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nun teklifi ve Çalışma ve Plân komisyon-
lamndan seçilen 8 er üyeden kurulu 41 
No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(!S. Sayısı : 422) 59:65,109:110 

5. — 21 . 12 . 1903 tarih ve 359 sa
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mesi ve bu kanuma ek ve geçici maddeler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve içişle
ri, Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sa
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığın
dan; 

7 Ocak 1972 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,02 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Hüseyin Yenipmar 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Bm^a Iviîlletve'dîi JKasını önadım'ın, 

Türk Kooperail^iii^ Kuruiaznun bâzı vergiler
den ve bütün hare ve cesimlerden muaf tutul
masına dair kanım teklifi (2/605) (Maliye, Ti
caret ve Plân komisycnlarna). 

Eapor 
2. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/595; C. 
Senatosu : 2/6) (M. Meclisi S. Sayısı: 451; C. 
Senatosu S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 
6.1.1972) (GÜNDEME). 
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BİRİNCİ OTURUM 
. , Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 25. nci Birleşirimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Oylama cihazı ile yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme

lere başlıyoruz. 

V,- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

2. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dış Ekono
mik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret, Ulaştırma, Güm
rük ve Tekel, 31 ali ye ve Plân komisyonlarından 
kurulu 62 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/528) 
(S. Sayısı: 448) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, hepi
nizce malûmdur ki, Çarşamba günü Millet Mec
lisi birleşimi yapma imkânını bulamadık. Bu se
beple, birçok gündem dışı konuşmalar birikmiş 
vasiyettedir. Bugün, bütün bu biriken söz talep
lerinden bir kısmını karşılamaya gayret edece
ğim. Ancak, bu arada Yüce Meclis müsaade 
ederse iki açık oylama muamelemiz var; bunu, 
oy kupasını sıralar arasında dolaştırmak sure
tiyle yapalım. Muvafık mı efendim?.. (Muvafık 
sesleri.) 

Kupaları iki taraftan dolaştırınız. 

IV - BAŞKANLIK DİVANINI^ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Uşak 3lilletvek'>li Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, Yüksek öğrenime devam imkânı bulamıyan 
lise mezunları konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, «Bu 
sene yüksek öğrenime devam imkânı bulamıyan 
lise mezunları» konusu üzerinde çok kısa beyan
da bulunacaksınız, buyurun. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

Birkaç gün önce, Bütçe Karma Komisyonun
da Millî Eğitim bütçesi görüşülmüş, gerek sayın 
üyeler tarafından, gerekse bizzat Sayın Millî 
Eğitim Bakanı tarafından eğitimimizin acıklı 
durumu, bir tablo halinde; ortaya konmuştur. 

Gerçek odur ki, halkımızın eğitim - öğretim 
ihtiyaçlarımın karşılanması, sahip bulunduğ-umuz 

malî imkânları ve hattâ idareci ve öğretici in-
sangücü imkânlarımızı aşmıştır. Buna ilâve ola
rak, sorumlu bakanlarımızın ve maiyeti erkânı
nın meseleleri kavrayış ve ele alış tarzındaki 
yanlışlıklar sebebiyle temelli işin içinden çıkıl
maz bir hale gelinmiştir. 

12 Mart 1971 den bu yana, genellükle ibütiin 
alanlarda ve özsMlkb eğitiim alanında Belletin 
vermekte olduğu kötü idare örnekleri şart-
larnmızı dialha da ağırlaştırmaktadır, 

!Ben, Ibuıgünkü kısa konu^mıaımdı yüksek öğ
renimi imkânı, ibulaımıyan ve 'açıkta kalan l£ae 
mesumlariyle yine y u t a k öğrstiJmi OgiBsndirem 
Ibirkaıç moktalya, hem Yüksek Heyetinizin, hem 
de diğer s'orumMuarın bir defa daiha dikkatiınü 
çekmek isıfciyiorum. 

— 53 — 
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Muhterem arkadaşlarım, 
(Bu ders yılı için 103 bin lise mezununum 

iiiUivıeTsite giriş im'tdlhanlarına katıldığı ve üni
versitelerimizin ancak Î5 bin civarında öğrenci 
kabul ettiği malûmunuzdur. Bir (kısım üniver-
'siteleriniizde kayıtlar hâlâ devam etmektedir. 
Yeni kayıtları yapılmakta olan öğrenciler, 
maalesef biriinıcli sömestrideki okuma İnaklarını 
kaybetmişlerdir. Diğıer yüksek öğrenim kurum
larına da ı©n çok 30 bin civarında öğrenci ka
bul edildiğini tahmin etmek bile, şu anda 50 
hinin üstünde İse ımıezunu genç, başı boş, işsiz 
güçsüz dolaşmaktadır. 

'Bu öğrenciler, bugün ilgisizlik yüzünden 
kendilerini ümitsizliğe kaptırmış varyetedirler. 
Aileleri, Devletin görevini gerektiği gibi yap
mamasından mustariptir. Bu gençlere ve aile
lerine Bakanlıkça en küçük bir ümit ışığı göste
rilmemektedir. Sorumluluk duygusunun bu 
derece artmış olması bizleri de ziyadesiyle üz
mektedir. 

©ir şanssızlık eseri olarak, üniversitelere 
glremiyen gençleri, arkadaşlarına nazaran daha 
m bilgili ve daiha az kabiliyetli insanlar olarak 
(kabul etmeye imkân yoktur. IBuigüne kadar 
bir yetki! ongan çılkııp da; «merkezî imtihan 
isisteminin kusurlu taraflarına giderelimj» de-
ımemiiştir. «Herkesin yüksek taihsil yapamasına 
lüzum yoktur» diyen ve böylece İşin içinden 
çıknuayı düşünen kısır ve yersiz bir zihniyeti 
şiddetle kımyoruın. Böyle bir düşünceyi, ne 
vatan ve milletsevedlikle, ne de Anayasanın 
21 nci ve 50 nci maddelerinde ifadesini bulan; 
«Herkeıs (bilini ve ısanatı serbestçe öğrenmîe 
ye öğretme hakkına sahiptir. Halkın öğrenim 
yıe eğitim ihtiyaçlarını sağtanıak Devletin başta 
(gelen ödevlerîindendir.» hükümüyle bağdaşır gör
müyorum. 

'Türkiye'de yüksek öğrenim görenlerin sayısı 
çağ nüfusuna oranla henüz yüzde 6,5 tur. 
IBu, 120 bin civarında öğrenciye tekabül eder. 
50 milyona yakın olan Framsada 600 bin yük
sek öğrenim1 öğrencisi vardır. Yüksek öğrenim 
görenlerin oranı yüzde 20 ye yaklaşmaktadır. 
Diğer Batılı ülkelerde de dunum aşağı - yukarı 
budur. 

İfade etmek isterim ki, Türkiyenin bu
günkü ye müstakbel ibtiyaçlarna rağmen, yük
sek öğrenim imkânlarını kısıtlamak isteyenler 

I yanlış yoldadırlar ve bugün millete karşı ve
bal altındadırlar. 

(Muhterem arkadaşlarım, özel yüksek okul
ları sınırlayacağımız ve ıslah edeceğimiz yer
de, Anayasa Mahkemesinin hissî kararı netice
sinde, temelli kapattık. Bunları tasfiye maksa-
diyle 25 . 8 . 1971 tarih ve 1472 sayılı Kanunla 
resmî yüksek okullar açtık. Bu durumda hal
ikın okuma ihtiyacını ve memleketin yetişmiş 
insangücü ihtiyacını göz önüne alarak, Dev
let, özel yüksek okulların gördüğü hizmetten 
daiha fazlasını üstüne almalıydı. Halbuki, faz
lası şöyle dursun, Devlet ehliyetsiz idareciler 
yükünden işi daiha da kötü bir noktaya ge
tirmiştir. 

Karma Komisyonda Millî Eğitim Baklanının 
ifade ettiğine göre, 1970 - 1971 ders yılında 
özel yüksek okullar birinci sınıflanma 13 bin 
öğrenciyi kabul etmiş iken, bunların yerine 
açtığımız resmî yüksek okullar, birinci sınıf
larınla bu ©ene ancak 7 250 öğrenci alabilmiş
lerdir. Halkın ve göiîiçbrin ne derecede mağ
dur edildiği mieydandadır. Kaldı M1, resmî 
okullar aıçılmiasiyle ilgili kanun yürürlüğe gireli 
4,5 ay olduğu halde, öğrenci kayıtları, ders
lere başlama ve araç - ıgsreç işleriyle bina iş
leri hâlâ bir düzene sokulup bâzı okullarda 
normal öğretime dahi başlanılamamıştır. Bu 
gerçeklere ve sebepsiz yere olan zaman isra
fına yazık değil midir? 

Parfcilerüsltü olan, kendisine reformcu di
yen bir Hükümet böyle mi olmalıydı? 1972 
Programının uygulantması, koordinasyonu ve 
ve izlenımeısine dair olan 30 .. 12 . 1971 tarihli 
Eesmî Gaaötede yayınlanan (Bakanlar Kurulu 
kararman eğitimle ilgili1 822 numaralı ben
dinde şu satırlar vardır: 

«özel yüksek okulların kamu yüksek öğre
tim kurumlarına bağlanmasından sonra öğre
tim üyesi, bina, araç ve gereç ihtiyaçları sap
tanarak uzun vadeli1 bir program içinde Dev
let PlânlamJa Teşkilâtına bildirilecektir.» 

Meseleye bu gtözie bakan bir zihniyet karşı
sında cidden ağlamak lâzımdır.. 1287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapıldığı ve Millî Eğitim 
şûralarından her yıl toplanması mecburî hale 
getirildiği! halde 1971 yılı içinde Reform Hü-

I kümeti bu veci/beyi dahi yerine getirememiştir. 

54 — 
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5 . 11 . 1970 tarihinde sonuçlanan Sek&rfncfi1 

MiHî Eğitıim Şûrası kararlarıyla ilgili çalaşmıa-
lar yapıldığını da zannedûyorum. Ziıra ortada 
bir uygulama yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
tiglülileri ve sorumluları bir defa daha göre

ve davet ediyorum. Kendilerini bu sorumsuz 
davranışlardan lütfen kurtarsınlar, âdil çözüm 
yolu1 ibekliyen (meseleler üzerine süratle eğil
sinler. Yemi açılan resmî yüksek okulların mü-
ısaiıt öğrenci kapasiteleri vardır, bunlara öğ
renci lalsınlar. öğretim üyesi olarak dış mem-
leketlerde yetiştirilecek 600 kişilik öğrenci kon-
tenjanını 250 de bırakmayarak, tamamını ye-
tişitirecek formüller bulunmalıdır. Tahsilini 
Ibditirijıp yurda dönenleri heder etmiyerek, kendi 
salmalarında kullanmasını iblmelidirler ve 
nihayet bugün sokaklarda dolaşan ve yarın 
Devletin başına yeniden gaileler açması muh
temel olan aiç, 00 000 e yakın gençten hiç 
olmazsa bir miktarına daiha, okuma imkanları 
(hazırlanmalıdır. Devlet, kendi idaresi ile sos
yal adaletsizliğe önayak olmamalıdır. Aksi 
halde, çığ gübi büyüyen eğitim meseleleri kar
şısında (bir gün gerçekten &cz içinde kalma
mız mukadder olacaktır ve memlekete de ya
zık olacaktır. 

Yüksek Heyetinize saygılar sunarım. (Al
kışlar.) 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Hükümet yardımından istifade edemiyen Kırşe
hir'in, yatırım indiriminin uygulanacağı il ve 
ilçeler listesine alınmaması sebebine dair gündem 
dışı demeci ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın 
cevabı 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Aksoy, Hükümet 
yardımından istifade edemiyen Kırşehir'e Dev
let elinin uzatılması ve Kırşehir'in, (indirimin 
uygulanacağı iller İşteşinde olmayışı, kalkın
mada öncelikli yöreler dairesi tarafından duru
mun yeniden ele alınması ile ilgili kısa bir ko
nuşma yapmak istiyorsunuz, buyurunuz. 

MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

30 Aralık 1971 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanmış olan 1972 yılı programını tetkik ederken, 
genel hükümler bölümünde 202 sayılı Kanuna 
göre, yatırım indiriminin uygulanacağı il ve il-
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çeler listesinde iki ilçemizi, Kırşehir ile Mucur 
ilçemizi bu listede göremeyince hayal kırıklığına 
uğradım. Aynı listede, âlimize göre çok geliş
miş bâzı illeri görünce, ilimizin uğradığı mağdu
riyeti ve mevcudolan dertlerini de ilgililere du
yurmak üzere huzurlarınızı işgal etmek mecbu
riyetinde kaldım. 

Sayın milletvekilleri; 
Hangi devri düşünürseniz düşünün, iktidar

lar hür ve açık fikrin, hür düşüncenin beşiği 
olan Kırşehirimizi uğradığı bu nevi mağduri
yetlerden bir türlü kurtaramadıkları gibi üste
lik de bu açık fikrinden dolayı ihmal etmişler, 
âdeta cezalandırmışlardır. ŞöyleM, 

Sanki, iktidarlar zamanında Kırşehir hüsnü-
kabul görerek, ihmal edilmiyerek, kamu ve özel 
sektörler tarafından yapılan yardımlarla süslen
miş gibi, 

Sanki, halkının kültür seviyesi dereeesüz yük
seltilmiş, halkın yetiştirdiği her mahsulün kali
tesi Hükümetçe ıslah edilmiş gibi, 

Sanki, her konudaki üretimiiin artırılmasına 
artık gerek duyulmamış, tarım yöresi olan ve 
geçimini tarımda bulan Kırşehir çiftçisi gübre 
ve ilâç kullanırken her türlü indirimden fayda
landırılmış gibi, 

Sanki, Kırşehir'de sağlık hizmetleri Devletçe 
her ilden önce alınarak sosyalizasyon tatbikatına 
girişilmiş ve pilot bölgeler ihdas edilmiş gibi, 

Sanki, Kırşehir'de okuma - yazma seferbirliği 
yapılarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış, 
Ankara'nın yakın bir semti mesafesindeki duru
mundan istifade edilerek başkentten idare edi
len bir fakülte dalma kavuşturulmuş veya yatılı 
bölge okullarına ulaştırılmış gibi, 

Sanki, Kırşehir, tabiî servetleri bol olan yer
altı ve yer üstü kaynaklarına ve radyoaktivitesi 
yüksek kaplıcalarına, tarihî eserlerine Devletçe 
el atılmak suretiyle iç ve dış turizm teşvik edi
lerek bu nimetlerden yararlandırılmış gibi, 

Sanki, Kırşehir'in yol, elektrik, su ve okul 
dâvalarına Devletçe diğer illere nazaran öncelik 
sırası verilmiş ve bu ezeli sorumlarına tez elden 
çare bulunmuş gibi, 

Sanki, bir zamanlar sadece seçim arifeleıünde 
Kırşehir'e seyyar olarak misafir edilen ve seçim
den bir gün sonra götürülen bir askerî birliğin 
ilimizde devamlı yerleşmesi Devletçe sağlanmış 
gibi. 
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İşte ilimizin bu ve buna benzer dertleri hesa
ba katılmaksızın ilimiz yatırım indirimi uygula
nacak iller arasına alınamamıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
işte Kırşehir ili olarak geçmiş Hükümetlerce 

ele alınması gereken ve "buna benzer işlerden yıl
lardır mahrum edilmiştir. 'Ama, bu sorunları
mıza çare bulmak ürere, alıştığımız sabırla so
runlarımızı ilgililere halletirinceye karlar bekli-
yeeeğiz. Yalnız şu an reform Hükümetinin dik
katine, henüz etütleri müsbet görülmüş aşağı
daki bâzı sorunlarımızı da arz etmeyi vasife sa
yıyoruz. inşallah, parülerüstü Hükümet hüvi
yeti içinde görünmeye çalışan reform Hüküme
tinin delaletiyle, bu meselelerimiz geeiktirilmek-
sizin Üçüncü Bsş Yıllık Plân içine alınmasına 
çalışılır ve yıllarca Kırşehirlileri beklesen Hükü
met politikasına karşı paydos denilerek bu hu
susta da bir reform adımı atılmış olur. 

işte, etütleri henüz yapılan ve müspet gö
rülen Kırşehir'in gelenek halini almış halıcılık 
sanatı. İşte, yine henüz yapılan etüt neticesin
de gelişmiş olan tabakçılık, Hükümetin yardı
mı ile amlbalaj sanayii haline getirilemez mi? 
İşte hayvancılığın kesif olduğu Kırşehirtâe ye
terli bir eit kombinası, Hükümet gücü ile kuru
lamaz mı? işte seneler öncesi ve yine teknik 
elemanlar tarafından bu yıl da bol miktarda 
tesbit edilen ve üstelik komşu illerin fabrika
larına da taşman çimentıo malzemelerinden, 
Kırşehirlilerin yıllarca özlemini duyduğu bir 
fabrika bacası, Devlet eli ile tüttürülemez mi? 

Kırşehir, Devlet eli ile kalkmıdırılamadığı 
gibi, özel sektörce yapılacak yatırımlar için 
teşvik edici unsurlardan istifade ettirilemiyor 
ve üstelik de indirim uygulamasının dışında 
(bırakılıyor? Halbuki, bu tür geri kalmış yöre
lerde Devlet ile özel sektör elele çalışacak, fert
lerin yatırımı teşvik edilecek ve özel teşebbüse 
cesaret verilecektir. 

İşte yukarda izah ettiğim gibi ekonomik, 
sosyal ve kültürel nimetlerin hiç birisinden ve 
özel teşebbüse gösterilen bu tip kolaylıklardan 
istifade ettirilmezse bu şartlar içinde Kırşehir, 
nasıl kalkınır, bilemiyoruz. -

ıSayın .milletvekilleri; 
Yetkililerden soruyorum; Kırşehir için han

gi ölçü ve veriler göz önünde tutularak Mucur 
ilçemizle birlikte yatırım indiriminden istifade 

i eden iller araşma dâhil edilmemiştir? Hangi il
kelere sadık kalınarak Kırşehir'de yeni ve aktif 
değerler sağlanmıyor? Niçin balkın yaşama se
viyesi Kırşehir'de yükseltilmiyor? Niçin çalış
ma güvenliği bütünü ile Kırşehir'de sağlanamı
yor? 

Yine ilgililerden soruyorum; bu il ve ilçele
rin ihtiyacı masa başında mı, yoksa mahalline 
gidilerek mji saptanıyor? Her halde Kırşehir ve 
Mucur'un durumu için mahalline gidilmiş ise 
mutlaka Ankara'dan- Kayseri'ye geçerken Kır
şehir ve Mucur'un kenarındaki asfalt yol üze
rinde, araha içinde tesibit edilmiştir. Zira, bu 
yolun sağında bulunan ve Koalisyon Hükümeti 
devrinde yapılan modern Kırşehir Hükümet 
Konağı ile Mucur Hükümet Konağı, bu heyet
lerin sağ gözlerinin ucuna ilişmiş olacak ki, 
Ankara ve Kayseri'nin gelişmiş hayalleri için
de Kırşehir ve Mucur gelişmiş birer belde hü
viyeti içinde iesbit edilmiştir. 

inşallah, gelecek sene ilimiz, plânlama mer
kez teşkilâtı içinde kurulan, «kalkınmada ön
celikli yöreler» dairesi tarafından tekrar göz
den geçirilir ve bu dairenin vazifesi olan ülke
deki geri kalmış yöreleri bilimsel yöntemlerle 
saptamak için gerekli çalışmaları yapmak, bu 
yöreleri ekonomik, sosyal ve kültürel bakım
dan kalkmdırarak aradaki gelişmezlik farkını 
kapamak amacı güdülerek yapılacak bir çalış
ma ve âdil ölçü ile Kırşehir ile birlikte böyle 
haksızlığa uğramış yöreler de sıhhatli bir şekil
de bu dairece teslhit edilir ve bunlarla birlikte 
geri kalmış ilimiz de hizmet almayı hak kazan
mış olur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dovlet Bakanı 
Doğar. Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Aksoy 
arkadaşımızın, seçim bölgesi ile ilgili haklı şikâ
yetlerini dinledim. 

