, anket lazımsa bunu her 
zaman yapmak mümkün. Basın en güzel anket 

Şimdi tatbikata söyliyeliim: Danıştay mad
desini değiştirdik, Yargıtay maddesini değiştir
dik. Danıştaiyın başkanı üç senede bir seçile
cek, yenilemeye tabi. Seçen kurul beğenmezse 
Damştaym başkanım değiştirecek ve bir başka
sını başkan yapacak, yeniden seçilmek caiz ta-
biiî. Yarrgıtayın 'Başkanı, Cumhuriyet Başsav
cısı periyodik olarak üç senede bir seçilmeye 
tabi, daha doğrusu itimat tazelemeye tabi. 

Yüce Meclisiniz dört senede bir millet huzu
runda yenilenmeıye tıabi, Hükümet her zaman 
yenilenmeye tabi, biz böyle bir kurum yapıyo
ruz her türlü zırhları, her türlü imkânları, te
minatları koyuyoruz, ondan sonra hem yenilen
meye tabi değil, hem de kanunda belli edilen 
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vasıtasıdır. Tirajı 300 «"bin, 500 bin olan gazete
ler meseleleri zaten tartışıyor. Siyasi partileri
miz meclislerde tartışıyorlar, Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonun zabıtları son al
tı, yedi yıllık meselelerin tartışmasını yapmış
tır, onlar okunduğu zaman nelerin cereyan et
miş olduğu ibretle görülecektir. 

Bu bakımdan, bir danışma kurulu kurarak 
meseleleri bir de o taraftan, istişari mahiyette 
telkin alıp ona göre yürütmek gibi bir kurulu
şa ve hevese kapılmamak lâzımdır, bunda -bir 
fayda görmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Haber ve yorumların birbirinden açık ola

rak aynlması ve kaynaklarının belirtilmesi lâ
zımdır. '(terci kanunda, eski metnin 5 nci-mad
desinin (D) fıkrasında vardı. Yeni kanunda da 
bu var; «Kaynaklar gösterilir.» Yalnız bunda 
vuzuha varmamız lâzımdır. Kaynaktan ne mu-
radediliyor? Eski kanundaki anlayış şu: Yoru
mu TRT yapmıştır, işte bu bir kaynak. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu olmaz arkadaşlarım. Çünkü bildiğiniz 

gibi 1968 ıseneısi iktidarda bulunduğumuz za
man muhalefet partileri bütçeyi tenkid ettiler, 
canlı bir hâtıradır arz edeyim. Dediler ki, bu 
bütçenin 1 milyar lira açığı var, 1 milyar üra 
da gizli açığı var. 2 milyar lira açık verir. Son
ra bu bütçe tabiî aktifle kapandı. Yani açıkla 
de*iil. bilakis 1 milyar küsur fazla ile kapandı. 
Akşam radyoyu dinliyoruz, TRT nin yorumu: 
«1968 bütçesi TRT nin yorumuna göre enflâs-
yomisıt nbrir bütçe, 2 milyar açığı olan bir bütçe 
ve bu bütçe fiyatları yükseltecek, işsizliği artı
racak hülasa hemen hemen Mecliste dinlediği
miz ıslooıanlafn alt alta koyup TRT yorum ola
rak takdim ediyor. 

TRT narti d^oH. TRT v'v o-V^n olma^ 
TRT yi idare ad<m üc arkada^n. ba=; arka^-m 
p-örn^n milvonlara bir O^^PIV fy]î\>,' na^11 tekiri 
pidîlv*\ Tl~,ıvi<-,*•, -vâ ^̂ 53111. t̂ fi'̂ n r>q;axi Tnr̂ p.v9 Tvaf-
•sızlıkla kab1'] v tplif .d3*»?!. ii;«i,olı:k münakaşa T".,a.tr-
zuu da. Binaenaleyh, yorum yapılırsa ki, yapıl
ması tabiîdir, yapılacaktır. Yorum yapılacağı. 
zaman, yorumu hazırlayanların adlarını vermek 
lâzımdır. Kim hazırladı o yorumu, k'Jm ya"9ivor 
o yorumu? Çünkü söylenen fikir mühi'm olabi
lir, ama o fikri söyliyen, o fikri hazırlıyan ka-

j mu oyunda daha mühimdir. Ne söylerseniz söy
leyin, altında bu sözü hazırlıyan, bu sözü söyli
yen falan zat dediğiniz zaman kamu oyundaki 
değeri onun başka olur. 

Binaenaleyh, sadece yorumların menşeini 
gösteriniz demek kâfi değildir. Yorumu hazır-
lıyanların adı, unvanı ve bunların hazırlanış 
tarzı, şekli Anayasaya uygun düşen karşıt fikir
leri birlikte sunulmalıdır. Tabiî Hariciyenin 
kendisine göre özellikleri var, 18 nci maddeye 
göre zaten mahfuz tutulmuştur. Dışişleri Ba
kanlığı yorumlarında bir açıklama yapılmasını 
istemezse menşe göstermeye, hazırhyanı göster
meye lüzum yoktur. Onu zaten 18 ncl madde is
tisna olarak almıştır. 

Binaenaleyh, geçmiş tatbikatın ışığı altında 
359 sayılı Kanunda mevcudolan hükmün yeni 
tasarıya aktarılması tatminkâr değildir, metne 
vuzuh getirilmesi lâzımıdır. Yorum yapılacağı 
zaman biraz evvel arz ettiğim giibi yapanın ve 
hazırlıyanın unvanını, aJdını TRT nin bildirme
si ve karşıt fikirlerin de Anayasa ve kanun sı
nırları içinde yorum içinde yer alması hususi 
şekilde konulmalıdır. 

Ayrıca muhterem arakadaşlarım, TRT nin 
dili mevzuu üzerinde de durmak isteriz. Prog
ramların kolayca anlaşılabilecek ve yadırgan-
mıyacak sade bir dille hazırlanması, Türk dili
nin bünyesi?!© ve kurallarına uygun bulunma
sı, nesiller arasında anlaşmayı koparacak bir 
zorlama ve denemeye girmeksizin normal geliş-
ma ve yerleşmelerin nazara alınması bilhassa 
p - - ı ; ^ ^ , ^ yerleşmesi bakımından ve bu konu-
-lı hvr-vri rikkat sarf edilmesi lâzımdır. 

Milletçe yapılan şikâyetlerin en önemli kı-
•Ti^lap^daı?. birisi. budur. Nesiller arasındaki 
arlanma, imkânları, balları zorlama kelim sler-
V'. u y ^ m a kd'melerls koparılmaktadır, Dilde 
•h-kâmale taraftarız elbatte an dile gidilecektir, 
*r<tfr\» uylurma dile değil. Gerçeklere uygun, 
--,v!V"> b-^ms-nan kelimaler elbette kullanıl-
nababr, bis da kullanıyoruz, kullanacağız, fa
kat TRT nin kimsenin duymadığı, kimsenin bil-
-usdiği. sadece piyasaya henüz sürülmüş birta-
lam zorlayıcı kelimeleri yerleştirebilmek için 
vn l bir a-ayre-tin içhe girmesini zait görürüz. 

Bv. isfcfTaT.'tto kanunda hükümler bulunma
sını yararlı saymaktayız. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Partisi örupu olarak dün de bugün 

de da:ma TRT nin tarafsızlığını müdafaa ettik. 
Hiçbir zaman şu veya hu partiden yana neşri
yat yapılmasını istemedik. TRT Devletten yana 
olsun, hür demokratik nizamdan yana olsun, 
kamıı düzenini koruyucu istikamette yayın yap
sın, bölücü parçalayıcı olmasın, birleştirici ol
sun. Milletin huzuruna kastedenleri değil, mil
letin huzurumu temin edenleri göız Önünde tut
sun. 

Maalesef, tatbikat gösterdi ki. neşriyat bu 
istikamette olmadı. Bir gün geldi, TRT işgal ve 
boykot komitelerinin tebliğini neşretti', bu Ana
yasanın neresinde işgal komibeısi var, neresinde 
boykot komitesi var? Ama neşretti. Eğitim Ba
kanlığı neşreder, işgal ve boykot komitesi neş
reder, cevap verir. E... Devlet radyosu taraf
sızdır. Bu mânada tarafsızlık yoktur arkadaş
lar. Bunların acı tecrübelerini geçirdik, köy sa
atlerini dinledik, diğer yorumları dinledik, açık 
oturumları dinledik ve nihayet bütün bulların 
sonunda Anayasanın 121 nci maddesini değiş
tirmekte ittifak ettik, gerekçesinde ittifak et
tik, vakıalar da ittifak ettik, hastalığın tedavi
sinde ittifak ettik. 

TRT mevzuunda Adalet Partisi Grupu ola-
raJk senelerce evvel isabetli teşhis koymuşuızdur. 
Bu isabetli teşhisi Meclisin kürsüsünde ve ka
mu oyunda dilıe getirmekten mütevellit haksız 
isnatlara, tarizlere ve taarruzlara muhataibol-
muşuzdur. Bunlar bizim yüreğimizi yaralamaz, 
yaptığımız iş millet işidir. Milletin arzu. irade 
ve temayülüne uygun olarak hizmet istikame
tindeki davranışları dadıma değdikleriz v© des
teklemeye devam edeceğiz. Ümidederiz ki, sa
dece kanunların iyi yapılmasiyle mesele halle-
dilmiyeceğine göre TRT bünyesinde iyi gelenek
ler teessüs etsin, iyi ananeler teessüs etsin, geç
miş acı tecrübelerden; ders alınsın, milletin bir
liği için hak hukuk istikametinde, rejim istika
metinde müşterek gayretler sarf edilsin. 

Yıllarca yaptığımız mücadele sonunda bu
gün teşhisin isabetinde, tedavinin isaJbetinde bü
tün siyasi partilerimizin bir millî anlayış içinde 
birleşmiş olduğunu görmek bütün acılarımızı 
unutturmuştur, bizi teselli etmiştir. Bu anlayış 
içimde çıkacak kanunun müesseseye, memleke
timize hayırlı olmasını diliyorum ve hepinizi 

saygılarla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz isti-
yen var mı efendim? 

NEBÎL OKTAY (Siirt) — Bendeniz grupum 
adına -söz istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan saym ar

kadaşlarımız varsa lütfen oylarım kullansınlar. 
Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Ne-

bil Oktay, buyurunuz. 

M. G. P. GRUPU ADINA NEBÎL OKTAY 
(Siirt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

TRT tasarısı hakkında M. G. P. Grupunun 
görüşlerini izah etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
TRT bir millî haberleşme aracı olarak bü

yük önem taşır. Ancak TRT sadece bir haber
leşme aracı, öğretim, eğitim, kültür ve eğlence 
aracı olarak düşünülemez. TRT aynı zamanda 
millî güvenliğimiz ve millî bütünlüğümüz bakı
mından da büyük önem taşır. 

Kurulduğu günden bu yana Devlet radyosu
nun çalışmaları tartışma konusu olmuştur. Za
man zaman TRT nin siyasi iktidar emrinde ta
rafsızlıktan uzak bir tarzda çalışmalarından şi
kâyet edilmiştir. Son zamanlarda Devlet radyo 
ve televizyonunun Devletin ve milletin yüksek 
menfaatlerini korumakta yeteri kadar dikkatli 
olmaması TRT bünyesine aşın solun tehlikeli 
bir şekilde sızması büyük, yaygın ve haklı şi
kâyetlere yol açmıştır. 

Anayasanın 121 nci maddesi bu sebeple ye
niden düzenlenmiştir. Yeni bir TRT kanunu ha
zırlanması Anayasanın 121 nci maddesindeki bu 
düzenlemenin tabiî ve kaçınılmaz bir sonucu
dur. Elimizdeki tasarının da dayandığı temel 
ilke tarafsızlık ilkesidir. TRT Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, insan hak
larına dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal 
Cumhuriyetin millî güvenliğin ve genel ahlâkın 
gereklerine uygun hareket etmekle yükümlü
dür. 

Yeni tasanda özerk deyimi yerini tarafsızlık 
deyimine terk etmiştir. Aslında özerklikten bek-
İsnen asıl fayda da bu idi. TRT nin daima Dev
letin ve milletin menfaatlerinden yana olması 
şarttır. Tarafsız ve millî bir TRT nin özlemi çe-
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kilmekte idi. TRT nin bugünkü Sayın Genel 
Müdürü müteaddit açıklamalarımda bâzı sızma
lara ve devletin yüksek menfaatlerine uygun 
düşmiyen yayınlara büyük bir açıklıkla, tam 
bir samimiyetle ve yetkiyle temas etmiştir. 

Bu millî müessesemizin bünyesi içinde şeref
le, tarafsızlıkla ve tam bir vatanseverlikle hiz
met görmekte olan birçok değerli TRT m-msubu 
da son yıllardaki bâzı tehlikeli aşırı sol sızmala
rından ıstırap çeker hale gelmişlerdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kanunun biran önce çıkması lüzumuna 

inanıyor ve biran önce maddelere geçilmesinde 
fayda umuyoruz. 

Bu sebeple, maddelerle ilgili maruzatta bu
lunarak, tümü üzerindeki müzakereleri uzat-
ımaJk Memiyorum. Şunu ifade edeyim ki, radyo
yu, Türkiye'nin her tarafından rahatlıkla dinle
nir halle geitirmek, televizyonu, önıce bütün sınır 
bölgelerine, sonra bütün Türkiye sathına yay
mak, bugün 'komşu ülkelerin televizyon yayın
larına açıık olan sınır bölgeelritmlze millî TRT yi 
biran evvel ulaştırmak, kaçınılmaz bir görev ha
lini almıştır. Son aylarda TRT nin bu konuda, 
dar imkâmlarla yaptığı büyük hamleyi, takdirle 
ve şükranla kaydetmeyi bir kadirşinaslık borcu 
sayıyoruz. 

Millî Güven Partisi Grupu, Komisyon çalış-
ttialariyle olgunlaşan metni', anahaltlariyle uy
gun görmektedir. Büyük bir olgunluk ve anla
yış içerisinde çalışan Geçici Komisyonda. Sayın 
Devlet Bakanı özgüneş ve TRT yetkilileriyle 
çeşitli siyasi partilere mensup arkadaşların dik
katli ve samimî gayretleriyle, partiler arası an
layış havası içerisinde, metin olıgunlastmlmış-
tır. Millet Meclisi müzakerelerinde, ihtisas ko
misyonun kurmuş olduğu dikkatli dengeyi bo
zabilecek, ölçüsüz değişikliklere gidilmemesi te
mennisindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Güven Partisi
nin, tümü üzerindeki görüşlerini bu şekilde 
muhtasaran ifade etmiş bulunuyorum. Maddele
re geçilince, her madde üzerindeki fikirlerimizi 
ayn ayn ifade ötmek imkânım bulacağız. Ve 
Millî Güven Partisi olarak, kanunun tümü üze-
rinleki müzakerelerin sonunda, maddelere geçil
mesi hususunda oy vereceğimizi saygı ile arz 
ederim. (M. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına konuşmacı yok mu efendim? 

BURHANETTlN ASUTAY (İzmir) — Söz 
hakkımız mahfuzdur Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Peki, Şahısları adına söz isti-
yen arkadaşlarıma söz veriyorum. Sayın Fahri 
Uğrasızoğlu, buyurunuz efendim. 

FAHRÎ TJĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

359 sayılı TRT Kurumu Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren, bu kanuna yeni ek ve 
geçici maddeler getiren tasarının tümü üzerinde 
görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Yıllardan beri memleketimizin anarşiye sü
rüklenmesinde uygun ortamı hazırlamasından 
dolayı, aziz milletimizin şikâyette bulunduğu 
TRT Kurumuna ve Kanununa hayırlı bir yön 
verme çabalan içinde bulunuyoruz. Tasan, 18 
maddeyi değiştirmekte, 42 nci maddeye iki fık
ra eklemekte, 4 ek madde ile 5 tane de ek geçi
ci madde getirmektedir. 

Anayasanın, TRT ile ilgili 121 nci maddesi 
değiştirildikten ve elimizdeki tasan da kanun
laştıktan sonra, Kurumun, şimdiye kadar Türk 
toplumuna ika ettiği vahîm. zararlann bir daha 
tekerrür etmiyeceği, bilâkis, toplumun kalkın
ması ve refahı hususunda büyük ve değerli hiz
metler ifa edeceği inancını taşıyorum. Halisane 
temennim de budur. 

Anavatanın TRT ile ilgili maddesinin ve bu
nun tabiî osnucu olarak 359 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, niçin lüzum his
sedildiğinin iyi bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu 
humsun, tasannın gerekçesinde de anahatla-
riyle belirtilmesinde fayda mülâhaza ederdim. 

Hükümetin getirdiği gerekçe çok kısadır. 
Yalnızca TRT Kurumu İdaresinin tarafsızlığım 
temin etmek ve Anayasada hükme bağlanan ya
yınla ilgili bâzı esaslan, kanun metni haline ge
tirmek maksadını güttüğü intibaını vermekte
dir. Halbuki, TRT İdaresinden olan şikâyetler, 
çok daha geniş ve şümullüdür. Geçici Komisyon 
raporunda dahi bu hususlara temas edilmemiş
tir. Son yılların şikâyet konusu, TRT nin yal
nızca şu veya bu siyasi partinin lehinde veya 
aleyhinde taraf tuttuğu noktasından çok daha 
ilerde bulunmaktadır. Her ne kadar gerekçede, 
kurumun yayınlarında uyulması gereken genel 
ilkelere yer verilmiş ise de, asgari bir ölçü için-
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ide ele alman bu ilkeler tam uygulansa- dahi, 
Türk toplumunun, TRT Kurumundan beklsdiği 
daha büyük hizmetlerin, yayınlar yoluyla yeri
ne getirilip getirilrniyeceği hususunda endişe
ler vardır. 

Kanun maddeleri değiştirilirken, Anayasa
nın emrettiği asgari temel ilkelerle birlikte, boş
lukları doldurucu, aksaklıkları giderici diğer 
esaslara ihtiyaç bulunduğu, gerekçede belirtil
meli ve kanun maddelerinde bu hususlara da 
y.fjr verilmeliydi. TRT kanun tasarısı ve madde
lerindeki bu boşluklar ve giderilmesi gereken 
noksanlıklar nelerdir? 

(Saym üyeler, 1901 Anayasasının kabulünden 
sonra, Türk toplumunun millî duygularına ve 
mânevi delerlerine büyük taarruzlar vâki ol
muştur. 1967 de baslıyan öğrenci hareketleriy
le birilikte, bu tarruzlar gotikçe hırlanmış, Dev
letin, hükümetin, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin ve diğer Anayasa kurulutşlarının şeref ve 
'haysiyetiyle oynamaya kadar varan tutum ve 
davranışlar hâsıl olmuş'tur. Türk vatandaşının 
yargı ve değer hükümleri *orla değiştirilmek 
istenmiştir. İnsan şahsiyetinin ve haysiyetinin 
'temeli niteliğinde olan mânevi değerler, yoke-
dilmeye çalışılmîşltır. Uydurma bir dil modası 
alıp yürümüş, kanunen yetkili ol'mıyan bâzı çev
reler yeni kelimeler uydurmalc suretiyle, Dev
letin resmî organı olan TRT yi vasıta yaparak, 
m'emleketm birliğini, milletin birliğini ve bütün
lüğünü teminde en Önemli faktör olan dil unsu
runu soysuzlaştırmak suretiyle, kötü maksatla
rını gerçekleştirmeye çalınmışlaradır. Ana - baba 
ve çocuklarla, şehirde ve köyde oturan vatan
daşlar birbirini anlıyamaz hale gelmişlerdir. 
Halbuki devlet dil akademisi kuruluncaya ka
dar, TRT, bu kalbîl davranışlara âlet olmama
lıydı. 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde yadsı
yan vatandaşlarımızla, diğer sınır .şehirlerimiz
de yaşıyan yurttaşlarımız, yıllardan beri yaban
cı radyo ve televizyonların tesiri altındadır. 
TRT Kurumu, işin önemini ve ciddiyetini idrak 
ederek, şimdiye kadar, âcil, gerekli tedbirleri 
almalıydı. Devlet ve kamu idaresinde hiçbir gö
rev ve sorumluluğu olmıyan kişi, dernek ve bâzı 
sendikaların, devlet bütünlüğünü bozmak, mem-
İdketi bilerek anarşiye sürüklemek için yıllarca 
tomar tomar bildirilerle TRT Kurumunu men-
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fur emellerine nasıl alet ettikleri, hepinizin ma
lûmudur. Sesle yapılan yayınlar yanında, anar
şik olayları yaymak ve genişletmek, halkı isya
na teşvik ve tahrik etmek maJksadiyle televiz
yonda ne çeşit resimler ve filimler gösterildiği
ni hatırlamanızı rica ederim. Bu resifm ve filim
ler ki, halkın her gün daha çok telâş ve heyeca
nını mucitbolmuş, vatandaşın, güvenlik kuvvet
lerine ve devletin varlığına olan güveni âdeta 
sarsılır hale gelmiştir. Halen yabancı devletle
rin uyruğunda bulunan ve Türk soyundan olan, 
Türkiye hasretiyle yanıp tutuşan ırkdaşlarımı
zın, Türk kültürüne bağlılıklarını koruyucu ve 
onları besleyici nitelikte TRT yayınlarına ras-
lıyamamışızdır. 

Büyük Atatürk'ün önemli ilkelerinden ka-
hul ettiğimiz, «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilke
sinin, Türk vatandaşlarına ve insanlık âlemine 
yardımcı olması hususunda TRT nin bugüne ka
dar müessir bir hizmet ifa ettiğine kaani deği
lim. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin kal
kınmasında turizm, önem kazanmıştır, iç ve 
dış turizımin gelişmesine ve dlöviz kaynakları
nın artırılmasına, TRT, yayın ve reklâmlariyle 
her zaman yardımcı dlaibilirdi. TRT yayınları
nın eğlendirici bir yönü bulunmasını ve buna 
mümkün mertebe ağırlık verilmesini istemek 
ve beklemek, vatandaşın hakkıdır. Bu hususta 
seviyeli programlar uygulanması lâzımdır. 
Raid̂ yo yayınlarında olduğu giibi, televizyon ya
yınlarında da, imkânların müsaadesi nispetinde 
reklâm programlarına yer verilmesi prensilbola-
rak kabul edilmelidir. Bu duruım, Kurumun 
maddi gücünü arttırmasına ve dolayısiyl'e kamu 
yararına daha çok hizmet etmesine imkân ha
zırlamış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir TRT Genel Mü
dürü veya ilgili organı, yukarıda arz ettiğim 
ve şahsan önemli gördüğüm yayın esaslariyle 
ilgili hususlarda, şahsi inisiyatifiyle bu husus
ları gerçekleştirmeye, hattâ daha iyisini yap
maya gayret edebilir ve bunda başarı da sağlı-
yaibilir. Ancak, bizde, idarenin kamuya yarar
lı olma derecesinin, başta bulunan yetkili şah
sın veya organın tutum ve davranışına tabi ol
duğu takdirlerinizden uzak kalmiyacaktır. Be
nim, yayın esaslariyle ilgili olarak arz etmeye 
çalıştığım hususlar, şahsa göre değişmemesi ge-
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reken ve TRT yayınlarında: daima gerçekleş
tirilmesi icabeden, genel prensipler niteliğinde
dir. Onun içindir ki, tasarıdaki genel yayın 
esasları arasında, bu hususlara yer verilmesini 
temenniye değer bulmaktayım. 

Tasarı gerekçesini ve yayın esaslarını yeter
siz bulmamın sebebi budur. Sayın Komisyonun 
ve Sayın Hükümetin lütfen alâka göstermeleri
ni istirham ederini. Aksi halde, TRT nin görevi 
ile ve tatbikatı ile ilgili bâzı engelleri ve sakın
caları belki ortadan kaldırmış olacağız, fakat, 
boşluğu olan bir tasarı ile, toplumun beMediği 
hizmeti tam ve kusursuz yapma imkânlarını 
TRT den esirgemiş oluruz. 

Şimdi, yine tasarının tümü ile ilgili olarak 
diğer görüşlerimi arz edeceğim. TRT Seçim Ku
rulu, Hükümet tem.vdlcileıri dışındaki üyeleri, il
gili kuruluşların gösterdikleri adaylar arasın
dan seçecektir. Metinde, TRT Ssçim Kurulu
nun, seçimde tercihine imkân verecek kriterle
rin neler olduğu belirtilmemiştir. Bu sebeple, 
iSeçim Kurulunca, bu kriterlerle ilgili bir form 
düzenlenmeli, adayların arz edecekleri bilgi vo 
belgeler bu formda gösterilmelidir. Bu husus, 
'seçimde dbjeikltifliği ve tarafsızlığı sağlıyacak-
tır. 

TRT Yönetim Kurulundaki kurum üye sayı
sı, ikiye çıkarılmalıdır. Bunlardan biri teknik, 
biri de hiç olmazsa idari veya yayınla ilgili b"5-
lümlsrden alınmalıdır. Böyle olursa, Yönetim 
Kurulunun kararları kuvvetli mesnet bulmuş 
olur. 

TRT Genel Müdürünün hangi hallerde ve 
'hangi yolla görevinden uzaklaştırılacağı, ka
nunda belirtilmiş bulunmakla beraber, sağlık 
ve yetersizlik sebeplerinin bu meyanda zikre
dilmemiş olması, bir noksanlık olarak göze çarp
maktadır. Göreve atanmada, ehliyet önplânda 
mütalâa edildiğine göre, ehliyetsizliğin siübut 
bulması halinde de, bu husus görevden uzaklaş
tırma sebebi olarak kabul edilmelidir, 

Hükümet ta-arısınicla, siyasi partilerin ya-
ymlariyle ilgili 16 ncı madde yeniden düzen
lenmiş olduğu halde, geçici komisyon bu mad
deyi tasarıdan çıkarmıştır. Tasarının Hükümet-
de tedvin tarzına gör?, maddenin çıkarılması
nı uygun bulmaktayım. 

Ancak, saat 22.05 te yayınlanmakta olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi saatlerinin, mak-
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1 şada hizmet edecek tarzda yeniden düzenlen-
mesi, siyasi partilerin Meclislerdeki temsil 
oranlarına göre, bu yayın saatindten faydalan
dırılmalarının sağlanması lâzımdır. Geçici Ko-
nıbyon, halkın temsil edildiği Yüksek Meclis
lerin faaliyetlerinden bilgi sahibi olmak, hak 
ve isteğini göz önüne alarak, 16 ncı maddeye 
veya kanunun ilgili maddesine yeni bir şekil 
verebilirdi. Bu zaruret kendisini ileride tekrar 
ve mutlaka hissettirecektir. 

Radyo ve televizyon yayınları hakkında ka
mu oyunun düşünce ve dileklerini tesbit etmek 
maksadı ile bir Genel Danışma Kurulunun ön
görülmesi kanaatimce isabetli olmuştur. Ancak, 
radyo ve televizyon yayınları ve yakın ilgisi 
bulunan Millî Savunma, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlıkları ile kurulmakta bulunan 
Atatüılk Akademisinden de birer temsilci alın
mamasını izah etmek güçtür. 

'Bilakis, bu bakanlıklarla, akademinin Genel 
Danışma Kurulunda temsil edilmeleri bir ih
tiyaçtır. Bandan başka bizzat TRT Kurumu da 
Danışma Kurfulujna temsilci göndermelidir. Ku
rumun bünyesi ile ilgili bâzı dilek ve temen-
ndler ancak bu yoldan ve serbestçe yönetim 
kuruluna intikal edebilir ve diğer görüşleri de
ğerlendirmede de bir denge unsuru olarak göz 
önüne almaibilir. 

I Birer eğitim ve öğretim aracı olma niteliği
nin ağırlığı ve fakir halk tabakalarına sağlı-
yacağı diğer faydalar göz önünde bulunduru
larak radyo ve televizyonlardan alınmakta bu
lunan yıllık ücretlerin mümkün mertebe asga
ri hadlerde tutulması, eğitim seferberliğine muh
taç bulunan memleketimiz için daha 5 - 10 yıl 
lüsumlu ve zaruridir. Gerekirse ıbu hususta Dev
let, yükün bir kısmını daha omuzlarına alma
lıdır. Bu, aynı zamanda sosyal adaletin gerek
lerinden biri olarak görünmektedir. 

'Sayın-milletvekilleri; kanunun tedvin şekli -
I ne göre, kurumun sürekli kadrolarında çalı

şanların 'esas görevlerini aksatmamak kaydiy-
le ve Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ve 
yüksok okullarda ve her derecedeki resmî öğ
retim kurumlarında görev almalarına, ders 
voıi.nelerin.3, haltta kurumun ortaklıklarında 
görev yapmalarına izin verilebilmektedir. TRT 
nin daha çcik Önem kazandığı ve hizmetlerinin 
titizlikle yürütülmesi gerektiği bir devirde bu 

I durumu uygun bulmamaktayım. 
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Hizmetlerin ajksatılmıyacağı mülâhazası ile 
bu madde mutlaka işletilecek, bir kısım perso
nel kendilerine ek görev sahaları temin ede
rek birkaç yüz liralık menfaatler uğruna asıl 
TRT hizmetleri aksıyacalktır. Geçici Komisyon 
bu noktada hassasiyet göstermemiş, tasarıdaki 
metni aynen benimsemiştir. Böylece kişi men
faatleri kamu menfaatlerine tercih edilmiş bu
lunmaktadır. Kaldı ki, tasarıda TRT Kurumu 
personeline büdüt aylığın yüzde 60 na Ikadar 
tazminat ödemesi de clngörülmlüş bulunmakta
dır. 