Takdir bııyurulur ki, bu şikâyetleri gider
mek, bu dengesizliği önlemek için Türkiye bir 
plânlı döneme girmiştir. Nitekim, bu çalışmalar 
içinde 1963 yılında 22 ilimiz gelişmemiş, az geliş
miş olarak kabul edilmiş ve buralara indirim 
yolu ile teşvik temin etmek için bir tesbit yapıl-

56 — 



M. Meclisi B : 25 7 . 1 . 1972 0 : 1 

miş idi. 1970 yılında, iller itibariyle, sosyo - eko
nomik gelişmişlik endeksi uygulaması yapılmış 
ve bu endeksin neticelerine göre 22 il 32 adede 
çıkarılmıştır. Bunlar Güney - Doğu ve Doğu 
illerimizin aşağı-yukarı tamamını içine almak
ta ve bu endekslere göre gerek Batıda olsun, 
gerek Orta - Anadolu'da olsun, az gelişmişlik 
gösteren illerimizi de ihtiva etmektedir. Nitekim 
şöyle sıralanmıştır bunlar : 

Ağrı, Afyon, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bit
lis, Burdur, Edirne, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, 
Erzincan, Elâzığ, Gaziantep, Giresun, Gümüşa-
ne, Hakkâri, Kars, Kastamonu, Malatya, Maraş, 
Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Sivas, Siirt, Sinop, 
Tunceli, Urf a, Van, Yozgat. 

Bunların dışında, vilâyetlerin tümü itibariy
le bu endekslere uymıyan fakat kazalar itiba
riyle bu endekslere göre az gelişmişlik göste- I 
ren - ki bunların içinde Sayın Aksoy'un saydığı I 
kendi vilâyetinin iki kazası da vardır - birçok I 
kaza bu iller dışında bu neticeyi vermiş ve teş- I 
vik getirmek bakımından bu listeye ithal edil- I 
mistir. I 

Demin de sözümün başında arz ettim, bunu I 
objektif verilere dayandırmamızın sebebi, böl- I 
geler arasındaki haksızlığı, bölgeler arasındaki I 
rekabeti önlemek, önliyebilmek içindir. Veriler I 
tamamdyle objektiftir ve demin de arz ettiğim I 
gibi, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun tama- I 
mini içine almaktadır. Bunun yanında, Batıda 
veya Orta - Anadolu'ra olmasına rağmen, geri I 
kalmışlık verileri içinde kalanlar da bunlara I 
intikal ettirilmektedir. Bunun ne başka bir he- I 
defi vardır, ne gayesi vardır. I 

Arz eder, saygılarımı sunarım. I 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, çeh I 
tik fiyatları konusunda gündem dışı demeci ve I 
Ticaret Bakanı Naim Talû'nun cevabı. 1 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, sizin ko- I 
nuşmanız her halde aktüalitesini kaybetti. Hâlâ 
ısrar ediyor musunuz? I 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Etmedi Sayın I 
Başkan. I 

BAŞKAN — Etmedi mi? 
Sinop'ta çeltik fiyatları konusunda kısa bir I 

beyanınız olacak her halde, buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, l 

muhterem arkadaşlarım; | 
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Henüz aktüalitesini kaybetmiyen Boyabat 
ve Durağan ilçelerinde çeltik ile hayatlarını ka
zanan müstahsil vatandaşlarımızın içinde bu
lundukları zor şartlan izah için söz aldım. Bana 
söz veren Sayın Başkana huzurunuzda bu vesile 
ile teşekkür etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Her bölgenin kendisine has mahsulleri ve ge

çim imkânları vardır. Tüm mahsullerin değer 
ölçüleri ile ele alınıp kıymetlendirilmesi, hem 
müstahsılların desteklenmesini ve onların teşvik 
edilmesini ve hem de müstehlik zümrenin alma 
gücünün dengeli olmasını temin etmektedir. 

Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde ya-
şıyan vatandaşların en büyük geçim kaynağı 
çeltik mahsulüdür. Çeltik, bütün yurttaşlarımı
zın her gün evlerinde -yedikleri pilâvın pirinci
ni veren tarım ürünüdür. Oldukça çetin çalış
ma istiyen çeltik mahsulü bu bölgede en iyi şe
kilde ve en iyi kalitede üretilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, çeltik mahsulü her ne
dense hiçbir devrede ciddiyetle ele alınıp değer 
fiyatla destekleme alımlariyle kıymetlendirilme-
miştir. Bu yüzden çeltik müstahsılları daima çel
tik alan tüccarlarla başbaşa bırakılmış, çeltik 
tüccarlarının keyfî fiyat takdirlerine terk edil
miştir. 

Her şeyin fiyatları artmış, birçok tarım ürün
lerinin taban fiyatları tesbit edilmiş ve tesbit 
edilen taban fiyatlar üzerinden Devlet destekle
me alımlariyle tarım ürünlerinin fiyatları sabit 
tutulmuş ve müstahsıllar himaye edilme ciheti
ne gidilmiştir. Halbuki, hayatlarını ve geçimle
rini çeltiğe bağlamış bütün çeltik müstahsili va
tandaşlar kendi kaderlerine terk edilmiş, piyasa
da çeltik ürünü değer fiyatla Devlet tarafından 
alınmamıştır, daima fırsatçıların ve insafsız tüc
carların eline bırakılmıştır. 

Çeltik müstahsılları, Devletin ve Hükümetin 
verdiği sözü yerine getirmesini hâlâ beklemek
tedir. Esasen, geri kalmış yerlerin önce ele 
alınacağı, bütün iktidarların başlarmca ve en 
son olarak da Erim Hükümetince ifade edilmiş
tir. Sinop, en geri kalmış illerimizden biridir. 
Bu ilde ve ilçelerinde hiçbir sınai tesis yoktur. 
Vatandaşların tek ümidi ve geçim kaynağı çeltik 
mahsulüdür. Bugün bir kilo 'kuru üzümün fi
yatı sekiz lira, bir kilo «İmanın fiyatı beş lira, 
bir kilo yeşil soğanın fiyatı dört lira, bir kilo 
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taze fasulye sekiz buçuk lira olduğu halde bir 
kilo çeltliğin fiyatı 150 kuruştur. 

Muhterem arkadaşlar, demek ki, çeltik müs
tahsili üç kilo çeltik satacak, bir kilo yeşil so
ğan alacak; beş kilo çeltik satacak, bir kilo taze 
fasulye alacaktır. 

Nihat Erim Hükümetinin Ticaret Bakanı rad
yo ve Resmî Gazete ile ilân etti ve buna göre 
çeltiğin taban fiyatı 200, 225 ve 250 kuruş ol
duğu halde ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan destekleme alımlariyle çeltik müstahsılları-
nın himaye edileceği beyan edildiği halde bu
güne kadar Boyabat'ın, Durağan'ın çeltik müs-
tahsıllarının tek kilo çeltiği Devlet tarafından 
alınmamış, tüccarların eline bırakılmıştır. Bugün 
büyük müstahsil zümresi hâlâ Toprak Mahsûl
leri Ofisinin oraya gelmesini beklemektedir. 

Yeni Ticaret Bakanı arkadaşımızın beyanat-
lariyle, özel sektörcü olduğu iddia edildiğine 
göre, vatandaşların himaye edileceğimi, huzura 
kavuşturulacağını beyan ettiğine göre, kendisini 
vazifeye davet ediyoruz, verdikleri sözü yerine 
getirsinler. Boyabat'ın, Durağan'ın çeltik müs-
tahsıllan mustar haldedir, derhal buraya Toprak 
Mahsûlleri Ofisini göndersinler ve orada vatan
daşları himaye etsinler. 

Saygılar sunarım. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Söz ri

ca ediyorum. 

V - GÖRÜŞÜL! 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/595; Cumhuriyet Senatosu 2/6 (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 451; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı: 28) (1) 

(1) *451 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Ticaret Bakanlığı vazifesini deruhte etmiş 
olmam hasebiyle ve ilk defa huzurunuza çıkmam 
münasebetiyle Sayın Başkanı ve muhterem üye
leri hürmetle selâmlarım. 

Sayın Hilmi işgüzar arkadaşımız çeltik mev
zuunda konuşurlarken yeni Ticaret Bakanından 
söz etmişler ve kendisinin «özel sektörcü» ol
duğunu ifade etmişlerdir. 

Huzurunuzda sarahaten ifade etmek isterim 
ki, biz özel sektöre gerekli ehemmiyeti veriyo
ruz ve değerini kabul ediyoruz, ama biz hiçbir 
suretle «tarafçı» değiliz, bunu evvelâ hatırlat
mak isterim. 

Çeltik mevzuuna gelince : Arkadaşımız çel
tikçilerin başıboş bir halde bırakıldıklarını ve 
Devletin kendilerine yardımcı olmadığını ifade 
etmişlerdir. Ancak, malûm olduğu veçhile Top
rak Mahsûlleri Ofisi, 1967 ve 1968 dönemlerin-
don itibaren çeltik mubayaasına başlamış bulun
maktadır, 1971 - 1972 döneminde de Toprak 
Mahsûlleri Ofisi bu vazifesine devam etmiş ve 
6 Ocak 1972 tarihine kadar 11 bin küsur ton çel
tik mubayaa etmiştir. 

Fiyatlar meselesine gelince : Halen tatbik 
edilen fiyatlar, geçen seneki fiyatlardır ve bu 
fiyatlar devalüasyondan sonra tesbit edilen fi
yatlardır. Binaenaleyh, devalüasyonun meyda
na getireceği fiyatlar nazarı itibara alınmak 
suretiyle tesbit edilmiştir. Bu bakımdan fiyat
ların da anormal bir durum ü'çinde bulunduğunu 
ifade etmeye imkân yoktur. 

Tekrar ifade etmek isterim ki, çeltikçiler 
Devletin, Hükümetin yardımını daima görecek
lerdir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlığından verilmiş 
olan bir önergede, bugün Gelen Kâğıtlarda bu
lunan ve (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasını öngören kanun teklifinin, bir saatlik 
süre zarfında görüşülecek kanunlar meyamnda 
addedilmesi ve bütün işlere takdimen görüşül
mesi talebediliyor, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü Gelen Kâğıtlarda bulunan 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet-

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Ticaret Ba
kanı Talû. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

İŞLER (Devam) 
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velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin, bütün işlere takdimen, 48 saat kaydı 
aranmaksızın öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. Gereği buna göre ya
pılacaktır. 

Lütfen bu konu ile ilişkisi olan Komisyon 
yetkilisi yerini alsın, Meclis adına idare Âmiri 
iSalilh Yıldız Bey buyurunuz. 

Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

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

teklifi 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 12.000 nci Ahdî münasebetler yollukları 
(bölümünün 12.911 nci (Avrupa Konseyi Aıs-
samıble ve Daimî komisyonlarına iştirak ede
ceklerin yollukları) maddesine 150 000 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanunu Millet Meclisi Baş

kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 
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Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünde söz istiyen? Yok. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya ta
bidir, kupalar sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yine 
(bir saatlik süre zarfında görüşülmesi uygun 
mütalâa edilen Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifinin bü
tün işlere takdimen görüşülmesi hususunda ve
rilmiş bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak 
işler» bölümünün 4 ncü sırasında bulunan, An
kara Milletvekili Osman Soğukpmar ve 4 arka
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin kanun teklifinin, gündemdeki bütün işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

41 No. lu Geçici Komisyon Başkanı Y. 
Sözcü 

İzmir Milletvekili 
Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ay
nen kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor üzerinde D. P. Grupu 
adına Konya Milletvekili Kubilay imer söz is
temiş bulunuyor. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın Baş
kan, ben de 0. H. P. Grupu adına söz rica edi
yorum. 

(1) 422 S. Sayılı basmayazı tutanağın sc-
nundadır. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun, Sayın İmer^ 
D. P. GRUPTJ ADINA MUSTAFA KUBi-

LAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri ; 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 
4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin kanun teklifi, bilindiği üzere, Çalışma 
ve Plân komisyonlarından seçilen 8 üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyonda görüşülmüş 
ve Heyeti Umumiyenize gelmiş bulunmaktadır. 

Demokratik Parti olarak gerek bu kanun 
teklifini, gerekse bu mevzuda çalışması geçmiş 
komisyonun, değiştirme mevzuundaki çalışmala
rını ve getirdiği metni takdire değer buluyo
ruz. Bu arada fikirlerimizi de serdetmek duru
munda olacağız. 

Kanun teklifinin 1 nci maddesi aynen şöyle: 
«506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine, metni aşağıda belirtilen (D) fıkra
sı eklenmiştir: 

D) Er olarak silâh altına alınan sigortalı
ların/eksik aylık veya ücret almak suretiyle ge
çen süreleri, fiilî hizmet süresinden sayılır.» 

Diğer taraftan, komisyon, bu kanun teklifim 
nin 1 nci maddesinde bir değiştirme yapmış ve 
bu değişiklikle metin şu hale gelmiştir: 

«Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 ncı maddesine aşağıdaki (D) fık
rası eklenmiştir. 

D) Sigortalıların er olarak silâJh altında 
geçen süreleri istemleri halinde ve günün asga
ri ücret tutarında primlerini ödemeleri şartı ile 
prim ödeme gün sayılarına eklenir.»' 

Gerek kanun teklifinde, gerek komisyonun 
metninde 2 nci madde, «kanunun yayımı tari
hinde yürürlüğe gireceğine» 3 ncü madde ise 
«Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğine» 
mütedairdir. Bu duruma tetkik edilecek olan 
cihet, 1 nci madde ile getirilen hükümdür. 

Sayın Soğukpınar ve arkadaşlarının yapmış 
oldukları teklifte şu hususları görüyoruz: 

il. Teklif edilen kanundan istifade edebil
mek için Sosyal Sigortalar Kanununa güre si
gortalı olmak lâzımdır. 

2. Er olarak askere alınmak ve askerlik 
yapmak gerekiyor. 

— 60 
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3. Askerlik hizmeti süresince aylık, ücret 
almamış olmak gerekiyor. 

Nihayet, fiilî hizmet süresinden, askerlik 
hizmeti için geçen sürenin sayılma durumu olu
yor; tabiatiyle sigorta primi de ödenecektir. 

Komisyonun yaptığı değişikliğe gtöre ise; 
«sigortalı olmak» aynen kabul ediliyor, «er ola
rak askerliğe alınmak ve askerliğin yapılması» 
yine aynen kabul ediliyor, «askerlik süresince 
ücret alınmamış olması» kabul ediliyor, - «ay
lık» kelimesi burada çıkarılmış durumda - bu
nun her halükârda değil, sigortalı olup da bun
dan istifade etmek istiyenin istemi halinde bu 
işin yürüyeceği belirtiliyor, asgari ücret tuta
rında primin, askerlik süresi hesabedilmek su
retiyle verilmesi öngörülüyor. Bu primlerin el
bette verilmesi gerekiyor. Son olarak da, «prim 
ödeme tfün sayılarına eklenir» şeklinde bir ifa
dede bulunuluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Sözlerimin başında da partim adına belirt

tiğim üzere kanun teklifini yerinde bir teklif 
olarak görüyoruz. Komisyonun değiştirişinde 
de bir durumu tekemmül ettirme hali var. Yal
nız burada, üzerinde 'duracağımız bir mevzuu 
izah etmek için birkaç noktaya temas etmek is
terim. 

Bu kanun teklifiyle, memurların askerlik 
süresinde geçen hizmetlerinin emeklilik mesele-
sinde nazarı itibara alınması yolundaki hük
mün, burada işçiler için de tatibiki hedef olarak 
alınmaktadır. Böylece» çalışanların, ister me
mur, ister işçi statüsü içinde bulunsun, vatani 
hizmetleri sırasında geçen müddetlerinin sigor
ta primleri yönünden prim ödeme gün sayıları
na eklenmiş, yerinde bir hareket oluyor, bun
dan dolayı da bir denklik kuruluyor. 

Yalnız, burada şu cihete dikkatlerinizi çek
mek isterim : Gerek komisyon metninde, gerek
se teklif sahiplerinin hazırlamış oldukları me
tinde «er olarak silâh altında bulunmak» du
rumu ele alınıyor. Bunun dışında, yedek subay 
olarak askerlik yapan, yapacak olan bir işçinin 
durumu nazarı itibara alınmış değildir. Çünkü, 
yüksek tahsilini tamamlıyanlar şimdiki durum
da ye'deksübay olma hakkını kazanmaktadırlar. 
Bunlar işçi olarak bir yerde istihdafı edilebi
lirler. Bu istihdam keyfiyetinde, er olarak bu 
durumdan istifade edenlerin bu istifade durum-
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lamdan, yedeksubay olanların da elbette bir 
inak kazanmaları iktiza eder. 

Ciğer taraftan, ödenecek prim meselesi; ko
misyon metninde aynen «... günün a'sgari ücret 
tutarında primlerini ödemeleri şartı ile..» deni
liyor. Asgari ücret meselesi, bilindiği üzere îş 
Kanunu ile getirilmiştir. îş Kanununda bu hu
sustaki hükümlerin olmadığı zamanlar vardır. 
îş Kanununun Anayasa Mahkemesince usul yö
nünden bozulduğu günden Meclisimizde tekrar 
kabul edildiği güne kadar geçen zaman vardır. 
Bu mevzuda, asgari ücretlerin ne şekilde tesbit 
edileceği meselesi kanunla tam bir şekle kavuş
muş değildi. Bunu, pek geçerli olur şekliyle bu
rada ortaya koymuyoruz, ama daha önceleri 
asgari ücretlerin tesbit edilmediği veyahut tes
bit edilmişse bugünkü He çeşitli ayrılıklar gös
terdiği günler mevcuttur. O halde, bunlar ara
sında nasıl bir birlik temin edilecektir 

Kanaatimizce, asgari ücret gM birtakım çe
şitli anlamalara sebebiyet verecek bir tabir ye
rine, daha hakkaniyet ve nasafet kaidelerine 
uygun olmak üzere bir başka şekil getirilebilir. 
Bu da, «askerlik hizmetine başlamadan önceki 
son ücretleri tutarında primlerini ödemeleri» 
şartı olabilir. Yani, a'skerlik hizmetine başlama
dan önce o işçinin sigorta primi ne ise o prim 
üzerinden askerlik süresinde geçen zaman prim
lerini ödediği takdirde, silâh altındaki fiilî hiz
meti sırasında geçen zaman elbette son hüküm-
ldeki «prim ödeme gün sayılarına eklenir» iba
resiyle bir neticeye bağlanmış olacaktır. 

İBöylece, asgari ücretin az olduğu, çok oldu
ğu, filânca zamanda şöyle tesbit edildiği, falan
ca zamanda böyle tes*bit edildiği gibi, tatbikat
ta birtakım anlaşmazlıkların, birtakım ihtilâf
ların doğabileceği zemini hazırlıyacak bir teri
mi kullanmaktansa, bir kimsenin hakettiği bir 
durumu devam ettirmek en yerinde, en doğru 
hareket olacaktır. Bunu, bir İşçi mevzuunda is
terseniz 20 sene geriye götürün, isterseniz bu
güne getirin, asgari ücret mesele'siyle ilgili ol
madan askerlik hizmetine - çünkü sigortalıların 
demek suretiyle bir ^kimsenin askerlik hizmeti
ne başlarken sigortalı olacağı kabul edilmiş du
rumdadır - başlamadan önceki sigorta primi, ais-
'kerlik süresi için sigorta primi olarak ödendiği 
takdirde.hakkaniyet ölçülerine daha çok riayet 
edilmiş olacağı kanaati içerisindeyim. 
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'Sözlerimin başında da söylemiş olduğum gi
bi işçilerin, memurların istifade etmiş oldukları 
birtakım haklardan, diğerlerinde olduğu gibi, 
burada da aynı şekilde istifade etmesi sağlan
mış olacaktır. Bu suretle, teklifimizin- ve müs
pet yolda getirilen kanun teklifinin ve komis
yon metninin tenkidinin daha müspet bir neti
ce sağlıyacağı kanaati içerisindeyiz ve yaptı
ğımız izahlarla me'selenin açıklığa kavuştuğu 
kanaatini de taşımaktayız. 