Bu hususla ilgili olarak bir noktayı daha 
dikkâtinize sunmak işitiyorum. Her derecedeki 
eğitim, öğretim kurumlarında, üniversite ve 
yüksek okullarda ders verme yetkisine sahi-
bolacak olanlar kurumda genellikle kariyer
den gelmiş olan öğretim üyeleri, yani profe
sör ve doçentler olacaktır. TRT Yönetim Kuru
lu, bu njl -lolilktelki üyelere ders verme izni ve
recek midir? 11 kişiden ibaret olan Yönetim 
Kurulunun kompozisyon tarzı tetkik edilirse, 
bunlardan 6 ısı, yani çoğunluğu Öğretim üye
liği niteliğine sahiptir. O halle bu şahısların 
öğretim kurumlarında ek görev almaları ko
layca mümkün olabilecektir. Endişemiz bumdan 
ileri gelmektedir. Metinde, haftalık âzami ders 
saati dâhi belirtilmiş değildir. İlgili madde met
line bir çekidüzen verilmesi gerekmektedir. 

1327 sayılı Kanunun kabulünden sonra çı
kan diğer bâzı kuruluş kanunlarında sözleş
meli personel kullanılması genel bir temayül 
halini almıştır. Zaruri olmıyan hallerde dahi 
bu sisteme başvurulmak tadır. Bu tutum, Dev
le!; Personel Kanununun genel ilkelerine ay
kırı düşmektedir. TRT hizmetlerinde ve tesis
lerinin gelştirilmelsinde Batı teknolojisine ve 
teknik personeline zaman zaman ihtiyaç du
yulacağı tabiîdir. Bu türlü yabancı personel 
için sözleşmeli istihdam şekline başvurulma
sı zaruri olabilir. 

Bu itibarla tasarida yalnız yerli değil, ay
nı zamanda yabancı personelin de sözleşme ile 
görevlendirilöbilmesine imkân verecek açık hü
kümler getirmek gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; en üst kademedeki 
adlî ve idari yantgı organlarının başkanları Tirf-T 
Seçim Kurulunda görevlendirilmüşlerdir; yer
lerine bir üye tevkil etme durumları dâhi yok-

tısr. Gerek TRT Yönetim Kurulu üyelerinin se
çimi işlerinde ve gerekse Genel Müdürün gö
revinden alınmasını gerektiren hallerde en yük
sek yargı organlarının görevli kılınmalaınnı, 
mahkemelerin (bağımsızlığı prensibi ile bağ
daştıramıyorum. 

Kanunun ilgili maddesine göre yüksek nıah-
Ikemelerjıı, başkanlarına, hiç ilgili bulunmadık
ları bir iş için bir nevi yargı göreıvi ve yetkisi 
verilmektedir. Kanaatimce bu^ görüş, Anayasa
nın 132 ve 134 noü maddelerine aykırı düşmek-
mektedir. Bu hususa değerli hukukçu arka
daşlarımın dikkat ve alakalarını isltirhajn edi
yorum, 

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimli işi pekâ
lâ Yüksek Seçim Kuruluna verilebilirdi. TRT 
Kurumu Anayasanın öngördüğü mânada özerk 
bir müessese olmadığına ve tasarının belirtti
ği şekilde birçok yönleriyle İktisadi Devlet Te
şekkülü niteliği taşiıdığıîma göre, kurum Ge
nel Müdürünün görevinden alınması işlemin
de de yüksek yargı organlarının başkanları
nın müsbet mütalâalarına, başvurulması sure
tiyle bu işin scmuıçlanıdifftılmasını, tâyindeki usu
le uygun bulmuyorum. Hattâ bu yolun demok
ratlık rejimin henüz geleneksel Ibir nitelik ka
zanmadığı menıleketimizde ve kamu oyunda 
bir gün yüksek mahkemelere karşı olan itibar 
ve saygının zedelenmesine yol açacağı endişe
sini duyyorum. 

ıSayın Milletvekilleri; tasanda TRT Kuru
mu organları bir sıra dahilinde giMeırtilmiş-
ti'r. Bilâhara ilgili maddelerde bu organların 
tarifi yapılmış, görev ve yetkileri gösterilmiş
tir. Eakat, organları gösteren maddedeki hi-
yerarşik sıraya metinde riayet edilmemiştir. 
Bu durum, kanun metninin düzenini, mantıkî 
silsilesini ve bütünlüğünü bozmuştur. Gözden 
kaçmış olduğu kanaatindeyim; bunun için mad
delerde takdim - tehir yapılması gerekiyor. 
Bunu ancak komisyon yapabilir. 

Ayrıca kurumun organları arasında siyasi 
yayınlar hakem Kurulundan bahsedildiği hal
de, - tasarının 3 ncü maddesi - tasarı metninin 
mütaakıp maddelerinde Hakem Kurulunun ne 
olduğuna, görev ve yetkilerine hiç temas edil-
memişitir. 

Hükümet metnindeki siyasi partilerin yayın
ları ile ilgili 16 ncı maddeyi Geçici Komisyon 
kaldırmıştır. Fakat, «Siyasi Yayınlar Hakem Ku-
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rulu nedense Komisıyonun 3 ncü maddesinde 
yerini muhafaza etmiştir. Burada da bir göz
den kaçma olmuştur, zannediyorum. Bu hususu 
da Komisyonun dikkatine sunarım. 

Muhterem milleltrviEİkİleri; TRT Kurumunun 
özerkliği 10 yıldan beri memleketlimize pek ağı
ra mal olmuştur. Milletimiz yıllarca bunun ıs
tırabını çekmiştir. 1961 Anayasasının son deği
şikliğinden sonradır ki, meclisler olarak TRT 
Kanununun bâzı maddelerini değiştirmek ve bu 
Kurumu memleketimiz için gerçek mânâda ha
yırlı bir müessese haline getirmek imkânları
na kavuşmuş bulunuyoruz. Belki bir 10 yıl daha 
bu kurumla ilgili bir değişiklik huzurunuza 
gelmiyecektir. 

Onun için önemle ve patftilerüatü bir anla
yışla bu fırsatı ıhep birlikte çok iyi değerlen
dirmemiz gerekiyor. Zamanın müsaadesi ve tes-
bit edebildiğim kadarı ile tasarlıdaki boşlukla
ra ve noksan gördüğüm yönlerine temas et
meye çıalıffctm. Maddelerin müzakeresi esna
sında değineceğimiz daha spesifik noktalar bu
lunacaktır. Lüzumlu gördüğüm maddelerde 
önerigeler takdim edeceğim. 

Boşluklara ve noksanlıklara rağmen, Geçici 
Komisyon değerli bir mesaide bulunmuştur. 
Bu vesile ile takdirlerimi sunarım. Aynı za
manda Sayın Başkan ve üyelerine ve ayrıca 
Yüksek Heyetinize de teşekkürlerimi ve saygı
larımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç, şahısları adı
na söz alanların arasında 14 ncü sıraya ismini
zi yaddım. Hatip kürsüde konuşurken elinizi -
kolunuzu sıraya vurduğunuzu gördüm, ama ni
çin, neden, ne maksatla vurulduğunu, - hatibin 
konuşmasını kesmemek üzere - sormadım. Böy
le bir yazı göndermek suretiyle sizi zahmete 
soktuğum için özür dilerim. 

Aslında, usulen söz haitip konuşurken alın
maz, Ya yazı gideri l i r veya hatip konuşma
sını bitirdikten sonra lütfedilir, talıebeldilir. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Kasten görmü
yorsunuz. 

BAŞKAN — Elemdim, yazınızda görmemez-
likten geldiğinizi işaret ediyorsunuz. Görme-
mealikten gelmeyi tazammun eden bir olay ol
masa gerek. Sizi 14 ncü sıraıya ithal ettim. 

Sayın Şinasi özdettioğlu, buyurunuz efendim. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Çok kere bura

dan işaret ederek «söz istediğim halde, kasten 
görmemezlilkten geldiniz. 

BAŞKAN — Hatip konuşurken, elinizi, ne
reye, niçin nasıl vurduğunuzu bilmiyorum. Mu
hatabınıza oturduğunuz yerden kolunuzu, eli
nizi sıraya vurmak suretiyle ne yaptığınızın 
farkında değilim. 

HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Yazdım efendim, zatiâlinizi yaz
dım, çok evvelden yazdım. 

HÎLMl İŞGÜZAR (Sinop) — Sıramı öğre
nebilir miyim? 

BAŞKAN — Sıranızı da biraz evvel ilân et
tim, 9 ncu sıradasınız. 

Sayın özdenoğlu, buyurunuz efendim. 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın .milletvekilleri; Cumhuriyet ta
rihinde hiçbir kuruluş TRT ölçüsünde yıldı
rımları üzerine çekmemiş ve gürültülere sebe-
bolmamıştır. Bilindiği gibi Anayasamızın 121 
nci maddesi ile TRT özerk bir kamu tüzel ki
şiliğini haiz olarak 'kurulmuştur. 

Bagka bir deyimle, mevcut örgüte 121 nci 
madde ile özerklik tanınmıştır. Hemen Yük
sek Huzurunuzda ifade etmek isterim ki, Özerk
lik deyimi kadar vatanımız için, Devlet niza
mı için tehlikeli olmuş bir başka deyime Tas
lamak mümkün değildir. («Bravo» sesleri, al
kışlar) özeıödik, Türkiye'de anarşi olmuştur, 
sorumsuzluk olmuştur, ahbap ve dost kayırma
nın yolu ve metodu olmuştur. Devlete ve ka
nuna karşı hesap vermemek, hesaptan kaçmak 
olmuştur ve nihayet özerklik terimi altında bir 
zümrenin terörü diyebileceğimiz oyunlar sah
nelenmiştir Türkiye'de. («Bravo» sesleri) 

Sözlerimin başlangıcında neden böylesine 
bir teşhis koyuyorum? Arz edeyim; evet, bu 
teşJhisi bilerek, memleekttin gerçeklerini göre
rek, yaşıyarak ve Kurucu Mecliste özerkliğin 
mücadelesini yapmış arkadaşlarınız arasında 
görev almış bir arkadaşınız olarak koyuyorum 
bu teşlbM. 

özerkliğin Devlet içinde Devlet olmadığı
nı, Devletin ve Türk halkının yüksek yararları 
ve çıkarları çizgisinde gitmek demek olduğu
nu ve nihayet hesap vermekten kaçmak demek 
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(olmadığını, bir kez daha bu en yüce kürsüden, 
(tutanaklara tescil için bu teşhisi koyuyorum. 

Ne yazık ki, Kurucu Meclis'ite bu 121 nci 
madde, öneminin gerektirdiği ilgiyi görmemiş, 
üzerinde yefteri ölçüde tartışma yapılmamış ve 
âdelta bir olup bittiye getirilerek oylanmış bir 
anaJddeldir. Bunu Sayın öztürk de hatırlarlar. 
Bu yüzden de özerlik deyiminden Anayasa Ko
yucusunun ne muradettiği ne yazık ki, yete
rince açıklanamamış ve Kurucu Meclis tutanak
larına geçemlemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
DemokraJtdk hayat, en ciddî şekilde kontrol 

ve murakabe demektir. Toplumdaki bütün re
aksiyonlar; kontrolsüzlüğün, hırsızlığın, kamu 
vicdanındaki tepkisinden meydana gelmektedir. 
Hesap soraımıyan, ya da sorduğu hesaptan dü-
TÜst ve tatminkâr sonuç alamıyan bir toplum 
(huzursuzdur, paklamalara gebedir, bu hesabı 
!bir gün mutlaka sormanın arzusu ve bunalımı 
içindedir. 

Şüphesiz, aydın kadronun, düşünebilen küt
lelerin ve icradaki insan potansiyelinin huzur
sun olması, bir ölçüde toplumun da huzursuz 
'olması demektir. 

ıSayın arkadaşlarım; 
Bir milletvekili olarak, TRT hakkındaki 

gözlem ve teşhislerimiz nelerdir? Gayet objek
tif olarak, tarafsız olarak, hiçbir önyargıya 
tenezzül etmiyen bir arkadaşınız olarak bun
ları açıkça söylemeye meciburum. Ben Söylemi
yorum, yu'kardaki! dosyalar söylüyor. Bu vesile 
ile Yüce Meclisin üyelerine, halen Kamu İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri Karlına Komisyonun
daki dosyayı inceleimielerinıi tavsiye ederim. 
Bu bizim tesibitimiz şüphesiz 35 milyon Türk'ün 
teslbiti sayılamaz; ama basının, entelektüel 
(kadroların, düşünebilen halkın ve nihayet bel
ge ve delillerin orttaya koyduğu gerçeklerdir. 
Bu meseleye çözüm yolu aramak, göisltermek ve 
sonuna kadar bu dâvanın takipçisi olmaksa, 
milletvekillerinin elbette ki, başta gelen göre
vidir. 

Hemen söyliyeyüm ki; TRT içinde uzun za
mandır süren çekişmeler hizip mücadeleleri 
esefle izlenmiştir. Genellikle hâkim olan görüş 
şudur kamuoyunda : 

359 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle ta
rafsız yayın ilkesi kalbul edilmiş, tescil edilmiş 
olduğu halde, TRT bu tarafsızlık ilkesine sadık 

kalmamış, televizyon ekranlarını dost ve ah
bapların buluşma yeri haline getirmiş, prog
ramların bilhassa seçilmesinde, iişlenimesinde ve 
sunulmasında duygusal ve kişisel ölçüler hâ
kim olmuştur. TRT, iflâs haline düştüğü bir sı
rada 700 bin lira civarında bir meblâğı ödül 
ve jüri ücreti olarak dağıtmış tır. TRT'deki 
'hizip çatışmaları ve karşılıklı ithamlar o de
rece ileri gitmiştir ki, TRT Yönettim Kurulun
dan istifa eden bir sayın profesör 12 Ocak 1971 
tarihli açıklamasında aynen: «Yönetim Kuru
lundaki hiziplerin birbirlerini...» Buradan Yük
sek Heyetiniz karşısında ifadeden teeddübede-
ceğim deyimlerle suçladıklarını, bu vahim or
tam içinde çalışmanın mümkün olamıyaeağını 
söyliyerek istifa etmişitir. Ne yazık ki, aynı 
galiz üslûpla karşılıklı suçlamalar, TRT hesap
larını görüşen Yüce Meclisin Kamu iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri Karma Komisyonunda da 
devam etmişitir, izliyeriler bunun şalhidi olmuş
lardır. 

TRT'nin eski Teftiş Kurulu Başkanı ise, 
TRT yöneticilerini, «sKuruluşitan bu yana aldık
ları 1 milyar liranın hesabını vermek zorunda
dırlar» diye itham etmiştir. «'Bugün TRT'nin 
hangi ünitesi ele alınırsa tozu çıkar.» şeklin
de basında bir açıklama yapmak zorunda kal
mıştır. 

Bir başka yönetim kurulu üyesi ise, yolsuz
luklarla ilgili iddialarını 31 madde halinde, 
'hem Yüce Meclisin yukarda zikri geçen Kamu 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Karma Komisyonu
na vermiş ve hem de basına sunmuştur. TRT'-
den yetkili bir zat da bu ithamlara cevap ver
miştir; ama basında bu kampanya durmamış, 
TRT'de yolsuzluklar, usulsüzlükler ayyuka çık
mış, ciddî surette teftiş edilsin diye feryatlar 
yükselmiş ve derken Maliye Müfettişleri gel
miş; ama Devlet Şûrası ilâmı gösterilmek su
retiyle Maliye müfettişlerine TRT'nin kapıları 
kapatılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elbette ki, bir hukukçu olarak Danıştay 

ilâmına sonsuz saygımız vardır ve elbeltte bu
nu savunacağız. Savunan arkadaşlarınızdan 
birisi olmuşumdur; ama tasavvur buyurun bu 
tarz bir hareket, kamu vicdanında TRT hak
kındaki hükmü hangi istikâmete ç'eker? Her-
şeye rağmen Maliye müfettişlerinin gönderildi
ği bir yer, bir kurum, memnuniyetle kapılarını 

_ 334 — 



M. Mecilisi B : 13 10 .12 . 1971 O : 

Maliye müfettişlerine açmak zorunluğunu duy
malı idi. Aksi bir mücadele elbetteki TRT'yi 
tam bir sorumsuzluğun içerisine sokacaktı ve 
nitekim sokmuştur. 

TRT, 1 milyar liranın beher kuruşun hesa
bını alın açıklığı ile verse bile, Türküye Cum
huriyetinin maliye müfettişlerini kapıdan çe
virirken, Türk Halkının ithamından kurtula-
mıyacağmı bilmeli idi. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de hesaptan 
kaçılamaz. Türkiyede hesaptan kaçma kapıları 
aorlanmamalıdır. Bu vesile ile bunu bir kez 
daha Yüce Mecliste ifade etmekle görevimi 
yaptığım kanısındayım. 

Şimdi, küm denetliyecek TRT'yi? Cevabı 
basittir arkadaşlarım. TRT, bir Kamu İktisadi 
Teşekkülü olmak itibariyle 440 sayılı Kanuna 
tabidir, O halde, denetlemeyi de Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu yapacaktır. Güzel; 
a;ma bu denetlemenin bütün gereklerini ve he
deflerini kapsıyan bir denetleme olmak kaydı 
şartöyle. Uygulama nasıl oluyor? Dikkatinizi 
rica ediyorum. Uygulamada ne yazık ki, De
metleme Kurulu görevini yapmıyor, yapamıyor. 
Neden? Yüksek Denetleme Kurulunda ilgili 
ırmrakılbm is temas olduğu belgeler verilmiyor. 
Niye Verilmiyor? TRT özerktir, yayınla ilgili
dir diye verilmiyor değerli arkadaşlarım. As
lında Yüksek Murakabe Heyetinin yapacağı in
celeme, münhasıran hesaplara mütedair bir tet-
kikattır. Tabiî bu santiar içerisinde lütfen tet
kik buyurun bu derece önemli bir teftiş ve 
tahkik görevi ile görevlendirilmiş olan Yüksek 
Murakabe Heyeti, - Devletten de gelmiş bir 
arkadaşınızım, bu işleri birazcık bildiğim kanı
sındayım - suya sabuna dokunmadan ve neticei 
talebe gitmeden, sadece mevcut vaziyeti tes-
bitle yetinerek, bir rapor tanzim etmiştir. So
rumlusu kimdir? Nasıl takibat yapılacaktır, 
hukukî ve cezai müeyyidesi nedir, nasıl ödetile-
cektir, ya da hangi yolla takibat icra edilecek
tir? En küçük bir açıklık bu denetleme rapor
larında mevcut değildir. Çünkü, arz ettiğim 
gM, Türkiye'de herkes cesur değil arkadaşlar. 
Türkiye'de herkes cesur olamıyor, âmme hiz
meti gören memurların rütbeleri) dereceleri, 
görevleri ne olunsa olsun bir yerde kurtuluşu 
suya sabuna dokunmamakta, idarei maslahatla 
bulmaktadır. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Yani, 
böyle bir çığır açılmışsa bilmek lâzımdır ki, 

bunun müsebbibi de TRT'nin davranışı olmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi birkaç basit mi
sal vereceğim bu konuda. 

Yüksek Denetleme Kurulu Raporu sayfa 
91: «İnceleme konusu nedir? inceleme konusu : 

1. Şiddetle hissedilen yer darlığı nedeniy
le 1970 in ilk aylarında kiralanan iki binaya 
çeşitli hizmet ünitelerini yerleştirme plânı 16 
aydan beri neden gerçekleştirilememiştir? 

2. Bu durum sonucu TRT kaç bin lira bo
şuna kira ödemiştir? 

inceleme sonucu:» 
Yüksek Denetleme Kurulu raporundan alı

yorum. 
«Tamaımiyle meseleyi geçiştirecek nitelikte 

bir tetkikattır.» Niye? Neticei talebe gelmek
ten çekiniyor, daha doğrusu belki de gerekli 
tetkikatı yapacak imkânlarla mücehhez değil, 
istediği belgeleri alamıyor, dolayısıyle de bir 
fikir, bir kanaat serd edemiyor. 

«TRT, bahsedilen iki binadan birisini 
16 . 3 . 1970 te, diğerini 1 . 7 . 1970 te kirala
mıştır. 

Yerleşme konusunda Yönetim Kurulu, 8 Ni
san 1970 tarihinde karar almıştır. Genel Müdür
lük bu kararı kaldırarak yerleşmenin Genel Mü
dürlükçe yapılmasını teklif etmiş, Yönetim Ku
rulu 27 Haziran 1970 tarihli toplantısında ge
rekli oyu sağlıyamamış, bunun üzerine Genel 
Müdürlük yerleşme plânını esas tutarak ve 
23 . 11 . 1970 tarihinde Yönetim Kuruluna yeni 
bir teklifte bulunarak nihayet Yönetim Kurulu
nun istediği istikamette bir karar almıyor. 

Oylamada bülunmıyan üç üyeden birisi mu
halefet şerhi yazarak, yerleşmenin Yönetim 
Kurulu kararına göre yapılmadığını, bir yıldan 
fazla zaman geçtiği halde yerleşmenin ikmal 
edilememiş bulunduğunu, yer sarfının her türlü 
mantık ölçüleri dışında bulunduğunu, böylece 
Kuruma malî külfet yüklemiş olduğunu» be
lirtmektedir. 

Şimdi arkadaşlarım; burada mesele, hâdise 
tesbit ediliyor. Hakikaten bir usulsüzlük, bir 
yolsuzluk ve bir ihmal mevcuttur. Bu yüzden 
idare, TRT, dolayısıyle Millet zarara duçar 
olmuştur. Açıktır. Ama, sorumlusu kimdir? 
Meseleyi geciktiren Genel Müdür müdür idare 
Medlisi azaları mıdır, kim tanzim edecektir bu 
aradaki farkı? Hattâ o kadar vahim ölçüde bir 
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İhatalı, noksan tetkükaJttır M, inceleme konusun
da, bu geciktirme yüzünden TET'nim ne kadar 
ziyana uğradığı açlkca sorulmuş almasına rağ
men bu miktar hesaplanıp rapora dercedilmi-
yor. Bu kadar üstmüköru, baştan savma bir 
tetkikatla geçiştiriliyor. 

Bir başka örnek : Bir memur, 1 . 11 . 1970 
•tarihli çizelgeye göre müktesebi 10 ncu derece
min 2 nci kademesi olan bir memur olarak gö
reve başlıyor. 30 . 11 . 1970 tarihinden 3 ncu 
derecenin 5 nci kademesine yükseltilmek sure
tiyle intibakı yapılıyor arkadaşlarım. Tasavvur 
buyurun; aradan geçen bir aylık süre içerisinde 
intibak dolayısayle bu nuemur, 10 ncu derece
nin 2 nci kademesinden 3 ncü derecenin 5 nci 
kademesine yükselmiş bulunuyor. Şimdi, ne di
yor Denetleme Kurulu? «İntılbak, 1327 sayılı 
Kanun hükümlerine uymamaktadır.» diyor. 

«Esasen TRT'de yapılan intılbak işlemleri 
hakkında Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu'nun» - rapordan okuyorum - 1970 yılı 
raporunda geniş açıklamalar mevcu'tdolduğu 
halde, sorumlular hakkında bilçbir takibat ya
pılmamıştır. 

Şimdi, bir rapor M, sadece meseleyi, hattâ 
usulsüzlüğü teslbit ediyor ama sorumluluk kime 
aittir, hangi kademe hakkında işlem yapmak 
lâzımdır veya bir tazmim keyfiyeti varsa kime 
tanzim ettirilmelidir konusunu bir karara bağ
lamamaktadır. 

Nihayet bir başka örnek : 
«Haber ve yorum hizmetleri, ajanslarla ya

pılan sözleşmeler ve Kurumun kadrolu perso-
line, Kurumun dışındaki kişilere, yönetmeliği
ne göre kaşe ücreti ödemek suretiyle yürütül
mektedir.» 

Değerli arkadaşlarım; yurt dışındakilere 
haber başına 250, yurt içindekilere haber başı
na 100 ve yorum hazırlayanlara 250 lira öden
mek suretiyle bu emekleri karşılanıyor. 

Kurum, bu konuda malî bir inceleme yap
mak amaciyle elbette, bültenleri istiyor ki, bu 
bültenlerde kim ne miktar haber vermiştir, ver
diği haber ölçüsünde para almış mıdır, almamış 
mıdır yoksa, netice itibariyle müracaat ha
berin mahiyetini incelemek için oelbetmek is-
temıiJyor, bültenleri, özellikle malî bir incele
me amaciyle celbini istiyor. Bu maksatla da 
haber bültenleriyle, yorumları muhtevi ciltleri 
işitiyor. TRT'nim cevabı : «Bu talep yayın muh

tevasına aiıdolduğu cihetle Denetleme Kurulu 
yetkisi dışında görülmektedir.» yani, Yüksek 
(Murakabenin yetkisi dışımda görüyor ve vermi
yor. Ve tabiî bu tarz bir metodla TRT'nin he
saplarının dürüst, ciddî, etkili bir şekilde tet
kikine ve neticelere varmaya da imkân kalmı
yor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kabul buyurun M, böyle bir denetleme ola

maz. Bu tarz bir denetlemede, gayet tabiî suç
lar ve sorumluluklar cezasız kalımca; dama bü
yük suçların işleneceği açıktır, bedihiJdir. 

öyle ise, TRT'yi denetleme müesseselerinin 
. hukukî ve cezai tekmil hedeflerimi kapsıyan bir 
sistem, içinde ve tekmil icraatına şâmil olmak 
üzere teftiş etmek, didik didik etmek bir va
tan görevi halinde karşımıza çıkmaktadır. 

Yüksek Meclisiniz adıma bu görevi iifa eden 
Kamu İktisadi Devlet Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu ne yapmış? Gayet isabetli bir kararla. 
TRT mim hesaplarını ibra etmemiştir, arkadaş
lar. Huzurunuzda Komisyona teşekkürlerimi arzı 
ederim. Bu hesaplar ibra edilmemiştir. Bu he
saplar Başbakanlığa iade edilînişitir. 

Karma Komisyonunuz 10 Temmuz 1971 
gün ve 372/30 341 sayılı yazısında aynen şöy
le demektedir: «Bu tetMkatımız Başbakanlık 
Yüksek Demeltleme Kurulu raporlarıma istk 
nadetmektedir.» Komisyon diyor. «Mezkûr Ku
rulun denetimini bâzı kayıtlar altında.. «Dik
kat buyurun;»., bâzı kayıtlar altımda yaptırdı
ğı ve diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri dere
cesinde bir mükemmeliyete eriştiremediği..» 
Yani 440 sayılı Kanuna tabi diğer müesseseleri 
teftiş ettiği sılhhatte ve ciddiyette, etkide tef
tiş edemediğini Yüce Komisyon kabul ediyor. 
Ne ile? Yukardaki belgelerle.. 

«Komisyonumuzun yedi oturumluk demeti
mi sırasında tetkiki gereken bâzı hususlar da 
meydana çıkmıştır. Kurumun Yönetim Kuru
lu üyelerimden birMnin 25 Haziran 1971 günü 
yapılan oturumda; «ıKomisyomumuz bu kurum 
üzerimdeki örtümün bir ucunu kaldırmıştır, ör
tüyü tam kaldırırsanız daha ne usulsüzlükler 
ve pisliklerle karşılaşacaksınız.» mealindeki be
yan ve iddiaları konunun enine ve derinliğime 
tetkik ve tesbitimi icabettirecek vasıftadır. 

Görülüyor ki, Yüksek Karma Komisyon ye
rinde bir titizlik ve hassasiyetle kendisinden 
beklemem görevi yapmıştır. Elbette gerek Yük-
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»ek Meclis, gerekse Karma Komisyon bundan 
Iböyle de meselenin takipçisi olacaktır. 

Sayın mületvekillerii; 
359 sayılı Kanunu değiştirecek olan tasarı

nın strülkttürii üzerindeki görüşlerimi de kısaca 
beyana başlamadan önce, bu konuyu birkaç 
cümleyle bağlıyacağılm. 