Bu görüş ve kanaat içerisinde hazırlamış 
olduğum takriri Başkanlığa, değiştirge teklifi 
olarak, sunacağım. Teklifim okunacak, ama bu
rada arz etmeyi uygun buluyorum. 1 nci mad
deye, sigortalının istifade etmesi için, şu şeklin 
verilmesini şahsan teklif etmekteyim. 

«Sigortalıların silâh altında geçen askerlik 
süreleri - böylece silâh altında geçe-n. askerlik 
süreleri demek suretiyle yedeksubay ve er tef
riki kalkmış olmaktadır - istemleri halinde ve 
askerlik hizmetine başlamadan önceki son üc
retleri tutarında primlerini ödemeleri- şartiyle 
prim Ödeme gün sayılarına eklenir.» 

Dediğimiz gibi, böylece asgari ücret gübi, 
ihtilaflı bir konuya girmeden, ilerdeki ihtilâf
lara meydan vermeden askerlik hizmetine baş
lamadan önceki son ücret meselesi ele alınmak 
suretiyle bu mesele bu şekilde halledilmiş ola
caktır. 

Şu anakadar grupumuz adına yapmış oldu
ğumuz konuşmaya gösterdiğiniz alâka dolayı-
siyle hepinize teşekkür eder, grupum adına He
yeti Umumiyeyi hürmetlerimle selâmlarım. 

Muhterem Başkana teklifimi veriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erscy, konuşmanız uzun 
sürecek mi efendim 

iBAHİR E.RŞOY (İstanbul) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Bahir Ersoy, buyurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA BAHİR ERSOY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sizle
ri saygiyle selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortaların 
memleketimizde kuruluş tarihi yenidir. Yeni ol
masına rağmen, dünyadaki tatbikatta sosyal 
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sigortalar gelişimli halamından memleketlimiz 
hüyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bu itibarla, 
hu müessesenin varlığı, gerçekten işçilerin, is
tikballerine emniyetle bakmalarını sağlaması 
halamından iftihar edilecek hir şeydir. Ama, 
her yeni şeyin, daima yeniliğe doğru, gelişmeye 
doğru adım atmasını da normal karşılamak ge
rekli. 

Türkiye'nin sanayi yapısı bakımından işçi 
hareketleri istikrarlı değildir. Bilhassa işlet
melerden giriş ve çıkışlar bakımından söylü
yorum, işçi hareketlerini bu anlamda kulla
nıyorum. Bilhassa, atelye sanayii uzun zaman 
ıSosyal Sigortaların teminatı altına girmemiş ol
duğu için, genellikle işçi arkadaşlarımızın bir
çok hallerde bâzan atelyelerde, hazan fabrika
larda çakşır durumda bulunduklarından, sigor
talının, emeklilik hakkını 60 ncı maddeye göre 
kazanalbilmesi için aranılacak şart, madde tet
kik edildiği zaman karşımıza hir yaş haddi, bir 
de prim ödeme müddeti haddini koyduğunu gö
rürüz. 

5 hin gün prim ödeme şartı, bu bakımdan si
gortalıların, sigortanın mazisinin yeni oluşu ve 
atölyeler arasında giriş, çıkışlar olması müna-
sıelbötiyle zaman, zaman doldurulmaktadır. Az 
hir süre ile birçok işçi arkadaşlarımızın emek
lilik hakkını kaybettiklerini görüyoruz. Bu ba
kımdan, askerlik süresinin, borçlanmak suretiy
le çalışılmış gibi sayılmasında birçok işçinin 
hakkının kaybolmasını önliyecek tedbirlerin 
varlığına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada iki nokta
ya benim de temas etmek arzum var. Bunlardan 
birisi, çok sevgili arkadaşım Kubilay îmer ar
kadaşımın dokundukları yedeksuhaylık mese
lesidir. 

Arkadaşlarım, burada yedeksuhaylık konu
sunun mevzübahsıolması kanaatimce lüzumsuz
dur. Zira, yedeksuhaylık zaten Emekli Sandı
ğına bağlıdır ve hu iki sandık hizmetleri bir
leştirilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, yedek
suhaylık konusunun burada tekrarında lüzum 
yoktur ve kanun tekniği bakımından da sanı
rım ki, gereksiz sayılacaktır. 

Arkadaşlarım, diğer hir konu da, asgari üc
ret konusu meselesidir. Asgari ücret konusunda 
ıSayın Kuhilay îmer'in, askere giderken işçinin 
aldığı ücret üzerinden borçlanmanın kabul 

edilmesi teklifine, pratik yolu olsa hemen 
«evet» dememek için hiçbir sebep göremiyoruz. 
Ama, genellikle askere gitmeden evvelki üc
retlerin teslbitinde belgelemenin güçlükleri bu
günkü borçlanmada, tatbikatta görülmektedir. 

Asgari ücretin hiyerarşik, böyle bilinen mu
ayyen tarihlerde başlıyan miktarı, muayyen 
tarihlerde biten resmî ücret olması hasebiyle 
hunun böyle kabul edilmesinde isabet görü
yoruz. Eğer, değerli Komisyonumuz, istikbalde 
Sayın îmer'in, askerliğe gitmeden evvelki üc
retin, borçlanmada esas alınmasının gereğinin, 
tatbikatta kolaylık olacağına, mümkün olaca
ğına kanaat getiriyorsa, buna «evet» dememek 
için sebep yoktur. Çünkü, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun istikbâli, ona ödenen primlerin, 
onun ödeyeceği yükleri karşılıyacak ölçüde 
olduğu müddetçe istikbali vardır. Bu bakım
dan, Sosyal Sigortaların yakında hayatiyeti 
konusu, sanırım bu kürsüye yine gelecektir. 

Tasarıya, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına «evet» diyeceğimizi saygiyle arz ederiz, 
sağolun. 

MUSTAFA KUBÎLAY ÎMER (Konya) — 
Sayın Başkan, hir hususu kısaca anlatmak üze
re grup adına ikinci defa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın îmer. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 

MUSTAFA KUBÎLAY ÎMER (Konya) — 
Muhterem arkadaşlarım;. 

Demokratik Parti Grupu olarak, bir husu
sun iyice anlaşılmamış olduğu mülâhazasiyle, 
biraz evvel Komisyona ve Sayın Bakana da izah 
ettiğim bir durumu yedeksuhaylık mevzuu ile 
ilgili hir hususu burada açıklamak isterim. 

Bir genç düşünün? 22 yalşın'da, üniversitenin 
her hangi birinden veyahut yüksek okuldan 
mezun olmuş, yedeksuhaylık hakkını almış. 
Muayyen süre tecil ve askere şu veya bu sebep
le gitmeme dolayısiyle bilfarz, gelmiş 28 - 30 ya
şına. 7 - 8 sene sigorta primi keısilmiş. Bu şahıs 
yedeksübay olduğu takdirde Emekli Sandığı
na kendisinden ödenek emekli keseneği kesilme
si yerinde olmıyacaJktır. Çünkü, yaşlılık mev
zuundaki sigorta primi ile Emekli Sandığına ke
silen kesenek, aynı şeyler. Bu durum, haliha
zırda Sosyal Sigortalara tabi avukatlar için de 
mevcuttur. 
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Şahsan kendi halimi arz etmek isterim. 
Mecliste emekli keseneğine tabi avukat arka
daşlar olduğu gifbi, Sosyal Sigortalara prim 
ödeyenler de vardır. Bu, ber yerde kazanılmış 
bir hakikin, devam eden bir hususun temadisi-
dir. Eğer, bunun aksine, askerlik hizmeti sıra
sında bir yedeksulbaym, işçi olduğu halde 
emekli keseneği kesilmiş ise, bunun geri öden
mesi lâzımdır. Emekli Sandığı bunu, Sosyal Si
gortalara ödemek durumundadır. 

Bir adam işçi ve bu askere gidiyor, askerlik 
vazifesini yapıyor, sen sigorta primi ödiyemez-
sin, Emekli Sandığına ödiyeoeksin deniyor. 
Böyle bir şey mevzuulbalhsolamaz ve Emekli 
Sandığının alacağı para haksız iktisap duru
mundadır. 

Sigortalı bir kimse, sigorta primini ödiye-
cektir ve sigorta primini ödemekle mükelleftir 
ve üstelik yedeksubay olarak aldığı aylığı da 
- diğer er olarak yapanlar gibi o devrede ka
zancı buna kâfi değildir veya başka yolla ödi-
yebilir - bunu ödemeye imkân vermektedir. Si
gorta primini ortaya koyduğu takdirde, sigor
talı olduğunu belirttiği takdirde bundan sigor
ta priminin kesilmesi ve kesilen, emeklilik mev
zuundaki keseneğin, emekli keseneğinin sigorta 
primi olarak kesilmesi gerekir. Bunun aksine 
bir tutum yanlış olacaktır. 

Daha evvel konuşan arkadaşımızın benim, 
askerliğe başlamadan önceki primin ödenmesi 
yolundaki teklifimin, eğer mümkün olduğu 
takdirde yerinde olacağına dair görüşüne parti 
olarak teşekkür ederim. Bu cihet, her halde 
asgari ücretin bildirilmesi kadar zor olmıyacak-
tır veyahut ikisi de birbiri kadar zor değildir, 
yani ikisi de bildirilecektir. Ama denecek ki, 
asgari ücret (bugün bellidir. Bugün işe giren
ler için bu böyle. Ama, umumi olarak bir hü
küm getirdiğimize göre, geçmişte bugünkü as
gari ücretten değişik bir asgari ücrete tabi olan 
varsa, bu, askere yeni gidiyorsa o durumunu 
tevsik etmek mecburiyetinde, yine vesika getir
mek mecburiyetinde. Bu bakımdan, nihayet 
askere giderken bir sürü vesikaları temin etme 
durumunda olan bir kimsenin, bunu da kendi 
menfaati zaviyesinden yapması ve üstelik de 
primi verirken, kendi lehine olan bir hususu 
yerine getirmesi kadar tabiî bir cihet olamaz. 
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Grupum adına ikinci defa olarak yaptığım 
bu konuşmada tekrar Heyeti Umumiyeyi hür
metle selâmlarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, bu hususu tav
zih için Komisyon adına kısa beyanda bulun
mak istiyorsanız, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (izmir) — Sayın Başkan değerli 
milletvekilleri; 

Geçici Komisyon adına, kanunun yeterliği 
hakkında her iki parti grupu adına görüşen 
arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. An
cak, Sayın Kubilây İmer arkadaşımızın, Ka
nunun bâzı hükümlerinin yetersiz olduğunu ve 
bâzı prensiplerle, adaletle kabili telif olmadığı 
hususundaki işaretlerine Komisyon olarak işti
rak etmek mümkün değildir. 

Meseleyi iki noktadan ele almak gerek. Bu 
kanun getirilirken anamaksadı, 506 sayılı Ka
nunun 60 ncı maddesinde, yaş haddine dokun-
maksızın, yalnız sigortalı süresinin 25 yıl ol
masını esas alan hükmü, askerlikteki geçen müd
detle değerlendirmeye hedef tutmaktadır. 

Burada, «Er olarak askerlik hizmetini yap
ma.» Kelimesini koymaktaki maksadımızın 
dayanağı da şudur: Yedeksubay arkadaşlarımız 
5434 sayılı Kanuna tabidirler, kendilerinden 
emekli keseneği kesilir. Yine yürürlükte olan 
1214 sayılı Kanunumuz, emeklilik sandığındaki 
geçen hizmetlerle işçi sigortadaki geçen hizmet
lerin birleşmesini sağlayabilecek hüküm taşı
maktadır. 

Askerde yedeksubay olarak geçmiş olan 
müddetle kesilmiş olan Emekli Sandığı primle
ri, askerlikten sonra kuruma müracaat etmek 
suretiyle 1214 sayılı Kanuna göre, emekleri
nin birleştirilmesini istemesi ve emeklerin bir
leşmesi daima mümkündür. 

Asgari ücreti, Kanunda önplânda mütalâa 
etmek zoru vardır. Asgari ücret her zaman 931 
sayılı Mülga Kanun veya 1475 sayılı Kanunla 
tesbit edilmiş olmasına rağmen, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 78 nci maddesinde, 
ayrıca tesbit edilmiş bulunmaktadır. Nitekim, 
asgari ücret 12 lira idi, Yüce Meclis bunu 18 
liraya çıkardı. Belki, mahallî asgari ücretler 
daha fazla bir rakama yükseldiği zaman, yine 
Yüce Meclis bu 78 nci maddede bir tadilât ya-
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pacak, tatbik edilen asgari ücretin, Sosyal Si
gortalar Kurumunda da esas alınmasını öngö
rür yeni bir kanun getirecektir. 

Askerlik hizmetinden evvelki ücretiyle si
gortalı olmayı düşünmek büyük endişe yaratır. 
Bütün işçi arkadaşlarımızın iş başından askere 
gittiğini iddia etmek mümkün değildir. As
kere giderken iş başında değildir, boştur, 2 ay, 
3 ay, 4 ay iş bulamamıştır. Binaenaleyh, askere 
gittiği zamandan evvelki hizmeti, dediğimiz za
man, bu arkadaşın, her hangi bir suretle ku
ruma borçlanması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, kısa arz etmek zorun
dayım; çünkü bu kanun, «Bir saatlik zaman 
içinde görüşülecek..» Mevzular içindedir. Onun 
için, asgari ücret meselesini, er meselesini dik
kate almak zorundayım. Şuna da dikkatinizi 
çekmek işitiyorum: Askerlik hizmeti, en genç 
yaşta yapılan bir hizmettir, 18 - 20 - 22 yaşında 
yapılan bir hizmettir. Bu tarihlerde işçinin 
emekli olması düşünülemez. Kaldı kî  bizim 506 
sayılı Kanunda, çalışmanın, emekliliğe esas olan 
miktarı, son üç yılda işçinin almış olduğu üc
retin ortalaması esasına dayalıdır. Onun için, 
18 - 20 - 22 yaşlarında hizmet görmüş olan, as
kerlik hizmetini ifa etmiş bulunan arkadaşla
rımızın, ister asgari ücretin altında versin, 
ister asgari ücretin üzerinde bir prim. ödemiş 
olsun; her hangi bir surette ilerdeki alacağı 
maaşa tesir etmez. 

O halde, 506 sayılı Kanunda asgari ücret 
tesıbit edilmiştir. Yedek sulbay arkadaşlarımızın 
emekli maaşlarını birleştirecek 12114 sayılı Ka
nunumuz vardır. Bütün bu hükümler mevcut 
iken, Komisyonumuzun Yüce Meclise takdim 
ettiği maddenin aynen geçmesi, tüm ihtilâfları 
bertaraf edecek, büyük boşlukları da ortadan 
kaldıracaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
Sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenîsr.. 
Maddelere geçilmesi kalbul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedi
liği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiîyenler... Kalbul edilmiştir. 
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Maddeleri okutuyoarım. 

'506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 noı maddesine aşağıdaki (D) 
fıkrası eklenmiştir. 

D) Sigortalıların er olarak silah altında 
geçen süreleri istemleri halinde ve günün as
gari ücret tutarında primlerini ödemeleri şartı 
ile prim ödeme gün sayılarına eklenir. 

BAŞKAN — 1 nci Madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

1 nci madde üzerinde verilmiş olan iki 
önerge var. Aykırılıkları itibariyle ikisini de 
ayrı ayrı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmesine başlanacak olan, Osman So-

ğukpınar ve arkadaşlarının 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanuin teklifinin 1 nci 
maddesinin, «Sigortalıların silâh altında geçen 
askerlik süreleri, istemleri halinde ve asker
lik hizmetine başlamadan önceki son ücretleri 
tutarında primlerini ödemeleri şartiyle prim 
ödeme gün sayılarına eklenir» şeklinde değişte 
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kulbilây tmer 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖ23CÜISÜ BUıRHA-
NETTİN ASITTAY (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Değişik
lik önergesi kabul edilmemiştir. 

Sayın Çalışma Bakanı tarafından verilmiş 
bulunan bir değişiklik önergesi var, onu takdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 

ncı maddesine bir fıkra eklenmeisine dair, An
kara Milletvekili Osman Soğukpmar ve dört ar
kadaşının teklifinin 1 nci maddesini, Komisyon 
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görüşüne bir cümle ilâvesiyle aşağıdaki şekilde 
kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 
Madde 1. —> 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun 60 ncı maddesine aşağıdaki (D) 
fıkrası eklenmiştir : 

«D) Sigortalıların er olarak silâh altında 
(geçen süreleri, distemleri halinde ve günün as
gari ücret tutarında primlerini ödemeleri şar-
tiyle prim ödeme gnün sayılarına eklenir. Şu 
kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı, 506 sa
yılı ıSosyal (Sigortalar Kanununun 6 ncı ve 
108 nci maddelerinde tarif edilen, sigortalılık 
süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edile
mez.» 

BAŞKAN —- önerge üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Değişiklik önergesine Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜMÜ BURHA-
NETTİN ASUTAY (İzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. KaJbul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

ıSayın Komisyon, Meclis tarafından dikkat 
nazarına alınmak kaydiyle kabul edilen öner
geye filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BURHA-
NETTİN ASUTAY (izmir) — Filhal katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge filhal Komisyon tara
fından tekaJbbül edilmiş olduğuna göre, madde 
metninin 1 nci maddenin ve ona ilişkin (D) 
fıkrasının bu Meclisçe kabul edilen değişik 
şekli ile kabulü hususunu Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Madde bu değişiklikle kaJbul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is

tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... KaJbul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmiyenler... Madde aynen 
kaibul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte isti
yen? Yok. Kanun, tümü itibariyle açık oyla
maya tabidir. Bu hususta oy kupası sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şekli ile «Bir 
saatlik süre zarfında görüşülecek işleri» de 
bitirmiş bulunmaktayız. 

5. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun ta
sarısı ve îçi§leri, 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 — Şimdi, gündemin asıl temelini 
teşkil eden, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
kanun tasarısının müzakeresine devam ediyoruz, 

Geçen birleşimde, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu kanun tasarısının 47 nci maddesi üze
rinde 13 sayın milletvekili konuşmuş idi. Yeter
lik önergesi geldiği bir sırada, komisyon daha 
geniş bilgi vermek üzere bu birleşim konuşaca
ğını beyan etmişti. Bu şekliyle şimdi, komisyon 
adına Sayın Rıza Çerçel, 47 nci madde hakkın
da görüşlerini Yüce Meclise bildirecektir. 

Buyurunuz Sayın Çerçel. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

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

359 sayılı TRT Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve yeniden bazı maddeler ilâ
vesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde görüş
meler, 47 nci maddeye gelmiş bulunmaktadır. 
47 nci madde üzerinde söz almış muhterem ar
kadaşlarımızın kıymetli fikir ve mütalâalarını 
burada dinlemiş ve ayrıca zabıtları da tetkik 
etmek suretiyle bir defa daha mevzuu tetkik et
miş bulunuyoruz. 

Hemen şunu ilâve edeyim ki; söz almış olan 
muhterem arkadaşlarımızın Ibu madde üzerin-

(1) 434 S. Sayılı basmayazı 10.12 .1971 ta
rihli 13 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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deki endişelerini ve mütalâalarını, komisyonu
muzca kabul edilen metin karşılamakta ve bu 
metin Yüksek Heyetinizce kabul edildiği tak
dirde, TRT personeli ile ilgili 47 nci maddenin 
icabı, uygun bir şekilde ihtiyaca karşılık verece
ği düşünülmüş bulunmaktadır. 

Bununla beraber, arkadaşlarımızın dermeyan 
ettikleri noktai nazarları, birkaç noktada teksif 
etmek suretiyle heyeti umumiyesine Komisyonu
muz adına bir cevap arz edeceğim. 

Arkadaşlarımızın üzerinde durdukları en mü
him mevzu 47 nci maddede, TRT personeline 
verilecek tazminat mevzuudur. Şunu hemen arz 
edeyim ki, bu tazminat mevzuu, bu defa komis
yonun hazırladığı metinle ortaya çıkmış bir hu
sus olmayıp; halen mer'i olan Personel Kanunu 
TRT mensuplarına bu tazminatın verilmesini ön
görmektedir. Şöyle ki; yürürlükte bulunan 359 
sayılı Kanunun 47 nci maddesi, TRT persone
line tazminat verilmesinin hukukî mesnedini teş
kil etmiştir. Söz konusu madde metninde, kurum 
personeline bir taznimat verileceği belirtilir
ken, miktar itibariyle hiçbir kayıt derpiş edil
memiştir. Yapılacak ödemenin şartlan gibi, mik
tarının da yönetim kurulunca tesbiti kabul edil
miş bulunmaktadır. Kanunda öngörülen husus, 
sadece tazminat mevzuunun yönetmelikle düzen
lenmesinden ibaret bulunmaktadır. 

359 sayılı Kanunun gerekçesi, Cumhuriyet 
Senatosunda ve Millet Meclisinde yapılan mü
zakerelerin zabıtları dikkatle tetkik edildiği za
man görülecektir ki; kurum personeline tazmi
nat verilmesinin sebebi, hizmetin sair Devlet 
personelince yürütülen hizmetlerden farklı şe
kilde değerlendirilmesinden neşet etmektedir. 
Kanun vâzu, TRT hizmetlerinde, personelde de
ğişik nitelikler aradığı ve bu niteliğe sahip ki
şilerin, ancak farklı bir ödeme imkânı mevcu-
dolduğu takdirde kuruma gelebilecekleri esasın
dan hareket etmiş bulunmaktadır. Kurum bu 
gerekçeyi dikkate alarak, hizmeti mümkün ol
duğu kadar vasıflı elemanlarla yürütebilmek için. 
bir tazminat yönetmeliği hazırlamış ve Resmî 
Gazetede yayınlanan yönetmeliğin, değişen şart
lara göre, zaman zaman tadil edilerek bugüne 
kadar uygulanmış bulunmaktadır. 

Burada bilhassa arz etmek istediğim nokta 
şudur: Kurum elinde snıırsız hudutlar bulun
masına rağmen, personeline hiçbir zaman mü

savi miktarda tazminat ödenmesi yoluna gitme
miş ; hizmet ünitelerinin ifa edegelmekte olduk
ları görevlerin, hizmetin bütünü içindekini dik
kate alarak, kademeli ve değişik oranda bir 
ödeme yapmayı uygun bulmuştur. Bizzat şah
san dosyalar üzerinde yaptığım tetkikler neti
cesinde, bu görüşü tesb&t eden, yani bugünkü 
kanunun sınırsız hudutlar taşımasına rağmen; 
idarenin tatbikatta bunu muayyen prensiplere 
bağlamış olduğunu, yüksek huzurunuzda arz 
edebilirim. 

1327 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra 
da, TRT Kurumu personeline tazminat ödenme
si, bahis konusu kanunun genel esprisine ve ka
nunun metnine aylan düşmemektedir. Şöyle ki; 
1327 sayılı Kanun, TRT Kurumu personeli için 
ek geçici 10 ncu maddesinde aynen şöyle de
mektedir : 

«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu de
vamlı kadrolarında çalışanlar hakkında 359 sa
yılı Kanun ve o kanunun atıfta bulunduğu diğer 
kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur.» Bu hüküm, ek geçici 10 ncu maddede böy
lece yer almaktadır. Burada bilhassa Yüksek 
Heyetinizin dikkatlerine arz edeceğim hususlar
dan birisi de, 1327 sayılı Kanunun 359 sayılı Ka
nun hükümlerinin bütününü saklı tutmuş ol
masıdır. Bu meyanda, şüphesiz 47 nci madde
nin öngördüğü tazminatlara! saklı bulunduğu da 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Keza, 1327 sayılı Kanunun ek geçici 21 nci 
maddesinde ise, TRT Kurumu personeline Dev
let memurlarına ödenenler dışında her hangi bir 
ödemenin yapılamıyacağı belirtilen kurumlar 
arasına, yukarda arz ettiğim hususlar ve ifa 
ettiği hizmetin mahiyeti dikkate alınarak, TRT 
Kurumu dâhil edilmemiştir. Ek 21 nci made, 
bu koymuş olduğu hususlar arasında TRT Ku
rumunu dâhil etmemiştir. 

TRT Kurumunun ifa ettiği hizmetin mahi
yeti, kanun vâzımca nazan dikkate alınarak, yi
ne 1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu mad
desinin (E) fıkrasında şu hüküm aynca yer al
mış bulunmaktadır : 

«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ha
ber ve program hizmetlerinin yürütülmesin
de, her ne sebeple olursa olsun, başka iş ve hiz
met yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.» 

Bu şekilde kanun maddeleriyle ve aynen ka
nunun maddelerini de okumak suretiyle arz et-
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meye çalıştığım hususlar gösteriyor 'ki; Perso- I 
nel Kanunu sistemi TRT Kurumu personeli için I 
daha başlangıçta ve bizzat kendi bünyesinde 
farklı bir statü getirmiştir. 

Bu itibarla, kurum personeline esasen öden- I 
meıkte olan ve tasarıdaki 47 nci madde ile yeni
den düzenlenmesi öngörülen tazminatlar Perso
nel Kanunu sistemine aykırı düşmek durumla
rından tamamen uzak bulunmaktadır. I 

Tasarının Komisyonca hazırlanıp, Yüksek I 
Heyetinize sunulmuş olan metni TRT persone
line yeni imkânlar getirmemektedir. Bilâkis, 
Komisyonumuzca hazırlanan bu metin, halen I 
verilmekte olan ve mesnedini 1327 sayılı Kanun- I 
dan alan ve hiçbir sınırla çizilmemiş olan tazmi
nata, bir sınır getirmektedir. Aarz etmek iste
diğim husus; elimizdeki 1327 sayılı Kanun hiç
bir sınır tanımadığı halde, Komisyonca hazır
lanmış olan metin % 60 gibi bir esasla, sınırlan- I 
dırılmış olarak, mevzuu, Yüksek Heyetinize ge
tirmiş bulunmaktadır. I 

Halen meri olan Personel Kanununa göre, 
yönetim 'kurulu, bir kimseye istediği imktarda I 
verebilir. Fakat, bir hakşinas olarak itiraf et- I 
mek gerekir ki; yönetim kurulu bu yetkisini 
sınırlı olarak kullanmaktadır. Yüksek Heyeti- I 
nize bu maruzatımı arz edebilmek için bir misali 
de vermek istiyorum. Şöyle M; halen 1327 sa
yılı Kanunun yönetim kuruluna, istediği şekil
de hareket etmek imkânını vermesine rağmen 
halen mevcut talimatnameye göre TRT İdare
sinde 8 nöi derecede bir memur % 12 nisbetinde 
bir tazminat almaktadır. Keza; 8 nci derecede 
bir memur, bir muhabir, TRT de % 40 nisbe- I 
tinde tazminat almaktadır. Keza, 8 nci derece
den bir yüksek mühendis % 50 nisbetinde taz- I 
minat almaktadır. 9 a 3 ten bir yüksek mühen
dis ise, % 60 nisbetinde bir tazminat almakta
dır. Bununla arzım şu ki; bâzı kanunlarda yet- I 
M verilirken, bu yetkinin idareciler tarafın
dan şu veya bu şekilde haksız olarak kullanıl
ması endişesine, bugün 1327 sayılı Kanun cevaz 
verdiği halde, müessese yönetim kurulu bu yola I 
gitmemiş bulunmaktadır. Kaldı ki, Komüsyonu-
nuzca teslbit edilen metin bunu % 60 ile tahdit 
etmiştir. Hükümetten gelen teklif böyle bir 
tahdidi koymamakla beraber, hizmetin görül
mesinde böyle bir tahdidi arzu etmemekle be
raber, Komisycraumuzda yapılan müzakerelerde | 
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Hükümetle mutabık kalmak suretiyle % 60 
üzerinde bu metin hazırlanmıştır. Burada yine 
şunu da arz edeyim M, komisyondaki müzake
relerde hizmetin özellikleri nazarı itibara alı
narak, komisyon üyelerinden bir çok muhterem 
arkadaşlarımız % 75 - % 100 olsun şeklinde ta
lepler ve tekliflerde bulunmuştur. Ancak; ida
renin bu nisbetler çoğaldığı takdirde, kendisi
nin bunları karşılıyabilecek malî imkânların 
düşünülmesi hakkındaki mütalâaları da nazarı 
itibara alınmak suretiyle neticede % 60 ki, bil
hassa tekrar dikkatlerinize arz ediyorum. Şu 
anda yüksek mühendis olarak 9-3 de bulunan 
bir kimseye verilen tazminat % 61 dir ve böy
le bir kıstası da komisyonda kabul etmiş bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuzun 
getirdiği metin yönetim kurulunun bu geniş 
yetkisini % 60 olarak sınırlamak suretiyle TRT 
Kanunu tasarısının Komisyonumuzca hazır
lanan metninde ki «bir imtiyaz getirmekte, 
mevcut statüyü aşmakta» şeklindeki kıymetli 
mütalâa ve fikirlere cevap olarak bunları arz 
ediyorum, bu yetki sınırlanmış ve hizmetin bü
tünlüğünü nazarı itibara almak, bütün bir hiz
meti heyeti uımumiyesiyle, kül halinde verebil
mek gayesiyle getirilmiş bulunmaktadır. Yine 
yüksek Heyetinizce her zaman muhakkak olan 
bir husustur M, bir hizmetin, TRT gibi bir hiz
metin kül halinde yapılmasında, sabahleyin sa
at 5.30 da radyo istasyonuna giden bir radyo 
spikeri kadar, onu götüreta bir şoförün, orada 
bulunan odacının, orada bulunacak müdürün, 
akşam üzeri saat 17.30 da diğer dairelerde me
sai bittiği zaman, henüz TRT gibi saat 17.30 
dan, 18 den, 19 dan sonra geç saatlere kadar 
devam edilecek bir müessesede hizmetin kül 
halinde alınmasını, falanım hizmeti şudur, fala
nın hizmeti budur şeklinden ziyade bir hizme
tin heyeti umumiyesinin birbirini tamamlıyan 
üniteler şeklinde mütalâa etmesinin zaruretini 
de elbette ki Yüksek Heyetiniz, naçizane fikir
lerimden daha çok kuvvetle benimser. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar arz ediyo
rum; komisyonunuz; hükümetin, eskiden, 1327 
sayılı Kanunda olduğu gibi «sınırsız bir şekil
de tazminat verilebilmesi hakkındaki» teklifini, 
müzakereler neticesinde orta bir yol olarak tes-
fcit etmiş ve hükümetle de mutabık kalarak 
Yüksek Heyetinize getirmiş bulunmaktadır. 
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Komisyoııuin kabul ettiği diğer bir husus da I 
şudur ki; personele 1327 sayılı Kanunda öngö
rülen diğer yan kademeler verilmemektedir. 
Şunu arz etmek istiyorum, yan ödemeler 1327 
sayılı ve halen merî olan Kanuna göre, perso
nele verilmesi gerekmektedir. Fakat, Komisyo
numuz, burada bir tek tazminat esasını nazarı 
itibara almış ve hizmeti, heyeti uımumiyesini 
kül halifede bir prensip içerisinde tatbik etme
nin, müessese içerisinde bâzı zorlamalara, bâzı, 
yan ödemeleri alınabilecek yerlere geçmek hu
susundaki gayretlere veya bu husustaki yapı
la/bilecek gayretlere de mâni olmak zaruretiy
le, objektif bir esası Yüksek Heyetinize getir-
Imiş bulunmaktadır. 

1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu mad
desinin (c) fıkrasında şü hüküm yer almakta
dır. «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda 
calıcan personele ödenecek (işgüçlüğü, iş riski 
ve teminindeki güçlük zamları) ile (mahrumi
yet zammı) ve (fazla çalışma ücretleri) ku
rumun yönettim kurulu tarafından, diğer Dev
let memurları için tesbit edilecek miktar ve 
şartlara uygun şekilde bir yönetmelikle tesbit 
edilir.» denilmektedir. Komisyonumuzca hazır
lanan metinde, tazminat dışındaki bütün im
kânlar ortadan kaldırılarak bunun yerine sa
dece objektif esaslara dayanan bir hüküm ko
nulmuştur. 

Şimdi bu mülâhazalarımla arz etmek istedi
ğimiz nokta, arkadaşlarımızın hemen hemen 
birçoklarının birleştiği Personel Kanununa yeni 
imtiyazlar getirilmesinden kaçınılması ve bunun | 
kül halinde tatbik edilmesi hususundaki muta-
lâalarına şu cevabı arz etmek istiyoruz M, 1327 
sayılı Kanım, bünyesinde bu müessesenin husu
siyetini, bu müessese üzerinde çalışanları veya 
çalışacakların durumunu bizzat tâyin ve tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz da bu 
esaslar üzerinde yürümek suretiyle bir neticeye 
varmak gayretini göstermiş bulunmaktadır, Ko
misyonun getirdiği metin fazla mesai bakımın
dan da Personel Kanunun koyduğu bu kayıt
lara muvazi olarak hazırlanmış bulunmaktadır. 
Filhakika; işin icabı olarak ve bâzı arkadaşla
rımızın ifade ettiği gibi «Vardiya sisteminin» 
bu müessesede tatbikine imkân olmayışı, bu şe- I 
kilde çok daha fazla - esasen temininde müşkü
lât çekilen kadrolar için çok fazla miktarda - | 
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personel bulunması yerine 47 nci maddede ka
bul edilen «daha fazla mesai» sekli kabul edil
miş fakat, fazla mesai yapılmasına ve verilen 
saatlerde yapılacak fazla mesaiye karşılık, yine 
1327 sayılı Kanunun tesbit etmiş olduğu Devlet 
memurlarından daha fazla bir fazla mesai veril
mesi üzerinden ayrılınmış bulunulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çerçel bitiriyor musu
nuz efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KIZA ÇER
ÇEL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER

ÇEL (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
benim Komisyon adına Yüksek Heyetinize vâki 
maruzatım, arkadaşlarımızın bütün arzularının 
çıkacak kanunun, bütün personele tatbikatında 
her hangi bir yanlışlığa mahal verilmemesi mak
sadına matuftur, komisyon bu husus üzerinde 
dikkatle durmuş ve verilen kıymetli mütalâa
lara karşı metnin heyeti umıımiyesini tatminkâr 
olduğu neticesine bir defa daha varmıştır kL biz 
Komisyon olarak sunduğumuz metnin Yüksek 
Heyetinizce kabulünü tekrar rica etmekteyiz ve 
muhakkak ki Yüksek Heyetinizin takdirinin en 
isabetli olacağına da kaani bulunmaktayız. Be
nim mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen yok. Olmadığına göre, bu madde üze
rinde verilmiş bulunan iki değişiklik önergesi 
var. Bu iki değişiklik önergesini ayrı ayrı tak
dim ediyorum., 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim nedenlerle yeniden dü

zenlenmek üzere, tasarının 47 nci raddesinin 
Komisyona geriverilmesini saygı -io öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT kanun tasarısının 47 nci maddesinin 

(3) ncü fıkrasının aşağıdaki şekildo değ!: iril
mesini arz ve teklif ederim. 

Sinop Ankara 
Hilmi işgüzar Suna Tural 

Madde 47. — Fıkra : 3 
Kuruim personeline hizmetin bütünlüğü ve 

ifa edilen görevin önemi dikkate alınarak 1327 
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sayılı Kanunun ek geçici İÖ ncu maddesinin (c) 
fıkrasında öngörülen iş güçlüğü, iş riski ve te 
mini&deki güçlük zamları Öd'eriir. 

BAŞKAN — Aykırılığı itibariyle önce Sa-
$an Özdenoğlu'nun önergesini mevkii muamele
ye koyacağım. 

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

BAŞKAN — Önergece katılıyor musunuz 
îSâfin Komisyon? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı
ğını beyan etti. Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. K&bul eednler... KaJbul etmiyenler... Kabul 
^dila&fcmiştir. Diğer önergeyi takdim ediyorum. 

(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ve Anka
ra Millet vekili Suna Tural'ın önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA OER-

ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
IK&Vul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon tarafın
dan verilmiş bulunan bir diğer önerge de, 
matbu tasarının 47 nci maddesinde bir kısım 
'beyanlar tekerrür mahiyetinde geçmiş bulun
maktadır.» denilmekte ve bunların çıkarılması 
istenmektedir. 

Yalnızca bu tekerrür mahiyetindeki kismı 
mı çıkarıyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahl'sar) — Efendim, mü
saade ederseniz arz edeyim, Esasında hiçbir de
ğişiklik yoktur. Yalnız • dağıtılan metinde bâzı 
tekerrürler vardır, sadece onun tashihi bakımın
dan. Başka bir değişiklik yoktur. 

AHMET ŞENER (TraJbzon) — Tekerrürler 
ne? 

BAŞKAN — Lütfen tekerrür olan ifadeyi 
do okur musunuz efendim? Zaten önergeyi oku
tacağım şimdi, arkadaşlarımın matbu tasarılar 
yanlarında ise, oradan da takihedehilirler, ama 
Sayın Komisyon Başkanı tekerrür olan kısmı 
ifade ederlerse mesele daha aydınlığa kavuşur. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SELÂHAT-
TÎN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, müsaa-
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de ederseniz Komisyon Başkanımız bana mü
saade ettiler. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SELÂHAT-

TİN KILIÇ (Adana) — Şimdi, 47 nci madde, 
matbu metnin; 4 ncü fıkrasında «kurum» keli
mesiyle başlıyan bir ifade var; «daimî kadro..» 
diye devam ediyor. Aynı ifadeler en son fıkra
da, son iki cümle olarak «daimî kadrolarla kar
şılanması mümkün olmıyan hizmetlerle,» diye 
devam eden cümlelerde aynı hüküm iki defa 
tekrarlanmıştır. Bu itibarla son iki cümle böy
lece haşiv mahiyetinde oluyor. Bunun için son 
iki cümlenin çıkmasını komisyonumuz istemek
tedir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon tarafından hazırlanmış (bulunan deği
şik metin, şimdi bilgilerinize takdim ediliyor. 

Yüksek Başkanlığa 

Verilen önergelerin ışığı altında tasarının 
47 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden tan
zim edilerek, tekerrür kismı metinden çıkarıl
mıştır. 

«Madde 47. — TRT Kurumu personeli hak
kında aşağıdaki esaslara uyulmak şartiyle bu 
kanun hükümleri ve 1327 sayılı Kanunun ek 
10 ncu maddesi hükmü uygulanır. 

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

Kurum personeline, hizmetin bütünlüğü ve 
İfa edilen görevin önemi dikkate alınarak fii
len aldığı bürüt aylığın % 60 ını geçmemek 
üzere genel müdürün teklifi ve yönetim kuru
lunca kesinleşecek bir yönetmelikle tazminat 
ödenir. Kurum personeline, bu tazminatım dışın
da 1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu mad
desinin (o) fıkrasında öngörülen iş güçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük zamları ödenmez. 