TRT riin sayın yeni Genel Müdürü hiç şüp
hesiz çalışkan ve dürüst bir askerdir. Kısa gü
relde eserler vermeye başlamıştır. Dana birkaç 
glün önce basma verdiği bir açıklatmada TRT 
deki adam kayırma illetinin bir sonucu olarak 
lortaya kadro şişkinliğini vatansever bir Devlet 
(memuruna yaraşır bir açıklıkla ortaya koy
muştur. Diyor kiı, «TRT öylesine bir garip ku
ruluştur ki, bir kağıt parçasının peşinde 35 kişi 
birden koşuyor» Doğrudur, ama önlemek lâ
zımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
TRT birtakım işsiz insanların atalete mah

kûm edildikleri, Devlelte yük oldukları bir yer 
olmaktan derhal çıkarılmalıdır. TRT duygusal 
(tercihlerin, kaprislerim, sempatilerin ve antipa-
tilerin mikrofonlarda dil© getirildiği, ekranlar
da şekillendirildiği acayip bir arena olmamalı
dır ve TRT bütün namuslu fikir kavgalarının 
tarafsızca tartışıldığı, namuslu fikir kavgası 
Veren insanların tam bir objektiflik içinde ek
ranlarına davet edileceği bir yer olmalıdır. TRT 
âdil olmalıdır. TRT âdil, dürüst ve vatansever 
ölçülerle görev yapacak ekiplerin çalışma ve 
yaratma alanı haline de getirilecektir. Şahsan 
(bunun takipçisi olacağım gibi, inanıyorum ki, 
Yüce Heyetinizi teşkil eden parlömanterler de 
Tmnun takipçisi olacaklardır. TRT, her devrin 
adamı olarak ayakta kalmasını becerenlerin 
değil, gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir dev
rimci ve milliyetçi çizgide, her konuda mut
lak tarafsız, ama yalnız Atatürkçülükte taraf-
isızhk taınmıyan bir namuslu zihniyetin temsil
ciliğini yapacak inançtaki ekiplere elbette ki 
teslim edilecektir Ve TRT hele her türlü hesabı 
verip, her türlü şaibenin dışına çıkmadıkça bu 
ağır bunalım, sürüp gidecektir. İnanıyorum ki, 
12 Martın en yakın hedefi TRT olacak, bu ta
san kanunlaştığı takdirde tabiî, TRT dsn başla
tılacak ilk reform, ilk operasyon burada en gü
zel sonuçlarını en kısa sürede verecektir. 

iSayın milletvekilleri; 
Şimdi izninizle huzurunuzda bulunan tasa

rı üzerindeki görüşlerimi arz edip sözlerimi 
bağlıyacağını. 

Tasarıyı genellikle olumlu karşılaonama-
ya imkân yok. Tasarı hakikaten başıboş bir ku
ruluşu disipline edebilecek hükümler taşıyor, 
'geçtiriyor. Tasarının getirdiği bu felsefeyi1 tas-
vifbediyoruz. örneğin; Yönetim. Kuruluna Hü
kümetçe seçilecek üye sayısı üçe çıkarılıyor. 
EskMen iMydi. Belki bu, Hükümetin TRT üze-
dindeki etkisini, baskısını artıracak bir tedbir 
olarak değerlendirilebilir. 

Değerli arkaJdaşlarım; 
Aslında iktidarların tarafsız kuruluşlar üze

rindeki her türlü baskı teşebbüslerine karşı biz 
bir inanç taşıyoruz; buna karşıyız. Hükümetler 
idare meclislerinde oy adediyle değil, savuna
cakları görüşün haklılığı ile hâkim olmalıdırlar. 
Tasarı ile Hükümet temsilcisi üçe çıkarılıyor, 
ama Yönetim Kurulu üyeleri sayısı da o oranda 
artırılıyor, öyleyse, netice değişemiyor. Bunu 
olumlu karşılıyoruz. 

Olumlu karşılaJdığılmiiz bir başka husus da, 
34 ncü maddeyle getirilmek istenen denetleme 
sistemidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yukarıda arz ettiğimiz üzere TRT, de mev

cut denetim sistemi yetersizdir, etkisizdir. Bir 
Yüksek Denetleme Kurulu var, denetim göre
vini yapamıyor. Müfettiş hesaplara el koyamı
yor. Huzurunuzda, TRT den önce, bu yukarı
daki raporu veren Yüksek Denetleme Kurulu 
mesnuplan hakkında şikâyetçiyim ve bunun ta
kipçisi olacağım. Böyle rapor olmaz. Açık - se
çik kim sorumludur? Kim sorumsuzdur? zikre
dilir. Korkarak, hâdiseyi geçiştiriyor ve mual
lâkta bırakıyor. Olmaz böyle şey, ama yolsuz
luk var, raporda yazmış. Elbetteki etkili bir 
sitem getireceğiz, getireceğinize inanıyoruz, iş
te bu nedenle Yüksek Denetleme Kurulu yanın
da Maliye Teftiş Kurulunun denetim hakkı da 
gayet tabiî normaldir, isabetlidir, yerindedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu vesileyle arz edeyim; Devletin, Hazine

nin bir kuruş yardım yaptığı her kuruluşa ma
liye müfettişi girer, girmelidir. Vazifesidir, ka
nun hükmüdür. Türkiye'deki teftiş geleneği bu
dur. Hazine Hava Kurumuna yardım ediyorsa, 
Kızılaya yardım ediyorsa oraya maliye müfet-
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tisi girer arkadaşlar. Yani bundan kaçmak ne I 
demektir? Bundan kaçmak korkunun bir icabı
dır, bir neticesidir. 

Ancak, ne yazık ki, tasarı metnindeki bu 
mekanizma da biraz etkisiz kalıyor. Çünkü 
«Başbakanın tensibiyle» hümkü bu garantiyi 
ortadan kaldırıyor, zedeliyor. Şimdi, ne demek 
yani? Başbakan TRT de himaye etmek istediği 
bir ekip, bir klik varsa eğer,, vâki şikâyetleri 
ve ihbarları maliye müfettişine göndermiyeeek. 
Kime gönderecek Yüksek Denetleme Kurulu 
zaten devamlı veya periyodik olarak denetlemıe 
görevini ifa ediyor, ama biz zaten Denetleme 
Kurulunun fonksiyonunu, teftiş görevini yap
madığından şikâyetçiyiz. Öyleyse, bu işin asıl 
görevlisi olan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
teftiş geleneğini yürütmüş olan ve Hazine men-
faatları adına bütün incelemeyi yapmakta yet
kili olan maliye müfettişlerinin oraya girmesini 
Başbakanın tasvibine, takdirine bağlamamalı
yız. Vâki ihbarı Başbakan, Başbakanlığa bağlı 
olması itibariyle TRT Kurumu, elbette otoma-
tikman maliye müfettiş kuruluna aktarmalıdır. 
Yani otomatik bir sistem getirilmesi zarureti 
vardır arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının personelle ilgili hükümlerine de 

katılmaya imkân yok. Personel Kanunu ile ge
tirdiğimiz adaletsizlik yetmiyormuş gibi, önü
nüzde duran tasarıyı okuyunuz. Daha büyük, 
dab. korkunç adaletsizlik getiriliyor. No oluyor? 
Bu tasarı ile TRT mensuplarına beş ayrı kay
naktan ödeme yapılıyor. Okuyunuz lütfen sa
yın arkadaşlarım, nedir bunlar? Bir TRT mensu
bu, asli görevden para alacak. 

% 60 ı geçmemek üzere tazminat alacak, 
iki. 

Üç, fazla mesai alacak. 
Dört, ek görev olarak ücret alabilecek. 
Nihayet beşinci olarak da, üniversite ve yük

sek okullarda ders okutuyorsa, oradan da ek 
ödenek alacak. 

Şimdi istirham ederim arkadaşlar, Türkiye'
de memurlar ayaklanmıştır. 800 bin kamu hiz-. 
metlisinin içerisinde hakikaten gördüğü işin 
önemiyle mütenasip hakkını vermezken düşü
nünüz merkeze dönmüş büyükelçi, dışarıda 
Türkiye'yi, Devleti temsil etmiş, koskoca bir 
vilâyetin kaderine sahip, sorumluluğunu almış 
bir vali, kaymakam, şu bu, gece yansı saat iki-
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den sonra operasyona giden bir operatör, ona 
hizmet eden, yardım eden bir hemşire, hasta
bakıcı, nihayet yer altında maden aramakta ça
lışan bir mühendis, amele ustabaşı, haMo. olan 
yan tazminatı, iş güçlüğü riskini, alamazken 
öbür yandan beş ayrı kalemde TRT mensup
larına bir büyük atıfette bulunuyoruz. Böyle 
şey olmaz arkadaşlar. Evvelâ âdil olmaya 
mecbursunuz. Neresinde bunun adaleti? TRT 
deki arkadaşları kazancına, emeğine saygı du
yarım, ama bu adalet değildir. Her şeyi adalet 
ölçüleri üzerine tevzi etmeye mecburuz. 

Ne olacaktır, yarın 800 bin kamu hizmetlisi 
ne diyecektir buna arkadaşlar? Yeni patlamalar 
istiyorsanız eğer, tasarıdaki bu hükmün aynen 
geçmesine müsaade ediniz, ama adalet duygumuz 
buna hayır demeyi gerektiriyor. Dikkatinizi 
bilhassa istirham ediyorum. Bunu söylerken 
Yüce Meclisinizin hissiyatına ve adalet ölçüleri
ne de tercüman olduğum kanısındayım. 

Şimdi sözlerimi toparlıyorum değerli arka
daşlarım, TRT, devlet içinde devlet olma hüvi
yetini terk etmeli, (A) dan (Z) ye kadar ciddi 
ve etkili bir denetime tabi tutulmalıdır. 

TRT, gerçekleri halka olduğu gibi anlatma
nın on etkili aracıdır. Hiçbir politik tercihe sap
madan bu gerçekler Atatürkçü bir görüşle el
bette kamuoyuna yansıtılmalıdır. 

TRT, bir fikir arenasıdır. Duygusal tercihle
rin ve küçük kulisin dışında seçmede ve değer
lendirmede tam bir adaletle iş yapacak ekipler
le, verimli ve yapıcı bir fikir arenası haline ge
tirilmelidir. 

TRT, cehaletle en müessir savaş aracıdır. 
TRT, bilimin, uygarlığın ve eğitimin ışığı

nı insafsızca ihmal edilmiş ülkemizin her köşe
sine hızla, vakit geçirmeden götürmelidir. 

TRT, olayları ve kişileri değerlendirirken 
idealinizdeki hâkim kadar âdil ve tarafsız olma
ya mecburdur. Bunu yapmazsa, yapamazsa şid
detli reaksiyonların ve huzursuzlukların kay
nağı olur. Çünkü TRT insan kütlelerine, insan 
vicdanına ve nihayet insanların adalet duygula
rına hitabetmek gibi ayrı bir sorumluluk taşı
yan bir kurumdur. 

TRT, elbette bir siyasal partinin malı değildir, 
olamıyacaktır. Bir iktidarın da malı değildir. Hat
tâ o kadar değildir ki, şahsan, değerli arkadaş
larım, siyasi partilerin büyük zaruretler olma
dıkça mikrofona ve televizyona çıkmasına şid-
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detle karşı bir arkadaşınızım. Bugünkü şartlar 
içerisinde zaten bölünmüş olan bir vatanı daha 
çok bölmekten başka bir işe yaramaz, ama bu 
demek detğildir ki, TRT, halk yararına, mil
let yararına kavga veren bir siyaset adamından 
bahsetmiyecektir. Hayır. Demin de arz ettiğim 
gibi, bütün namuslu fikir tartışmalarının are
nası olacaktır ama, TRT mikrofonlarını ve ek
ranlarını belli şahısların ve dostluk kumpanya
larının tekelinde bırakmıyacaktır. 

TRT Devletindir, Türk Milletinindir. Dev
letin bekası, bağımsızlığı için çalışacak, Türk 
Milletinin mutluluğu için gerekirse elbette ki en 
çetin savaşı, bile verecektir, vermelidir. Ama 
hiçbir zaman Devlet içinde Devlet, ama hiçbir 
zaman hesaptan kaçan bir kuruluş olmıyacak-
tır, olmamalıdır. 

TRT, yüzde yüz tarafsız, ama sadece Ata
türkçü felsefede taviz vermiyecek yepyeni ve 
inançlı bir kadro ile özlediğimiz hizmeti elbette 
verecektir. Biz bunun sonuna kadar takipçisi 
olacağız. İnanıyorum ki, Yüce Meclisiniz de bu
nun sonuna kadar takipçisi olacağız. İnanıyo
rum ki, Yüce Meclisiniz de bunun sonuna kadar 
takipçisi olacaktır. 

Tasarının Yüce Milletimize yararlı olma
sını gönülden diler, Yüce Meclisinizi derin say
gılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyuru

nuz efendim. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkaşı-

mız var mı efendim?.. Yok. Oy verme işlemi so
na ermiştir, kupaları kaldırınız. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 1963 yılında çıkarılan 
359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, ek 
ve ek geçici maddelerin ilâvesiyle müzakeresine 
girdiğimiz tasan üzerinde söz almış bulunuyo
rum. 

Haber ve yayın, yalnız Türkiye çapında de
ğil, Dünya çapında değerlen dirilmesi gereken 
İM kelimedir. Bu vesile ile birçok gazetelerde 
ve debilerde çıkan makalelerden edindiğimiz, 
aldırımı* bileri torbamı mecmuası neticesinde, 
Dünva Radvo ve TeWisvon kurumlarım su sı
nıflarda tornam ak rmirnkiîn olacaktır : 

Avrupa'da ve özellikle Amerika'da radyo ve 
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televizyon organları, umumiyetle programlarını 
eğitim ve kültür sahasına hasretmekte ve bu 
konuları umumiyetle işlemektedirler. Bununla 
hem kendi sınıfını, ırkını ve milletini yetiştir
mekte ve hem de özellikle kendi propagandası
nı, kendi ırkçılığına atfen yapmaktadır. 

Arap dünyasına gözlerimizi çevirdiğimiz za
man, Arap dünyasında radyo ve televizyon 
programlarında, umumiyetle kültür ve eğitime 
önem verilmekle beraber, bir hicvin, bir kara 
ma'nın, dile gelmeyen sözlerin spikerler tarafın
dan dile getirildiği, söylendiği gerek ve haki
katini görür ve anlarız. 

Değerli arkadaşlarım, Demirperde devletle
rinde ve özellikle Rusya'da bu program, soğuk 
harb halinde radyo ve televizyonlarda yayın
lanmaktadır. Yalnız Türkiye'de değil, demokra
si dünyasında kendi fikirlerini yaymak, propa
gandasını yapmak ve fikirlerini aşılamak için 
çalıştıkları bilmen bu devletler, istedikleri bu 
hedefe varmayı esas alarak programlarını ha
sırlıyorlar; hattâ zayıf olan radyo vericilerini 
saboto etmek için de faaliyette bulundukları bir 
vakıadır. 

Değerli arkadaşlarım, tarih safahatinde in
sanların haberleşmesi eğitilen kuşlarla başlamış
tır. Bu kuşların sadık bir haberi getirmesi ta
rihte en mühim bir olay olarak geçer ve kayde
dilir. Bunu, kalemden çıkmış yazıların, çizgile
rin insanların elleriyle ulaştırılması takibtediyor 
ve daha sonra telefon, telgraf ve telsiz vasıta
sı ile insanların haberleşmesi sağlanıyor. Bu
gün ise en etkin ve sesten daha hızlı olan bir 
organı görüyoruz ki, buna radyo ve televizyon 
diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadarlık bir giriş-
ten sonra şu hususlara değinmek isterim : 

Türkiye'mizde, esefle belirtmek isterim ki, 
TRT Anayasanın dışına çıkmış bir Kurum hali
ne eglmişti. Haberlerde, yorumda ve diğer pro
gramlarda bunun önüne geçmek mümkün değil
di. Bugünlerde bu Kurum sinmiş gibi görünmek
tedir. Bir zamanlar TRT dekiler birbirlerini yi
yorlardı ve her iki taraf, milletle Devlete yap
tıkları, oyunları, bildirileriyle açıklıyorlardı. Ga
zetelerde seri halinde yazılar ve makaleler çıkı
yor, bu yazılar, milleti ve onun temsilcisi bulu
nan biz milletvekillerini TRT nin yakalandığı 
amansız hastalıktan kurtarmak için çare bulma
ya çağırıyorlardı. Çünkü, milletimiz Devlet rad-
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yosundan dısvamlı olarak şikâyet ediyor ve bu 
Kurumun maksatlı naşriyatmm mâna ve mahi
yetinden feryadediyordu. 

Sayın milletvekilleri, kötü niyetler elinde 
özerkliğin ne hale geldiği, bütün fırtmalariyle 
denenmiştir. Şu güzel Türkiye'mizde teneffüs 
eden 35 milyon insanın, TET nin yıkıcı, kahre
dici, maksatlı programlarından kurtulma zama
nı gelmiş ve geçmiştir de... Başbakanlık bütçesi 
içinde mütalâa edilen TRT nin malî durumunun 
senelerdir murakabeye tabi tutulmamış olması 
calibi dikkattir. Çünkü bu Kurum kendisini 
özerklik zırhına büründürmüş, Devlet içinde 
Devlet gibi özel bir Hükümet olarak yaşamış, 
kendisinden üstün bir denetim organı tanıma
mış, Türk Milletine karşı gelerek, «Beğenseniz 
de beğenmeseniz de bu Kurumun, yani TUT nin 
programı televizyon ekranlarında devam ede
cektir» diye söylenmiştir. 

TET nin murakabeden niçin kaçtığını, mil
yarların ne olduğunu, bir taraftan milleti zehir
lemek istiyenlerin, burasını nasıl bir çiftlik ha
line getirdiklerini kendi sözlerinden nakledelim. 

1 Kasım 1970 tarihli bildiriden bir pasaj : 
(İsimlerini vermiyorum.) 

«TRT, 6 yıldır teftiş ve murakabe görme
miştir. TRT, 6 yıldır bâzı daireleri çalıştırma
mıştır. TRT de 6 yıldır bâzı gözdeler kayrılmak-
tadır. TRT de 6 yıldır program plânlaması ya
pılmamıştır. Hülâsa olarak, TRT milletimizle 
istihza etmektedir.» 

Diğer taraftan TRT de en yetkili olan şahsın 
iki cümlesini yüksek huzurlarınızda okumak is
terim. Tabiî bu sözler daha önce ifade edilmiş
tir ; bugün TRT yi yönetimle görevli bulunan Sa
yın Genel Müdürü bundan müstesna tutmakta
yım. 

«Kendi evlâdını kendi elleriyle boğmak zo
runda kalan bir ana gibiyim. Bana yardımcı 
olun; bu solculara engel olamıyorum.» diyor. 

İşte, Türkiye'ye akıl, fikir, kültür ve eğitim 
dağıttığını iddia eden TRT nin panoraması ve 
kendisini Devletin ve milletin üstünde görmek 
hastalığına müptelâ TRT çilerin hali maalesef 
budur. 

Muhterem milletvekilleri, TRT sanki mille
tin emir ve hizmetinde değil de, başlıbaşına bir 
idari beynin yönetimi altında gözükmektedir. 

Çünkü, dil konusunda tahripkâr zorlamalar 
yapmaktadır. Vatandaşlarla yaptığımız temas

larda, TRT nin kullandığı dili anlamadıklarını 
söylediler. Onlara cevabımız §u olmuştur: «Onun 
dilini biz de anlamıyoruz.» 35 milyondan kaç ki
şi «görkemli» ve «imgeîiemli» terimlerini konu
şur? Görülüyor ki, TRT dilimizi tahribetmekte-
dL\ 

TET, ahlâkı da ifsadetmektedir. Yüksek 
huzurlarınızda, (Televizyon ekranlarında bizzat 
kendim seyretmiş bulunuyorum) bundan bir 
yaprağı nakledecek, üç nokta dedikten sonra so
nunu maalesef veremiyeceğim, çünkü bunu ken
dim de duyamıyorum. 

7 Şubat 1970 akşamı televizyonu seyretmek
teyiz. «Bu fil yetişkinler içindir.» anonsunu işit
tik. Televizyonun bu anonsundan sonra, gözümü
zü ve bütün dikkatimizi elırana çevirdik. Bir de 
baktık ki, seks bombası adı verilen Elka Som-
mer'in «Sarışın Bebekler» adındaki filminden 
seçilmiş seks sahneleri... Netice, iki ayrı zıt kut
bun (çok af edersiniz) birleşmesinden anası ve 
babası belirsiz bir mahlûk dünyaya geliyor. Da
ha nice, nice sahneler... 

TRT, bu hareketiyle mânevi değerlerimiz
den olan ahlâkı ifsadetmektedir. 

Mulhterem milletvekilleri, TRT'nin dinî 
neşriyatiyle ilgili iki hususa da temas etmek 
isterim. 

9 ay önce Günaydın Programında, yanıtau-
yorsam, haftada üç defa dinî konuşma yapıl
makta idi. özel olarak Cuma günleri de Kur'anı 
Kerîmin Türkçe açıklaması, tefsiri, yorumu ya
pılmaktadır. İnanınız, bu meslekte yetişmiş bir 
aılkadaşmız olarak, 114 sûre içinden hiçfbir sû
rede olmıyan bir ayet.. Hadis âyet olarak söy-
lenımekt'3 ve bugün bu durum hâlâ devam et
mektedir. Peygamberimize aidolan hadisler, 
Kur'anı Kerîmin bir sûresinde bir âyet ola
rak, müslüıman Türk Radyosunda, Türkiye'
mizde âyet olarak gösterilirse, karşımızda bu
lunan Arap dünyasında mevcudolan hafızlar 
ve diğar devletler tarafından, acaba bizim Kur'
anı Kerîm ve hadis üzerindeki durumumuz na
sıl karşılanır mulhterem arkadaşlarım?... Maale
sef TRT aynı duruma devam etmektedir. Sa
yın Genel Müıdüirümüzün buna önemle eğilece
ğine inanıyor ve burada istirhamda buüunuyo-
rum. 

İBunun üzerime, Diyanet işleri Başfkanı, sa
yın Lûtf i Doğan şu açıklamayı yapmıştır ; 
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«TBT nin tslâanijretle ilgili neşriyatının 
kendi sorumluluğu altımda olduğunu, bu neşri
yat ile Diyanet işleri Başkanlığının hiçbir ilgi
si bulunmadığını açıklamak isterim.» diyor ve 
devam ediyor; nokta, nokta, nokta. 

ISayın arkadaşlarım, bizim millî bayramları
mız, dinî bayramlarımız, kutsi gecelerimiz var
dır : Regaip Gecesi, Miraç Gecesi, Berat Ge
cesi, Kadir Gecesi Ve Mevlit Gecesi. 

Çok yakın bir zamanlda, bu yıla aidolan Ka
dir Gecesini geçirdik. O, şu anda mazi olmuş
tur. Eğer radyodan takibetti iseniz anlamışsı
nızdır. Bilhassa arz etmek isterim ve Sayın Ge
nel Müdürümüz burada iseler, kendilerinden 
istirham «diyorum, bunun üzerine eğilsinler. 
Bu geceyi ihya etmek için TRT, istanbul'da Be
yazıt Camiinde, Eyüp Camiinde, Şehzade Ca
miinde birkaç mevlithanı toplayarak bunlara 
Süleyman Dede'nin, O merhumun Tevhit Bah
ri, Velâdet Bahri, Miraç Bahri, Nur Bahri'ni 
okutuyor ve bunu banda aldırtıyor ve bu beş 
veya on kişinin banda alman sesiyle, bu gece
yi ihya ediyoruz diye Türk Milletinin karşısına 
çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu husus % 
99 u Müslüman olan Türkiye'ye, lâik kelimesi
ne atfen, haram kılmıyorsa, yasak kılmıyorsa, 
çok istirham ediyorum, bu ihya içinde, bu at
mosfer içinde gecesini geçirmek istiyen % 99 
Müslümanı on hafızla mı başbaşa bırakacaksı
nız veyahut da bu geceyi ihya makamında ban
da alman teypteki bir kaç sese mi kurban ede
ceksiniz? 

Diğer taraftan (Sureti katiyede yanlış anla
şılmasın, bunu istemekteyim) her zaman spor 
haberleri naklen verilir, her zaman başka olay
lar naklen verilir. Ne olur TRT Kurumu ve Sa
yın Genel Müdürünün veyahut da Yönetim Ku
rulunun yetkisinde ise, bu geceleri ihya babın
da nalklen o güzel Fatih Camimden de verilse 
de şu müsîüman milletimiz güzel güzel, doya 
doya, kana kana bu geceyi duysalar, işitseler. 
Ama, maalesef bundan mahrum bırakılmakta
dırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 120 nci maddesine bağlanan 

bu Kurumun şu vasıflara dayanması gerektiği
ni görmekteyiz. Ben ve milletimiz bu kurumun 
bu vasıflara dayanmasını mutlak olarak iste
mekte ve görmek arzusundadır. 

I 1. Her türlü yayımlarda tarafsız olmalı
dır. 

2. Programlarda (kültür ve eğitime yardım
cı olmak görevi ile hareket etmelidir. 

3. Demokratik, lâik Cumhuriyet ilkelerine 
bağlı olmak şartı ile millî geleneklerimizin ışığı 
altında genel ahlâkın gereklerime uymalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Değerli arkadaşlarımız aşağı - yulkarı 18 

madde üzerindeki görüşlerini arz etmiş bulunu
yorlar. Bendeniz de iki hususa temas etmek is
tiyorum. 

Dördüncü maddede : «Yönetim Kurulu; Ge
nel Müdür dâhil 11 kişiden - bu tasarıya göre -
teşekkül edecektir deniliyor. Yanılmıyorsam 
Hükümet tarafından üç üye, üniversitelerde 
fakültelere bağlı olan öğretim üyelerinden iki, 
akademilerden de bir üye alınmak suretiyle te
şekkül edecektir. Fakat, madem ki, haftada üç 
defa dinî neşriyat yapılmakta, Cuma günleri 
Kur'anı Kerîm okunmakta ve tefsiri yapılmak-

I tadır, o halde ilahiyat Fakültesinin burada zik
redilmemiş olması veyahut da Türkiye'miz'de 
mevcudolan beş yüksek islâm Enstitüsü müdür
lerinden birinin buraya katılmamış olması, bun
ların yanında Diyanet işleri Başkanlığından, 
hiç olmazsa Olgunlaşma Dairesi Başkanlığın
dan bir üyenin alınmamış olması, beni cidden 

I üzmüştür. Üzmüştür muhterem arkadaşlarım. 

I Şu halde, eğer Diyanet işleri Başkanlığı ile 
Yüksek İslâm Enstitülerinin lâiklik yönünden 

I bu tasarıya girmeleri mümkün değil ise, An(ka-
I ra Üniversitesine bağlı ilahiyat Fakültesinden 
I bir öğretim üyesinin alınmaması, her halde 

doğru olmasa gerek. 

İkinci husus da; buna dair bir önerge ver-
I miş bulunuyorum, bu maddenin müzakeresine 

gelindiği zaman görüşümü arz etmek istiyo-
I rum. Vaktinizi almamak için bu hususa şimdi 
I temas etmiyorum. Ve sözlerimi şöylece topar

lıyorum : 
I 359 sayılı Kanunda yapacağımız değişiklik

lerle, TRT Kurumunun mutlaka memleket ve 
milletimizin bünyesine uygun bir çalışma siste-

I mine girmesi şarttır. 
I Benim dilimi, ırkımı, dinimi ve tarihimi ay

nen söyliyecek, ırkımın kanının sesi olan Türk
lüğümü, tarihte ve mazide ecdadımın sahibol-

[ luğu imanı bahşedecek, dinimizin tertemiz ve 
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berraklığını Devlet radyosundan ben, sen ve 
milletim duymak istiyoruz. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. 
(A. P. ve D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — (Sayın Ekrem Kangal, buyurun. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin, değerli üyeleri; 
Görüşülmekte olan TRT kanunu tasarısı 

hakkında fazla detaya ginmeden kısaca şahsi 
görüşlerimi arz edeceğim, 

Benden evvel konuşan -değerli grup sözcüle
ri ve şahsı adına konuşan değerli parlömanter-
ler elbirliği, gönül birliği yapmışcasma TRT 
Kurumunun bütün mazisine, bütün geleceğine, 
topyekûn antenler© hücum eder gibi hücum et
mişlerdir. 

Bu kurumun bugüne fealdar hiç mi iyi yönü 
olmamıştır ve TRT bugüne Ikaıdar hiç mi iyi ya
yın yapmamıştır? Hiç mi iyi programı olma
mıştır? Gönül isterdi ki, bu millî kurumun, bu 
millî müessesenin iyi tarafları, burada eleştiril
sin ve müşterek bir görüş birliğine varılsın. 
Ama, böyle olmamıştır, baştan arz ettiğim gibi 
topyekûn TRT ye hücum, TRT nin mazisini di
diklemek, daha elverişli, daha uygun olarak ele 
alınmıştır. Buna daha fazla girmek istemem. 
Sayın Hükümet sözcüsünün bu konuyu enine, 
boyuna inceliyeceğini ye cevap vereceğini ümi-
dederiîn. 

Sayın milletvekilleri; 
Kütle haberleşme araçlara arasımda raJdyo 

ve televizyonun Türkiye içtin özel bir değeri var
dır. Köylerin yurt alanına serpildışi ulaşım ve 
ulaştırma yetersizlikleri, halkın belli bir kesimi
nin okuma - yazmadan yoksun oluşu, basılı ya
yınların ıaz ve pahalı olması göz önüne lalınıırsa, 
bu özel değer daha da iyi anlaşılır. 

Raıdyo ve televizyonun genellikle üç fonksi
yonunun olduğunu bdMrfemek isterim. 

1. — Haber verme, 
2. — Eğitim, 
3. — Eğlendirme. 
Kesinlikle ısöyliyebiliıriz ki, Türkiye şartla-

oranida hiçbir ;araç, bu üç fonksiyonu bakımından 
radyo ve televizyonla rekabet ©demıeız ve yan
şamaz. 