Kurum daimî kadro ile yaptırılamıyan veya 
daimî kadro ile yaptırılmasında sakınca bulu
nan işler için sözleşme ile personel çalıştırabi
lir. Sözleşmeli personelin istihdam şekilleri, 
sözleşme esasları ve ödenecek en az ve en çok 
ücretler, Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yöne
tim Kurulunca kahul edilecek bir yönetmelikle 
teshit edilir, 
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Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden ihti
yacı olan kadrolar Genel Müdürün teklifi üze
rine, genel idarede bu derecelerdeki kadroların 
diğer kadrolara oranı ve kadrolara ilişkin gö
revlerin önemine uygun şekilde, kurumun hiz
met özellikleri de dikkate alınarak, Yönetim 
Kurulunca tesbit edilir. 

Kurum personeline ücretli fazla çalışma 
yaptırılabilir. Fazla çalışma esasları, süresi 
Devletin diğer personeli için tanınan sürenin 
iki katını geçmemek, saat ücreti ise Devletin 
diğer personeli için tanınan miktarlara baerlı 
kalınmak kaydıyla Genel Müdürlükçe hazırla
nıp, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşecek 
bir yönetmelikle tesbit edilir. 

(Başkan Sözcü 
Rıza Çerce! Selâhattin Kılı© 

Kâtip Bolu Milletvekili 
Fuat Avcı Şükrü Kıykıoğlu 

Bursa Milletvekili Elâzığ Milletvekili 
Kasım Önadım (Söz hakkım mahfuzdur) 

ıSaıme't Güldoğan 
Erzurum Milletvekili Gaziantep Milletvekili 

Sabahattin Araş (Söz hakkım saklı) 
ıŞinasi Çolakoğlu 

izmir Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Nihat Kürşad Sabri Yahşi 

Konya Milletvekili Manisa Milletvekili 
Yılmaz Öztuna Muammer Erten 

Manisa Milletvekili Muğla Milletvekili 
iSelçuk Gümüşpala Ahmet Buldanlı 
Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 

(Söz hakkım saklıdır.) (Muhalifim) 
Nuri1 Kodamanoğlu Mevlüt Ocakçıoğlu 

Sakarya Milletvekili Sivas Milletvekili 
Yaşar Bir (Muhalifim) 

(Söz hakkım saklıdır.) 
Ekrem Kangal 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ek 10 ncu 
madde değil, Ek Geçici 10 ncu madde olacak. 

BAŞKAN — Burada Ek 10 ncu madde de
nilmektedir; matbu tasarıda ise Ek Geçici 10 
ncu madde tâbiri var Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karaıhisar) — Ek Geçici 10 ncu 
madde olacak. 

BAŞKAN — Ek Geçici 10 ncu madde olarak 
düzeltiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu matbu tasarıya 
göre uygulanırsa. Noktadan sonra gelen «Dai
mî kadrolarla karşılanması mümkün olmıyan 
hizmetlerle, daimî kadrolarla karşılanması mah
zurlu olan hizmetler için kurum, sözleşme ile 
personel çalıştırabilir.» hükmü kalkıyor; «söz
leşmeli personelin istihdam şekilleri, sözleşme 
esasları ve ödenecek âzami ve asgari ücretler, 
Genel Müdürlükçe hazırlanıp Yönetim Kurulun
ca kabul edilecek yönetmelikte tesbit edilir.» 
hükmü kalkıyor; yukarda tekrar bu hükümle* 
mevcudolduğu cihetle. 

önerge üzerinde söz istiyen? Yok. Komisyon 
tarafından verilmiş bulunan bu değişiklik öner
gesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihetle 
filhal kabulü de tazaımmun etmektedir. Bu se
beple okunan metnin 47 nci madde olarak ka
bulü hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 47 nci 
madde okunan bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Madde 2; çerçeve maddesi, okutuyorum. 
Madde 2. — 359 sayılı Kanunun 42 nci mad

desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 
Kurumun ihtiyacı için yurt dışından getiri

lecek radyo ve televizyon vericileri, stüdyo ci
hazları, işletme malzemesi ve yedekleri ile ya
yınlarda kullanılan alet ve edevat, damga res
mi dâhil, Gümrük Vergi ve Resimleri, Belediye 
hissesi ve harçlarından muaftır. 

Kurumun, uzun metrajlı konulu filmler ha
riç, yurt dışından getirteceği her çeşit televiz
yon filmleri hakkında, 2/11551 sayı ve 19 Tem
muz 1939 tarihli «Filmlerin ve Film Senaryola,-
rmın Kontroluna dair nizamname» hükümleri 
uygulanmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-

ÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, bu oku
nan 2 nci maddede «alet ve edevat» denildikten 
sonra bir de «ile haber filimleri» terimini ihti
va eden bir takriri Komisyon adına arz ediyo
ruz. Oraya bir «ile haber filmleri» nin de ilâve
sini Komisyon olarak rica ediyoruz. 
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BAŞKAN — Başkanlığa gönderiniz, üzerin
de ayrıca muamele yapacağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir sual so- j 
rabilir miyim efendim? - İ 

BAŞKAN — Evvelâ söz alanlar var, onu ta- j 
kiben zatıâlinizin sual hakkı mahfuz buluna- i 
cak. | 

Sayın Ahmet Buldanlı? 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Vazgeç- j 

tim. | 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Hilmi İşgü- | 

zar, bu madde üzerinde söz istemişsiniz? I 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Söz hakkımı 

Sayın Tural'a devrediyorum. 

BAŞKAN — Söz hakkınızı Sayın Tural'a I 
devrediyorsunuz. Buyurunuz Sayın Tural. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan I 
ve değerli milletvekilleri; 359 sayıh TRT Ka-
nununun 42 nci maddesine ilâve edilen fıkra 
ile radyo ve televizyon vericileri stüdyo cihaz
ları, işletme malzemesi ve yedekleri ile yayın- i 
da kullanılan alet ve edevat damga resmi da-
bil, gümrük vergi ve resimleri ile belediye his
sesi ve harçlarından muaftır. 

Bu yerinde ve haklı bir tasarruftur. Oto
mobil ve montaj sanayiinde özel şahıslara ve 
müesseselere tanınan bu muafiyetin Devlet mü
essesesi olan TRT ye tanınması Devlet yönün
den fayda temin edecek, bu suretle TRT ya
yınları gelişecek, yayılacak ve kuvvetlenecektir. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin malûmu 
olduğu üzere, bugün TRT müşahade yolu ile 1 
öğretimin en esaslı ve canlı bir vasıtasıdır. 
Eğitim ve öğretim ise tamamen Devletin elinde 
olan bir tasarruftur. O halde bu madde ile 
Devlete de bir yardım yapılıyor demektir. Bu 
fıkrada TRT ye tanınan muafiyet onun geliş
mesine ve kuvvetlenmesine yardım edecek; halk 
tarafından daha fazla tutulmasına ve itibar 
görmesine yarayacaktır. 

Şöyle ki, televizyon cihazlarının alınmasında, 
onların ucuz monte edilmesinde, kısaca televiz
yonun uygun şartlarla yayına hazırlanmasında, 
daima ucuza gitmenin, halkın yararına bir ça
lışma olacağı aşikârdır. Bu kanunla Damga 
Resmi dâhil, Gümrük Vergisi ve resimleri be
lediye hissesi ve harçlardan TRT nin muaf tu-
tuflanıası yerindedir; fakat (bu kâfi değildir. | 
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TRT nin ucuz olarak halkın hizmetinde 
devamlı bulunmasını sağlayacak gelir kaynağı
nı teşkil eden ilân ve reklâm ücretlerine de 
önem vermek zarureti vardır. Sadece dışardan 
getirilecek verici cihazların işletme, malzeme ve 
yayında kullanılacak her türlü âletlerin güm
rük muafiyeti ile yayınların, istenilen seviye
ye getirilmesi mümkün olmıyacaktır. Gümrük 
ımuafiyöti yanınla ilân ve reklâm ücretlerine 
önsm vermek ve bilhassa idarede tasarruf ci
hetine gitmek prensiplerinden ayrılmamak lâ
zımdır. 

Maddeyi bu görüş ve düşünüşlerin ışığı al
fanda ele alıyor ve olumlu oy vereceğimizi be
yanla hepinizi selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz; 
sorunuz çok kısa ise yerinizden, biraz uzaya-
eaksa kürsüden ifade ediniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; maddeye ek olarak 
getiirilen fıkraların getiriliş espirisini kabul et
mekle beraber, bu maddeye bir yama gibi mon
te edilmek istenilmesine karşıyım. Aslında, 
maddede ek fıkra isabetli; getiriliş sebebi ma
lûm; espirisi malûm; buna katılmamak müm
kün değil. Sayın Suna Tural'ın işaret etitöği 
hususları tekrar etmeye ide lüzum yok. Ancak, 
arkadaşlarım maddenin eki, maddeye yama şek
limde düşmemeli; kanun tekniğine aykırı olur. 

Simidi, 359 ısayıüı Kanunun 42 nci maddesi 
ni tetkik edersek (ki, bugünkü mer'i haliyle şu
dur: «Kurum ve kuracağı ortaklıklar hakkında 
14 Haziran 1927 tarih ve 1050 sayıh Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2 Haziran 1934 tarihli 
ve 2590 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nunu ve bu kanunların ek ve değişiklikleri uy
gulanmaz.» 

Şimdi, bu maddenin meri seklinde Kurum 
ve ortakları hakkında hangi kanunların uygu-
lanmıyacağı belirtilmiştir. Bunlar ne imiş? 
İki tane. Biri, Muhasebei Umumiye Kanunu; 
İkincisi Artırma, Eksiltme, ihale Kanunu. Bu 
iki kanun uygulanmaz diyen bir maddeye biz 
ek alarak, yama gibi âdeta, ne geltiriyoruz? 
İM kanunu istisna eden bir maddeye, «Gümrük 
vergi ve resimleri, belediye hissesi ve harçla
rından bu Kurumun muaf olduğunu» ilâve edi
yoruz. 

Arkadaşlarım, ilM kanunun bu 359 sayıSb 
Kanun ile (kurulan Kurumun dışında mütalâa 
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edilnıesi bafka, vergi, resim ve harçlardan, ımuaf 
tutulması meselesi yine başkadır. Bir tanesi, 
bâzı ıkanunların ıbu Ikanıunla iliisıig'i olmadığını 
belirtir, ama ıbunıa rağmen bu yeni yapılan! 
ekıilm, yeni getirilen fıkranın da, Kurumun ihti
yacı içimi yuırt ıdışınidian jgietirilecek radyo, te!fe-
vizyon vericileri, sltüd|yo cihazları, işletime mal
zemesi ve yedekleri ille yayımlarla kullanılan 
âlet, edevajt Damgıa Resmi dâhil, Gümrük Ver
gi ve reödimleri, belediye hissesi ve toarcilarıınıdan 
muaftır. >> şeklinde, şüphesiz müstakil ayrı Mir 
madde şeklimde teldvin edilmesi gereken; biır hu
susu, nereye sıkıştıralım; buraya yakışır idiye 
geifcirmek kanun (fcetenriJğıiinıe uygun düşmez, yama 
-gabi dur. 

Bunu belirtmek için «söz •aldım, müstakil 
bir madde olarak todvıiınıinie taraftar oluruz. Bu
na Komisyonun iltifat eldeceği Ifeanılsındayım. 
Komisyonun nııaJdjdeyi bu sebeple geri ataıasını 
diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 2 noi mıadde üzerimde başka 
söz istiyen?.. Yok. Madde üzerimde Verilmiş 
bulunan bir değiişdlklilk önergesi var. O (deği
şiklik eaerjgesiimde madde metnime «haber fi-
limleri» nin de ilâvelsi öngörülmekte haber 
filmlerimin İde ilâvelsi öngörülmektedir. Evvelâ 
omu dkulfcacağım, tonu takiben Komisyon tara
fımdan yeniden düzenlenen maddeyi okutaca
ğım. 

Millet Meclisi İBaşIkamliğına 

24 . 12 . 1&G3 ıtardlh ve 359 sayHı Türlciye 
RaJdyo - Televizyon Kurumu Kanunumun bâzı 
maddelerinin değiışItMlınesi ve bu Kamuma ek 
ve geçici maddeler üâ/vesi hakkımldaki Ikamun ia-
sansımm, Geçici Kiomisyonıca hazırlanan metni
min 2 noi maddesi dile 359 sayılı Kamunun 42 inici 
maddesine eMenımekte olan 1 mci fıkranın, s a 
ğıdaki şekilde değ-istirilnııesini arz ederim. 

«Kurumun ihtiyacı içim yurt duşundan geti
rilecek radyo ve televizyon vericileri, sftüidyö 
cihazları, işletme malzemesi ve yedieMerlilyle, 
yayımlarda kullanılam âlet ve edevat ile haber 
filmleri, Bamgıa Resmi dâhil, Gümrüik Vergi 
ve resimleri, beüedijye hissesi ve harclanmdıam 
muaftır.» 

Ordu Milletvekili 
Orhan Vural 

BAŞKAN — Değüişiklk önergesi, 2 mci mrad-
denin 1 mci fılkrasımıa «haber filmleri» mi de it
hal edici mahiyettedir. 

Komisyon olarak bu önergeye katılıyorsu
nuz?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahiaar) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Değipkük önergesini Yüce Mec
lisin oyuma sunuyorum. Kabul edenler... Eıtmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Dikkat nazara alın
mak kaydı file... 

Komisyon filhal fkaltılmiaJktaidır. Bu sebeple 
2 noi maddeyi bu Ideğişik şekli ile Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul e/demler... Etimi-
yemler... 2 mel madde değişik bu ilâve şekli ile 
Ikabul eldilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 359 isayıhj Kanuna aşağıidaki 

ek maJddeler ve ek ıgeçdioi maiddeler elklemmiş-
Jtir: 

TRT Seçim Kurulu : 
Ek mıadde 1. — TRT Seçim Kurulu aşağıda

ki şekilde kurulur: 
Yargıtay Başkam, 
Danıştay Başkanı, 
Sayıştay Başlkam, 
Askerî Yargıtay Başlkam, 

Anlkara Üniversitesi Rektörünün çağnnısı 
üzerine, Ankara 1da toplanacak: üniversiteler 
rektörleri tarafımdan (toplantıya IkaManlarım 
salt çoğnluğu ile seçilecek üç ünivıersitenin relk-
törü, 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, 
Kurulun Başlkam, Yargıtay Başkanıdır. Ku

rul kendisime ayrıca bir başjkanvelkili seçer. 
Kurul, bu fkanumida öngörülen işler için, 

Kurul Başkanınım çağırışı üzerine Ankara 1da 
toplanır. 

Yulkaırda belirtilen* makamların vekâlet su
retiyle yürütülmesi halimde toplantılara ve-
ıkâlet edem; katılır. 

Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu dflıe 
toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

TRT 'Seçim Kurulunun büro ve yazışma iş
lemleri TRT Genel Müdürlüğünce yürütülüır. 
Kurul toplantılarıma (kataflami üyelerin yollukları 
Harcırah Kanunu hükümlerime, huzur haklan 
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hazırlanacak yöneitanölik ihülriMerine göre Ku- j 
ruımca tearşüanır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurur musunuz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 

ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, ma-
lûmuâliniz; bu kanunun 3 ncü, 4 ncü, 9 ncu mad
delerini Komisyon geri almıştı. Komisyonun j 
yaptığı müzakereler neticesinde yeniden hazır
ladığı metin, bu ek 1 nci madde ile de ilgilidir. 
Bu bakımdan müsaade ederseniz diğer hususlar
da Yüce Meclisin kararı belli olduktan sonra bu 
maddenin müzakeresini ve yeni takririmizi de o 
zaman takdim edeceğiz. 

Bu şekilde muamele yapılmasını arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Ek 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Sayın Komisyon Başkanı, bunda da böyle 

bir şey var mı? Boş yere okutmuş olmıyayım. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M, RIZA 

ÇERRÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, ek 
2 nci maddede, Komisyonumuz yeniden bir öner
geyi müzakeresi esnasında takdim edecektir. 

BAŞKAN — Şimdi «Koordinasyon Kurulu» . 
başlığını taşıyan ek madde 2 nin şu anda müza
keresine engel bir şey var mı? 

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

BAŞKAN —Yok.. 
Okutuyorum. 
Koordinasyon Kurulu : 
Ek Madde 2. — Hizmet birimleri arasında 

iş birliğinin ve bütünlüğün gerçekleştirilmesi, 
radyo ve televizyon yayınlarının yayın ilkele
rine uygunluğunu ve Kurum bünyesinde verim
li ve ahenkli bir çalışma düzeninin sağlanması 
için, Genel Müdüre yardımcılık edecek bir Ko
ordinasyon Kurulu kurulur. Koordinasyon Ku
rulunun kuruluş tarzı ve görevleri bir yönetme
likle belirtilh'. 

BAŞKAN — Ek 2 nci maddeyi okutmuş bu
lunuyorum. 

Ek 2 nci madde üzerinde Sayın özgüner, bu
yurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Yeni bir metin 
verdik lütfederseniz... I 

1 BAŞKAN — Bunu tamamen değiştirici ma
hiyette mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Evet efendim, 
değişik mahiyette. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müsa
ade buyurursanız şimdi bu ek 2 nci madde üze
rinde Komisyon, matbu tasarıda hazırlamış bu-

I lunduğu metni değiştirmiş. 
Bu madde daha önce geri alınmış mı idi? 
GEÇİCİ KOMİSYON "BAŞKANI M. RIZA 

ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, bu 
madde geri alınmadı; fakat aldığımız maddele
ri müzakere ederken o espri içerisinde ve Heyeti 
Umumiyedeki vâki görüşmelere göre bu madde
yi Komisyonumuz kendisi tetkik etti ve bir me
tin olarak tekrar takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Ek Madde 2... 
Siz buraya «Ek 1 nci madde» demişsiniz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 

ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Şimdi efendim, 
«Ek 1» denmesi, 1 nci madde üzerinde Komis
yonumuzca yapılan son görüşmelerde çıkmıştı. 
Müsaade ederseniz madde «Ek 1» veya «Ek 2» 
olacağı bilâhara «Ek 1» konuşulduktan sonra, 
eğer metinde kalırsa «Ek 2» olacaktır, «Ek 1» 
metinden çıkarılırsa «Ek 1» olarak metinde ka
lacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biz 
şimdi bunu «Ek 1 nci madde» olarak okuyaca
ğız, ona göre işlem yapacağız. Şayet yukarıda
ki ve şu anda müzakere edilmemi?, bulunan ek 
1 nci madde aynen kabul edilirse numaratai de
ğişikliği ona p'öre icra edilecek. 

Bu sebeple Ek 1 nci madde matbu tasarıda 
şu anda müzakereye konu olmadığı cihetle «Ek 
1 nci madde» olarak bunu müzakereye tabi tu
tuyorum. 

Ek 1 nci madde Komisyon tarafından şimdi 
okutacağım şekilde değiştirilmiştir; değişik me
tin üzerinde müzakere cereyan edecektir. 

Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Verilen önergelerin ışığı altında tasarının Ek 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Ek Madde 1. — Genel Müdüre yardımcı ol-
1 mak üzere, kuruluş tarzı ve fförevi bir yönetme-
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likle belirtilecek olan 
rulur.» 

Başkan 
Afyon Karahisar 

Rıza Çerçel 
Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 
Bursa 

Kasım önadım 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

izmir 
Nihat Kürşad 

Konya 
Yılmaz öztuna 

Manisa 
Selçuk fâümüşpala 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

Sakarya 
Yaşar Bir 

koordinasyon Kurulu ku-

Sözcü 
Adana 

Selâhattin Kılıç 

Bolu 
Şükrü Kıykıoğlu 

Elâzığ 
Muhalifim 

Samet Güldoğan 
Gaziantep 

Sos hakkım saklı 
Şinasi Çolakoğlu 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

Manisa 
Muammer Erten 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Niğde 
Muhalifim 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
Sivas 

Muhalifim, söz hakkım 
saklıdır 

Ekrem Kangal 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde olarak matbu 
tasarı metninde ifadesini bulan hüküm şu an
da - numara değişikliği ileride intacolunabilir -
«Ek madde 1» ifadesi altında böyle düzenlen
miştir. 

Madde üzerinde Sayın özgüner, buyurunuz 
efendim. 

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

Konuşmamı ve konuşmamın mesnedini teşkil 
eden şimdi takdim edeceğim bir önergemi sa
vunmadan evvel şüphesiz komisyonun bu 359 
sayılı Kanunun değiştirilmesi bahis konusu olan 
bir tasarı üzerimdeki başlangıçtan beri tutumu 
üzerinde - Sayın Başkanın müsamahasına da sı
ğınarak, bu madde dolayısiyle şüphesiz - dur
mak gerekir. 

Arkadaşlarım, bir komisyon uzun müddet ça
lışmış, kamuoyu bununla ilgilenmiş, Mecliste biz 
İDunu beklemişiz, gelmiş, hazırlanmışız. 

Nasıl bir komisyon çalışmasıdır ki, âdeta o 
çalışmanın mahsulü olan bir netice burada ta

mamen eltersi ile itiliyor; komisyon burada mad
delerin tamamını geri almayıp da % 90 ını te
ker teker alıyor, getiriyor, burada değiştiriyor... 
Yani böyle bir çalışmaya ayak uydurabilmek 
hem mümkün değildir, hem teamüle aykırıdır 
bu şekilde bir çalışma. Bunu hem Divanın dik
katini, hem de komisyonun dikkatini çekmek 
için konuşmak ve arz etmeyi zaruri addettim; 
ama yine takdir Divanın ve komisyonundur. 

Arkadaşlarım şimdi ek 2 nci madde iken adı 
da 1 nci olmuş, yani biz burada ek 1 nci 
maddenin tamamen kaldırılacağı anlamını da 
çıkarabiliriz. Maddenin numarasını bile değiş
tirmek... Ama ek 1 nci madde olurmuş adı, 2 nci 
olurmuş... Onu bir tarafa bırakalım. 

Şimdi arkadaşlarım, ek 2 nci madde iken «1» 
adını taktıkları bu maddede yine - tabiî not 
alabildiğimiz kadar - «Koordinasyon Kurulu» 
nu esas alıyorlar. Eski hali ile okumak müm
kün az değiştiriliyor. «Hizmet birimleri arasm-
de işbirliğinin ve bütünlüğünün gerçekleştiril
mesi, radyo ve televizyon yayınlarının yayın 
ilkelerine uygunluğunun ve kurum bünyesinde 
verimli ve ahenkli bir çalışma düzeninin sağ
lanabilmesi için genel müdüre yardımcılık ede
cek bir koordinasyon kurulu kurulur. Koordinas
yon kurulunun kuruluş, tarz ve görevleri bir 
yönetmelikle belirtilir.» Eski, az da değiştiril
miş; ama esas koordinasyon kurulu yine kuru
lur, iddiası var. 

Arkadaşlarım, ben şu iddiadayım: Bir genel 
müdür evvelâ koordiner değil de sadece ordi-
ner midir? Yani bunun üzerinde bir durmak lâ
zım. Genel müdürün görevi nedir; koordinasyon 
değil midir? Bir genel müdürlük dahilindeki 
üniteleri koordine etmiyecek de, onun adına 
«Genel müdür» niye diyeceğiz? «Müdür» deriz 
o zaman. Genel müdürlüğün mânasında münde
miç koordine etmektir, ordine etmek değil. 
Bunu haşiv kabul etmek aşikâr. Yani 359 u 
değiştiriyoruz diye akla her geleni değiştirmek 
mümkün, ama bunun, kanunu sebepsiz şişirmek
ten başka hiçbir mânası yok. Genel müdürler, 
müdürler üzerinde koordinatördür, ordinatör 
değildir arkadaşlar. Onun adı «Müdür» olur. 

O halde geliniz, sebepsiz değişikliklerle bu
nu bir hayli şişirmiyelim. Çok haklı iddiaları
mıza komisyon lütfen kulak versin, onlara emek 
versin, onları getirsin ve daha arzu edilen bir 
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istikamette kanunu çıkaralım. Bu şekildeki öner
geme iltifat buyurunuz. Haşivdir, sebepsizdir 
ve «Genel müdür» anlamına aykırı bir madde 
tedvin edilmektedir. 

Bunun tasarıdan çıkarılması için bir önerge 
veriyorum. Bu hususu böylece bildirir saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aslın
da bu kanunun elbette maddeler silsilesine ria
yet edilmek suretiyle görüşülmesinde, arkadaş
larımızın dikkatini kaybetmemesi için çok fay
dalar var. Yalnız komisyon, tabiî bu «Ek 2 nci 
madde» olarak tasarı metninde yazılı maddeyi 
(Şu anda «Ek 1 nci madde» müzakereye tabi 
tutulamadığı için) «Ek 1 nci madde» şeklinde 
tesmiye etmiştir. Halbuki «Ek 2 nci madde» 
olarak da müzakeresi intacolunabilirdi ve şayet 
«Ek 1 nci madde» tasarı metninden çıkarılır ise, 
o zaman numarataj değişikliği yapılabilirdi. 
Bunda numara itibariyle fevkalâde önemli bir 
durum yok. Yalnız arkadaşlarımın zihinlerini 
biraz fazla meşgul eder kanaatindeyim. 

O sebeple mesele, maddenin numarasında de
ğil, mesele maddenin muhtevasmdadır. 

Şimdi verilen önergede (Tekrar Yüce He
yete arz ediyorum.) «Ek madde 1» olarak bu 
madde şöyle düzenlenmiş: «Genel müdüre yar
dımcı olmak üzere kuruluş tarzı ve görevi bir 
yönetmelikle belirtilecek olan koordinasyon ku
rulu kurulur.» 

Bu madde üzerinde başka söz istiyen?... 
Buyurun Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

Zamanınızı almıyacağım, yalnız kısa bir ma
ruzatta bulunmak istiyorum. 

Komisyondaki müzakere sırasında biz de Sa
yın Özgüner Bey gibi düşünmüştük. «Umum Mü
dür aslında müessesenin koordonesini icra eden 
bir makamdır, ikinci bir koordinasyon kurulu 
kurmakla manasız oluyoruz» demiş idim. 

Ancak, Sayın Genel Müdür ve ilgililer çok İs
rar ettiler; kanunu muhayyel bırakırsak, yani 
Umum Müdürlüğün tahtında müstetir mâna 
ile kendisinin deruhde ettiği bir vazifeyi kanun
da saymazsak ihtiyari oluyor, bu «Koordinasyon 
kurulu» kurulamıyor, tabdatiyle koordine edi
lemiyor. 

| O bakımdan bunun tadadı şarttır dediler ve 
bu İsrar üzerine Komisyon bu maddeyi tedvin 
etti ve bu şekilde karar kıldık efendim. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurunuz 

efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
359 sayılı Kanunu değiştirecek olan bu tasa

rı 3 yeni organ getiriyor. Bunlardan birisi koor
dinasyon kurulu. (Şimdi görüşmekte bulundu
ğumuz kurul) diğeri TRT Seçim Kurulu ve ni-

! hayet Danışıma Kurulu. 

Hemen şunu ilâve etmek isterim ki, yeni bir 
kurul kurmak demek, yetki ve sorumlulukları 
parçalamak demektir arkadaşlar. Şimdi bir göz 
atalım madde muhtevasına; gerçi Sayın Komis
yon değiştirmiş, vakıa değişmiş, yeni değişik 
şekli değişik şekli ile getiriyor, ama yapılacak 
olan yönetmelikle yeni kurulacak olan Koordi
nasyon Kurulunun yetkileri de bu eski madde 
metninden çıkıyor. «Birimler arasında işbirliği
ni sağlıyacak» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, işbirliğini sağlıyacak 
I olan bir koordinasyon kurulunun her şeyden 

önce Yönetim Kurulu üzerinde bir yetkiye sa-
hibolmasmı kabul etmek lâzımgelir. 

Şimdi, önce bunu tesb'it edelim. Yani TRT 
'kuruluşu içerisinde yetkili organ hangi kuru
luştur? îş karışıyor.. Bu kompozisyon içerisinde 
yetkili kurulu bulmak mümkün değil. Açıyoruz 
tasarıyı, Yönetim Kurulunun görevlerini gözden 
geçiriyoruz ve görüyoruz ki, Yönetim Kuruluna 
daha geniş bir yetki verilmiştir. Neden? Çünkü, 
birimler arasında işbirliğini sağlamak gereke
cek. 

Şimdi, 5 nci madde tetkik buyurulduğu tak
dirde görülür ki, bu yetki yönetim kuruluna 
verilmiyor. Haliyle bir yetki ihtilâfını burada 

j hazırlamış oluyoruz. Hukuk görüşü olarak açık 
bir şekilde yetkisiz olan, ama aslında TRT yi 
yönetmekle görevli olan yönetim kurulunun yet
kileri üzerinde koordinasyon kuruluna, burada 
açıklanmamış, yazılmamış olan bir görev, bir 
yetki kendiliğinden verilmiş oluyor arkadaşla
rım. Bir hukuk çelişkisini ortaya koymaya 
mecburuz. 

Ne sağlıyacak? işbirliği sağlıyacak, ondan 
I sonra da bütünlük sağlıyacak. Ve nihayet, 

— 75 — 



M. Meclisi B : 25 7 . 1 . 1972 O : 1 

önlemli bir görev daha veriliyor. Nedir o en 
önemli görev? Yayınların yayın ilkesine uygun
luğunu sağlıyacak. 

Aslında, objektif olarak yayınların tarafsız
lık ilkesine, (ki, burada kanunun asıl temel he
defi tarafsızlıktır, tarafsızlık üzerinde, zanne
diyorum ki, hiçbirimizin ihtilâfı olmamak lâzım-
gelir) uygunluğunu sağlıyaJbilecek bir koordi
nasyona lüzum var, bunu kabul ediyorum ama, 
ibu madde metninin yaziliş şekli ve burada Yö
netim Kurulunun üstünde Koordinasyon Ku
ruluna verilmiş olan yetki, haliyle bir yetki 
ihtilâfı yaratacak niteliktedir. 

Değerli arkadaşlarım, tatbikatta hep biliyo
ruz; genellikle bir kuruluşta ne kadar çok yet
kili kurul kurarsanız işleri o kadar çıkmaza sü
rüklersiniz. Komisyona havale etmek, komisyon 
kurmak memleketimizin acı bir gerçeğidir. Ee, 
hedef de TRT yi en iyi şekilde çalıştırmaktır, 
en kısa sürede en verimli sonuçlar almaktır. 
Öyle ise, bu madde metninde, hele şimdi Sayın 
Komisyonun getirmiş olduğu yeni metinde; gö
revlerini de ortadan kaldırarak, .münhasıran 
«kuruluş şekli bir yönetmelikle teslbit olunmak 
ve genel müdüre yardımcı olmak üzere» deni
yor. 

Genel Müdüre yardımcı olacak bir üniteye 
evet deriz ama, görevlilerin varlığını kabul 
eden, ona yardımcı olacak olan görevliler, Yö
netim Kurulunun üzerinde yetkilerle donatılır-
sa ne olacak? O zaman, Genel Müdürün yanın
daki koordinatörlerle Yönetim Kurulu üyeleri 
arasında bir çekişme olacak mı, olmıyacak mı? 
Haliyle bir çekişmeye götürüyoruz gibi geliyor 
bana. 

Değerli arkadaşlarım, bu sistematik içeri
sinde yarın ne olacağını âdeta bugünden görür 
gibi diyoruz ki, ya kesinlikle (yönetmeliğin 
yarın kimleri getireceğini bilmediğimizden) 
kimler olacaktır, kimler bu kurula getirilecek
tir, bunu belirtelim veyahut da bu maddeyi me
tinden çıkaralım. 

Esasen Hükümet de bu tasan üzerinde şim
diye kadar görüşünü açıklamadı. Aslında TRT 
nin tarafsızlığının mücadelesini yaptığımız bu 
önemli tasarı üzerinde saym Hükümetin ne dü
şündüğünü gerçekten öğrenmek isteriz. Böyle
ce Koordinasyon Kurulu, gerçek bir zorunlu
luktan doğuyor mu doğmuyor mu bunu anla

mış oluruz. Görüşüme göre bir büyük zorunlu
luğu gerektirmiyor arkadaşlar; bunu 'samimi
yetle ifade ediyorum. 

'Genel Müdürün süratle iş görmesini, yetkiy
le donatılmasını ben de arzu ediyorum. Devlet
te y^tki esastır arkadaşlarım, otorite esastır, 
ama bir yerde koordinasyon kurulu adı altında, 
yönetim kurulu üyelerinin yetkileriyle çelişir 
tarzda bir ikinci kurulun kurulmasını şahsan 
işleri aksatacak ve gelecekte ihtilâf yaratacak 
nitelikte görüyorum. Kurulu da, (eski deyimle 
ifade edeyim, başka bir deyim yok, kusura bak
mayın) haşiv görüyorum; fazla bir kuruluş, lü
zumsuz. Aslında Genel Müdür orada icranın 
başı olarak, çalışabileceği, anlaşabileceği bir 
yönetim kurulu ile birlikte her şey yapar; ay
rıca koordinasyona lüzum yok. Ama komisyonu 
şimdi dinliyeceğiz. Bu yeni kurul yarın anlaş
mazlıkların sebebi olabilir, işleri çıkmaza soka-
'bilir, komisyonlara havale zihniyetini yeniden 
yarataJbilir. Öyle ise, bunda kesin bir zaruret 
yoksa, bunu kaldıralım. Yönetim kurulu ile iş
birliği halinde bir genel müdür pekâlâ koordi
natör görevini yapabilir. Her türlü işbirliğini 
sağlar ve daha kısa sürede sonuç alabilir. 

O nedenli bu konuda Sayın Hükümetin ve 
Sayın Komisyonun ne düşündüğünü açıklama
larını rica ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Kılıç, komisyon adına 
buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. SELÂHAT-
TİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Önce bir hususu tashih etmeme müsaadenizi 
rica ediyorum. 

Yeni ek madde 1 den önce «Koordinasyon 
Kurulu» ibaresi, eski ek madde 2 den önce ya
zılı olduğu gibi yer alacaktır. Yani maddemiz 
italik harflerle «Koordinasyon Kurulu : Ek 
madde 1. — » şeklinde Komisyonumuzca tek
lif edilmiş ve son şeklini almış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Sayın Özgü-
ner'in, gerekse Sayın özdenoğlu'nun söyledik
leri; birisinden yüzde 50, diğerinden de yüzde 
50 alırsak, yani kendi ifadeleriyle doğru bul
dukları hususları yüzde elli alırsak Komisyo
nun tedvin ettiği madde şekline dönüşür, Şöyle 
ki : 
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Bir kere bu müessesenin mesulü Genel Mü
dürdür ve maddenin eski metninde olduğu gibi 
bir komisyon marifetiyle koordinasyon ne TRT 
Kurumunda, ne her hangi bir kurumda, ne de 
dünyanın her hangi bir müessesesinde bahis ko
nusu değildir. Kooadinasyondan, kumanda hat
tının başında bulunan ve bütün yetkileri ve so
rumlulukları taşıyan Genel Müdür mesuldür. 
Böyle olunca, Sayın özdenoğlu arkadaşımın de
diği çelişki ve yetki tedahülü maddenin eski 
şeklinde mevcuttur. Eski tarife göre bir koor
dinasyon kurulu vardı. Ne yapardı bu?.. Ünite
ler arasında işbirliğini sağlardı. Bu, Genel Mü
dürün vazifesidir ve Koordinasyon Kurulunun 
bütün bu yetkilerine karşılık hiçbir sorumluluğu 
yoktu. Ne yapardı bu Koordinasyon Kurulu?.. 
Yayınların yayın ilkelerine uygunluğunu sağlar
dı. Buna karşılık sorumluluğu nedir? Hiçbir 
sorumluluğu yoktur. Yayın ilkelerine uygunluk, 
bu kanunun bütün maddelerine uygunluk, bu 
kanunda gösterildiği üzere, Genel Müdürün yet
kileri ve sorumluluğu içinde cereyan eder. Siz 
bir koordinasyon kurulu kuruyorsunuz; Genel 
Müdürün bu yetkilerine müdahale ediyor, bu 
yetkilerini parça parça kullanıyor, klâsik deyi
miyle kumanda hattını parçalıyor, ama sorum
luluğu yok. 

Gene aynı şekilde «çalışma düzeninin sağ
lanması» deniyor. Çalışma düzenini kim sağlar? 
Bu Koordinasyon Kurulu sağlar. Böyle bir 
Koordinasyon Kurulu, yetkileri paylaşmak de
mektir. Aslında, Koordinasyon kurullarına ih
tiyaç olduğu bizim TRT mizin tecrübesinden 
çıkmış ve Hükümet de Komisyonun bu görüşüne 
katılmıştır. Şöyle ki : 

Genel Müdür, bu madde olmasa dahi, sorum
luluk kendinde kalmak şartiyle dilediği koordi
nasyonu kurabilir. Ancak, bizdeki tecrübe gös
termiştir ki, böyle koordinasyon kurulları ku
rulmamıştır, koordinasyon kurullarından veya 
mütalâalarından yararlanılmamıştır. 

Mesele böyle olunca Komisyonumuz, Hükü
metin de bu tecrübesini kaale alarak, geçmiş tec
rübeden yararlanarak, Genel Müdüre yardımcı 
olmak üzere, (Fiilen koordinasyonu yapmakta, 
şu veya bu yetkiyi kullanmakta değil) koordi
nasyon esaslarını tesbitte yardımcı olmak üzere 
bu maddeyi bu şekilde tedvin etmiş bulunmak
tadır. Bu madde kabul edildiği takdirde, Genel 

Müdür bu Koordinasyon Kurulunu daha geniş 
bir şekilde kullanma imkânını bulacaktır; yetki 
tamamen Genel Müdüründür. 

Karar Yüce Meclisindir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
konuda iki değişiklik önergesi var. Tasarı met
ninde yazılı maddeyi esas madde olarak telâkki 
ediyorum ve Komisyon tarafından verilmiş bu
lunan önergeyi de değişiklik önergesi mahiye
tinde anlıyorum. 

Bu sebeple «Ek 2 nc'i madde» olarak ifade
lendirilen ve fakat şimdi Komisyonca açıkça 
belirtilmiş olduğu cihetle behemehal «Ek 1 nci 
madde» numarasını taşıması öngörülen bu mad
denin tasarı metninden çıkarılmasını istiyen bir 
önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının ek madde 2 sinin tasarıdan çıka

rılmasını öneriyorum, önergemi sözlü olarak da 
açıklıyacağım. 

İçel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN u_ Evet... 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Açıkladım, 

tekrar söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değişiklik önergesine Komisyon katılıyor 

mu efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RİZA 

ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis

yon katılmıyor. Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Komisyoöı tarafından verilmiş bulunan ve 
daha önce de Sayın Fuat Avcı tarafından ve
rilmiş bulunan önergeler aynı mahiyeti kapsa
maktadır. Yalnız, Sayın Fuat Avcı'nın önerge
sinde bu husus «Ek madde 2» olarak telâkki 
edilmiştir, Komisyon tarafından verilen öner
gede ise 1 olarak telâkki edilmiştir. 

Sayın Komisyon, bu ek madde 1 olarak ifa
delendirdiğiniz maddenin başlığı «Koordinas
yon Kurulu :» şeklinde olacak, değil mi efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Evet, efen-

I dini. 
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BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Verilen önergelerin ışığı altında tasarının 
Ek 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Koordinasyon Kurulu : 
Ek Madde 1. — Genel Müdüre yardımcı ol

mak üzere, kuruluş tarzı ve görevi bir yönetme
likle belirtilecek olan koordinasyon kurulu ku
rulur. 