Türkiye radyoları acaba bugüne kadar bu 
fonksiyonlaırını yerine getirebilmiş midir? Yine 
halk, radyo/dan beklediğini bulabilmiş mildir? 

Bu hususların kısaca eleştirilmesinde fayda var
dır. 

Bir toplumun kalkınmasında önemli olan 
sadece maddi kaynakları değildir. BelM bun
dan daha da önemlisi o kaynaklarda ferdin ne 
y^pfağı, onları nasıl değerlendirdiğidir. Bu ise, 
o toplumun eğitim alanındaki yatıranlarına, bu 
yatırımların karakter ve kapsamına bağlıdır. 
Eğitim, barış gibi beşeriyetin bekası ve refahı 
ile sıkı iljgdısi sebebiiyle bütün ülkelerin proble
mi olmuştur. Geniş anlaımiyle eğitim; hür biır 
toplumu arzulanan forma sokabilen en büyük 
«•üçtür. Kalkınma hedeflerine ulaşmak için de
mokratik metotlar uygulıyam ve demokratik 
müesseselerim kuruluşuna önem veren ülkeler
de eğitilmeliler, ilim adamları ve politikacılar 
raıdyo ve televizyonun bu sahadaki gerçek du-
r^munu ve 'önemini anlamışlardır. 

Radyo ile eğitilin m^mnlarımdan biri, rad
yonun eğitimdeki özelliğini şöyle sıralıyor: 
Radyonun müstesna özelliği, her an ve süratle 
iş görebilmesMir. Raıdyo, eğitebilir, fakat dersa-
ne öğretimi amılaımınıda öğretim sağlıyamaz. Rad
yo, telkin ve teşvikte bulunabilir, fakat teferru
ata girerek inceıliyemez. Radyo, tutum ve dav
ranış yaratabilir, fakat bunun felsefesine ve 
açıklamasına giremez. Radyo, genelleme yapabi
lir, fakat vasıflaıra ve özelliklere gıeniış yer vere
mez. 

Kısaca radyo; teşvik edebilir, uyarabilir, 
inanç »doğurabilir, davranışları etkiliyebilir, de
ğiştirebilir ve bilgi verebilir. 

iSaym milletvekilleri; 
Radyonun biraz önce saydığım iki önemli 

fonksiyonu olan haber verme ve eğitimde, Tür
lüye radyoları genellikle başarılı bir imtihan 
vermiş'lerdiır. Hem de çok dar imkân, tahsisat 
ve çeşitli engellere rağmen, memleketini seven, 
görevini seven, bunun önemini kavrıyan bir 
avuç insan, feragatle, iyi niyetle ve başarı l e 
hizmet etmişlerdir. 

Bu müspet tutum devam ettiği sürece an
ten, toplum için ve toplum nazarında daima se
vimli olmuştur. Ancak, hemen söyliyeliım ki, bu 
sihirli anten zaman zaman da bütün şimşekleri 
üzerine çekmiş (Biraz evvel olduğu gıibi) ve 
yaygın bir şikâyet konusu olmuştur. Ülkemiz
de halkın bir kesiminin haklı olarak radyo din
lemediği vıe hattâ radyosunu mühürlettiği dö-> 
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nemler ele (görülmüştür. Zamanın siyasi iktidar
larının, tarafsız radyoyu kemdi siyasi emelleri
ne hizmete ütmeleri görüldüğü gibi, kurumun 
yönetiminde çeşitli kademelerde görev alan bâ
zı şahısların radyoyu Anayasa doğrultusundan 
ve Atatürk çizgisinden uzaklaştırmaya çaiba 
harcadıkları zaman da görülmüştür. 

Yakın tariMmizin iki önemli dönemi olan 
27 Mayıs 1960 öncesinin haber değerlendirmesi 
ve «Vatan Cephesi» yayınlarifyle 12 Mart 1971 
tarihi öncesi radyonun ve hele televizyonun bâ
zı yayınları hafızalarımızda canlılığını hâlâ mu
hafaza etmektedir. 

Hiç şüphesiz denilebilir ki, radyo ve televiz
yon idaremiz, özelliği itibariyle üzerinde en çok 
söz edilen, haklı hıaksız eleştirilere daima hedef 
olan kuruluşların başında gelmektedir. 

Nitekim, sayın sözcüler de, değerli arkadaş
larımız da bu genel yargının dışına çıkamamış
lardır. 

Değerli arkadaşım Şinasi özdenoğlu burada, 
Kamu iktisadi Teşekkülleri Komisyonunda ya
pılan görüşmelerde TRT mensupları arasında 
olan karşıilüklı çok ağır ithamları, suçlamaları 
dile getirdiler. Bendeniz bu konuya tekrar gir
mek istemem. 

Aslımda basın bu ithamlara sayfalarında ge
niş sekide yer vermiş ve kamuoyuna duyurmuş
tur. Netice ne olmuştur? Şu anda bizce meç
hul. 

TRT nin bütün duygusal hesapların dışına 
çıkarak, kamu oyunun beklediği biçimde ve açık 
bar şekilde, her türlü şüpheyi önliyecek bir ti
tizlik ve cesaretle bu hesabı vermesini bekliyo
ruz. 

Devletin ve Kurumun ciddiyeti de bunu ge
rektirmektedir. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Şimdi 
doğru söylediniz. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın öz
denoğlu, siz konuşurken biz, «Doğru söylediniz, 
eğri söylediniz» şeklinde bir beyanda bulunma
dık. 

BAŞKAN — Efendim, tasdik mahiyetinde 
beyanda bulundu, itiraz etmedi. Aksi olsa idi 
müdahaleyi önlerdim. Buyurun. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri ; 

Elbette ki geçen günlerden ve hâdiselerden 
önemli dersler alınmıştır. Ama yine de Kuru

mun görev, yetki, fonksiyon ve idaresinde boş
luklar olduğu ve yenliden düzenlenmelere gidil
mesinin zorunlu olduğu anlaşılmıştır, işte, mü
zakeresini yaptığımız tasarı da bunlardan birisi
dir. Dileğimiz şudur ki, yeni tecrübelere ihti
yaç duyulmasın ve bu, sonuncu tecrübe olsun. 

Sayın milletvekilleri; 
Değerli grup sözcülerinin de değindiği üzere, 

1961 Anayasasının bâzı maddelerinin değiştiril
mesinde TRT Kurumu ile ilgili olan 121 nci mad
de yeniden düzenlenmiştir. Yine, 121 nci mad
de, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ida
resini kesinlikle tarafsızlık ilkesine dayamıştır. 
Bu tarafsızlık, yalnız yayınlarda değil, 121 nci 
maddeye göre yönetimde, denetimde ve yönetim 
organlarının kuruluşunda dikkatle uygulanacak 
ve işliyecektir. Yine Kurumun haber ve prog
ramlarının seçilmesi, işlenmesi, sunulması, kül
tür ve eğitime yardımcılık görevinin yerime ge
tirilmesi Anayasa çizgisinde ve doğrultusunda 
belli hükümlere bağlanmıştır. Nedir bu hüküm
ler? «Devletin ülkesi ve ulusu ile bölünmez bü
tünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, de
mokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî 
güvenliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyul
ması..» gibi hükümlerdir. 

Değerli milletvekilleri, tasarı Hükümetçe bu 
çerçeve içerisinde hazırlanmış ve Komisyonda 
müzakeresi yapıldığında daha da olgunlaştırıl-
mıştır. Genel hatları ile ve tümü itibariyle ta
sarıyı olumlu karşıladığımı peşinen belirtmek 
isterim. Ayrıca, maddelere geçildiğinde görüş
lerimi söylemek imkânını arıyacağım. 

Sayın milletvekilleri, tasarının Komisyonda, 
görüşülmesinde çeşitli siyasi partilere mensup 
tüm Komisyon üyeleri, Hükümet temsilcisi ve 
TRT nin değerli mensupları hemen hemen hiçbir 
komisyonda olmıyan şekilde bir görüş birliği 
içerisinde elbirliği ile ve iyi niyetle çalışmış ve 
tasarıyı huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 
Burada bâzı sözcülerin beyanlarını ve temel 
maddelerde yapılacak müstakbel değişikliklere 
ait görüşlerinin anlamını yorumlamaya ve anla
maya imkân yoktur. Sayın Genel Müdür bir 
münasebetle Komisyonda, «TRT» nin dışında, 
dünyada en kötü yönetilen ikinci bir teşkilât 
daha gösterilemez» demiştir. Bizim dileğimiz, 
TRT nin, geleceği bakımından islâh edilmesi ve 
belki de dünyanın en iyi yönetilen teşkilâtı ha
line getirilmesi için Yüce Heyetinizin elbirliği 
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ile iyi niyetle ve gönül birliği, ile tasan ya katkı
da bulunmasıdır. 

Yüce Heyetnizi derin saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Saym Tufan Doğan Avşargil 

yazı ile, yerini 14 ncü sırada bulunan Sayın 11-
yas Kılıç'a vermiştir; Sayın Kılıç'in yerine de 
Sayın Tufan Doğan Avşargil'i yazıyorum. 

Buyurunuz, Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerime başlamadan evvel söz isteme hu

susundaki davranışımı vesile ederek, imalı bir 
şekilde Sayın Başkanın konuşmuş olmasına ya
dırgadığımı belirtmek isterim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ne 
ilgisi var ... 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — İlgisi var; çün
kü, ben biraz evvel söz istediğim zaman... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, Sayın Başer, 
rica ederim. İlgisi var mı, yok mu,onu Başkan 
takdir eder. 

Siz buyurun, Sayın Kılıç, devam edin> mü
dahaleye cevap vermeyin. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan 
benim söz isteme şeklimi tenkid mahiyetinde 
imalı bir şekilde beyanda bulunmuştur da, on
dan. Anladın mı, arkadaşım ... 

Muhterem arkadaşlar, şu anda üzerinde ko
nuşulan tasarı, demokratik hayata geçtiğimiz 
günden beri Devlet radyosunda yapılan beyan
ların, tutulan yolun, takibedilen yönetim şekli-
m'n efkârı umumiye üzerinde yaratmış olduğu ak-
sülamel bütün siyasi partilere, kiminin lehinde, 
kiminin aleyhinde olmak üzere etki yapmış ve 
'geçmişte bundan sıkıntılar çekilmiş ve bu hu
sus memleket huzurunu o kadar bozmuş ki, her
kes bu bozukluktan şikâyet eder hale gelmiş
tir. Bu yüzden 9 Temmuz 1061 Anayasasına 
TRT ile ilgili 121 nci madde konmuş, sonra da 
TRT Kanunu çıkarılmıştır. Zaman^ bu tatbikat
tan da şikâyetleri meydana getirmiş ve nihayet 
0 Temmuz 1961 Anayasasının 121 nci maddesini 
de tadil etmek suretiyle bu tadile ve şikâyetlere 
muvazi olarak yeni bir kanun tasarısının Mec
lise sevk edilmesine sebebiyet vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, TRT, 35 milyon va
tandaşın da takati nisbetinde yurt dışına da 
hitabeden bir yayın, eğitim, bilim ve haberleş
me organıdır. Bu organdan zaman zaman ya
pılan neşriyatın şikâyet mevzuu olduğu bir ha

kikattir. Ancak, bu şikâyetlerin ye şikâyetleri 
yapan arkadaşlarımızın en sade bir ifade ile 
tenkidde iyi tarafının söylenmesini mütaakıp, 
bozuk ve kötü taraflarını da dile getirmek sure
tiyle bütün bir müesseseyi kökünden rahatsız 
edecek davranırlardan ve beyanlardan kaçın
maları iktiza eder, kanaatindeyim. 

Sevgili arkadaşlarım, TRT nin gerek yurt 
içi, gerekse yurt dışı neşriyatında herkesi iste
diği şekilde tatmin edecek bir programı tatbik 
etmesi elbette mümkün değildir. Bu program, 
genellikle huzursuzluk yaratanryacak istikamette 
olduğu takdirde, bunun tatmin edici olduğunu 
kabul etmek gerekir. Bununla şunu söylemek is
tiyorum: Demiyorum ki, TRT bütünüyle bu 
tenkidlere lâyık değildir, bütünüyle bu tenkid-
lere hedeftir, iyi ve kötü taraflarını dile getir
mek suretiyle TRT yi biz bulgun İM esas kaide 
üzerine oturtmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir 
tanesi özerklik, diğeri de tarafsızlıktır. 

Şimdi, burada özerklik müessesesine çatan 
arkadaşlarımız da oldu. Benim anlayışım odur 
ki, müessesenin bizatihi kendisi, yani özerklik 
kötü bir şey değildir, özerklik onu kullanan in
sanların kullanış şekline göre tezahür eder ve 
eğer kötü kullanırsa, o zaman özerklik müesse
sesi yara alır. Yoksa, aslında özerklik müessese
si iyi bir müessesedir. O müesseseyi kullananlar 
eğer onu rahatsız etmişlerse, kabahat özerkliğin 
bizatihi kendisimde değil, o müesseseyi kulla
nanlardadır. O halde bizim, 121 nci maddenin ta
diline muvazi olarak hazıriammijş olan bu tasa
nda arıyacağımız hususlardan bir tanesi, özerk
lik müessesesinin iyi işletilmesi, iyi kullanılması 
ve özerkliğin yanlış kullanılmasından mütevellit 
bizzat özerklik müessesesinin zedelenmemesidir. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci ilke tarafsızlık
tır. Geçmişte, radyonun, bugünkü ifadesiyle 
TRT nin tarafsızlığından şikâyetler haklı olarak 
çok olmuştur ve o zamanın ifadesiyle «Radyo, 
Hükümetin borazanı haline getirilmiştir». Ha
kikaten öyle idi. işte, bir devrin yaratmış ol
duğu sıkıntıların efkârı umumiye üzerinde mey
dana getirmiş olduğu aksülâmeli ortadan kal
dırmak ve radyoyu bütün bir millet için faydalı 
hale sokabilmek için özerklik ve tarafsızlık mü
essesesi TRT ye ithal edilmiştir. Tarafsızlığın 
üzerinde hakikaten çok durmak, ama sözle değil, 
icraatla durmak lâzımdır. Şimdi, bu tasarıda 
yer alan kuruluşların teşkil tarzına bakarsanız, 
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hepsinde tarafsızlık vardır. Burada bâzı hü
kümler var ki, bir siyasi partiden bir sene ev
vel ayrılmış olan bir kişi dahi tarafsız olarak 
mütalâa edilmiş ve buraya oturtulmuştur. Şim
di, siz bu kelimeyi ne kadar edebiyatla süsler-
seniz süsleyiniz, bir insan bir sene evvel bir 
siyasi teşekkülden ayrılmakla tarafsız olmaz, 
tarafsızlığı tescil edilmez, ama, bizzat bir mü
essesenin içinde olmasına rağmen tarafsız dav
ranışı ile hakikaten tarafsızlığını gösterebilir ve 
ispat edebilir. O halde tarafsızlık da yine bir 
kimsenin şahsi davranışına, inancına, tutumuna 
bağlıdır. O halde biz «tarafsızlık» kelimesini 
buraya koyduk, radyonun tarafsızlığını temin 
ettik, dersek yine aldanabiliriz, tatbikat bunu 
gösterecektir. 

Biz ümideder ve bekleriz ki, bu kanun tasa
rısı ile ve bu tasarının Mecliste alacağı son şekli 
ile TRT Kurumu, Kurumun yöneticileri vası-
tasiyie şurada bütün grup sözcülerinin samimi 
beyanlannın istikametinde işlesin ve bir daha 
geçmiş devrin radyosunun ve şimdiki TRT nin 
gerek neşriyatından, gerekse davranışından ve 
tutumundan şikâyetler miting meydanlarında, 
Meclis kürsüsünde ve basın organlarında müna
kaşa mevzuu olmanın dışına çıksın ve TRT, bü
tün bir milletin hürmetine lâyık ve saygı bes
lenir bir müessese olarak karşımıza çıksın ve 
çalışsın. Yoksa, akan hayat şartları içerisinde 
nasıl bir hukukî rejim getirirseniz getiriniz, in
sanların tutum ve davranışına kalan bu müessese
nin şahıslar tarafından idare edileceğini asla 
unutmıyalpı. Bu devir, yarınki ve yarından 
sonraki devirler için buraya öyle bir esas koy
muş olmamız lâzımdır ki, bu müessese, kanunun 
yanında, o yerleşmiş olan örf ve âdet esasına gö
re hiç kimsenin şikâyet etmiyeceği, edemiyeceği 
saygılı, memleketi her bakımdan doyurur bir 
müessese haline gelsin. Benim özerklikten ve 
tarafsızlıktan anlamak istediğim bundan ibaret
tir. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün memleketimizde 
TRT evvelâ Ankara'dan, sonra Ankara dışında
ki birkaç vilâyetten neşriyata başlamıştır. Son 
zamanda radyonun memleket sathına yayılması 
istikametinde büyük bir çaba ve atılganlık var. 
Bunun neticesi olarak, (Birkaç gün önce zan
nederim ekranlarda görmüşsünüzdür) Eskişehir 
ve izmir'de televizyon yayınının başlamasının, 
en küçüğünden en büyüğüne kadar birçok in

sanı mutlu ettiğini, sevindirdiğini, yayınların 
daha da çoğalması istikametinde yardıma teş
vik ettiğini, hattâ bâzı belediyelerin yardım yap
mak suretiyle TRT nin bu çabasına katkıda bu
lunma temayüllerini gördük, işittik. 

Hudut bölgesi milletvekili arkadaşlarımız 
bilirler; bugün hudut vilayetlerimizdeki vatan
daşlarımız oivar memleketlerin, televizyon yö
nünden büyük baskısı ve etkisi altında bulun
maktadır. 

BAŞKAN *— Sayın Kılıç bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kılıç'in ko
nuşmasının bitimine kadar Meclis mesaisinin de
vamı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etaıiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurunuz Sayın Kılıç. 
İL YAS KILIÇ (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Bilmem sizler de gördünüz mü, bendeniz va

zife ile gittiğimde görmüştüm; Bulgar teliviz-
yonu bizim bölgeyi baskısı altına almış, karşı
sında da istasyon olmadığı için oradaki vatan
daşlar Bulgar telivizyonunun yayınlarını seyret
mekte ve bundan üzüntü duymakta, bizim millî 
vasıtamız millî duygularla bu istikamete ne za
man gelecektir diye sormaktadır. Aynı şeyi İz
mir'de de duydum. Karadeniz havalisi de yine 
başka bir devletin bu yönden baskısı altındadır. 
Şimdi, Samsun'a gidiniz mükemmelen Karade
niz'in öbür tarafından yapılan neşriyatı seyre
debilirsiniz; Trabzon'da, Zonguldak'ta, Rize'de 
ve diğer Karadeniz bölgesi şehirlerinde de baş
ka memleketlerin yayınlarını seyretmek müm
kün. Güney ve Güney - Doğu Anadolu'da da 
öyle. 

Bununla şunu arz etmek istiyorum ki; TRT 
Kurumunu, en kısa zamanda, millî olanakları
mız nispetinde vatandaşlarımızı komşularımı
zın mânevi ve ideolojik baskısından kurtarabi
lecek örgütü bir an evvel kurabilmeleri için 
maddi yönden desteklemenin zamanı gelmiştir. 
hattâ geçmek üzeredir. Bu, benim samimî duy-
gumdur. Bunun temini ne kadar çabuk olursa o 
kadar faydalı olur. 

' Bunun yanında, biliyorsunuz aileleriyle bir
likte bir milyona yakın vatandaşımız memleket 
hudutlarından binlerce kilometre uzakta, ya
bancı ülkelerde çalışmakta. Bunlar, bulunduk-
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lan bölgelerde elbetteki konuşmasiyle, davranı-
şiyle, yaşantısiyle fikir yönünden de bâzı baskı
ların, bâzı etkilerin altındadırlar. Bunları bu
lundukları bölgelerde hiç olmassa radyolar va-
sıtasiyle, millî geleneklerini unutmıyacak şekil
de radyo dinliyecek duruma sokmanın çabası 
da yine bu kurum, tarafından gösterilmelidir. 
Elbetteki kurum bu sıkıntıyı duymuştur, duy
maktadır, bunun telâfi çaresini aramaktadır, 
ama bu, sizlerin de bildiğiniz gibi her şeyden 
evvel bir olanak meselesidir ve bu olanak mad
di olanak meselesidir, para meselesidir. Para da 
Yüksek Meclisin vereceği kararla elde edileceği
ne göre, bu imkânın bu kurumdan esirgenme-
mesi lâzım. Çünkü, elimizdeki silâh en müessir 
silâhtır; insan hafızasının yüzde 75 i görgüye 
istinadeder, kulak ondan sonra ^elir, Televiz
yon, görme esasına dayandığından, görüntü 
insanda büyük iz bıraktığından, hudutlarımızın 
bu vasıtalarla donatılması sağlanırken, hudut 
dışındaki vatandaşlarımızın da duyma esasına 
dayanan radyo vasıtasiyle millî hislerimizi kam-
çılıyacak, duygularını ayakta tutacak neşriyat
la, kâfi neşriyatla, lüzumlu neşriyatla uyarıl
ması, beslenmesi, eğitilmesi lâzım ve şarttır. 

Sözlerimi burada bağlarken, vasıtalar ve im
kânlar (Bilhassa vasıtalar) ne kadar iyi ve kuv
vetli olursa olsun, bu vasıtalarını kullanan in
sanlar iyi eğitilmedikçe, faydalı yönde eğitil
medikçe, faydalı hareket etmeye alıştınlmadık-
ça, alışmadıkça, inanmadıkça, bu kalıplarla her 
hangi bir şeyi düzeltebileceğimizi zannetmiyo
rum. Binaenaleyh, bu tasarının hayırlı ve uğur

lu olması temennisiyle, kullanacak insanların 
elinde faydalı bir hale gelmesini ve TRT Kuru
munun geçmiş yıllardaJki tecrübelerden edindiği 
bilgilerle ve onların tortusuyla vatandaşlar ara
sında hoşnutsuzluk yaratacak şekilde siyasi 
partiler arasında kısır siyasi çekişmelere vasıta 
olmaması duygusuyla hepinizi saygıyla selâm
larım, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Genel nüfus yazımı kanun tasarısının yapı

lan açık oylamasına 172 milletvekili katılmış; 
171 kabul, 1 çekinser oy çıkmıştır^ Tasan, ge
rekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle gele
cek birleşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 171 
milletvekili katılmıştır. Tasarı, gerekli oy ço
ğunluğu sağlanamadığı cihetle gelecek birleşim 
tekrar açık oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ni
san 1984 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının yapı
lan açık oylamasına 162 milletvekili katılmıştır. 
Tasan, gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı ci
hetle gelecek birleşim tekrar açık oya sunula
caktır. 

Muhterem arkadaşlanm, Meclisin çalışma sü
resini tâyin eden saat geçmiştir. Bu sebeple 
13 Aralık 1971 Pazartesi günü saat 15.00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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Genel Nüfus yazımı kanunu tasa nsma verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 172. 

Kabul edenler : 171 
lleddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katıl mıyanlar : 270 

Anık üvelikler : 8 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkes 
Hüsamettin Uslu 
Şeviket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Keımal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hanan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIK 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

[Kabul edenler] 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Ötktem < 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENÎZLI 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Bgilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cmdsli 
Rıfkı Danışman 
Fethullah Taşkesenlioğlıı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğm 
Scyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Colakoğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Haydar özdemir 
Naime ikbal Tokgöz 

İZMlR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Burhaııettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulûsa. Çakır 
i lünir Daldal 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osm a 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güvem 

Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

•Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzüllah Çarikçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engk 
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KONYA 
Bahri Dağdaş 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğhı 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 
îlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Ahmet Bıüdanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 

RİZE 
Hasan Basri Albayrait 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Ydlçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret öve-t 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhatn öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İsmet Hilmi Balcı 
TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
Orhan Dengi/z 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıda ğ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Keıvni Nedimoğılu 

[Çekinserj 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

_-, 
h 

•-*• < 1 > » « 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişildik yapılması hakkında kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Ali A vnı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Mnıtafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Mustafa Kemal Yılmaa 
Cemgizhan Yorulmaz 1 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe | 

Üye sayısı : 450 
Oy Tepenler : 171 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : 3 

Çeikinserler : 271 
Oya katılmıyanlar : 8 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
1 BALIKESİR 

ibrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
i Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
îlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası | 

1 ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim CSnisli 
Rıfkı Danışman 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan OgU2 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
\hmet Zevdan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer | 

1 Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Haydar özdemir 
Naime İkbal Tokgöz 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Oo^lmn Karagözoğlu 
Şinasi Osnıa 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELÎ 
Feyzullah Çarıkçı 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Baıhri Dağdaş 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmıoğlu 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Kara aslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şeviki Altındağ 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NlĞDE 
M Nuri Kodamanoğ 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 

lu 

Hasan BaBri Alıbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzun oğlu 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Dıırakoğlıı 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tura! 

[Açı 

Bursa 
Diyarhaikır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

k tî 

1 
1 
1 
1 
1 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret öv et 

yetikler] 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 8 

TRABZON 
Mehmet Aralan t ürk 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasmığlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

» - 0 - O 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Nisan 1964 
tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştiril mesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
162 
162 

0 
0 

280 
8 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali İhsanı Uhıbahsi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
\ ehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tur al 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
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Mevlüt Yılmaz 
BİTLİS 

Abidin înan Gaydalı 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENÎZLÎ 
îlhan Açıkalın 
Sami Arslan. 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetınkaya 

ERZURUM 
Sa-bahattin Araş 
Rıfkı Danışman 

Pethullah Taşkesenlioğlıı 
ESKİŞEHİR 

Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Al-m et Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöî 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Haydar özdemir 
Naime İkbal Tökgöz 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
»u; ilettin Asutav 

Sereı Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Aii Naiki Ün er 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan , 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğhı 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Peyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Keım-al Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
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KONYA 
Bahri Dağdaş 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrise ğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfoek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başea* 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 

Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçıner 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn S 

Ekrem Dikmem 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
Crhan Deıngâz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ÎsmaJil Hakkı Akdoğan 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak . 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

o « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

10 .12 . 1971 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 

Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların 
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon ıraporm (1/86) (S. Sayısı : 358) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

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

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda

resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 
takvim yılı genel bilançosu hakkındaki rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) 
(S. Sayısı : 393 ve 393 e 1 nci ek) (Birinci da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tari
hi : 3 . 12 . 1971) 

X 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 
394 ve 394 e 1 nci ek) (Bilinci dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1971, iMnci dağıtanla tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesa
bına ait genel nygunluk Hldilriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ileı 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 
1/133) (S. Sayası : 395 ve 395 e 1 nci ek) (Bi
rinci dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971, ikinci dağıt
ma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 4. — Devlet Hava Meydanları İstetmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabir-
na ait genel uygunluk taldiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü 1968 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. 
Sayısı : 396 ve 396 ya 1 nci ek) (Birinci dağıt
ıma tarihi : 3 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
3 .12 .1971) 

X 5. — 'Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 hüt-
çe yılı Kesinhesabına ait geneli uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 
397 ve 397 ye 1 nei .ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
4 . 8 . 1971, akanca dağıtma tarihi: 3 . 12 . 1971) 

X 6. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 (büt
çe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa-



yıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398 ve 398 ıe 1 ndi ek) (Birinci dağıtıma 
tarihi : 4 . 8 . 197.1, ikinci dağıtıma ta ruhi : 
3 .12 .1971) 

X 7. — Devlet Üretm'e Çiftlükleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilan
çosuna ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
[raporu (3/508) (S. Sayısı : 399 ve 399 a 1 nci 
•ök) (Bininci dağıtana tarihi : 2 . 8 . 197.1, ikin
ci dağıltuna tarihi : 3 .12 .1971) 

X 8. — Devlet Onman İşi etmeleriyle Kereste 
Fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400 ve 400 ıe 1 nci dk) (Birinci'dağıtıma tarihi : 
3 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi.: 3 . .12 . 1971) 

X 9. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabma 'ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi! ile Ormanı Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. 
Sayısı : 401 ve 401 e 1 nci >ek) (Bir.in.ci dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
3 . 12 .1971) 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesdnhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/278, 1/131) 
(ıS. Sayısı : 402 ve 402 ye 1 nci ıek) (Birinci 
Dağıtma tarihi : 3 .8 . 1971; İkinci Dağıtma ta
rafa : S . 12 .1971) 

X 11. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 
1/64) (S. Sayısı : 403 ve 403 e 1 nci ek) (Birim
ci dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971; ikinci dağıtma 
tarihi : 3 . 12.1971) 

X 12. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesünıhesabına ailt genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe ya
lı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko-

I misyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 404 
ve 404 e 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
4 . 8 . 1971; ikinci dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 13. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesimhesabına ait genel 

I uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Geneıl Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesdmhesap 

Kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/265, 1/50) (ıS. Sayısı : 405 ve 405 e 1 nci 
ek) (Birinci dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971; ikinci 
dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —- Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 22 . 4 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

X 2. —Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
a, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu-
luıniın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ-
•ı maddelerine fıkralar eklenmesine dıair kanun 
eklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 

I komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler haJkikında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi-

I len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko-
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misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Biriindi dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi - . 4 . 6 . 1971) 

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

X 5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 6. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'ımn, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 7. — Manisa1 Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye. 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici. Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 8. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticanet, İçişleri ve Adalet ko-
misyomların'dan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

X 9. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1961 (tarifti ve 5805 sayılı Kanunun 
!2 inci maddesinin (birimci fıkrası «K» lbenddnide 
değişiklik yapılması (hakkımda kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm, ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/305) (S. ıSayısı : 417 
ve 417 ye birimci ek) (Birimci dağıltma tarihi : 
23.8.1971, Akfcıei dağıtma tarihi : '29.11.Ü971) 

X 10. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi1 ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkımda kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, 
Dışişleri, Samayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 58 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 
6 . 12 . 1971) 

X 11. — Balıkesir Milletvekilli Cihat Bilge-
han ve 18 arkadaşının, 819 sayılı Devlet Me
murlarına avans suretiyle ödeme yapılmasına 
dair olan Kanunun 1 ve 5 nci maddelerimin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/586) (S. Sayısı : 438) 
(Dağıtma tarihli : 8 . 12 .1971) 
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Dönem : 3 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 30 Nisan 1§64 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve 

Plân Komisyonları raporları (1/309) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 4 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1013/2956 

MÎLLET MECLİÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
19 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cum
huriyeti Hükümeti arasında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi 
hakkında Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında, kanun tasarısı» ile gerek
çesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını ricar ederim. 
Süleyman Demirel 

Barbakan 

GEREKÇE 

Türkiye öunnburiiyeti ile G êdieral Almanya Cı^ılhurıyeti arasımda 30 Nlisan 1̂ 04 tarihinde im
zalanmış olup, öttiaylammajsı *2 . 4 . 19<65 tarih, 5'69 sayılı Kanunla uygun bulunanı ve 1 . 11 '. 196İ5 
tarihinden (beri yürürlükte olan Sosyal Gevenlik Sözleşmesinin, duyulan ilhltüyaçlara göre, bâzı* 
maddelerinim değiştirilmesine ve bâzı maddeler ilâvesine lüzum basıl olmuştur. 