Geçici Kdmisyon Başkanı 
Afyon Karahisar 

IRıza Çerçel 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi Komisyon 
tarafından verilmiştir. Dikkat nazara alınması 
hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihet
le, filhal kabulü de tazammum etmektedir. Bu 
sebeple ek 1 nıci madde olarak okunan metni 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Ek 1 nci madde deği
şik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Komisyona soruyorum : Ek 
madde 3 e geldik, ek madde 3 ü ileriye muzaf 
olarak nasıl düzenlemek istiyorsunuz; ek mad
de 2 mi, ek madde 3 olarak mı bırakmak isti
yorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, 1 nci-
ye «Ek madde 1» dediğimize göre, bu 2 oluyor. 

'Sayın Başkan, söz vermişken müsaade eder
seniz bu hususta bir noktayı daha arz edeyim. 

Komisyonumuz bu hususta karar vermiş ve 
bu metin tabedildikten sonra malûmuâliniz 
Kültür Bakanlığı kaldırılmıştır. Metinde Kül
tür Bakanlığı ibaresi de geçtiğine göre, Komis
yonumuz toplanarak bu işi de tetkik etmiş ve 
bu hususta bir önerge hazırlanmıştır. 

İBu vesile ile muhterem bir milletvekili ar
kadaşımıza da arz edeyim ki, komisyon çalış
malarında, Meclisin çalışmasına sürat verebil
mek ve maddeleri görüşebilmek için zaman za
man Meclis Riyasetine verilen takrirleri ve yi
ne burada Umumi Heyette yapılan görüşmele
rin ışığı altında noktai nazarları her zaman 
teslbit etmektedir ve bunda da Komisyon olarak 

biz, usule aykırı bir nokta görmemekteyiz. Bu 
bakımdan madde 2 olarak bu önerge, Kültür 
Bakanlığımın kaldırılmış olması dolaym ile Ko
misyonumuzca hazırlanmıştır. Takdim ediyo
rum. 

BAŞKAN — Tasan metninde yazılı olan 
ve ek madde 3 olarak ifadesini bulan maddeyi 
şimdi ek madde 2 olarak, tasan metnindeki 
ifadesi ile okutuyorum. 

Tasan metnindeki muhtevayı aynen okutu
yorum : 

Ek Madde 2. — TRT Kurumu, radyo ve te
levizyonla yapılacak okul içi ve halk eğitimi 
ile ilgili yayınlanın Millî Eğitim Bakanlığı ile 
birlikte düzenler. 

Kurum, Kültür BakaJnlığı ile ilgili konular
daki program plânlamasında bu Bakanlığın; 
diğer bakanlıklarla ilgili konulardaki program 
plânlamalarında da; o bakanlıktan görüşünü 
alır. 

Muhterem arkadaşlanm, Komisyon daha 
sonra, Kültür Bakanlığımın yeni Bakanlar Ku
rulunda lâğvedilmiş olması münasebetiyle bu 
maddeye şu değişik şekli vermek istemiştir. 
Onu da okutuyorum. Ki, komisyonun asıl bun
dan böyle gayesi, bu maddede tavsif edilmiştir. 
Bu sebeple, müzakerenin de bu görüntü altında 
cereyanını rica edeceğim. 

Yüksek! IBaişjkamlığa ' 
Ek Madde 2. — TRT Kurumu, radyo ve tele

vizyonla yapılacak okul liçi ve halk eğütiiımli ite 
(ilgili yayınîlannı Millî Eğitim BlaJkamlığı idJa bir
likte düzenler. 

Kurum, prograjm plânlamJalannJda da ilgiiM 
(bakanlıkların görüşünü alır. 

iGöçjici ÎKomisylon 
(Başkamı 

Rıaa Çerçel 
Afyon 

BAŞKAN — Tasan metninde «Ek 3 nteü 
madde» olarak ifadesini bulan ve fakat şftmdli 
«Ek 2 mci » ıu!adde olaraJk müzakeresini ısürdlür-
düğülmüz madde üızerinde söz istemiiş olan ar
kadaşlarımın isimlerini takdim ediyorum : 

Ahımıet Buldanlı, Mevlıüt Yılmaz, Şinıasl öız-
denıoğllL 

ISayım Buldanlı?.. 
AHMET IBULDANLI (Muğla) — Vazgeçtim 

©fendim. 
— 78 
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IBAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Mevlüt Yıl
maz, buyurun efendim. 

(MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Daha önceki tasarıda yer alan Ek 3 ncü 
maddede aynen şöyls denmekte : 

«TRT Kurumu, radyo ve televizyonla yapı-
laoak okul içi ve halk eğitimi ile ilgüli yayınla
rını Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzen
ler. 

Kurum, Kültür B'aıkaalğı ile iligili konular
daki proigraın plânlamasında bu Bakanlığın; 
diğer Ibaikanlıklarla ilgili konulardaki proigram 
plânlamalarında da; o bakanlıkların görüşünü 
alır,» 

Simidi, mulhterem! Komisyonun getirmiş ol
duğu ibir öouenge ile ibu mıadde yenliden tedvin 
edilmiş Ibulunmalktadır, ama yine !bu madde 
ile, yani halen Komiisyonun vermiş olduğu tak
rirle 2 ncii maıdde olan hu madde ile ilgili hür 
takririm vardır. Bu takrirde aynen şöyle dê -
mıekteiyiz \ 

«TRT Kurumu radyo ve televizyonla yapı
lacak okul ıjıçli ve halk eğitimli ile illgili yayın
larını Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte, dinî 
konularda ise, Diyanet işleri Başkanlığı ile bir
likte düzenler» diye, hür takrir getirmiş bu-
lunmıaikfcaiyız.' 

Muhterem arkadaşlar, 
ıŞiımdli ibu maddede, okul içi ve okul dışı, ge

rek televizyonda ve gerek radyocla yapılacak 
Millî Eğitim Bakanlığının işbirliği ile TRT lidia-
redileri ile Millî Eğitâm (Bakanlığımın temsölcö!-
leri ile birlikte düzenlenir, diye sayın Komiisyo
nun getirmiş olduğu takrirde buna yer ve
rilmiştir. 

ıB'iz bu takrMmlizde diyoruz ki; dinî konu
larda da Diyanet işleri Başkanlığı ile isti
şare yapsan; Diyanet işleri Başkanlığı ile 'bir
likte düaenlasin, diye tıaikrir ısumımuş bulun-
majktayıız. Bu takririnizi neden vermiş (bulunu
yoruz? 

Muhterem arkadaşlar; 
Radyio, ramazan aylarında bilhassa iftar 

programlarında, Diyanet işleri Başkanlığı ile 
uzaktan yakından alâkası olmıyan şahıslar ko-
nuşturulmıaiktiadır. Bu konuşmalar, vatandaş
lar tarafından daima şlikâyet konusu olmuştur. 
Bu konuşmaları yapanların uzaktan yakındıan 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile alâkası olmadığı 
hakkında pek çok şikâyetler nazarı itübare alı
narak, Diyanet İşleri Başkanlığı, «Radyoda ya
pılan dinî konuşmalarla bizim alâkamız yok
tur» dijye İbir açılklama yapma zaruretinde kal-
ımııştıır, bu ihtiyacı duymuştur. Çünkü, radyo 
idaresi yaptırmış olduğu dinî konularda hiç-
ibir zaımıaaı Diyanet işleri Başkanlığı ile istişare 
etmemiştir, bu konulmalar Diyanet işleri Baş
kanlığı adına yapılimiamıaktadır. 

Türkiye'nin nüfusunun % 98 i müslümandır 
ve halkımız dinî konularda çok hassastır. Bu 
çok önemlidir, çok mühimdir. Vatandaşlarımı
zın dinî hislerini, dinî duygularını rencide et
memek için bizim dinimizin, Kur'anımızın ve di
nî prensiplerin ışığı altında radyoda dinî ko
nuşmalar yapılması lâzımdır. 

Radyolanmıadaki dinî neşriyat çok yeter
sizdir, çok azdır. Radyo idaresi ve Türkiye'-
deki bütün resmî müesseseler, ekseriyeti müs-
lüman olan vatandaşların din duygularını dik
kate almak ve İbu duygulara saygı göstermek
le mükelleftirler. TRT İdaresi, şimdiye kadar 
yapmış olduğu yayınlan ile maalesef müslü-
man vatandaşların dinî hissiyatını rencide et
miştir; hiçlbir zaman da onları dikkate alma
mıştır. Bu neden? Kanunda bulunan boşluktan 
dolayı. Bu boşluğu gidermek için bundan son
ra TRT İdaresinin, Millî Eğitim Bakanlığı ile 
işbirliği yaptığı gibi, Diyanet İşleri Başkanlı
ğı ile de işbirliği yapması lâzımdır. Demokra
si ve hürriyet rejiminin icabı budur. 

Türkiye'miz bugün mânevi ve ahlâki bir buh
ranın içindedir. Bütün iktisadi, millî ve içtimai 
aksakkkların ve bozuklukların kökü hep bu ma
neviyat buhranıdır. Dünyanın pek çok yerinde, 
Avrupa memleketlerinde ve lâik Fransa ve Ame
rika'da kiliselerin idaresi altında müstakil rad
yo ve televizyon istasyonları vardır. Bizim 
memleketimizde ise, özel radyo ve televizyon 
istasyonları kurmak mümkün değildir. Bu va
zifeyi, Devletin radyo ve televizyonları yeri-
rine getirmek mecburiyetindedir. Zaten, tele
vizyon neşriyata başladığı günden beri, dinî 
konularda tek bir defa seyircilerine konuşma 
yaktırdığını veya ekranlarından aksettirdiğini 
görmedik şimdiye kadar. TRT ne yapıyor? Yıl
başında1 bütün Devlet kuvvetleri ile beraber 
TRT de seferber oluyor, gece sabahlara kadar 
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neşriyat yapıyor, Hattâ ne yapıyor? Bir ga
zinoda baldır - bacak oyunlarını, dansözleri, şun
ları bunları... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, bu ne demektir? 

İMEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Ekranla
rından efkârı umuimiyeye aksettiriyor. Bu dü
pedüz ahlâksızlıktır. Bu baldır - bacakları mil
let seyretmek istemiyor. TRT bunu niçin mec
bur ediyor . 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, ibu konuşma Meclisin mehabetine aykırı
dır. 

İMEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Meclisin 
mahabeti ile alâkalı değil bu. Televizyon hiçbir 
zaman sahnelerden tiyatro oyunlarını naklen 
gösteremez. Bu alyıptır, yakışmaz. İstirham ede
rim; seyredecek olan var, etmiyecek var. 

ORHAN OKAY (Konya) — Kapatıver sen 
de... 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — TRT İda
resinin biçolmazisa televizyonda bunları na
zarı itibara alması lâzımdır. 

Diğer memleketlerde dinî merasimler te
levizyonlar vasıtasiyle kiliselerden canlı ola
rak halka aksettirilir, bizde konuşulur. Haf
tanın muayyen günlerinde halkın anlıyacağı 
bir dille, sistemli bir şekilde TürkiyeVle yaşı-
yan alevî vatandaşlara hitaben yayın yapmak
tadırlar. Bunlar çok kere zararlı olmaktadır. 
vatandaşlarımıza gençlerimize gerçek mânâ
da islâm dininin esaslarını bildirmeye mecbu
ruz. Halkın din duygusunun körletilmesi, ce
miyet içinde pek çok bölünme ve yaralar aça
caktır. Düniya ve cemiyetleri ayakta tutan en 
güçlü unsurdan biri, din unsurudur. Buna Önem 
vermek Anayasa gereğidir ve Devleti idare 
edenlerin vazifesidir. 

İşte bunun için gerek radyo, gerek televiz
yon mühim dinî günlerde canlı olarak cami
lerden yayın yapmalıdır. Nasıl yılbaşında bâ
zılarının gönlünü almak için, bâzılarını o gece 
eğlendirmek için sahnelerden baldır - bacak ve 
(birtakım çıplak... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, Meclisin mahabeti ile nasıl bağdaşır bu ko
nuşma? 

•MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Çıplak 
karıların resimlerini ekranlarında aiksettiriyor-
sa, nıüslüman vatandaşların da.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, bu konuşma.. 

BAŞKAN — Söz verdim mi? Bu isimlerin 
Mecliste kullanılması yanlış bir şey mi? Ba
cak bir iterim, bir tâbir. Ayak, bacak, kol.. Söz 
vermedim, oturun yerinize. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yakışıksız 
sözler Meclisin mehabetini bozuyor. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Hayır, 
hayır, doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakika. 
MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Buyurun 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beyefendi bir şeyin yakışıklı 
mı yakışıksız mı olduğunun değerlendirilme
si Başkanlığa ait. Bacak kelimesinin Meclis 
(kürsüsünden söylenmiyecıeğine ait hiçbir hüküm 
ne tüzükte vardır, ne de insan kafasında var
dır. Bunlar birer tâbir. 

TURHAN ÖZGÜNER ((İçel) — «Baldır» di
yor iSaym Başkan. 

BAŞKAN — Baldır da bir tâbir beyefendi. 
Kol, baldır, bacak dirsek, nedir yani?.. Niçin bu 
kadar gocunuyorsunuz? Rica ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sizin parti
nin bir üyesi değil de başka partinin bir üye
si konuşmuş olsa idi sustururdunuz. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Ben şah
sım adına konuşuyorum burada. Benim partime 
müdahale edemezsiniz. 

BAŞKAN — Mugalata yapmıyalım, mugalâ
ta yapnııyalım. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Benim par
time müdahale edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Saıym Yılmaz. 
MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Buyurun 

Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Ben konuşurken siz konuşma
yın. Bir dakikanız var, lütfen sözünüzü ikmal 
ediniz. 

Siz de gelişi güzel Başkanlığa müdahale et
meyiniz. Baldır - bacak tâbirinin Mecliste kul-
lanılmıyacağma veya kullanılacağını Başkan
lık tavsif eder. Bu Mecliste bunlara çok dikkat 
edilir. Gösterdiğiniz hassasiyete de çok teşekkür 
ederim. Ancak meseleyi dejenere etmenin de 
mânası yoktur. Lütfediniz, rica ederim, 
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Buyurun Sayın Yılmaz. 
MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Bilhassa 

müslümanlarca pek mübarek ay sayılan Ra
mazan aylarında bir saatten aşağı olmamak 
üzere iftar programları tanzim edilmelidir. 1960 
İhtilâlinden evvel var olan saihur programları 
yeniden ihdas edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bunlar hep te
menni edilen şeyler. Temenni ediyorsunuz. An
cak ibunlarm 'yapılabilmesi için diyorsunuz ki, 
'bu madde metnine, Millî Eğitim Bakanlığının 
yanı başında Diyanet İşleri Başkanlığının da ilâ
vesi gerekmektedir. Değil mi efendim? 

'MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Evet Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi son cümlenizi söyleyiniz, 
vaktiniz bitti. Rica ediyorum. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bendeniz imkân nis-
betinde görüşlerimi ifade etmeye çalıştım. 

Bu madde ile ilgili olarak vermiş olduğum 
önergeme iltifat buyurmanızı saygılarımla arz 
eder, hürmetlerimi takdim ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rica 
ederim; bir mesele konuşulurken onu istisma
ra müsait beyanlardan kaçınalım. Biz burada 
görevimizi âzami teyakkuz ve dikkatle yapı
yoruz, objektiflikten ayrılmıyoruz. Bugün Türk 
cemiyetinde «'Baldır - Bacak fabrikası» diye ti
yatro eseri oynamıştır, aylarca yıllarca. Çok ri
ca ederim. 

iMUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
«Ayak, bacak, faJbrikası» onun adı. 

BAŞKAN — Ayak bacak, ne ise,. Çok rica 
ederim. Bu, tiyaStro olarak oynamıştır. O zaman 
müstehcen olmuyor da bunu konuşunca mı müs
tehceni oluyor? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bu o mâna
da mı kullanıldı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Manâsını siz kendinize göre te
lâkki ediniz. 

Muhterem arkadaşlarım.. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — TakdirsizHk 

şekilde tecelli edemez Sayın Başkanım. Keyfî 
değildir o. 

BAŞKAN — Zatiâlinizin konuşması hiç key
fî değildir o halde. Burada (bir hatip konuşur
ken hiçbir hakla, oradan en ufak işaretle mü-
dalhalede bulunamazsınız. İçtüzük sizi sükûta 

davet etmiş, sizi konuşmaktan menetmiş. Onu 
takiben, hatip konuştuktan sonra Başkana hi
tapta bulunabilirsiniz. Usulsüzlüğü kendiniz ya
pıyorsunuz. Başkana usul öğretmeyiniz rica ede
rim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Üzücü olan 
sizin konuşmalarınızın zapta geçmiş olmasıdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di konuşmacılara söz veriyorum. 

Meclisin nizamını lütfen ihlâl etmeyiniz, boz
mayınız. Bir usulsüzlüğü belirteyim derken, 
ondan daha büyük bir usulsüzlüğe girişmeyiniz 
Sayın özgüner. Burada görev yapıyoruz. 

Sayın Özdenoğlu, buyurunuz beyefendi. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Benden Önce konuşan sayın arkadaşımızı 

dinledikten sonra meseleyi çok kolay çözümle
mek için insanın aklına bir formül geliveriyor; 
TRT yi Diyanet İşleri Başkanlığına bağlıyalım, 
olsun bitsin... 

OSMAN TARI (Balıkesir) — O kadar da 
değil... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Doğru... 

BAŞKAN — Kürsüde konuşan sayın hatip 
ister doğru konuşur, ister yanlış konuşur; ister 
haklı konuşur, ister haksız konuşur. Bütün me
selelerin cevabı kürsüde söz hürriyeti içerisin^ 
de, hatiplerin kürsüde beyaniyle mümkün olur. 
O bakımdan rica ediyorum, müdahale etmeyi
niz. 

Buyurunuz, Sayın Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım, Sezar'ın hakkını Sezar'a ver
meye mecburuz bir Cumhuriyet Meclisinde bu
lunmuş olmanın hem şerefini, hem de sorumlu
luğunu taşıyoruz. Buradaki fikirlerimiz elbette 
kutsaldır. Burada bir milletvekilini sustur
mak hakkında başka bütün haklara saMbiz, 
ama hiıç şü^he yok ki yine burada Cumhuriyet 
rejiminin ilkelerine, Türk vatanının bütünlüğü
ne ve rejimimizin temeli olan Atatürkçü felse
fenin değişmez ilkelerine bütün varlığımızla 
bağlı kalmaya elbette mecburuz. 

Şimdi, bu açıdan değerlendirmek gerekirse, 
hiç şüphe yok ki TRT nin her şeyden önce lâyik 
esaslara göre çalışacak bir kurum olması şart
tır. 
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Sayın Yılmaz arkadaşım kusura bakmasın, 
ama dünyanın her yerinde resmî olsun, özel ol
sun her radyo kurumu eğlence yerlerinin prog
ramını verir. Bu, her ülkede böyledir. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Kiliseler
den de yayın yapar. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, biraz evvel size 
yapılan bir müdaJhaleyi önlemek için ne büyük 
gayret sarf ettim... Onun için lütfen hatibe mü
dahale etmeyiniz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, tabiatiyle TRT topluma hi-
taJbeder, toplumun bir aynasıdır. Eğer, topluma 
ve millete faydalı olmak istiyorsa, toplumun 
gerçek bir aynası olmak zorunluluğundadır. 
Öyle ise, TRT yönetimi toplumun zevkini de, 
vatandaşın zevkini de değerlendirmek ve hak
kını vermek zorundadır. 

iBu kürsüden TRT yönetimine belki en şid
detli şekilde ıçattığı kabul edilen bir arkadaşı
nızım. Bunu biliyorum, farkındayım, ama inanç
larımı savundum ve sonuna kadar savunaca
ğım. Gerçekten TRT nin iki ayrı yönüne bilinç
li bir şekilde, hiçbir duygusal etki, altında kal
maksızın vicdanımın sesine uyarak, sizin de lüt
fedip paylaştığınız, toplumum da, milletimin de 
paylaştığı noktalarda şiddetli hücumda bulun
dum, inanarak; ama Sezar'm hakkını Sezar'a 
vermeye mecburuz. TRT yi hiçbirimiz Cumhu
riyet ilkeleri dışında çalışan bir organ olarak 
germek hakkına sahip değiliz, TRT yi hiçbirimiz 
Türk halkının çektiği ıstırapları ve sıkıntıları 
dile getirecek bir kuruluş olmaktan saptıracak 
bir anlayışın içinde olamayız arkadaşlarım. 