E!k sözleşme ile sağlananı basjlfflca hususlar şunlardır : 

1. Sözleşme, memflıeketihniaıde Sosyal Sigortalar, BO ve Askerî Fabrikalar Emekli ssuadıikla-
rına mütedair mevzuat ile Alman sıilgorta mevzuatı arasında (bir (koordinasyon teslis etmiş, amcak 
T. C. Emekli Sandığı mıevzuatı sözleşme kapsamı dışında kalmış bıılunuyordu. Bu sebeple, mennle-
ketiımizde T. C. Emekli Sandığına tabi hizmetlerde bir süne çalıştıktan sonra,. âgfiji olarak Almanya'
ya giden vatandaşlanmi'zıti] emeklMHerinde iki memleketle geçen hizmet ve sigortalılık süreleri 
birleştirilememıekte ve bu hal bu vatandaş! arımızın emeklilik teminatanıdan maferum kalmalarına 
sebebolmafcta idi. Ek Sözleşme, T. C. Emekli Sandığı mevzuatımı da kapsamak suretiyle, bu 'mah
zuru berataraf etmektedir. 

Diğer taraftan, 'Sözleşme Emekli Sandığı Kanunu hükümlerini tadil eder mahiyette olmayıp 
mezkûr kanuna ve Alimıati sfogorta mevzuatına tabi olarak çalışmış kimseler içki iki memleket mev
zuatı arasında koordinasyon sağlıyan hükümler ihtiva etmektedir. Bu itibarla; 5$M sayılı Kanuna 
ek olarak çıkarılmamış olmakla beraber Emekli Sandığına tabi olarak geçen hMnetlerle sigorta
ya tabi olarak 'geçen hizmetlerin birleştirilmesine matuf 228 sayılı Kanuna mülşalbilh hükümler ge
tirecek olan söz ıkooiu'su 'Sözleşmenin ilmizaılanması yetkisinin Hükümete verilmıesü ve yürürlüğe ko-
nulmıası Sicimi 6434 sayılı Kanunla bir ilâve yapılmasına »mahal bulunmamaktadır. 

2. Almanya'da çalışanı işçilerimizden bâzıları, ımemılekeltitıe kalan çocuklarına para gömderme-
melkte, bu hal bâzı aileler için büyük bir ıstıraba siebebotoıakta ve mMıim bir sosyal problem teş-
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kil etmekte idi. Ek Söızleşjmıe, nıemleikeftite kalan çocuklarına bakmayaa işlilere ait çoıcuik zamları
nın kendi!erine ödenmiyerek 'Türkiye'deki ailele rine gönderilmesini mümkün kulmakıtaidır. 

Sözleşmede yapılan ttadüler, yukarda arz olun an temel konularla ilgili teferruata tanzim etımefc-
tedir. 

Ek Sözleşmenin ihtiva etltiği 'maddeler aşağıd a izah olunmuştur. 

Madde 1. — (Bu (maddede 'Söyleşmenin tadil o kınan maddeleri ile 'Sözleşmeye 'eklenen yeni mad
deler yer almaktadır. Şöyflle Mı; 

'1 . . Sözleşmenin 2 njci ımaddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendinde slöz konusu edilen Devlet De
miryolları ve Lftmanları lîişletime G-eoıel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ille (e) hendlinde ssözfii 
edilen Askerî Fafbrîkallar T'ekaüt ve Muavenet Sandığı (Sosyali Sigortalar Kuruımuna devredildiği 
için (d) ve (e) Senidi kaldırılmKş, diğer taraftan yeni (d) (bıendi ile Emleklii 'Sandığı mevzuatının da 

Sözleşmede yer alllma'sı sağlanmıışltıır. 
'2. Alman mevzuatıma göre gelir veya aylık almak'ta olan veya ıgelir veya aylılk bağlaraması iste

ğinde bulunan (bir kimıseye sağlık yardımları yapılması yönünden hanıgîi • Alman hasftalılk «andığının 
yetkili olduğu hakkındaki 14 ncü maddenin 2 nci fıikrası yapılan değiişitoliMe itavzilh edilmiştir. 

3. 30 .ncu 'maddenin 1 tıJc'i fıkraısıntdaki «prim ödeme süresi» sigortalıların lehine «sigortalılık 
süresi» olarak değiştirilmiştir. 

(4. «>38 a» maddesi ile Türkiye'deki' çocuklarına baıkmıyan işçilerin çoculk paralarının doğrudan 
doğruya Türkiye'de çocuklara balkan kimselere 'gönderiilımesai temin edilmiştir, 
:;•';'5. • ı«4'7 a» maddesi lüle, ımıuvazza'f konsolosluklara vatandaşlarının haklarını yetki belgesi ibra

zına lüzum kalmadan koruyabilme ve gerekli işle mleri yapabilmıe yetkisi veriilımliişdir. 
'6. 48 inici ^maddede yapılan değişiklikle; Eimeklî Sandığı ile ilgili 'amiek'lıillik üsleri 'için, T. C. 

Emekli Sandığı Cfene! Müdürlüğü Irltiibalt Bürosu olarak •görevleniditrilmilştiir. 
Madde % — Bu madde, Ek 'Sö!zleşımenin geçerlik 'Süresinin 30 Nisan U9<04 tarihli -Sözleşme ile ay

nı olduğuna dairdir. 
Madde 3. —< Bu maddeye göre; Federal Alma-nya Cumhuriyeti Hükümetli, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetine, Ek Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içlkılde aksine bir beyanda 
bulunmadığı takdirde Elk Sözleşme! Beriin Land'ı için de muteber olacaktır. 

Madde 4. — Bu maddenin 1 nci fıkrası, Ek Sözleşmenin1 onayflanma)sı ve «onaylama belgelerinin 
Ankara'da'teaıti edileceğine,. 

'2 nci fıkra ise; Ek Sözleşmenin onaylama (belgelerinin teati olunduğu ayı takilbeden ikinci ayın 
birinci günü yürürlüğe gireceğine 

dairdir. 
Yukarda izah olunan Ek Sö'zleşımenin onaylanmasına mütıedair kanun madıdeleri aişağıda asçık-

lantaınştm 
Madde 1. — E'k (Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğunu belirtmektedir. 

Madde 2. —Kanunun yürürlük tarihine mütedairdir. 

Madde 3. — Bu maddede 'kanunu yürütüm organı belirtilmektedir. 

Dışişleri. Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 2 . 3 . 1971 
Esas No. : 1/309 

Karar No. : 11 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ni
san 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onaylan-
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masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere, Almanya 
Cumhuriyeti ile aramızda imzalanıp halen yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Alman Sigorta mevzuatı arasında lüzumlu koor
dinasyonu temin etmek gayesiyle, bâzı maddelerin tadiline mütedair Ek Sözleşmenin onaylanması 
hakkında hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa olu
narak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Manisa 
E. Akça 

Afyon K. 
M. R. Çerçel 

İstanbul 
M. Yardımcı 

İzmir 
§. Osma 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İzmir 
S. Adalan 

Balıkesir 
A. î. Kırımlı 

Çankırı 
TL Dağlı 

Kocaeli 
N. Erim 

Adana 
A. E. GüUüoğlu 

İstanbul 
N. 1. Tokgöz 

Konya 
/S. Koças 'A 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 
Esas No. : 1/309 
Karar No. : 21 

Çalışma Komisyonu raporu 

28 . 5 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ni
san 1964- tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında ek sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Çalışma Bakam ve Dışişleri Bakanlığı tem
silcisi de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Gerekçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Hü
kümetimiz tarafından imzalanan ve halen yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin, T. 
C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunun Alman Sosyal Sigortalar mevzuatı arasında
ki koordinasyonu sağlamak maksadiyle adı gecen sözleşmenin bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
yeni maddeler eklenmesine mütedair ek sözleşmenin onaylanması hakkında hazırlanmış bulunan 
tasarı, prensip itibariyle uygun mütalâa olunarak Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Çalışma Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Kayseri Bursa Adana Adıyaman 

E. Turgut E. Mat Ş. Yılmaz M. Z. Adıyaman 

Ankara 
F. N. Yıldırım 

İstanbul 
II. Türkay 

Kocaeli 
V. Engiz 

İzmir 
B. Asutay 

Zonguldak 
H. Baytürk 

İzmir 
K. önder 
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Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/3Û9 
Kamr No. : 113 

— 4 — 
Bütçe Plân Komisyonu raporu 

19 . 10 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fede
ral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı) ile ön havaleleri uyarınca Çalışma ve Dışişleri komisyonlarının tasan hakkındaki mütalâa
larını muhtevi raporları, Çalışma Bakam ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduk
ları oturumda görüşüldü; 

Tasarı; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 
halen yürürlükte bulunan 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine, T. C. Emekli San

d ı ğ ı mevzuatını da ithal ederek her iki ülkede geçen hizmetlerin tevhidini sağlıyan değiştiricin 
ve yurtta, geçimlerini temin ile yükümlü yakınlarına gerekli yardımı yapmaya icbar edici ilâve 
hükümleri havi Ek Sözleşmenin onanmasını öngörmektedir. 

Mâruz gerekçe muvacehesinde tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkanvekili 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
•C. Yorulmaz 

Çorum 
II. Topçubaşı 

İzmir 
A, N. Üner 

Maraş 
A. tmamoğlu 

Bu Raporda Sözcü 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Denkli 
H. Oral 

Kastamonu 
// . Tosyalı 

Tokat 
/. H. Balcı 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Bolu 
/ / . İ. Cop 

Eskişehir 
1. Angı 

Malatya 
H. Gökçe 

Trabzon 
A. Şener 

Ankara 
/ / . Balan 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

İzmir 
A. N. Erdem 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. R. Vzuner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Nisan 
1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onaylanması

nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1-. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında akdolunan 30 Nisan 1964 tarihli Sözleşmenin bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Söz
leşmeye bâzı maddelerin eklenmesi hakkındaki 28 Mayıs 1969 tarihli Ek Sözleşmenin onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakaanlar Kurulu yürütür. 

19 . 4 . 1970 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

İmar ve iskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Sanayi Bakam 
S. Kthç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

içişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Güle* 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Dışişleri Bakanı ^ 
1. Çağlayangü 

Tioaret Bakanı 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turimn ve T&. Bakam 
N. Cevheri 

Gençlik ve Spor Bakam 
t. Stzffin 
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TÜRKÜYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 30 Nİ
SAN İ M TARİHLÎ SOSYAL (GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN TADİLİ HAKKINDA EK 

SÖZLEŞME 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
BAŞKANI 

VE 

FEDERAL ALMANfYA CIBUHURÎYETİ 
BAŞKANI 

30 Nisan 1ÖİG4 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (aşağıda Sözfleşmıe -olanak anılacaktır) ta
dili ve o Sözleşmeye bâzı maddeler eiklenmesi hususunda Ibu Ek Sözleşmenin aikdi içatı anlaşmaya 
varmışlar <ve bu maksatla işjbu Ek Sözleşmeyi akdetmek "üzere : 

TürfMye Cumhuriyeti 
Başkanı 

Dışişleri Bakanlığı Sosyal İşler Dairesi Genel Müdürü 
ZÜBEYİR BENSAN'ı 

Federal Almanya Cuımlhuriyeti 
Başkanı 

Federal Dışişleri Bakanlığı DevHelt Sekreteri 
DR. CÜNTHER HARKORT'u 

ve 
Federal Çalışıma ve So'syal İşler Bakanlığında 'Gene! Müdür 

PROF. DR. (KURT JANTZ'i 

ketadüerini temsile yeltiküli kılmışlardır. 
Temsilcililer usulüne uygun olarak tanzim edilen salâhiyet be^gelerliKii karşılıklı olarak teati et

tikten sonra, aşağıdaki humuslarda mutabakata varmışlardır. 

Madde — 1. 

1. Söyleşmenin 2 nıci maddesinin 2. numaralı fıkrasınıın (d) bendi, aşağıdaki şelkildıe değiştiril
miştir. 

«&) Türkiye Cuimlhuriyelti BmıeHi Sandığı,» 
2. Sözleşmenin 2 nici maddesinin 2' tıumaralı f ıkrasmnun (ıe) bendi kaldırılmıştır. 
3. Sözleşmenin 14 mcü maddesinin 2 numaralı) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(12) Birinci fılkraya göre : 
Alman mevzuatı uygulandıığı takdirde, bu kim şeriki en sion bağlı buflıumlduğu Kranlkenkasse yet

kilidir. 
Türk mevzuatı uygulandığı takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumu ydtikilidir. 
Böyle yetlkMi bîr Krankenikaöse yoksa, veya yetkili merci bir Ortskrarikenkasse veyaihut Land-

kranlkenlkasse ise, bu takdirde, «Allgemeine Ortskran>kerikassıe für den llinksrheini&chen Landkreis 
Bonıı, Bad Godesberg» yetkilidir. 

4. Söizleşmenin 3(0 nleu maddesinin 1 numaralı fılkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«1. Aylığın hesaplanmasında nazara alınacak esaslar Alman menjjzuıaltına göre (kabul edilen si

gortalılık sürelieritae 'göre hesaplanır.» 
5. Sözleşmeye 313 ncü maddedeta sonra aşağıd akı «38 a» maddesi eklenmiştir. 
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Madde —. '33. a 

(il1)* lîşıçi kendisim'e ödenen ıçocuk zamlarını çoculkların bakımımda ku'llanımıadlğı takdirde, aşa
ğıdaki büküm uygulanır : 

ıa) Yetkili makam, çocukların ijkamet eitMği ülke irtibat bürosunun talebi ve aracılığı üzerine 
çoculk basma isalbet eden çocuk parasını gerçekte gocuklara bakan gerçek veya tüzel kişiye ödemek 
suretiyle, tediye vecibesini yerine getirmiş olur. Çocukların bakımına halk sahibimin eşinden gayrı 
şahıslar da katılıyorsa, Ibu takdirde çocuk parası eşe ödenir. Çocuklarım bakımına birden faala şa
hıslarım katıldığı diğer hallerde, çocuk parası, çocuklara en çolk bakan şahsa ödenir. 

Ib) «<aı» bendime 'göre, 'bir çoculk ıbaşftıa isalbet eden çocuk parası, bütün çocuklara aiıt toplam 
çocuk parasının, >çocuk adedine eşıiit surette taksi mimden elde edilen <mielblâğd}r. 

ıc) ıHalksız ödenen çoculk paralarının istirdadı hakkımdaki mevtzualt muvacehesinde, çocuk pa
rası işçiye ödenımiiiş sayılır. 

2. 1 mci fıkranın «a» bendinde söz konusu talepnamede çocuk parasının ödenmesi gereken 
gerçek veya tüzel şahsın belirtilmesi gerekir. Yetkili merci 1 mci fıkranın «a» bendinde söz konusu 
talepnamede verilen bilgileri ayrıca tahkike lüzum kalmaksızın, bu talebe uyar. Yetkili merci, 
irtibat bürosu tarafından belirtilen şahsa ödemeyi yapmakla tediye vecibesini her halükârda ye
rine getirmiş sayılır. 1 nci fıkrada derpiş olunan ödeme şartlarının ortadan kalkması halinde du
rum, çocukların ikamet ettiği ülke irtibat bürosu tarafından, yetkili mercie bildirilir. Yetkili mer
ciin ödemeyi durdurabilmesi veya ödemeyi çocukların ikamet ettiği ülkedeki başka bir şahsa çevi-
rebilmesi, ancak çocukların ikamet ettiği ülke irtibat bürosuna önceden haber vermesi ve durum 
hakkında mütalâasını bildirmesine imkân bırakmasiyle mümkündür. 

6. — iSözleşmeye aşağıdaki «47 a» maddesi eklenmiştir : 

Madde — 47. a. 

Bir Akıd tarafın muvazzaf konsoloslukları, kendi yurttaşlarının haklarının korunması ve te
minat altına alınması bakımından, diğer Âkıd Taraf ülkesinde, ayrıca bir yetki belgesi ibrazına lü
zum kalmaksızın gerekli işlemlere tevessül etmeye yetkilidirler. Özellikle kendi yurttaşlarının 
menfaatleri yönünden 43 ncü maddede söz konusu mercilere ınüracaat edebilirler, bilgi verebilir
ler ve hukukî yardımda bulunabil ini er. 

7. — Sözleşmenin 48 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının «'Türkiye'de» tâbirinden sonraki kıs
mı, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bütün sigorta kolları için : 
Sosyal Sigortalar Kurumu 'Genel »Müdürlüğü, Ankara. 
Emekli Sandığı ile ilgili emeklilik işleri için : 
T. O. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Ankara. 

Madde — 2. 

Bu ek sözleşmenin geçerlik süresi 30 Nisan 1964 tarihli sözleşmenin aynıdır. 

Madde — 3. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, bu ek sözleş
menin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde aksine bir beyanda bulunmadığı takdirde, 
bu ek sözleşme Berlin Land'ı için de muteberdir. 
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'Madde — 4. 

1. ÖBu ek Sözleşmenin onaylanması gereklidir. Onaylama belgeleri en kısa zamanda Ankara'da 
teati edilecektir. 

2. Bu ek sözleşme onaylama belgelerinin teati olunduğu ayı takibeden ikinci ayın birinci 
gününden itibaren yürürlüğe girer. 

Usulü dairesinde yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan temsilciler yukarıdaki hususları 
teyid zımnında, Ibu ek «sözleşmeyi imzalamışlardır. Bu ek sözleşme Bonn'da yirmisekiz Mayıs bin 
dokuzyüz alltımışdokuz tarihinde iki Türkçe ve iki Almanca olmak ve her iki dildeki metinler aynı 
derecede muteber 'sayılmak üzere dört nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

Bonn, 28 Mayıs 1969 

Federal Almanya 
Türkiye 'Cumhuriyeti Cumhuriyeti 

adına Adına 

(M. Meclisi S. Sayısı : 432) 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / O O y g I p ç j g | < 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma 

ve Plân komisyonları raporları (1 /309) 

Millet Meclisi 
Bütçe Pimi Komisyonu 

Esas No. : 1/309 
Karar No. : 116 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

3 . 12 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2 mci Toplantı yılında gmıüşülereık karara 'bağlanan (Türkiye Gulmhuriyeti Hükümeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında '30 Nisam 1964 tarihli Sosyal iGiivenlik Sözleşme
sinin değiştirilmesi hakkında karnın tasarısı) bu toplantı yılımda yeniden benijmsenımeik üz-ere Ko
misyonumuza gönderilmiştir. S. Sayısı 432 olan Bap'or Komisyonumuzca aynen 'bonimısenımiştir. 

Genel Kurulun tastvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olıunur. 
Başkan 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Amasya 
8. • Ay gün 

Hatay 
/ / . Özkan 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

İmzalda bulunamadı 
Mğde 

N. Kodamanoğlu 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 
İmzada bulunamadı 

Anikara 
T. Toker 

imzada bulunamadı 
izmir 

K. önder 

Malatya. 
'M. Kaftan 

Sivas 
E. Kangal 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Aydın 
N. Menteşe 

Kars 
K. Okyay 

imzada bulunamadı 
Malatya 

A. Karaarslan 

Trabzon 
E. Dikmen 

Zonguldalk 
üC. Nedimoğlu 

Afyan K. 
H. Hamamcıoğlu 

imzada bulunamadı 
Diyarbakır 

S. Savcı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

imzada bulunamadı 
Manisa 

II. Okçu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

ı^a^ı 





Dönem : 3 / O / 
Toplantı : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayuı : 4 û 4 

24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Ana
yasa ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 58 

numaralı Geçici Komisyon raporu (1 /537) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 10 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-70/12724 

l[İLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 15 .10 . 1971 tarihinde kararlaştırılan 
«24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı» ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

24 . 12 , 1Ö63 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve 

gerekçesi 

I — GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerini değiştiren ve buna bâzı yeni maddeler eldi
ven Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile ilgili ola
rak 121 nei maddeyi yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Yeni 121 nci madde; - Kamu tüzel kişiliği halinde - kurduğu Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun idaresini bir temel ilkeye dayandırmış bulunmaktadır. Bu temel ilke tarafsızlıktır. 

Tarafsızlık ilkesi, 121 nci maddeye göre : 
a) Yönetimde, 
b) Denetimde ve, 
c) Yönetim organlarının kuruluşunda dikkate alınacaktır. 
Gene Anayasaya göre, «Tarafsızlık» - Her türlü radyo ve televizyon yayınlarında - da göz 

önünde bulundurulacak bir ilkedir. 

121 ned madde, ayrıca Kurumun yayınlarında uyulması gereken temel ilkeleri de belli etmiştir. 
Böylece haber ve programların : 

a) Seçilmesi, 
b) İşlenmesi, 
c) Sunulması, 
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d) Kültür ve eğitime yardımcılık görevimin yerine getirilmesi, Devletin ülkesi ve ulusuyla 

bölünmez bütünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, demokratik lâik ve sosyal Cumhuriyetin, 
Millî Güvenliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması, radyo ve televizyon yayınlarının genel 
ilkesi olmuştur. 

Anayasanın bu hükmü karşısında, TRT Kurumunu yönetiminde tarafsız kılmak, denetiminde 
bugüne değin karşılaşılan güçlükleri gidermek, yayınlarının genel yönünü tesbit etmek için 359 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin Anayasanın temel ilkeleri yönünde değiştirilmesi gereği orta
ya çıkmış bulunmaktadır. 

II — MADDE GEREKÇELERİ 

Birinci madde gerekçesi : Anayasanın 121 nci maddesinde genel gerekçede de izah edildiği şe
kilde, Kurumun temel niteliği «Tarafsızlık» olarak kabul edildiğinden, bu madde tanzim olunurken 
evvelce mevcut «Özerk» tâbiri yerine «Tarafsızlık» kelimesine yer verilmiştir. Kurumun kısa adın
da bir değişiklik yapılması uygun görülmemiştir. Çünkü, gerek memleket içinde, gerek memleket 
dışında bu kısa adla tanınan Kurumun adının korunması uygun görülmektedir. 

ikinci madde gerekçesi : Kurumun görevlerinin ve aynı zamanda Anayasanın 121 ve diğer 
maddelerinde yer alan yayın esaslarının bu madde içinde toplanmasında yarar görülmüştür. 

Bu madde iki anakısımda düşünülerek düzenlenmiştir : 
I - Görevleri : 

II - Yayın esasları : 
I - Kurumun temel görevi, yurt içi ve dışında yayın yapmaktır. Bu görevini yerine getirirken, 

radyo ve televizyon istasyonları kurmak, bunları işletmek, geliştirmek ve genişletmek de Kurumun 
görevleri arasındadır. Ayrıca Kurum kendi tesislerinde kullanacağı araçlar cihazlar üzerinde araş
tırma yapmak suretiyle memleket içinde yapıma gidebilmek yollarını da arıyacaktır. 

I I - Haber ve programlara ilişkin olarak Kurumun yerine getireceği görevlerin temel ilkeleri ve 
nitelikleri bu maddede yer almış bulunmaktadır. Bu suretle yayın ilkeleri kanuni bir hale getirilmiş ve 
böylece yayınların Anayasa ve Atatürk Devrimleri doğrultusunda yapılması gereği kanuni aştırılmış 
ve 359 sayılı Kanunun eski 5 nci maddesinde Yönetim Kurulunun görevleri arasında 'sayılan yayın 
ilkelerinin, Kurumun görevlerini düzenliyen bu madde içerisine'alınması, Kurumun görevinin Ana
yasaya uygunluğunu sağlama amacına yönelmiştir. 

Üçüncü madde gerekçesi : Bu maddede, 359 sayılı Kanunda bulunmıyan ve bu kanunun tat
bikatı neticesinde ortaya çıkan sorunları karşılıyabilmek için 3 yeni organ meydana getirilmiştir. 
Bunlardan biri olan «Koordinasyon Kurulu» Kurum hizmetlerinin daha etkin biçimde yürütülmesi 
için kurulmuştur. 

TRT Seçim Kurulu ise, Kurum yönetiminde tarafsızlığı pekiştirecek ve her türlü şüpheyi or
tadan kaldıracak nitelikte kurulmuştur, (ilgili maddesinde daha geniş izahat verilecektir.) 

«Danışma kurulları», TRT yayınları hakkında, kamu oyunun ve çeşitli kuruluş temsilcileri
nin görüşlerini almak ve bundan yararlanmak maksadı ile kurulmuştur. (İlgili maddesinde da
ha geniş izahat verilecektir.) 

Dördüncü madde gerekçesi : Yönetim Kurulunun kuruluş tarzını tesbit eden bu madde, eski 
statüye nazaran bâzı yenilikler getirmiştir Evvelce 9 kişi olan Yönetim Kurulu, yeni madde ile 
11 kişiye çıkartılmıştır. Madde, Hükümet temsilcisi adedini üçe çıkarmak suretiyle, Hükümete 
daha geniş bir temsilci olanağı getirmektedir. 

Üniversitelerin Hukuk, iktisat ve Sosyal Bilimler fakültelerinden bahseden maddedeki, «Sosyal 
Bilimler» deyiminin, tatbikatta çok karışıklığa yol açtığı göz önünde bulundurularak «Siyasal Bil
giler» diye belirtilmiş ve böylece bir açıklığa kavuşturulmuştur. 

Diğer kuruluşlardan gelen temsilciler için seçim usulleri dışında bir değişiklik getirilmemiş
tir. 

Mi le t Meclisi .'('S. Sayısı : 434) 
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Kurum içinden gelecek temsilci sayısı, ikiden üçe çıkartılmış ve bunların, yayın, teknik ve 
idare alanlarından gelecekleri belirtilmiş seçim usûlleri tesbit edilmiştir. 

Maddenin diğer kısımlarında, Kurum dışı çeşitli kuruluşlardan gelen temsilcilerin, aday olarak 
nasıl tesbit edileceği ve TRT Seçim Kurulu tarafından nasıl seçilecekleri ayrıntıları ile belirtil
miştir. 

Bundan ayrı olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her hangi bir şekilde olursa olsun, siyasi bir 
parti mensubu olmamaları gereği dikkate alınarak, bunların en az bir yıl öncesine kadar bir 
siyasi parti üyesi olmamaları şartı da kanunda yer almıştır. 

Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerimin göırev süresi 5 yıldan 3 yıla indirilmiş ve görevlerinin sona 
ermesi halinde izlenecek usul kanunda belirtilmiştir. 

Beşinci madde gerekçesi : Bu madde Yönetim Kurulunun temel göîrevlerini tesbit etmektedir. 
Ayrıca diğer maddelerde de Yönetim Kuruluna görevler verdll'miştir. Eski kanunda «Yönetim 
Kurulu kuımnıun en yüksek karar ve yönetim organıdır» deyimi maddeden kaldırılmış ve Yönetim 
Kuruluna, kanunda tesbit edilen görevler verilmiştir. Bu suretle, yürütme ile karar organı arasın
da çıkabilecek görev uyuşmazlıkları ortadan kaldırılmıştır. 

Altıncı madde gerekçesi : Bu maddedeki en önemli değişiklik Genel Müdürün aynı zamanda 
Yönetim Kurulu Başkanı olmasının sağlanmasıdır, iktisadi Devlet kuruluşlarına uygunluğu sağ
lamak ve yürütmenin birliğini muhafaza edebilmek Üçün, Genel Müdürün Yönetim Kurulu Başkanı 
olması esası genel idare prensipleri.no uygunluğu açısından bu değişiklik getirilmiştir. 

Dokuzuncu madde gerekçesi : Genel Müdür ve yardımcılarının nitelikleri ve atanmaları bu 
maddede tesbit edilmiştir. 

Genel yönetim ilkelerine uygun olarak Genel Müdürün atanması Balkanlar Kuruluna bırakıl
mıştır. Atanmada sağlanan sistem, Genel Müdürün görevden alınması bahis konusu oüduğu zaman, 
tarafsız yayın yapmakla görevili olan kurumun, Genel Müdürünün, siyasi iktidarların eğilimlerine 
göre işlerinden uzaklaştırılamamalarının temini amacıyle değiştirilmiştir. Genel Müdürün madde
de belirtilen şartlar içinde görevinden uzaklaştırılabilmesi, TRT Seçim Kurulunun olumlu görüşü
ne bağlanarak, tarafsızlık daha da çok sağlanmış olmaktadır. 

Genel Müdür yardımcıları için her hangi bir sayı belirtilmemiştir. Hizmetin gelişmesi dikkate 
alınarak Genel Müdür yardımcılarının sayısının tesbiti kadrolar yönetmeliğine bırakılmıştır. 

Genel Müdür ve yardımcısı alabilmek için yüksek tahsil ve ayrıca en az bir yıl öncesine kadar 
bir siyasi parti üyesi olmamak şartı aranmıştır. 

Onuncu madde gerekçesi : Bu madde ile kurulan genel danışma kurullarının görevi, «Radyo 
ve televizyon yayınları hakkında kamu oyunun düşünce ve dileklerini aksettirmek» tir. 

Bu kurulun kompozisyonu, bir yandan siyasi partiler ve bir yandan da memleketimizin başlıca 
temel kuruluşlarıdır. Senede en az iki kez topllanacak olan bu kurul, Türkiye Radyo ve televiz
yon posıtalarından yapılacak yayınların nitelikleri hakkında istişari olarak görüşlerini kuruma 
bildirmek suretiyle yayınların olumlu bir biçimde yapılmasında etkiflli olacaktır. 

Kurul, maddede gösterilen kıvranışların temsilcilerinin katılmasıyle toplanacak ve kurum tem
silcileri de kurula, oy hakkı olmadan katılabileceklerdir. 

Kurum ayrıca, mahallî talepler hakkında bilgi sahibi olabilmek ve bunlardan da yararlanabil
mek maksadıyle özel ve geçici danışma kurulları kurmaya madde ile mezun kılınmıştır. Esasen bu 
madde eski kanunda da vardır. 

Onaltmcı madde gerekçesi : Anayasanın 26 ncı maddesi, «Basın dışı haberleşme araçlarından 
fertlerin ve siyasi partilerin yararlanma hakkı» nı bir Anayasa ilkesi olarak derpiş etmiş bulun
maktadır. Bu nedenle 16 ncı maddeye getirilen yenilik, bu yararlanma hakkını tesbit etmeye ma
tuftur. 

Ancak, Parlâmentoda hiç temsil edilmiyen veya belli oranda temsil edilemiyen siyasi partiler 
bu haktan yararlanamıyacaklardır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 434) 

http://prensipleri.no


- 4 -

Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda grupu bulunan siyasi partilerin bu yararlanma 
hakkı, radyoda âzami 20 ve televizyonda 10 dakikadır. Asgari had ise, gerek radyo ve gerek tele
vizyonda 5 dakika olarak tesbit edilmiştir. 

Siyasi partilere ayrılacak olan bu müddetler ve takibedilecek usul, maddede açıkça gösteril
miştir. 

Siyasi partilerin seçim zamanlarında radyolardan yararlanma hakkı seçim kanunlarına bırakıl
mıştır. 

Siyasi partilere tanınan yayın olanaklarından yararlanamıyan Hükümet Başkanlarının Devlet 
sorunları konusunda yapacağı konuşma ve açıklamaları bu maddenin kapsamı dışında düşünül
müştür. 

Onsekizinci madde gerekçesi : Memleketi dışarda tanıtıcı programların yanısıra, memleketimize 
karşı çeşitli radyoların Türkçe yayınlarında yaptıkları propagandaya karşı yayin yapabilmek 
amaciyle, kurumun Dışişleri Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği yapması gerekmektedir. 

Devletin dış politikasına ilişkin yayınlarda daha hızlı işliyen bir mekanizmanın kurulması mad
dede öngörülmektedir. Bu nedenle, adı geçen Bakanlık içinde yalnızca bu işle görevlendirilecek 
bir büronun, kurum ile birlikte çalışması gerekli görülmüştür. 

Yirmidördüncü madde gerekçesi : Eski maddede 300 000 000 lira olan kurum sermayesi madde
de yapılan değişiklik ile 1 000 000 000 liraya çıkarılmaktadır. Sermayenin artışı, kurumun bil
hassa bütün Türkiye'yi kapsıyacak TV Şebekesi kurulması ve bununla ilgili olarak işletme mas
ruflarının büyümesi ile ilgilidir. Kurulacak tesislerin değeri esasen kısa bir sürede bu rakama ula
nacak niteliktedir. 

Yirmiyedinci madde gerekçesi : Maddedeki değişiklik sadece Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ye
rine Başbakanlığın konulmasından ibarettir. 

Yirmisekizinci madde gerekçesi : Bu maddede yapılan değişiklik ile, kurum bütçesinin, bütün 
İktisadi Devlet Teşekkülleri sistemine uygun olarak, Yönetim Kurulunun tasdiki ile yürürlüğe gir
mesi sağlanmıştır. 

Otuzbirinci madde gerekçesi : Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklik ile, radyo ve tele
vizyonlardan alınacak yıllık ruhsait ücretlerinin belirtilmesidir. Radyo ve televizyon ruhsat ücret
leri Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle tesbit edilecektir. 

Otuzüçüncü madde gerekçesi : Maddenin eski şeklinde bulunan, «Bu kanundaki özel hüküm
ler saklı kalmak kaydı ile» ibaresi yerine, 359 sayılı Kanunun yedi yıllık uygulamasından edini
len tecrübeye göre, her hangi bir tedahüle meydan vermiyecek açıklıkta. «Bu kanundaki özel hü
kümlerle düzenlenen hususlar dışında kalan konularda» ibaresi konulmuştur. Kurumun, bu istisna 
dışında İktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hükümlere tabi bulunması, başka bir de
yimle kurumun İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünün bu is/tisnalar dışında muhafaza edilmesi 
maddesi öngörülmüştür. Kurumun, yapmakta olduğu görevden doğan ve diğer İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden ayrılık arz eden nitelikleri, istisnai hükümlerinin varlığını ve bu istisnai hü
kümlerinin açık olarak belirtilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Maddede, ilgili Bakanlık olarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yerine, Başbakanlık gösterilmiş
tir. 

Otuzdördüncü madde gerekçesi : Kurum yüksek denetleme kurulunun denetimine tabidir. Yük
sek Denetleme Kurulu kendi mevzuatına göre İktisadi Devlöt Teşekküllerindeki denetimini, idari, 
malî ve teknik konularda yapmaktadır. Yayın hizmetlerinin denetimi dışarda bırakılmıştır. Madde
nin eski şeklinde bu husus tasrih edilmemiş ve sadece kurumun yüksek denetleme kurulunun dene
timine tabi bulunduğu belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada Turizm ve Tanıtma Bakanı yerine Başbakanlık konulmuştur. 
Maddeye eklenen üçüncü fıkrada, uzun zamandan beri üzerinde durulan ve Yüksek Denetleme 

Kurulunun TRT için verdiği yıllık raporlarda bir çözüm tarzına bağlanması temenni olunan bir ko
nunun düzenlenmesi öngörülmektedir. 

MiHe/t Meclisi (S, Sayısı : 434) 
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Yüksek Denetleme Kurulu raporlarımda, Kurumum bâzı işlemleri hakkında temenni olunan 
«teftiş ve tahkik» konusu, bu teftiş ve tahkiki yapacak bir merciini buiumımaması vteya bu konu
nun çeşitli Danıştay kararları ile çerçevelenmiş olması nedeniyle gerçekleştirilmemelkte ve bu, 
kurum yönümden türlü eleştirilere yoi açmakta âdi. 

Tasarı, bu konuya, Anayasa ile öngörülen: «tarafsızlık» ilkesi do göz önümde bulundurularak 
bir çözüm yolu getirmıdktedir. Buna 'göre Yüksek Denetleme Kurulunun teftiş ve tahkikini gerek
li gördüğü kontunun araştırılması ve kesin bir sonuca bağlanlması, Başbakanın talebi üzerine 
Maliye Teftiş Kurulıuuica yapılacak ve rapor sonluçları gerektiğinde Başbakan tarafındam adalet 
merciüorine gönderilecektir. 

Kırkaltımıcı «madde gerekçesi : Bu maddeye getirilen -em önlemli değişiklik, kurum içinden 
Yönetim Kuruluma getirilecek personelini durumlandır. Kurumda belirli btk* görev ve özellikle 
yürütme görevi alma'ş olanlarım Yönetim Kuruluna seçilmeleri halinde eski kadroları ile ili
şiklerinin devaaıı etmesi bu ımadde ile ömlenimis. bu lummaktadır. Hem memur hem de âımir olmak 
gibi bir durum, .ortadan kaldırılarak lidaremilm birliği ilkesi korıımmuştur. Ancak bu şekilde 
Yöniet'ilm Kuruluna seçilenlerin personel haklarınım saklı kalacağı da, bir hulkuk ilkesi olarak 
muhafaza edilmiştir. 

Ayrıca kurum personelinin, kurum dışında ve eğitim kurtumllaıında görev alabilmeleri kuralı 
muhafaza edilmiş ve buma izin veranıek, Yönetim Kurulumun yetlkisi içinde görülımüştür. 

Kırkyedinci madde gerekçesi : Kurumun bu kamunflla kenidisine veıilen görevlerimi yerine 
getimiıeısıifmde gerekli olacak tanzimi tasarrufları yapması, eskiden olduğu gibi muhafaza edil
miştir. Hizmeti yürütebilmıolk için yapılması ve uygulanmaya (konulması gereken yönetsmeiikleır. 
Genel Müdürlükçe hasırlanacak ve Yömıetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacaktır. 

47 inici maddemin eski şeklimde, persotmele tanınan haklar, bu maddede muhafaza edilmiştir. 
Ayrıca, kurum hiızmietleriinin gereği olarak, sözleşme ile personel istihdamı öngörülmüştür. Bu 
husus, aynı gerekçe ile, bütün dünya radyo ve televizyon idarelerimde «mevcut uygulanmaya ben
zer bir personel istihdamını mümkün Ikılmaktadır. Sözleşmueli peirsoaıell istihdama, 47 nci mad-
ebetnin. esiki şeklinde de mevcuttur. Maddemin yend sekilinde kotmuya açılklık getirilonistir. İstisna 
akdi ile istihdam, kurum dışı sanatçı ve program yapıımcalaruıı kapsamaktadır. 

İkinci madde gerekçesi : Tasarımımı Elfoümcâ maddesi ile 359 sayılı Kamumun 42 misi maddesine 
iki fıkra eklenmiştir. Maddeye yapılan ekler, 35 9 sayılı Kanıununı 7 yıllık uygulamasıınıda karşı
laşılan güçlüklerin oırtadan kaldırılması aımacıma yömeılımiştir. 

a) Eklemen birimci fıkra ille, kurumun düşarıdam ithal edeceği radyo ve televizyon işletme 
malzemeleri gümrük vergi, resim ve harçlarımdan ımuaıf tutulmjaktaıdar. Memleketimizde, radyo 
televizyon kurma ve işletme telkeıli TRT ye verilınlilş bulunduğundan), bu çeşit malzemeyi ithal etme 
yetkisine sahip tek Devlet kuruluşu TRT dir. Kurumı, kamu görevi yapan biır yayım; organı
dır. 

b) Maddeye eklemen ikinci fıkra ile, kurumun televizyonda yayımlanmak üzere dışamdam 
getireceği filmlerim 2/11551 sayı ve 19 . 7 . 1939 tarihli Nizamnameye tabi olmaması hususu 
kabul edilmiştir. Kurumca ithal edilecek filmlerin yayından ömıce sansüre tabi tutulması, (modem 
habercilik ve yayımcılıkla bağdaşamıyacağı gibi nizamnamemin öngördüğü çeşitli formaliteler, 
süratle gösterilmesi gereken filmlerin, tamamen aktüalitesd kaybolduktan sonra 'kurıımum elime 
geçmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu husus esasen ilgili mercilerce de kabul edilmiş, ve haber 
filmleri için istisnai işlemler yapılması gereği kabul edilmiştir. Amealk, sadece konulu filmler 
için öngörülen ve televizyon hiç dikkate aüiimmadan hazırlanılmış bulunan çok eski tarihli bir 
Nizamnamenin TV filmlerime uygulamaması, kurumum TV yaymilarmı gereği gibi yerine getirmesi
ne engel teşkil etmektedir. Filmler, yayından önce. yayım ilkelerime uygunluğu bakımından 
kurumca demetimden geçirildiğiımden, sansürce yas. klamabilecek bir filmin gösterilmesi esasen sö?« 
konusu olamıyacaktır. 
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Üçüncü madde gerekçesi : Tasarının üçüncü maddesi ile, 359 sayılı Kanuna dört ek madde 

i'iave olunmuş nır. 
Ek madde 1 in gerekçesi : 359 sayılı Kaıranr. ilâve olunan birinci ek madd'e ile, bu tasan îe 

kendisine özei görev verilen TRT Seçim Kuru'unun kurulluış v~ ça. şma esasları düzenleıuv.jş-
tir. 

Gerek Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak seçim işlemlerini kolaylaştırmak ve gerekse, 
seçimi, tarafsız bir kurula yaptırmak ve böylece Anayasanın* öngördüğü tarafsızlığı sağlamak 
amacı ile TRT Seçim Kurulunun teşkil edilmesi zaruri görülmüştür. Kurul, Anayasa Mahkemesi 
Başkanımın Başkanlığımda Devletin tarafsız temel kuruluşlarınım başkan, rektör, genel sekre
ter ve genel müdürlerinden meydana gelmekte ve bütün işlemleri kurumca düzenlenmektedir. 

TRT Seçim Kurulu, ayrıca Genel Müdürün Bakanlar Kurulu taraflından görevden alınması ha
linde görüş bildirmekle de görevlendirilmiştir. 

Kurul, Anayasanın 121 nci maddesinde TRT Kurumunun yönetim organlarında da tarafsızlı-
ğıtı sağlanmasını öngören hükmün gerçekleşmesi için kurulmuş temel organlardan ıbiridir. 

Ek madde 2 nıin gerekçesi : îkimci ek madde, esasen halen kurum içinle bulunan ve bir yönet
melik ile çalışmaları düzenlenen koordinasyon kurulunu 'katrana bir kuruluş haline getirmektedir. 
Kurul, kuram idaresinin rasyonel ve süratli ve koordimeli çalıışımasımı sağlıyacak ve (böylece idarede
ki etkinliği sağlıyacaktır. 

Ek madde 3 ün gerekçesi : 359 sayılı Kanuna eklenen 4 neü madde kuruma halen uygulanmak
ta olan 1327 sayılı Kanunum ek geçidi 10 ncu maddesine bâzı istisnalar getirmektedir. Kurumum hiz
met özelliğinden doğan ve uygulanması zorunlu görülen istisnalar maddede ayrı ayrı belirtilmiş
tir. Yaym görevinin gerektirdiği nitelikte elemanımı kurumda görevlendirilmesi, yayım görevinim 
kesintisiz olarak yürütülmesi (bu istisna hükümle rînlin varlığını zorunlu [kılmaktadır. 

Ek madde 4 ün gerekçesi : Kütle haberleşme ve eğitim araçlarıınm başında radyo ve televiz
yon idareleri gelmektedir. Madde, radyo ve televizyonun îbu niteliğimi 275 sayılı Kamum yönümden 
düzenlemektedir. 

Geçici madde 1. 2. 3 : 'Tasarıya eklemen geçici maddeler Ikanumun yürürlüğe girmesinden sonra 
geçici nitelikteki süreli işleri ve yapılacak işlemleri belirten düzenleyici nitelikteki maddelerdir. 

58 Nıo. lu (TRT) Geçici Komisyonu raporu 

Mîllet Meclisi 
58 No. lu (TRT) Geçici Komisyonu 2 . 12 . 1971 

Esas No. : 1/537 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 

«24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - 'Televizyon Kurumu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve geçici ek maddeler ilâvesi hakkındaki kamum 
tasarısı»; Sayım Devlet Bakamı Mehmet Özgüneş ve ilgili öteki Bakanlık temsilcilerinin de ka-
taılmasiyle görüşülmüş; aşağıda gerekçeleri belirtilen değişiklikler yapılmış ve kabul edilen me
tin ilişikte sunulmuştur. 

'GEREKÇE 

Birinci m'adde — Komisyonumuzda tasarı metninim birimci maddesi maksadı ifade bakımım>-
dam yetersiz bulunmuş ve hemem heımen aynı unsurlar muhafaza edilerek mıetin yeniden yazıl
mıştır. — 
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İkinci madde <— 'Sevk edilen metim eksik ve redaksiyon bakımından yeniden yazılmayı gerek
tiren nitelikte bulunmuş ve bu sebeple madde Anayasanın 121 noi maddesinde yapılan deği
şikliklere paralel şekilde yeniden düzenlenmiş ve Kurumun geçen yedi yıllık uygulaması sırasın
da ortaya çıkan sakıncaları önlemeye matuf ted birler alınmıştır. 

Maddenin birinci bölümünün yazılmasında gö rev ve yayın lesaslarmın ayrı ayrı ve açıkça gö
rülmesine dikkat edilmiştir. 

Bunun dışında maddenin görevle ilgili kasmınıda ifade düzeltmeleri yapılmış, bu (arada .mil
letlerarası radyo - televizyon kuruluşları ve yabancı radyo - televizyon 'kurumları ile ilişkileri 
düzenleme konusunda eski kanunda mevcut önemli bir hüküm tasarı metnine «d» fıkrası olarak 
eklenmiştir. 'Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayım esasları tesbiıt edilirken, idarenin 
değişen ve gıelişen şajntlar içinde kanunlara uy gun ve kanunları açıklayıcı yeni esaslar da koya
bilmesi için metinde yer alan lesaslann «Başlıca esaslar» olduğu belirtilmiştir. 

Komisyonumuz, Devlet elindeki tek kütle h aberleşme aracı: olan TRT nin Anayasada öngö
rülen tarafsızlık statüsü içerisinden ancak Anayasanın meşru ısınırları çerçevesinde kalan gö
rüş ve düşüncelere karşı tarafsız olabileceği noktasından hareketle bütün faaliyetlerinde ve ya
yınlarımda TRT mim Anayasanın özüne ve sözüne tümüyle bağlı kalması gereğini tescil etmiştir. 

însıan haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal 'Cumhuriyetle Türk .Devletinin 
ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne bağlılık fikrinin güçlendirilmesi' gereği açıkça belirtilmiştir. 
Atatürk devrimlerini/n Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine ualaşmasını öngören dünya 
görüşünü yerleştirmek ve geliştirmek, öte yandan millî güvenlik ile genel ahlâkın gereklerini ve 
millî geleneklere gözetmek ilkellerine TRT nin yayın ülkeleri arasında önemli yer verilmiştir. 

Millî kültür ve eğitime yardımcılık görevi bulunan TRT nin bu'konulardaki yayınlarında Türk 
millî eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uyması tabiî bulunarak bu husus yayın esas
ları arasında açıklıkla beHrtitaiştir. 

Haberlerin toplam/ması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk il-
keelrine uyulması yanında bunların kamu oyuna iletilmesinde çağdaş habercilik teknik ve metot
larından yararlanılması da öngörülmüştür. Komisyonumuz haber ve yorumların birbirinden 
açıkça ayrılması ve gerek haberlerde gerekse yorumlarda kaynağın belirtilmesini hizmetin en 
iyi şekilde değerlendirilmesi bakımından gerekli bulunarak maddeye bu hususta hüküm koymuş
tur. TRT, yorumlarında, yorumcuların adlarını belirtecek ve Anayasa hükümlerine aykırı olmı-
yan karşıt görüşleri dengeli olarak yansıtacaktır. 

Maddenin son fıkrası Devletin dış ilişkileri ile ilgili 18 nci madde hükmü ile Seçim kanıınla-
rındakd 'hükümleri!, getirilen esasların istisnası olarak saklı tutmuştur. 

Üçüncü madde — Üçüncü maddede yapılan değişiklik şekil yönünden olmuş, Kurum organ
larının yönetim, seçim ve danışma organları şeklinde ikiye ayrılmasından vazgeçilmiş, madde bu
na göre yazılmıştır. 

Dördüncü madde — Yönetim Kurulunun kuruluş şeklini, üyelerinin hangi çevrelerden gele
ceğini ve seçim esaslarını düzenliyem dördüncü madde yeniden yazılmıştır. Genel Müdür ku
rulda üye oilarak bırakılmış, bunun yanında kurum bünyesinden Yönetim Kuruluna üç üye alın
masının sakıncalı olduğu düşünülerek ısadece bir üyenin varlığı yeterli görülmüştür. Bu üye 
kurumda ilk dört derece kadrolarında çalışanlar tarafından kendi aralarından seçilecek üç aday 
içinden, TRT Seçim Kurulunca seçilecektir. Böylece seçim mekanizmasındaki genel prensibin bozul-
mıyacağı düşünülmüştür. 

Bunun yanında, üniversitelerden gelecek üyeler için tasarının bir ayırım yaptığı, sadece Üni
versiteler Kanununa tabi üniversitelerden üye alınmasını öngördüğü, bunun yüksek bilim kuruluş
ları arasında tercih anlamına gelebileceği düşünülerek «Üniversiteler Kanununa tabi üniversiteler» 
kaydı kaldırılmış yönetim kurulu üyeliği için kaynak genişletilmiştir. Bu arada üniversitelerden 
seçilmesi düşünülen üyelerin sayısı artırılmış, hukuk, ekonomi veya siyasal bilimler dallarında 
Öğretim yapanlar ifadesi iki kısımda mütalâa edilerek yönetim kuruluna bir hukukçu, bir de 
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iktisatçı veya siyasal bilimci öğretim üyesinin girmesi sağlanmıştır. Madde metnindeki fikir ve ilim 
terimleri, yukarı fıkralarda belirtilen bilim dallarından bâzı üyelerin de göz önünde tutularak daha 
belirli alanlarda üye seçilmesini sağliamak amaciyle sınırlandırılmıştır. Üniversite organları bu fık
raya münhasır olmak üzere üniversiteler dışından da maddede belirtilen özelliklere uygun adaylar 
seçebileceklerdir. 

Komisyonumuz maddede öngörülen üyelerden üçü içtin «hükümet temsilcisi» ibaresini uygun bul
mamış bunun yerine «Bakanlar Kurulu kararnamesi ile atanacak üç üye» ibaresini amaca daha 
uygun görmüştür. Bu arada Hükümetçe atanacak üyelerden birinin mutlaka millî eğitim kesimin
den gelmesi bunun da millî eğitimin felsefesi, politikası ve yönetiminde üstün hizmet ve ihtisas 
ile tanınmış kişilerden olması, hizmetin eğitimle ilgisi dolayısiyle gerekli bulunmuş ilgili fıkra 
buna göre düzenlenmiştir. 

Beşinci madde — Maddenin metninde genellikle redaksiyon düzeltmeleri yapılarak yönetim 
kuruluna verilen görevlerin uygulamada her hangi bir tartışmaya meydan vermiyeeek açıklıkla 
belıirtilmesi öngörülmüştür. Bu arada maddenin girişine yönetim kurulunun kurumun «yüksek ka
rar ve yönetim organı» olduğunu belirten bir ibare eklenmiştir. 

Altıncı madde —• Maddede yapılan değişiklikler tasarıda sevk edilen esasların daha açıldıkla 
belirtilmesinden ibaret kalmıştır. 

Dokuzuncu madde — Bu maddede özellikle, tarafsız bir kamu tüzel kişisi olan TRT nin Genel 
Müdürünün görevden uzaklaştırılma esasları üzerinde durulmuştur. Maddede Genel Müdürün, 
açıklanan durumlar .meydana geldiğinde sadece Başbakan tarafından görevden alınması isteme 
hali yeterli görülmiyerek üçüncü fıkrada öngörülıen hallerin meydana geldiğine kanaat getiren, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupıı bulunan siyasi partilerden birinin de, yazılı olarak, TRT 
Seçim Kuruluna başvurabilmesi uygun görülmüştür. TRT Seçim Kurulunun kararının olumlu ol
ması ıhalinde TRT Genel Müdürü Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden mutlaka alınacak
tır. Yeni, Genel Müdürün değiştirilmesi için TRT Seçim Kurulunun bu hususta olumlu görüş bildir
mesi lâzım ve kâfi görülmüştür. 

Maddenin ikinci bendinde Genel Müdür veya yardımcısı olabilmek için aranacak nitelikler, 
440 sayılı Kanunun bu kanuna tabi kuruluşların genel müdür yardımcıları için aradığı niteliklere 
uygun şekilde yeniden yazılmıştır. Komisyonumuz hizmetin özelliğini dikkate alarak eski kanunda 
da bulunan, genel müdür yardımcılarından birinin yüksek elektrik veya elektronik mühendisleri 
arasından atanması kaydını yeni ıbir fıkra halinde metne ilâve etmiştir. 

Onuncu madde •— Geniş halk kütlelerinin TRT yayınları ile ilgili düşünce ve dileklerinin daha 
iyi) tesbiti amaciyle Genel Danışma Kurulu hakkmdaki maddeye bâzı kuruluşlar eklenmiştir. Bu 
arada ilgi ve yetkisi göz önünde bulundurularak Devlet Plânlama-Teşkilâtı metinden çıkarılmıştır. 
Bu hususta adı geçen 'teşkilâtın bir icra dairesi vasfında bulunmadığı dikkat nazarına alınmıştır. 

Onalitmcı madde — Anayasanın 36 ncı maddesinde öngörülen 'esaslara cevap ıverileeeği düşün
cesiyle Türkiye Büyük (Millet Meclisimde gmıpu Ibulunan siyasi partilere, kuvvet oranlarına <g!öre 
•radyo rv-e televizyonlardan yararlanma imkânı tarolımaik istendiği bu maddenin «gerekçesinde belir
tilmiştir. 

Ancak, TRT esas siyasi parti faaliydtlerineyakındam ve geniş 'ölçüde ilgi 'göstermekte; siya
si parti ileri .gelenlerinin memleket meseleleriyle ilgili (demeçlerini tarafısizlik ve "hakkaniyet ölçü
leri içinde yayınlanımakta olduğumdan, 'seçim za manlarundaki f aydalanma ışokil ve şartları da 
Seçim kanunlarında ayrıca düzenlendiğinden, Komisyonumuz maddede 'öngörülen düzenlemeyi 
Igerekli bulmayarak, bu maddeyi tasarıdan çıkarmıştır. • 

Onsekizinci madde — Devletin dış ilişkileriyle ilgili bütün yayınlarda, TRT niltı, Dışişleri Ba-
ikanlığmm 'bildireceği esasları göz önünde bulun durmaısı igereiktiği, yeni metinde 'eski 18 nci mad
deye göre daha açık şekilde teyidedilmiştir. 

Madde meltninide dış politika deyimi yerine daha geinliş ve 'zamanımız gelişme ve •gereklerine 
laiha uygun olan dış ilişLkiler deyimi kullanılmıştır. Günümüzün teknik imkânlarının artması do* 
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layıısiyle radyo ve televizyon yayınlarının yurt ıdışıınıdan kolaylıkla dinlenmesi imkân dâhiline 
girdiğinden metinde yayın .kelimesi, haber, yorara, ve diğer programları kapsıyacak bir genişlikte 
kullanılmiişttır. 

Maddede -Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlar ıkonusund'a TUT tarafından göz önüme alına
cak esasların yalnız dışişleri tarafından bildirileceği, ayrıca, Devletin dış ilişkileriyle ilgili yo-
mnıların, TRT nin kendi adına yorum yapamıyacağı ilkesinden istisna edilmiş 'olduğu, belirtilmiş
tir. 

Yimnidördüneü madde — Bu maddede, Kurumun 1 milyar liraya çıkarılan sermayesinin Ba
lkanlar Kurulu Ikarariyle 'bir misline kadar artırılabileceği kaydı getirilmiştir. 

Ayrıca, (b) fıkrasındaki «Geçici birinci madde» ibaresinin iltibasa yol açacağı diüşün'üil'erek, 
fıkra, bu Ikanunuim yürürlüğe girdiği tarihteki ödenmiş sermaye şeklinde düzeltilmiştir. 

öteyanidan, ımaddeye eklenen (c) fıkrası ile sermayenin (kaymakları arasına bu kanunun 
25 inici maddesi ve ıdiğer kanunlar uya-rmca yapılacak ayrımlardan sonra kalacak bakiyeler de 
eklenmiştir. 

Yirmibeşinci ımadde — Hükümet tasarısında bu maddenin değiştirilmesi istenmemişti. An
cak, yapılan değişikliklerin bu maddenin de değişmesini zaruri kıldığı 'görülmüş, bu görüşe Hü
kümet ide iştirak ederek aynı istikamette yenli bir metin getirmiş ve bu metin kabul 'edilmiştir. 

Yirmiyedinei madde — Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında Kuruma genel (bütçeden öden
mesi Öngörülen ınıiktarların, yatırım ve finansman programlarının hazırlanması sırasında, Baş
bakanlık, Maliiye Bakanlığı ve Kurum tarafından) birlikte teslbiti uygun 'görülmüş ve maddeye bu 
hususu sağlayıcı bir fıkra eklenmiştir. 

Yirmisdkiızinci madde — Geriel yatırım politikasının düzenlenmesinden fgörevli oluşu dikkate 
alınarak, 'Devlet Plânlama Teşkilâtlımın görüşünün alınması fikri maddeye eklenmiştir. 

Otuzbirinci madde — Anayasanın 61 nci maddesi, vergi, Tiesim ve harçların aşağı ve yukarı 
hadlerinin kamumla ıbelirtileceğini öngörmüş bu lunıduğundan; maddeye, bu hükme uygunluk sağ
lanması bakımından, radyo ruhsat karşılıklariyle ilgili tarifede yer alacak miktarların asgari ve 
âzami sınırlarını belirten kayıtlar konulmuştur. 

Otuzüçüncü madde — Bu madde Hükümet tasarısındaki şekliyle ayınien kabul edilmiştir. 
Otuızdördüneü madde — Madde metnindeki «gerekli ıgördüğü takdirde» ifadesi yerine, «(gerek

tiğinde» ifaldesinin kullanılması daha uygun bulunmuştur. 

Kırikaltıncı madde — Hükümet tasarısının Ibirinei, üçüncü ve dördüncü fıkraları prensiple
riyle kabul edilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarıdaki ikinci fıkra Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek Kurum personelinin özlük hakları 
ve bu görevden ayrılmasından sonraki hukukî durumuınlu teslbit eden iki fıkra sekilinde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Genel müdürün, genel müdür yardımcıları dışındaki personeli, lataması, görevden- alması Ye 
görev yerlerini değişftirm'eisi hususlarının Genel Müdürlükçe hazırlanıp Yönetim Kurulu kararı ile 
kesinleşecek Kurum Persoınlel Yönetmeliğinde düzenleneceği son fıkrada (belirtilmiştir. 

Kıpkyedinci madde — Tasarının 47 nci maddesi ile Ek 3 ncü maddesi birleştirilmiş ve Kurum 
personelini ilgilendiren konular bu madde içimde düzenlenmiştir. 

TRT personeline, 359 ve 1327 sayılı kanunlarla daha önce tanınmış olan imkânlar :ge»el faaitla-
ıriyle Ibu ımaddede konınmuştur. Ancak, 1327 sayılı Kanunun Ek geçici 10 IIKCU maddesinde TRT 
peı-soımeline verilmesi öngörülen, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamlarının verilmem'e-
si kaydiyle, 359 sayılı Kanunun 47 nci ımaddesiyle hükme [bağlatman ve halen uygulanmakta olan 
tazminatm miktarları bürüt aylığın yüzde altmışı ile sınırlandırılmıştır. Bu ıkonuınun, (görevin hiz
metin bütünlüğü içindeki önemi dikkate alınarak bir yönetmelikle tesfbiti de öntgörülmüştür. 

TRT hizmetlerinin özelliği ve sürekliliği dikkate alınarak, personele Devletin diğer personeli 
için önıgörülein sürelerin iki katına kadar faızla çalışma yaptırılabileceği ve 'ödenecek saat ücre
tinin Devletim diğer personeli için tanınan miktarlara 'bağlı kalacağı -maddede belirtilmiştir. 
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$59 sayılı Kanunun 47 mıci maddesi ve 1327 »ayılı Kamumun beşinci maddesi, Kurumun sözleş-

ımeili personel 'çalıştırmasına imkân vermekledir. Komisyonumuz, maddemin sözleşmeli personel ça
lıştırma imkânının sadece daimî kadro ile yaptiırılamıyam veya daimî kadro ile yaptırılmasında 
sakınca bulunan işler için kullanılmasını uygun görerek, maddeyi ;bu ımakısada paralel şekilde 
yeniden düzenlemiştir. 

Sözleşme kapsamına istisna akdi de girdiğimden, tasarının istisna akdi ile ilgili fıkrası me
tinden çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve ikinci maddesi — Bu maddenin, TRT Kurumu için hizmetin özelliğini dik-" 
ibate alarak getirdiği muafiyetin sınırları gemişletilmdlştifr. 

İkinci fıkrada yapılan değişiklikle de, uzun metrajlı filimler 'dışında kalan filimlerin genellik
le haber hizmetleriyle ilgili bulunduğu ve tanlarım zamanında Kurumun 'eline geçmemesinin hiz
metin değerini düşürme yanında kanunla Kuruma verilen çalbuık haber verme görevinin yerine 
getirilmemesi gibi bir durum yaratacağı düşünülerek, uzun metrajlı filimler dışıındalki filmlerin 
«Filimlerin ve filim senaryolarımın kontlrolunadair Nilaaımmıame» hükümlerine tabi olmadan Kuru
ma verilmesi »ağlanmak istenilmiştir. 

Ek Madde 1. — Kurumun Anayasanın 121 nci ımaddesrilne uygun şekilde tarafsız bir kamu 
(tüzel ıkişiisıi lölaralk 'Çalışabilmesi için Yönetim Kurulu üyellıeriinin bu tarafeızlığı sağlıyacak bir se
çim kurulunca seçilmelileri ıgareklbiği tasarının gerekçesinde ibellirtiknektedir. 

Komisyonumuz bu ,gerdkçeyi ıgöz önümde tutaralk, Hükümet tasarısında 'öngörülen Başfbaikan-
lılk Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Maliye ve Kültür Balkanlııkları »müsteşarlarının kurulda 
'bulunmasını sakıncalı ıgönmüştür. 

Öte yandan TRT Seçim Kurulu Genel Müdürün görevinden ^alınması yokunda, Başbakanım 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu bulunan ısiyasii partilerim istemlerimi görüşerek bir 
ıkanara ıbağlamaJkla görevlidir. Başbakanım TRT Genel Müdürü hakkmıdalki talelbini maiyetindeki 
memurlara değerlendirtip hükme bağlatmasının yaratacağı sakıncalar göz önünde bulumıdurula-
raik ve sıiyasıi partilerrin İddııaülaırını yürütme organında 'görev almış kişilere incıeletmenin idare* 
nin tarafsızlığı ıkonusunıda yersiz tartışmalara yol açalbiieceği dikkat nazarına lallınara/k; bu görev
liler maddeden çılkarıllmıştır. Bu iarada üniversitelerin kanun metnlimde ismen tercih edilmeleri ye
rine aralarımda seçim yapılması ve sayılarınım üçe indirilmesi uygun örülmüştür. Bu görev sa
hiplerinin TRT ıSeçüim Kurulu toplantılarımla bizzat veya kanuni vekiileniyie katılmalarınım sağ
lanması ımaddede şart (koşulmuştur. 

Ek Madde 2. — Koordinasyon Kurulu tasarıda dailıa ziyade iorali bir ocugan niteliğinde dü
şünülmüştür. Komisyonumuz bu nitelikteki bir organın varlığını sakıncalı bulmakla birlikte, 
Kuruım hizmetlerinde 'bir ıkooTidinasyomu da zaruri görmüştür. Bu düşünce ile Koordinasyon Ku
rulunun Genel Müdüre yardımcı bir organ olarak kuruülması ve çalışma esaslarının kurumun en 
yüksek yönetim ve karâr organınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbilt edilmesinin yerinde ola
cağı anlaşıldığından, maddeye ıbu maksadı sağlayıcı açılklılk ıkazandırılmıştır. 

Ek Madde S. — Tasarıdaki Ek Madde üç 47 nci ımadde ile (birleştirilmiştir. 
Bunum yerine (kurum yayınlarınım ilgili bakanlıklarla Ikoordinasyonunu sağlayıcı bir madde 

ımjetni yaızıllmış ve sunulmuştur. 
Bu metinde, kuruım yayınlarının büyük bir kısmınım Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olduğu 

dikkate alınmış, okul içi ve hail eğitimi konularımı kapsıyan programlarım Millî Eğitim B&fcamllğı 
ile kuruım tarafından birlikte düzenlenmesi esası getirilmektedir. 

Ayrıca, Kurum yayınlarınım Kültür Balkamlığı ile ilgili programlarının genel plânlamasında 
Kültür Bakanlığının; diğer balkanlıMıarla ilgili programlarımın genel plânlamasında da bu ba-
ıkanlıtolanm görüşünün alınması esası götiriflmekteıdir. 

Ek Madde 4. — Bu madde tasarıdaki şekliyle aynen Ikabul edilmiştir. 
Ek Geçici Madde 1. — Maddedeki «Kayyulm Heyeti» ibaresi yerine «Geçici Yönetim Kurulu» 

ibaresinin kullanılması ile, Kültür Balkamlığı Müsteşarı yertine ide Hacettepe Üniversitesi Rektörü-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 434) 



— l l -
uikı (kurul üıyesd 'oflıaralk .görevlendirilmesinin!. genel olarak tasarıda öngörülen ısîlsıtem yönlünden 
uygun görülerelk, madde bu sekilide yeniden yazılmıştır. 

Ek Geçici Madde 2. — Yukardaki muaddellerde Hükümet temsilcisi yerine «Hükümetçe atana
cak üye» deoilmesiınin daha uygum olacağı düşümıüllm}ü§ vıe (buna göre değişiklikler yapılmış ol
duğundan, bu maddede de aynı değişiklik yapıl muştur. 

Ek (Geçidi Madde 3. — Tasarının bu mıaddesıi sadece genel hukuk prensiplerinin -bir ıgereği ola
ralk «'Bu kanuna aykırı düşmıiyen hülkümleri» ibaresi eklenmek suretiyle Ikabul 'edilmiştir. 

Ek Geçıici Madde 4. — Bu ımadde redaksiyona tabi tutulmuştur. 
Ek Geçici Madde 5. — Bu muadde tasarıda mevcut değildi Komisyonda yapılan açıklamalar 

ve kurumun yeni oluşu dolayıs&yle Kuruma böyle bir imlkânm tanınması ve bunun da ıgeçioi ıbir 
süreyi foapsıaması yerinde 'bulunarak bu ımadde metne 'eiklenmişitir. 

Koımiistyomumıuz dördüncü 'maddeyi aynen kabul etmiştir. 
Keza Komisyonumuz yine beşinci ımaddeyi de aynen ıkabul etmiştir. 
Komıâsyonıumuz tasarının önemini .dikkate alarak Genel Kurulda öncelik ve (ivedilikle görüşül

mesi temıenaMî iiyille tasarıyı Yüksek Başkanlığa saygiyle sunmuştur. 

58 No. lu Geçici 
Komisyon Başikanı 
Afyon Karahiisar 

R. Çerçel 
İmzada bulüınamaldı 

Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Önadım 

Sözcü 
Niğde 

N. Kodamanoğlu 

Denizli 
F. Avcı 

Kâtip 
Erzurum 

Söz hakkım mahfuzdur Ankara 
R. Danışman E. Paksüt 

Elâzığ Erzurum, 
S. Güldoğan S. Araş 

Ek mıadde 1 e muhalifim (İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 

Erzurum 
S. Erverdi 

(İmzada baıHıunamadı) 

Gaziilaıntep 
Söz hakkım saklıdır 

§. Çamakoğlu 

İzmir Kocaeli 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

İV. Kürşad S. Yahşi 

Kocaeli 
V. Engiz 

Konya Manisa 
Söz hakkım .mahfuzdur M. Erten 

Y. öztuna 

Manisa 
8> Gümüşpala 

Muğla 
Muhalefet Şerhlim teklidir 

A. Buldanlı 

Niğde 
M. Ocakcıoğlu 

Ordu 
A. Topaloğlu 

S'akarya 
Söz halkkım mahfuzdur 

Y. Bir 

Sivas 
E. Kamga! 

İmzada bulunamadı 

Zoıfguüdafc 
Kevni Nedimoğlu 
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TRT Kanun Tasarısını görüşmek maksadı ile kurulan Geçici Komisyon Başkanlığına 

Bu tasarıya muhalefet şerhlerimi aşağıya çıkarıyorum. Rapora dercini saygı ÜO arz ederim. 
Muğla Milletvekilli 

Ahmet Buldanlı 

Muhalefet ŞeırM 

Madde 9. — 1 in (ç) Merasında zikredilen Genel Müdürün işten alınmalarını icabettiren hâdi
sede, bunun Başbakanın talebi üzerine TRT Seçim Kuruluna bildirilmesi özerkliğin başka bir ta
rikle tekrarından ibaret bör husus ihtiva etmektedir. Yani Devlet memurunun tâyinindeki usulle 
işten alınabileceğini: âmir hükme ve prensibe aykırıdır. 

Aynı muamelenin Parlâmentoda grupu bulunan partilere de imkân tanınması, TRT Genel Mü
dürünün devamılı olarak siyasi otoritenin basılası altında tutulmasına sebebolacaktır. Bu bakımdan 
bu fıkranın maddeden çıkarılması gerekmektedir. Anlattığım esbabı muclilbe ile bu maddeye muha
lifim. 

Ek Madde I - TRT. Seçim Kurulu aşağıdaki şekilde kurulur. (Matlabı altındaki I, II, IV ncü 
maddelerde gösterilen, Yargıtay, Danıştay ve Askerî Yargıtay başkanlarının bu heyete ithaline şu 
sebeple muhalifim. 

a) Bu 3 muhterem zat adlî ve idari kaza organlarının başlarıdır. Bu kişilerin şu veya bu se
beple siyasi mahiyet arz eden bir heyette vazife almaları doğru değildlîr. 

b) Esasen yapacakları seçim sonunda veya ifa ettikleri vaizifıed'enmümbaisvukubuil'acak ihtilâf
larda idari ihtilâfta Danıştay Başkanı, adlî ihtilâfta Yargıtay Başkanı muhataboılaeak, bu sebep
le hem muhaldir ve hem de karar organı olacaktır. Bu da hem hukuka ve hem de teamüle aykırı ola
caktır. 

Binaenaleyh bu 3 zatın Seçim Kurulundan çık arılması iktîza edecektir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 16, 18, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 46 ve 47 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kuruluş : 

Madde 1. — Tarafsız bir kamu tüzel kişisi olarak Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kurul
muştur. 

Kurumun kısaltılmış adı «TRT», merkezi Ankara'dadır. 

Görev ve yayın esasları : 

Madde 2. — I - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri : 
a) Radyo ve televizyon postalan ile yurt içine ve yurt dışına radyo ve televizyon yayınlan 

yapmak, 
b) Devlet adına yurdun gerekli yerlerinde radyo ve televizyon istasyonlan kurmak, mevcut 

olanlan işletmek, geliştirmek ve genişletmek, 
c) Bu amaçla, gerektiği takdirde, kendi tesislerinde kullanılacak alet ve cihazlar üzerinde 

araştırmalar yapmak bunlan kısmen veya tamamen imal etmek ve bunun için gerekli tesisleri 
kurmaktır. 

II - Kurum bu görevlerini yerine getirirken; 
A) Yayınlannm : 
a) Doğru haber verici, eğitici, öğretici, kültür ve eğitime yardımcı, eğlendirici yeterli ve 

doğru, 
b) Başta, Anayasanın 11 ve 121 nci maddeleri ile öngörülen ilkeler olmak üzere, Anayasaya, 

kanunlara, genel ahlâk ve lâiklik ilkelerine, ulusal gelenek ve göreneklere uygun, 
c) Anayasanın öngördüğü Cumhuriyetin niteliklerini ve demokratik düzeni benimsetici ve bu 

görüş, ilke ve niteliklere uygun düşünce ve davranış tarzını geliştirici, 
d) Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden Atatürk devrimleri

ni ve bu devrimlerin getirdiği dünya görüşü ile yaşama tarzını yerieştirici ve geliştirici nitelikte 
olmasını, 

B) Haberlerin verilmesinde ve seçilmesinde doğruluk, tarafsızlık, çabukluk ve çağdaş haber
cilik ilkelerine bağlı kalınmasını, 

€) Haberlerle yorumlann birbirinden açık olarak ayrılmasını ve siyasi nitelikte olan yorum
larda karşıt fikirlerin dengeli olarak verilmesini, 

D) Seçim kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydı île tam bir tarafsızlık içinde halka 
hizmet edilmesini, sağlamakla yükümlüdür. 

18 nci madde hükümleri saklıdır. 

Kurumun organları : 

Madde 3. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun organları, 
I - Yönetim organlan; 
A) Yönetim kurulu, 
B) Genel müdür, 
C) Koordinasyon kurulu, 
II - Seçim ve danışma organları; 
A) TRT seçim kurulu, 
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58 Nb. LU (TRT) GEÇİCİ KOMİSYONU DEĞİŞTİRİCİ 

24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununum 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 ve yayın esasları : 

Madde 2. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Radyo ve Televizyon postaları ile yurt içine ve yurt dışına radyo ve televizyon yayınları 

yapmak, 
b) Devlet adına yurdun çeşitli yerlerimde radyo ve televizyon istasyonları ve tesisleri kur

mak 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 
yaJbancı radyo - televizyon kurumları ile ilişkileri düzenlemek., 

Yayın esasları : 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun başlıca yayın esasları şunlardır : 
Her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı ol

mak; 
İnsan haklanma dayanan, millî, 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 

görüsünü yerleştirmek ve geliştirmek; 
Millî güvenlik ile genel ahlâkın gereklerini vemillî 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

ri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak; 
Halber ve yorumlan birbirinden açıkça ayırmak ve kaynaklarını belirtmek; 
Yorumlarda, Anayasa ilkelerine aylan olmıyan karşıt görüşlere dengeli şekilde yer vermek. 
18 nci madde hükmü ile seçim kanunlarındaki hükümler saklıdır. 

Kurumun organları : 

Madde 3. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun organlan şunlardır : 
Yönetim Kurulu, 
Genel Müdür, 
Koordinasyon Kurulu, 
TRT Seçim Kurulu, 
Genel Danışma Kurulu, 
Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu. 
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(Hükümetin Teklifi) 

B) Genel danışma kurulu, 
0) özel ve geçici danışma kurulları, 
D) Siyasi yayınlar hakem kuruludur. 

Yönetim kurulu : 

Madde 4. — Yönetim kurulu; 
1. Genel müdür, 
2. Bakanlar Kurulu Kararnamesi İle atanacak üç hükümet temsilcisi, 
3. Üniversiteler Kanununa tabi üniversitelerin; 
a) Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilgiler fakülteleri öğretim üyelerinden bir temsilci', 
b) Elektrik, elektronik ve haberleşme tekniği okutan fakülteler öğretim üyelerinden bir tem

silci, 
4. Türk edebiyatı ve basınında ve fikir ve ilim alanında yüksek hizmetleri görülmüş bir tem

silci, 
5. Güzel sanatlar alanında yüksek hizmet ve eserleri görülmüş bir temsilci, 
6. Üç kurum temsilcisinden kurulur, 
II - Birinci bendim 3, 4, 5, 6, fıkralarında belirtilen Yönetim Kurulu üyeleri, TRT Seçim 

Kurulu tarafından; 
A) Birinci foendin 3 a ve 3 b fıkralarında öngörülen temsilciler, adı geçen fakülteler 

profesörler kurullarının kemdi aralarından ve her fakülte için ayrı ayrı gösterecekleri ikişer öğ
retim üyesi aday arasından, 

B) Birinci bendin dördüncü fıkrasında öngörülen temsilci Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Ooğrafya Fakültesi Profesörler Kurulunum göstereceği iki, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Profesörler Kurulunun göstereceği iki, Ankara, istanbul ve izmir Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurullarının gösterecekleri birer aday arasından, 

C) Birinci bendin beşinci fıkrasında öngörülen temsilci, Devlet konservatuvarları öğretim 
kurulları, istanbul Belediye Konservatovan Batı ve Türk Müziği bölümleri öğretmenleri, Dev
let Tiyatrosu sanatçıları, Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası sanatçılarımın seçecekleri birer aday arasından, 

D) Birinci bendin altıncı fıkrasında öngörülen üç kurum temsilcisi, TRT Koordinasyon Ku
rulunun, TRT Kurumunda em az üç yıldan beri çalışmakta olan kadrolu personeli ile daha ön
ce kurumda, en az beş yıl çalışmış personel arasından idare, yayın ve teknik bölümleri temsüen 
seçeceği ikişer aday arasından, 

Seçilirler. 
TRT Seçim Kurulu tarafım'dan seçilecek üç Kurum temsilcisinin, yayın, idare ve teknik bö

lümlerini ayrı ayrı temsil etmeleri gerekir. 
III - ikinci bentte belirtilen önseçici kurullar, adaylarını TRT Genel Müdürlüğünün yapa

cağı yazılı çağnldan itibaren em geç 15 gün içerisinde seçerek Kuruma bildirirler. Böylece top
lanan aday listeleri TRT Genel Müdürlüğünce TRT Seçim Kurulu Başkanlığına iletilir. 

TRT Seçim Kurulu ve önseçim kurulları, üye tamsayısının salit çoğunluğu ile toplanırlar. Se
çimlere katılan üyelerin salt çoğunluğunun gizi oyu ile yaparlar. 

IV - Birinci bendin 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkralarında yazılı Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü
resi üç yıldır. Bu üyeler görevlerinden ancak, özürsüz olarak üst üste üç yömetim kurulu top
lantısına katılmamaları ya da kanuni bir engelin ortaya çıkması halinde TRT Seçim Kurulunun 
karan ile u^aMaştırüabilirler. Bakanlar Kurulunca atanan Hükümet temsilcileri atanmalannıdaki 
usulle değiştirilebilirler. 

Yönetim Kurulu üyeliği süresi soma ermeden, üyeliğin boşalması halinde aynı usullere, göre 
seçilecek üye, eskisinin görev süresini tamamlar. Yeniden seçilmek mümkündür, 
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Yönetim Kurulu : 
Madde 4. — Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde kurulur : 
1. Genel Müdür, 
2. Biri, Türk Millî Eğitiminde üstün hizmet ve ihtisası ile tanınmış kimselerden olmak üzere, 

Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak üç üye, 
3. Üniversitelerin akademik konularda karar vermeye yetkili en yüksek kurullarının biri hu

kuk, diğeri ekonomi veya siyasal bilim dallarında kendi üniversitelerinde görevli öğretim üyele
rinden, her üniversite için seçecekleri ikişer aday arasından TRT Seçim Kurulunca biri hukuk, 
diğeri ekonomi veya siyasal bilim dallarından olmak üzere seçilecek iki öğretim üyesi, 

4. Üniversitelerin Akademik konularda karar vermeye yetkili en yüksek kurullarının elektrik, 
elektronik ve haberleşme tekniği dallarında, kentli üniversitelerinde öğretim yapmakla görevli 
üyelerinden seçecekleri birer aday arasından TRT Seçim Kurulunca seçilecek bir öğretim üyesi, 

5. Üniversitelerin akademik konularda karar vermeye yetkili en yüksek kurullarınca edebiyat, 
Türk tarihi, sosyoloji, psikoloji, felsefe veya basın ve yayın dallarından herhangi birisinde yüksek 
hizmet veya essrleri görülenler arasından her üniversite için seçilecek birer aday ile; Ankara, İs
tanbul ve İzmir'de sarı basm kartı sahibi üyesi en çok olan gazeteciler dernekleri yönetim, de
netim ve disiplin organlarının birlikte kendi cemiyetleri adına seçecekleri birer aday arasından, 
TRT Seçim Kurulunca seçilecek iki üye, 

6. Devlet Konservatuvarları öğretim kurulları, istanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı ve 
Türk Müziği bölümü öğretmıenlsri, Devlet Tiyatrosu sanatçıları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası sanatçıları tarafından her kuruluş adına seçilecek, sanat alanında yüksek hizmet veya 
eserleri görülmüş birer aday arasından, TRT Seçim Kurulunca seçilecek bir üye, 

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

Bu maddenin üç, dört beş ve altıncı f ıkra larda belirtilen önseçici kurullar, adaylarını, 
TRT G-enel Müdürlüğünün ilgili 'kuruluşlara yazıyla başvurmasından itibaren en geç onbeş gün 
içerisinde Kurama bildirirler, ToT)l?vnan ad?,y liseleri ile adayların kimliklerine ilişkin bilgi ve 
belgeler TRT GÖT el Müdürlüdür! <̂  TRT Bacım îÇ.r.rv!.'i, Başkanlığına iletilir. 

önseçim kurulları üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla toplanır, secimler gizli oyla ve katı
lan üyelerin çoğunluğu ile yapılır. 

Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu 
üyeler ancak özürsüz olarak üstüste üç yönetim kurulu toplantısına katılmamaları, ya da kanu
ni bir engelin ortaya çıkması halinde TRT Seçim Kurulunun karariyle görevlerinden uzaklaştırı
lırlar. Hükümetçe seçilen üyeler, atanmalarmdaki usulle değiştirilebilirler. 

Sürenin sona ermesinden önce boşalan üyeliğe aynı usulle seçilecek, üye eskisinin görev süresi
ni tamamlar. 

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

Yönetim Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 
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V - Yönetim Kurulu üyelerinin, seçildikleri tarihten en az bir yıl öncesine kadar bir siyasi par
tinin üyesi olmaması gereklidir. 

VI - Yönetim Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle tesıbit olunur. 

Yönetim kurulunun görevleri : 

Madde 5. — Yönetim Kurulunun görevleri : 
1. Genel Müdürlükçe hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik, diğer mevzuat taşanları hak

kında karar vermek, 
2. Genel Müdür yardımcılarının, Genel Müdürün önerisi üzerine atanması, görev yerlerinin 

değiştirilmesi hakkında karar vermek, 
3. Genel Müdürlükçe hazırlanan kurum bütçesini, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını görüşerek 

kabul etmek, 
4. Alım, satım yönetmeliğinde gösterilecek miktarlardaki alım, satım, yatırım ve kiralamalar 

hakkında karar vermek, 
5. Bu kanunun öngördüğü ilkelere göre hazırlanacak program plânlamasını görüşerek kabul 

etmek, 
6. Danışma Kurulunun yayın ve yayın ilkeleri ile ilgili olarak temenni niteliğinde alacağı ka

rarlan görüşerek olduğu gibi veya değiştirerek kabul yahut reddetmek, 
7. Genel Müdürlükçe gerekli görülerek Yönetim Kuruluna getirilecek konular hakkımda ka

rar vermek,, 
8. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan yıllık ve ara raporlarını inceleyip, 

bunlara verilecek cevaplan hazırlamak,. 
9. Bu kanunda aynntılı olarak belirtilen başkaca görevleri yerine getirmektir. 

Yönetim Kurulu toplantıları : 

Madde 6. — Yönetim Kurulu toplantı ve karar oranı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 
Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Başkan yardımcı

sını seçer. 
Kurulun toplantıları ayda ikiden az olamaz. 

Genel Müdür ve yardımcıları : 

Madde 9. — I - Genel Müdür Bakanlar Kurulu kararnamesi ile atanır. 
Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yönetilir. 
Genel Müdür atanmasındaki usulle ; 
a) TRT nin, Anayasanın ve bu kanunun öngördüğü esaslara aykın yayın yaptığı ve taraf

sızlık ilkesinden uzaklaştığı, 
b) Görevi ile ilgili olarak ağır hizmet kusuru işlediği, 
c) Millî güvenliğin, kamu düzeninin ve devletin dış güvenliğinin bunu açıkça gerekli kıl

ması, 
ç) Devlet memurluğu niteliklerini yitirmesi, 
Hallerinde Başbakanın TRT Seçim Kuruluna yapacağı başvurma ve bu kurulun olumlu görü

şünü bildirmesi üzerine Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile görevinden uzaMagtmlabilir. 
II - Genel Müdür yardımcılan, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu karan ile 

atanırlar. Görevlerinden uzaklaştınlmalan aynı usulle olur. 
III - Genel Müdür ve yardımcısı olabilmek için : 
a) Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
b) Atanma tarihinden itibaren en az bir yıl öncesine kadar bir siyasi parti üyesi olmamak, 
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Yönetim Kurulunun Görevleri : 
Madde 5. — Kurumun yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulunun görevleri 

şunlardır : 
Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar vermek, 
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 hesaplarını kabul veya reddetmek, 
Alım - satım yönetmeliğinde gösterilecek miktarlardaki alım, satım, yatırım ve kiralamalar 

hakkında karar vermek, 
Bu kanunda belirtilen ilkelere göre planlanan genel program tasarısını karara bağlamak, 
Danışma Kurulunun görüş ve dileklerini değerlendirerek, alınması gerekli tedbirleri tesbit 

etmek, 
Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda prensip kararları almak, 
Başbakanhk Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan yılhk ve ara raporlarını inceliyerek ge

reğini yapmak, 
Kurumla ilgili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar almak, 
Bu kanunda beliritilen başkaca görevleri yerine getirmek. 

Yönetim Kurulu Toplantıları : 
Madde 6. — Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğun

luğudur. 
Genel Müdür veya vekili Yönetim Kurulunun Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan Yardımcımı seçer. Yönetim Kurulu, ayda en az 

İM defa toplanır. 

Genel Müdür ve Yardımcıları : 
Madde 9. — Genel Müdür, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile atanır. 
Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yönetilir. 
Genel Müdür : 
TRT'nin, Anayasanın ve bu kanunun öngördüğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve tarafsızlık 

ilkesinden uzaklaştığı, 
Görevi ile ilgil olarak ağır bir hizmet kusuru işlediği, 
Millî güvenliğini, kamu düzeninin ve Devletin dış güvenliğinin açıkça gerekli kıldığı, 
Devlet memurluğu niteliklerini yitirdiği hallerde; 
Başbakanın veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu bulunan siyasi partilerden birinin ya

zılı olarak TRT Seçim Kuruluna başvurması ve bu kurulun olumlu görüşünü bildirmesi halinde, 
Bakanlar Kurulu kararnamesi ile görevinden uzaklaştırılır. 

Genel Müdür ve yardımcısı olabilmek için gerekli «artlar şunlardır : 
Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
Devlet memuru olmaya kanuni engeli bulunmamak. 
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c) Devlet memuru olmaya kanuni engeli bulunmamak, 
Gereklidir. 

Danışma kurulları : 

Madde 10. — I - Genel Danışma Kurulu : 
Genel Danışma Kurulunun görevi, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun radyo ve televiz

yon yayınları hakkında kamuoyunun düşünce ve dileklerini tesbit etmek, aksettirmek ve sonuçla
rını TRT Yönetim Kuruluna bildirmektir. 

Genel Danışma Kurulu, aşağıdaki şekilde meydana gelir : 
1. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda grupu bulunan siyasi partilerin, biri milletvekili 

ve biri de Cumhuriyet Senatosu üyesi olmak üzere, parti grupları tarafından seçilecek ikişer tem
silci, 

2. En çok üyesi bulunan işçi ve işveren konfederasyonlarmca seçilecek ikişer temsilci, 
3. Ankara, istanbul ve tzmir Gazeteciler Cemiyetlerinoe ayrı ayrı seçilecek birer temsilci, 
4. Ankara Devlet ve istanbul Belediye Konservatuvarlannca seçilecek birer temsilci, 
5. Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrasmca seçilecek bir temsilci, 
6. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce seçile

cek birer temsilci, 
7. içişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Köy İşleri, Gençlik ve Spor, Kül

tür Bakanlıklarınca seçilecek birer temsilci, 
8. Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi, 
9. Kızılay Genel Müdürlüğü temsilcisi, 
10. Türk Dil Kurumu temsilcisi, 
11. Türk Tarih Kurumu temsilcisi, 
12. Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisi, 
13. Halkevleri temsilcisi, 
Danışma Kurulu, Genel Müdürün çağırışı üzerine yılda en az iki kere toplanır. 
Kurulun çalışma usulleri, toplantı yeri, kurul üyelerinin yolluk ve huzur haklan kurumca ha

zırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 
Danışma Kurul toplantılanna kurum temsilcileri oy hakkı olmaksızın katılabilirler. 
Kurulun kararlan istişari nitelikte olup, kurum, program ve yayın plânlamasında bu karar

ları göz önünde bulundurur. 
II - özel ve geçici danışma kurullan : 
Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğün önerisi üzerine radyo ve televizyon yayınlanyle ilgili uz

manlık konularında danışmak üzere özel ve geçici danışma kurullan kurabilir. 

Siyasi partilerin yayınlan : 

Madde 16. — I - Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda grupu bulunan siyasi partiler 
Ankara Radyo ve Televizyonundan faydalanma hakkına sahiptirler. 

Radyo ve televizyonda siyasi partilere aynlacak saatlerin süreleri, siyasi partilerin Meclisler
de temsil oranı göz önünde bulundurularak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca 
her yıl Kasım ayı içerisinde tesbit edilerek kuruma bildirilir. 

Siyasi partilere ayrılacak süre ayda, radyoda âzami yirmi asgari beş, televizyonda âzami oh, 
asgari beş dakikadır. 

Kurum, kenıdisine bildirilen yayın süreleri ile bağlı kalmak kaydı ile yayının gün ve saatini 
tesbit etmeye yetkilidir. 
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Genel Müdür Yardımcılarından birinin yüksek elektrik veya yüksek elektronik mühendisi ol
ması şarttır. 

Genel Danışma Kurulu : 

Madde 10. — Genel Danışma Kurulunun görevi, Türkiye Eadyo - 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, 
içişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaştırma, Köy işleri, Gençlik ve Spor, 

ve Kültür bakanlıklarınca seçilecek birer temsilci, 
Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce seçilecek 

birer temsilci, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası temsilcisi, 
Ankara, istanbul, izmir ve 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 konfederasyonlarınca seçilecek bir temsilci, 
Türk Dil Kurumu Temsilcisi, 
Türk Tarih Kurumu Temsilcisi, 
Türkiye Kızılay Derneği Temsilcisi, 
Halkevleri Temsilcisi. 
Danışma Kurulu, Genel Müdürün çağırışı üzerine yılda en az iki kere toplanır. 
Kurulun çalışma usulleri, Kurumca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 
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Siyasi partilere ayrılan saatlerde yapılacak konuşmalar, yayın gününden en az üç gün önce, 
Kurumca, banda veya filime alınır. Kurum, siyasi partiler tarafından hazırlanacak konuşmalarda 
kanuna ve bu kanunun 2 nci maddesinin ikinci bendinde belirtilen ilkelere aykırılık tesbit eder
se, aykırı g'örülen kısımları konuşma metninden çıkarabilir. Bu çıkarma işlemline karşı siyasi 
partilerin Siyasi Yayınlar Hakem Kuruluna itiraz hakları vardır. Kurulun bu konuda vereceği 
karar kesindir. 

Siyasi partilerin, Ankara Radyo ve Televizyonda yapacakları konuşmalardan dolayı Kurum 
hiçbir sorumluluk taşımaz. 

Seçim yasaklan süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
II. - Siyasi partilerin seçimler sırasında radyolardan faydalanma şekil ve şartlan (Seçim ka-

nunlannda belirtülmdış olan esaslara bağMır. 

Devletin dış ilişkileriyle ilgili yayınlar : 

Madde 18. — Kurumun, Devletin dış ilişkileriyle ilgili yayınlanndaki program,, haber ve 
yorumlar Dışişleri Bakanlığınca TRT Kurumuna zaman zaman bildirilecek esaslar göz önünde tu
tularak yapılir. 

Dışişleri Bakanlığı kendi bünyesi içinde Millî Güvenlik Kurulunun bu konuda alacağı tavsiye 
karannı da göz önünde bulundurarak, belirli Devlet örgüt temsilcilerinin katılacağı, bu işle gö
revlendirilecek bir büro kurabilir. Kurum, bu büro ile işbirliği yapacak bir irtibat bürosu teş
kiline yetkilidir. 

Sermaye : 

Madde 24. — Kurumun itibari sermayesi 1 000 000 000 liradır. Bakanlar Kurulu Karar
namesi ile bu sermaye üçte ikiye kadar artınlabilir. 

Bu sermayenin kaynaklan şunlardır : 
a) Bu kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince Kuruma geçecek her çeşit değerlerin rayiç 

tutan, 
b) Genel Bütçeden yapılacak aktarmalar. 

Bütçe yardımı : 

Madde 27. — 26 nci maddeve göre karşılan amayan işletme açığı her yıl sonunda bu amaçla 
Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenekten Kuruma ödenir. 

Radyo ve Televizyonla yapılacak okul, halk eğitimi ve yurt dışı yayınlamnm gerektirdiği te
sis ve işletme giderleri karşılığı Genel Bütçeden ödenir. 
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Devletin dı§ ilişkileri üe 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 kaynaklan 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 akçe : 

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 vantasaya ka
dar olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır. Zararlar yedek akçeden karşılanır. 

Biriken kârlar, bilanço, kâr ve aarar hıeisıap'larının Yönetim Kurulunca onaylananıasını tmıii-
taakıp özel ihtiîyatlar hesabına naKLonuiur. 468 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yapıHan denetim sonucu Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra bu karar ge
rektiriyorsa hesaplarda düaeltme yapılabilir. 

Bütçe yardımı : 

Madde 27. — 26 ncı maddeye göre karşılanıamıyan işletme açığı her yıl sonunda bu 
amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenekten kurumıa ödenir. 

Radiyo ve Televizyonla yapılacak, okul, halk eğitimi ve yurt dışı yayınlarının gerektirdiği 
tesis ve işletme giderleri karşılığı Genel Bütçeden ödenir. 
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Yatırım programı ve bütçenin hazırlanması : 

Madde 28. — Kurumun yıllık yatırım, finansman ve işletme programları ile yıllık bütçesi, 
Genel Müdürlükçe hazırlanır, Maliye Bakanlığının görüsü sorulduktan sonra Yönetim Kurulu ka
rarı ile kesinleşir. 

Tarife ve ruhsatiyeler : 

Madde 31. — Kurum ve ortaklarının yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak ücretler, 
alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazlarından alınacak ruhsatname karşılıkları tarifelerle belli 
edilir, iş ve hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamıyacak hususlarda, kurum, özel sözleş
meler yapmaya ve ücretler tesbitine yetkilidir. 

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

Buhsatname karşılıkları ile ilgili tarifeler Yönetim Kurulunca kabul edildikten sonra Bakan
lar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe girer. 

Uygulanacak genel hükümler : 
Madde 33. — Bu kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda 

kurum hakkında İktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hükümler uygulanır. Bu hüküm
lerin 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 Kurulun
dan istiyebilir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun, «Yıllık» ve «Ara» raporlarında Kurumun; idari, malî ve tek
nik işlemleri ile ilgili olarak bâzı konuların teftiş ve tahkiki, temenni olunduğu takdirde, Başba
kanın tensibiyle Maliye Teftiş Kurulunca yapılır. Başbakanlık gerekli gördüğü takdirde rapor so
nuçlarını adalet mercilerine sevk eder. 

Personel ile ilgili hükümler : 

Madde 46. — Kurumun sürekli kadrolarındaki görevlilerinin üniversite ve yüksek okullarda 
öğretim üyeliği, öğretim üyeliği yardımcılığı ve öğretim görevliliği yahut her türlü okul ve öğ
retim ve eğitim kurumlarında ve kurslarda öğretmenlik yapmalarına, Yönetim Kurulu karariyle 
izin verilebilir. Bu görevlilerin, Yönetim Kurulu karariyle Kurumun ortaklıklarında görevlendi
rilmeleri de mümkündür. 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Kurum mensupları almakta oldukları derece ve kademe ile 
bir Yönetim Kurulu Üyeliği kadrosuna geçirilirler. Kendilerine bu kadronun maaş ve tazminatı 
ile Yönetim Kurulu üyeliği için öngörülen tazminat ödenir. Bu görev sona erdiğinde, bu suretle 
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Bir ve ikinci fıkralar gereğince Kuruma genel bütçeden ödemcek miktar Yatırım ve Finans
man programlarının hazırlanışı sırasında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Kurumca birlikte 
tesbit edilir. 

Yatırım program ve bütçenin hazırlanması : 

Madde 28. — Kurumun işletme programlan, yıllık yatırım ve finansman programı ve yıllık 
bütçesi Yönetim Kurulu karariyle kesinleşir. 

Kurumun yıllık yatırım ve finansman konusunda, Yönetim Kurulu kararından önce, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığı görüşünün alınması gereklidir. 

Tarife ve ruhsatiyeler : 

Madde 31. — Kurum ve ortaklarınım yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak ücret
ler ile, alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazlarından alınacak ruhsatname karşılıkları, ta
rifelerle belli edilir. İş ve hizmetin özelliği bakımımdan tarifeye bağlamamıyaeak hususlarda, 
özel sözleşmeler yapmaya ve ücretler tesbitine K urum yetkilidir. 

Tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe belli edilir ve Yönetim Kurulunca onaylanıp ya
yımlandıktan sonra uygulanır. 

Ruhsatname karşılıklarıyle ilgili tarife, konutlardaki radyolar için yılda en az 10, en çok 
100, televizyonlar içim yılda em az 100, em çok 500 lira, burnum dışımda kalam yerlerdeki alı
cılar için ise, yukarıda belirtilen miktarlarım be ş katımı geçememek kaydiyle, Yönetim Kurulunca 
kabul edildikten somra Bakamlar Kurulu karar mamesi ile yürürlüğe girer. 

Uygulanacak genel hükümler : 

Madde 33. — Bu karnındaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda 
Kurum hakkımda iktisadi Devlet Teşekküllerime uygulamam gemel hükümler uygulanır. Bu 
hükümlerin uygulammasımda ilgili Bakanlık Başbakanlıktır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi : 

Madde 34. — Kurum idari, malî ve tektniik 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, temenni olunduğu 
takdirde, Başbakanın temsibiyle 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 ıderecedeki resmî öğretim kurumlarında 
öğretmenlik yapmalarına, esas görevlerimi aksatmamak şartıyla Genel Müdürün teklifi üzerime 
Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu görevlilerin, Yönetim Kurulu karariyle Kurumun ortak
lıklarında görevlendirilmeleri de mümkündür, "") 

Kurum görevlilerinim görevleri dışımda Kuruma bağlı radyo ve televizyon postalarımda ya
pacakları yayımlar ile Kurum içerisinde verecekleri dersler içim kendilerine yayım ve ders 
başına ödenecek ücretlerim âzami haddi Gemel Müdürüm teklifi üzerime Yönetim Kurulunca bir 
yönetmelikle tesbit edilir. 
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üst dereceye atanan memurlar için bu derece ve kadrolar kazanılmış hak sayılmaz. Bunların atan
dıkları üst kadrolarda geçirdikleri her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükseltil
mesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri ile görevlilerinin Kurumdaki görevleri dışında Kuruma bağ
lı radyo veya televizyon postalarından yapacakları yayınlar ile, Kurum içerisinde verecekleri ders
ler için kendilerine yayın ve ders başına ödenecek ücretler, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca testoit edilecek âzami miktarları aşamaz. 

Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri, Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu üyeleri ile her çeşit görev
lileri, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında öğrendikleri sırlan saklamakla yükümlüdürler. 

Yönetmelikler : 

Madde 47. — I - Kurumun, bu kanuna uygun olarak hizmetini yapabilmesi için gerekli yönet
melikler Genel Müdürlükçe hazırlanarak, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

II - Kurumun kadroları Yönetim Kurulunca düzenlenir. 
Kurum personeli, bu kanunda özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışında, iktisadi Devlet 

Teşekkülleri personeline uygulanan genel hükümlere tabidir. 
Kurum personelime ödenecek tazminat miktarları Yönetim Kurulunca düzenlenecek yönetme

likte gösterilir. 
III - Kurum, sözleşme ile personel çalıştırabilir. Sözleşmeli personelin istihdam şekilleri, söz

leşme esasları ve ödenecek âzami ve asgari ücretler, Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yönetim Kuru
lunca onanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

IV - Yönetim Kurulunca kabul edilecek, TRT personeli dışından sağlanacak fayda ve hizmet
ler ile ilgili esaslar gereğince, radyo ve televizyon yayın re yayına ilişkin görevlerinde Kurum 
Borçlar Kanununun istisna akdi hükümlerine göre personel çalıştırabilir. 

MADDE 2. — 359 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Kurumun ithal edeceği radyo ve televizyon verici ve stüdyo cihazları ile işletme malzemeleri, 

her türlü gümrük, vergi, resim ve harcından muaftır. 
Kurumun dışarıdan getirteceği her türlü televizyon fiMmleri hakkında 2/11551 sayı ve 19 Tem

muz 1939 tarihli, «Filimlerin ve filim senaryolarının kontrolüne dair nizamname» hükümleri uy
gulanmaz. 

MADDE 3. — 359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
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Yönetim Kumlu üyeliğine seçilen kurum personelinin özlük hakları saklı kalmak şartiyle gö
reviyle ilgisi bu süre için kesilir. 

Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilemiyen veya istifa eden kurum personelinin, iktisabetti-
ği derece ve kademeye eşit bir kadroya tâyini yapılır. 

Kurumun genel müdür yardımcıları dışında kalan personelimin 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 Yayımlar 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 göreviM önemi dikkate alınarak fiilen al
dığı bürüt aylığın % 60 ını 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 daimi kadro ile yaptırılmasında sakınca bulunan 
işler için sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personelin istihdam şekilleri, sözleşme 
esasları ve ödenecek en az ve en çok ücretler, Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yönetim Kurulunca 
kabul edilecek bir yönetmelik il© tesbit edilir. 

Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden ihtiyacı olan kadrolar Genel Müdürün teklifi üzerine, 
genel idarede bu derecelerdeki kadroların diğer 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. İfiazla çalışma esasları, süresi Devletin 
diğer personeli için tanınan sürenin İM katını geçmemek, saat ücreti ise Devletin diğer personel 
içim tanınan miktarlara bağüı kalınmak kaydiyle Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yönetim Kuruhı 
kararı ile kesinleşecek bir yönetmelik!© tesbit edilir. Daimî kadrolarla karşılanması mümkün olmı-
yan hizmetlerle, daimî kadro ile karşılanması mahzurlu olan hizmetler için, Kurum, sözleşme ile per
sonel çalıştırabilir. Sözleşmeli personelin istihdam şekilleri, sözleşme esasları ve ödenecek âza
mi ve asgari ücretler, genel müdürlükçe hazırlanıp Yönetim Kurulunca kabul edilecek bir yönet
melikle tesbit edilir. 

MADDE 2. — 399 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aşağıdakifıkralareklenmiştir: 
Kurumun ihtiyacı için yurt dışından getirilecek radyo ve televizyon vericileri, stüdyo cihaz

ları, işletme malzemesi ve yedekleri ile yayınlarda kullanılan alet ve edevat, damga 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, 2/11951 sayı ve 19 Temmuz 1939 tarihli «Filmlerin ve Filmi 'Senaryolarının Kont-
roluna dair nizamname» hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 3. — 359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ve ek geçici maddeler eklenmiştir: 
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TRT Seçim Kurulu : 

EK MADDE 1. — TRT Seçim Kurulu, aşağıda gösterildiği şekilde kurulur. 
Yargıtay Başkanı veya seçeceği bir üye, 
Danıştay Başkanı veya seçeceği bir üye, 
Sayıştay Başkanı veya seçeceği bir üye, 
Askerî Yargıtay Başkanı veya seçeceği bir üye, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, 
Ankara Üniversitesi Rektörü, 
İstanbul üniversitesi Rektörü, 
istanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü, 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 
Maliye Bakanlığı Müsteşarı, 
Kültür Bakanlığı Müsteşarı, 
Kurulun Başkanlığını katılırsa Yargıtay Başkanı yapar, katılmazsa, Kurul Başkanını seçer. 
Kurul, bu kanunda öngörülen işler için Başbakanın çağırışı üzerine Ankara'da toplanır. 
Yukarda belirtilen makamların, tedvir veya vekâlet suretiyle yürütülmesi halinde, toplantıla

ra tedvir veya vekâlet eden katılır. 
Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar 

verir. 
TRT Seçim Kurulunun büro ve yazışma işlemleri TRT Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurul 

toplantılarına katılan üyelerin yollukları Harcıraih Kanunu hükümlerine göre, huzur hakları ha
zırlanacak yönetmelik hükümlerine göre Kurumca karşılanır. 

Koordinasyon Kurulu : 

EK MADDE 2. — TRT Koordinasyon Kurulu Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, yazı, 
teknik ve idari hizmetleri yürüten üst kuruluş yöneticileriyle, Başhukuk Müşaviri, Teknik Kurulu 
Başkanından kuruludur. 

«Kurula Genel Müdürün yokluğunda, Genel Müdürün yetkilendireceği bir Genel Müdür Yar
dımcısı Başkanlık eder. 

«Koordinasyon Kurulu, bu kanunda sayılmış görevleri dışında, şu görevleri yerine getirir : 
«a) Hizmet birimleri arasında dike ve uygulama bütünlüğünü ve uyumunu sağlamak», 
<«b) Temel hizmet olan yayının doğru, güzel ve süratli yapılmasını sağlıyacak ortak tedbir

leri saptamak ve uygulanmasını denetlemek», 
«c) İşletme plânlamasını yapmak, uygulamak ve denetlemek», 
«ç) Disiplin Komisyonu olarak çalışmak», 
«d) Yönettim Kurulunun ve Genel Müdürün vereceği başkaca görevleri yapmak». 
«Kurul, çalışmalarına, gerektikçe, Genel Müdürün çağıracağı uzmanlar katılabilir.» 
«Kurulun çalışma esasları, bir yönetmelikle düzenlenir.» 
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TRT Seçim Kurulu : 

EK MADDE 1. — TRT Seçim Kurulu aşağı daki şekilde kurulur : 
Yargıtay Başkanı, 
Danıştay Başkamı, 
Sayıştay Başkanı, 
Askerî Yargıtay Başkanı, 
Ankara Üniversitesi Rektörünün çağırışı üzerine, Ankara'da toplanacak üniversiteler rektör

leri tarafından toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile seçilecek üç üniversitenin rektörü, 
Milî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, 
Kurulun Başkanı, Yargıtay Başkanıdır. Kurul kendisine ayrıca bir başkanvekili seçer. 
Kurul, bu Kanunda öngörülen işler için, Kurul Başkanının çağrısı üzerine Ankara'da top

lanır. 
Yukarda belirtilen makamların vekâlet suretiyle yürütülmesi halinde toplantılara vekâlet eden 

katılır. 
Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar 

verir. 
TRT Seçim Kurulunun büro ve yazışma işlemleri TRT Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurul 

toplanıtılarma katılan üyelerin yollukları Harcırah Kanunu hükümlerine, huzur hakları hazırlana
cak yönetmelik hükümlerine göre Kurumca karşılanır. 

Koordinasyon Kurulu : 

EK MADDE 2.— Hikmet birimleri arasında işbirliğinin ve bütünlüğün gerçekleştirilmesi, rad
yo ve televizyon yayınlarının yayın ilkelerine uygunluğunun ve Kurum bünyesinde verimli ve 
ahenkli bir çalışma düzeninin sağlanması için, Genel Müdüre yardımcılık edecek bir Koordinasyon 
Kurulu kurulur. Koordinasyon Kurulunun kuruluş tarzı ve görevleri bir yönetmelikle belirtilir. 

EK MADDE 3. — TRT Kurumu, radyo ve televizyonla yapılacak okul içi ve halk eğitimi ile 
ilgili yayınlarını Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenler. 

Kurum, Kültür Bakanlığı ile ilgili konulardaki program plânlamasında bu Bakanlığın; diğer 
bakanlıklarla ilgili konulardaki program plânlamalarında da; o bakanlıkların görüşünü alır. 
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Personele ilişkin hükümler : 

EK MADDE 3. — Bu kanun ve 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı Kanunun ek geçici 
10 ncu maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydiyle kurumun sürekli kadrolarında çalışan 
personel hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

a) Kurum personeli, genel idare hizmetleri sınıfı içlinde «Radyo televizyon personeli» alt sı
nıfını teşkil eder. 

b) Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derece sayılan kadrolarını tesbite ve bu kadrolardan personel 
istlihıdamına Genel Müdürün teklifi üzerine, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu derecelere atanacak 
personelde, 1327 sayılı Kanunun 31 nci maddesinin ikinci fıkrasında Öngörülen süre aranmaz. 

c) Kurum personeline ödenecek fazla çalışma ücretleri, diğer Devlet memurları için tesbit edi
lecek miktarlara uygun olmak kaydiyle ve kurum hizmetlerinin özelliği göz önünde bulundurularak 
Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelik ile tesbit edilir. 

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. 

GEıÇlOÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 359 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine 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 kayyum kurulunca kullanılır. 
Bu kurula, Ankara Üniversitesi Rektörü, Orta - Doğu Teknik üniversitesi Rektörü, Başbakanlık 
Müsteşarı veya yardımcısı, Kültür Bakanlığı Müsteşarı veya yardımcısı ve Kurum Genel Müdü
ründen kuruludur. Genel Müdür kurul başkanlığı görevini yapar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — TRT Genel Müdürlüğünün yapacağı başvurma üzerine, bu kanunun bi« 
rinci maddesinde değişik şekli gösterilen 4 ncü maddedeki Seçici Kurullar, bu kanunun yürür 
lüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu üye adaylarını seçmek ve Kuruma 
bildirmekle yükümlüdürler. TRT Seçim Kurulu, Genel Müdürlüğün bu adayları kendisine bil
dirmesinden itibaren âzami bir ay içerisinde Yö netim Kurulu üyelerini seçer. 

Hükümet temsilcisi üyelerin atanmaları bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay 
içinde tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurum ile ilgili olarak çıka
rılmış bulunan Kararname, Yönetmelik ve esas 1ar, yenileri yapılıncaya kadar uygulanmaya de
vam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler kanunun yürürlüğünden itibaren 
6 ay içinde hazırlanır. 
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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 
öğrettim kurumu sayılırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 359 sayılı Kanunun 4 ncii 
maddesine göre seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri sona erer. Yönetim ku
rulunun yetkileri, bıı 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 TRT Genel Müdürlüğünün başvurması üzerine 4 ncü maddedeki 
Seçici Kurullar, bu kanıumın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu 
üye adaylarını seçmek ve Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. TRT Seçim Kurulu, Genel Mü
dürlüğün bu adayları kendisine bildirmesinden itibaren en çok bir ay içersinde Yönetim Kurulu 
üyelerini seçer. Hükümetçe atanacak üyelerin atanma işlemleri bu kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren bir ay içinde tamajnlanur. 

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 geç&a 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. 
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MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 . 10 . 1971 

Başbakan 
N. Erim . 

Adalet Bakam 
7. Arar 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Çalışıma Bakam V. 
A. Sav 

İmar ve İskân Bakanı V. 
S. Babüroğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koça§ 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. Orel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Ömeroğlu 

Baymdırılk Bakanı 
C. Karalım 

Tarım Bakanı 
M. 0. Dikmen 

Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
A. Çilingiroğlu A. Sav 

Köy İşleri Bakam 
G. Aykan 

Orman Bakanı 
.S. İnan 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Koçaş 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Ulaştırma Bakanı 
S. Babüroğlu 

Turizm ve Ta. Bakam 
E. Y. Akcal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

Kültür Bakanı 
JET. T. Halman 
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MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Komisyonumuzca 4 ncü madde olaraik aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Komisyonumuzca 5 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

»?-»-<;< 

Millet Meclisi (S. iSayısı : 434) 





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

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/530; C. Senatosu : 1/1272) 

(Not : C. ıSenatosu S. iSayısı : 1663) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 27 . 10 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11841 - 1/1272 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 19 . 10 . 1971 gün ve 143 sayılı yazınız: 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (IA/1) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunun 26 . 10 . 1971 tarihli 127 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (110) 

Kalbul : 108 
Çekimser : 2 

Bütçe Karma; Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyona 27 . 10 . 1971 

Esas No. : 1/530, C. S. 1/1272 -
Karar No. : 148 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet [Senatosu Genel Kurulunun 26 . 10 . 1971 tarihli 127 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkmdıa 
kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 

Aydın Senatörü 
1. C. Ege 
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Bütçe Karma Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/530 G. S. 1/1272 
Karar No. : 145 

7 . 12 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 'değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı, Komisyonumuzda 19 . 10 . 1971 tarihinde 143 sayılı kararla Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına sunulmuş, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26 . 10 . 1971 tarihli 127 nci Birleşiminde 
aynen kabul edilerek Komisyonumuza havaüe edilmiştir. 

Komilsyonumuzca ıda 27 . 10 . 1971 tarihinde 148 numara ile Yüksek Başkanlığa tevdi edıilmiş, 
aynı gün Genel Kurula havalesi yapılmak suretiyle gündeme lalınsmış iken, görüşülemeden Toplantı 
Yılı sona ermiş, tefeabbül edilm,ek üzere tekrar Komteyonumuza havale edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzun bu defa yaptığı toplantıda yukarıda sözü edilen kanun tasarısı aynen te-
kabbül edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 
Amasya 

8. Aygün 
Ankara 
1 Yetiş 
Denizli 

H. Oral 
Hatay 

H. Özkan 
İzmir 

A. N. Üner 
Konya 

İV. Kalayctoğlu 
Malatya 

M. Kaftan 
Manisa 

/ / . Okçu 
Sivas 

A. Duraikoğlu 
Uşak 

F. Atayurt 

Başkanvekili 
Edirne 

N. Ergeneli 

Adana 
S. Kılıç 
Ankara 

T. Toker 
Aydın 

İV. Menteşe 
Erzurum 
R. Cinisli 

îçel 
C. Okyayuz 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Malatya 
A. Karaaslan 

Niğdo 
N. Çerezci 

Sivas 
E. Kangal 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Afyon K. 
K. Karaağaçlıoğlu 

Ankara 
M. Ulusoy 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

R. Üner 
Gaziantep 

8. Tanyeri 
izmir 

K. önder 
Kayseri 

M. Yüceler 
Malatya 

N. Akyurt 
Manisa 

M, Erten 
Niğde 

N. Kodamanoğlu 
Tabiî Üye 

A. Karavelioğlu 
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