TRT de bir yolsuzluk iddiası vardır, belge
ler vardır. Bütün inancımla yüklendim ve hesap 
sorulsun dedim. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, siz ek madde 
2 üzerinde soz aldınız, o muhteva dâhilirde 
beyanda bulununuz, lütfen. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, aynı nokta üzerinde konuştuğum ka
nısındayım. 

BAŞKAN — Ek madde 2 nin öngördüğü sis
tem, halk eğitimi ile ilgili yayınları Millî Eği
tim Bakanlığı ile birlikte düzenler, diğer prog
ramları da bakanlıklarla irtibat kurarak düzen
ler, diyor. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şimdi 
oraya geleceğim. Zaten konu üzerindeyim. 

Tarafsızlık ilkesini savundum, sonuna kadar 
da savunacağım ve nihayet TRT nin zaman za
man duygusal bir organ olduğunu savundum, 
delillerim varıdır. TRT nin; yüzde 100 tarafsız, 
eş, dost kayırmıyan, televizyon ekranlarını ve 
mikrofonlarını her konunun yetkilisine samimi
yetle açan bir kuruluş olmasını sağlamak için 
çalıştım ve konuştum. Aynı inançtayım, ama 
TRT yi Cumhuriyet ilkelerinden, TRT yi hele 
hele lâiklik ilkelerinden saptırmaya hiçbirimi
zin hakkı yoktur ve olamaz. TRT nin olumlu 
çalışmaları varsa, burada onu da söylemeye, 
'açıklamaya mecburuz. Vicdanımız bize bunu em-
retmekte'dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde «Okul içi ve 
halk eğMmi ile ilgili yayınlarını Millî Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte düşenler» diyor. Kiminle 
düsenliyecek, kiminle istişare edecek?.. Memle
kette kültürün, eğitimin en yüksek seviyede so
rumlusu kim?.. Millî Eğitim Bakanlığı. Bunun 
üzerir:b bir başka sorumlu kademe daha var 
mı? Ders programlarını hazırlamaktan tutun da, 
en yüksek bilim kuruluşlariyle ilişkiye kadar 
en geniş ve etkili biçimde bir kültür diyalogu
na sabibolan Millî Eğitim Bakanlığının TRT ile 
işbirliği yapması kadar akla uygun bir sonuç 
olamaz. O itibarla burada arkadaşlarımın yadır
gayacakları hiçbir husus yoktur. Madde bu yö
nü ile gayet yerindedir. Keşke birçok sosyal ku
rumlar da, cemiyetler de eğitimle ilişkili husus
larda Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapsa
lar. Bunu gönülden arzulardım. 

Konu bir kültür konusudur, bir sanat konu
sudur; TRT elbette ki, bir istişare yapacaktır, 
danışacaktır ve karşısında elbette Millî Eğitim 

Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü bu
lacaktır, gereği budur. Müzelerle ilgili bir konu 
üzerinde bir tartışma yapılacaktır, ya da bir 
program sunacaktır. Yahut bir takdim yapıla
caktır, elbette Millî Eğitim Bakanlığına gide
cektir, başka nereye gitsin? Bu nedenle madde 
yerindedir. Değerli arkadaşlarım, buradaki eği
tim deıriminden yararlanarak İsrarla takibede-
ceğimiz bir konuya değineceğim. Sanıyorum bu 
konular hepimizin ortak konularımızdır. 

Değerli arkadaşlarım, yılbaşı akşamı televiz
yonda bir program seyrettik hep birlikte îtî-
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raf edeyim ki, sonuna kadar seyredemedim, ka
pattım ben şahsan. Baştan sona bir aile içeri
sinde karı - koca arasında münakaşa geçiyor. 
Benim gibi birçok arkadaşlarım ela dinlemeye, 
takibetmeye tahammül edememişler. 

Değerli arkadaşlarım, Türk ailesi televizyon 
ekranında yılbaşı gecesi gördüğümüz aile değil
dir. Çok rica ederim; başından sonuna kadar 
kadın kocasına, koça karısına hakaret ediyor, 
nasıl bulunmuş, nasıl seçilmiş bu?.. 

Şimdiye kadar genellikle hu konularda maa
lesef ailenin kutsallığını, ailede erkeğin haysi
yetini çok yıpratacak birtakım programlar sey
rettik. Çirkin bir şeydir bu. Mütemadiyen öyle 
konular seçilmiştir ki, çocuklar bile tedirgin ol
muştur; kadın kocasını hırpalıyor, hakaret edi
yor.. 

Şimdi "hepinizin vicdanına bitabediyorum, 
hepiniz birer aile reisiniz, gelecek kuşaklara 
böyle bir kötü örnek vermeye hiçbirimizin hak
kı yoktur. O itibarla bunu söylüyorum. Gerçek
ten bazan hepimizi ürperten programlar oluyor, 
ama öte yandan Türk toplumunun sosyal yaşan
tısını, Türk toplumunun gerçek yaşantısını, fa
kir halkın acılarını, köylünün derdini olduğu 
gibi, gerçekçi ve namuslu prespektifle tele
vizyon ekranlarına aynen koymaya mecburuz; 
katarak, eksilterek değil. 

Topluimdan kopmuş bir TRT ne işe j^arar ar
kadaşlarım? Gayet tabiî TRT tcplumla diyalog 
(kurmaya mecburdur ve tabiî her konunun da 
en yetkilisini getirip konuşturmaya mecburdur. 
Eş, dost belli isimler gelip konuşuyor. Misal ver-
miyeyim, belki başka bir eekilde anlaşılır. Hiç
bir ihtiyacım yok, reklâma ihtnyacı olan bir ar
kadaşınız değilim, ama ne acıdır k i oraya Öyle 
konularda öyle insanlar getirilmiştir ki, konu
ları dlahi bilmemektedirler. Böyle şey olmaz. 
Kanunun tümü üzerinde de arz ettim. TRT ek
ranlarını ve mikrofonlarını eş, dost, yaran sof
rası haline getirmekten kaçınacağız. Sayın Ge
nel Müdürden çok şey bekliyorum, saygım var
dır, gerçekten namuslu bir arkadaşımızdır, ken
disi de şikâyetçidir, ama bu kanun çıktıktan 
sonra inanıyorum ki, bir Türk vatanperveri ola
rak çok ciddî bir şekilde bu meseleye elbette 
neşterini atacaktır, gayet tabiî. Bütün bu fazi
letli mücâdelelerinde kendisine destek olacağız. 

Simidi, sözümü bağlıyorum değerli arkadaş
larım : 

7 . 1 . 1972 O : 1 
1. TRT Atatürkçü felsefeye yayın yapacak

tır. 
2. TRT mutlaka ve mutlaka lâik Cumhuri

yetin ilkelerini kendisine hedef alarak yayın ya
pacaktır. 

3. Nihayet TRT sarsılmaz bir inançla Ata
türk'ün yolunda Türk Milletiyle, Türk halkıyla 
diyalog kurarak, ama vatan çıkarlarını her 
türlü menfaatin üstünde tutarak yayın yapacak
tır. 

TRT bu anlayış içerisinde elbette ve elbette 
Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapacaktır 
ve yapmalıdır. 

Bu itibarla madde bu metni ile kabulü gere
ken şekildedir. Maddenin bu şekliyle kabulünü 
diler, saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Seyfi 
Öztürk, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es-
kişahir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Yüce Meclisin mesaisini mümkün mertebe 
verimli kılabilmek İçin biraz ihtilaflı gibi görü
nen fikirleri ortaya getirmek ve meseleyi mec
rasında tutmak maksadiyle huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlarımın ortaya koyduğu . 
fikirlerin tamamını zaten tasarı kapsamaktadır. 
Tasarının 2 nci maddesi henüz müzakere edil
medi. 2 nci madde müzakere edildiği zaman gö
rülecektir ki; «Görev ve yayın esasları» baş
lığını taşıyan maddede hem Sayın Özdenoğlu ar
kadaşımın, hem Sayın Mevlüt Yılmaz arkadaşı
mın istekleri daha şümullü olarak metinde yer 
almıştır. 

Şimdi, «İnsan haklarına dayanan, millî, de
mokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyete; Türk 
Devletinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne bağ
lılığı güçlendirmek..» işte Sayın Özdenoğlu, is
tediğiniz Atatürkçü çizgideki lâik Devleti, Cum
huriyeti müdafaa prensibi burada yer almış. 
Ayrıca, «Millî güvenlik ile genel ahlâkın gerek
lerini ve millî gelenekleri gözetmek; millî kül
tür ve eğitime yardımcılık görevinde, Türk millî 
eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uy
mak,.» denilmektedir. 

Millî kültür deyince bunu çok şümullü mü
talâa etmişizdir; çünkü, Anayasada da bu de
yim vardır. Anayasanın hazırlanması sırasında 
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partilerarası komisyonda kültür nedir, millî 
kültür nedir, gayet geniş bir şekilde bunu tar
tıştık ve gerekçeye de bu üslûp içinde yazdık. 
Arkadaşlarımın itirazlarını da şu balamdan va
rit görmüyorum: Değerli arkadaşımız diyanet 
işleri meselesine dokundu, onun da mütalâası 
alınsın dendi, itirazlar vâki oldu. 

Muhterem arkadaşlar, lütfen Anayasanın 
154 ncü maddesini bir okuyalım : 

«Diyanet işleri Başkanlığı. 
Made 154. — Genel idare içinde yer alan Di

yanet İşleri Başkanlığı özel kanununda gösteri
len görevleri yerine getirir.» 

Demek ki, Diyanet işleri Başkanlığı lâik 
Cumhuriyet içinde ve genel idare içinde bir res
mî kuruluşumuzdur. Bir arkadaşımız çıkmış 
diyor ki, bu kuruluşun da mütalâasını o saha ile 
ilgili konularda «lalım. Biz de diyoruz ki, bunu 
Komisyonda da görüştük; Diyanet işleri Baş
kanlığı genel idare içinde olduğuna göre TRT de 
Hükümet temsilcisi vardır, diğer temsilciler var
dır, elbette Genel Müdür koordinasyonun başı 
olarak lüzum gördüğü zaman dinî meselelerle 
ilgili yayınlarda bilgi, tecrübe sahibi olan bu 
resmî kuruluşumuzun mütalâasını alabilir, ya
yınları buna göre yapabilir, bu bakımdan ay
rıca temsilci bulundurmakta lüzum yoktur, mad
de doğrudur, yerindedir, buna göre kabulü ge
rekir demişizdir, böyle takdim edilmiştir. 

Şimdi bunu, şu istikamete, bu istikamete ça-
kip tartışmaya mevzu yapmak, zannediyorum 
Yüce Meclisimizin mesaisinin neticelenmesine, 
verimli mesai yapmamıza engel olacaktır. 

Arkadaşlarımdan rica ediyorum; tartışmayı. 
burada bitirelim, madde ihtiyaca uygun olarak 
sevk edilmiştir, kabulünü rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, buyuru
nuz efendim. 

HÜSEYİN ABBSA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

ikinci maddeye ufak bir fıkranın ilâvesi mü
nakaşalara yol açmıştır. Milletin malı olan, 
milletin vermiş olduğu paralarla, aidatlarla mil
lete hizmet eden radyonun elbette milletin arzu
larına uygun istikamette yayın yapması tabiidir. 
Bugün örfi idarenin yayınlarını sık sık duyuyo
ruz. Sene sonuna gelmemize rağmen bu milletin 
büyük kütlesi hâlâ radyo aidatlarını ödememiş-

I tir. Şimdiye kadar böylesine bu aidatları öde
memekte ısrar ©den halk, nede» gitikçe radyoya 
karşı bir alîerji duyuyor? Sayın ilgililerimiz 
elbette bu mevzu üzerine eğilmeye mecburdurlar. 
Demek ki, değerli arkadaşlarımızın muhtelif 
yönleriyle belirttikleri gibi, millet radyonun ya
yınlarından memnun değildir. Hakikaten Şina-
si Beyin biraz evvel verdiği misâl acınacak bir 
haldir, ama biz burada şunu da görüyoruz: De
ğerli arkadaşlarımız şikâyetçiler, ancak bunun 
gerçek çaresine gelince ayrılmıyor. Halbuki, bu-

I nun tek çaresi vardır. Şimdi, karı - koca arasın
daki karşılıklı münakaşayı milletin televizyonu 
ekranında yayınlarken, şu anda yine aynı ar
kadaşlarımız radyoda dinî yayınların yapılması 
için bir Diyanet temsilcisinin bulunmasına da 
aSJerji gösteriyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bizim islâm Dini hak 
dinidir,, yani bâtıl bir din değildir. Bilâkis hıı-
rafatı, her türlü anarşiyi, kötülüğü ortadan kal
dırmaya hedef almış ve insanların dünya ve ahi-
röt saadetini temin için gelmiş bir dindir. Şim
di, bugün aile huzursuzluklarını görüyoruz, ama 
kanunlarla, Meclislerimizle, bütün icra makam
larımızla bunların önüne geçemiyoruz. Size, mü
eyyide içerisine alınmasında ısrar ettiğimiz, «Di
yanet İşleri Başkanlığı ile de* işbirliği yapılır.» 
s özünün buraya konulmasında ısrar edişimizin 
bir misalini Peygamberimizin bir hadisi şerifiy-
ie izah edeyim: «Eğer, Allah'tan ba?ka birisinin 
önünde secde ettirseydi Cenabı Hak, mutlaka 
karısını kocasına secde ettirirdi.» buyuru
yor Peygamberimiz. Düşününüz, bu bir hadisi 
şeriftir değerli arkadaşlarım, ama kadının ko
casına karşı olan saygısının, vazifesinin, hürme
tinin şümulünü, gayet güzel belirtmiştir. Elbette 
kocanın da ailesine karşı birtakım vazifeleri 
var, tek taraflı yüklememiştir bunu. Böyle bir 
dinî emri gerçekten duyan, arada sırada radyo
sundan dinliyen bir hanım veya yetişkin bir kız 
çocuğu öğrenirse, kocasına karşı acaba her han
gi bir şekilde karşı gelmek lüzumunu duyar mı? 
Duymaz aziz kardeşlerim. 

Biz bugün, cemiyetin temel nizamının bozul
duğundan şikâyetçiyiz. Hakikaten içine düştü
ğümüz buhran, maddi ve mânevi yönden bü
yüktür. Eskiden kötülük yapan insanlar cahil 
insanlardı, eşkiyalık dağ başındaydı. Bugün no-

| sillerimisi yetiştirmek için verdiğimiz eğitim 
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sistemimiz o kadar bozuk ki, bunu oturup uzun 
boylu araştırmaya lüzum yok; vermiş olduğu 
meyvasım görüyoruz. Bugün eşkiyahk, üniver
siteyi bitirenlerin mesleği haline gelmiştir. Bina
enaleyh aziz kardaşlerim, bozuk olan bir maari
fin, kendisi ıslaha muhtacolan bir maarifin bu
gün radyoda fikrini alsa ne yapar? Mektepler 
yoluyla mevzii olarak bozulduğu nesilleri, daha 
yukarıdan kuşbakışı, radyo ile, yaş farkı gözet
meksizin bütün milleti bozmaya yarıyacak tel-
kinatta bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu milleti içine 
düşmüş olduğu maddi ve mânevi buhrandan kur
tarabilmek için har şeyden evvel inancının icap
larını en iyi. bir şekilde, objektif olarak, müspet 
ilimlerle mücehhez, müspet ilmin ışığı altında bu 
milletin evlâtlarına yaş farkı gözetmeksizin 
(Hele böyle radyo ve televizyon gibi umumi ya
yın vasıtalariyle) telkin etmedikçe, alacağımız 
hiçbir tedbirin bu memleketi kurtaracağına inan
mıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, lâiklik demliyor. De
ğerli arkadaşlarım izah ettiler; lâiklik, dine bağ
lı olmamak manasınadır. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, bu lâiklik konu
sunun tartışmasına geçersek, burada herkes ken
di anlayışına göre lâikliği tefsire tabi tutarsa, 
2 nci madde ortadan çıkarak lâiklik konusun
da bir genel görüşme mahiyetini alır. O bakım
dan siz, Türk Devletinin lâik bir Devlet olması 
yönünden bu TRT nin okul içi ve halk eğitimi 
ile ilgili yayınları yanında Diyanet İşleri ile de 
istişare etmesini istiyorsunuz, o noktayı müdafaa 
ediniz. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Ben de za
ten onu izah etmeye çalışıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum. Yani, lâikliğin tari
fi, tavsifi , anlamı yoluna girerseniz, herkes 
kendine göre bir lâiklik anlamı içine girmeye 
çalışır ki, o zaman işin içinden çıkamayız. Mad
de elastikiyet kesbetmesin, maddede mesele Mil
lî Eğitim Bakanlığı ile rabıtalandırılmış; siz is
tiyorsunuz ki, Diyanet işleri Başkanlığı da bu 
rabıtanın içerisinde bulunsun. Bunu lütfen izah 
edimiz. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın Baş
kanım, mevzua açıklık verebilmek için misal 
vereceğim. Çünkü, arkadaşım tezini müdafaa 
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için bunu misal vermiştir. Bu bakımdan izah et
meyi uygun gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, lâiklik aslında tarif 
olarak girmediği için zaten bu anlaşmazlıklar 
oluyor, herkes kendine göre tarif yapıyor. Lâik
liğin Anayasada dört başı mamur tarifi yapıl
mış olsaydı zaten bu sürtüşmeler olmazdı. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, lâiklik dinin Dev
let idaresinde olmaması manasınadır; doğru. Ya
ni Devlet, icraatında lâiktir. Ancak, fert lâik 
olamaz, yani fertlerin bir inancı vardır, fert 
inandığı gibi yaşar, inancının icaplarını yerine 
getirmeye insan olarak mecburdur. Bu bakım
dan, lâik bir Devletin tarafsız radyosu, dinin le
hine propaganda yapmayı kabul etmediği gibi, 
(etmiyorsa) aleyhinde de konuşamaz. Yani, bu
gün dini tezyif eden, (zaman zaman yaptığı ko
nuşmalarda görüyoruz.) halkı rencide eden ya
yın yapıyor, ama dinin hakiki emirlerini halka 
tebliğ için buraya bir müeyyide konulsun denin
ce ; lâiklik vardır deniyor. Bu şekildeki bir istis
marı biz anlıyamıyoruz. 

Sonra, arkadaşlarımız «Gelen Genel Müdür, 
Yönetim Kurulu lüzum görürse Diyanetin de bir 
temsilcisini çağırır.» diyorlar. Aziz arkadaşla
rım; bugünkü Sayın Genel Müdürümüz milli
yetine bağlı bir askerdir, gelmiştir; 12 Marttan 
evvelki radyo ile bugünkü radyo arasındaki far
kı derhal hissettik, ama Saym Genel Müdürü
müz gider de başka bir Genel Müdür gelirse, o 
Genel Müdür başka istikamette yürürse bunu 
kim garanti edecek? Neden Genel Müdürlerin 
veya Yönetim Kurullarının eline bırakıyoruz? 
işi müeyyide haline getirelim, doğrusu ne ise o 
şekle sokalım, kim gelirse bu emri, bu yönetme
liği tatbik etsin. Şimdi, eğitim, öğ'retim mevzu
unu sokuyoruz, ama bütün milleti alâkadar 
eden bir mevzuda «Diyanetin de bir temsilcisi 
bulunsun, buna lüzum görülürse çağırılsm» di
yoruz, bunun buraya girmesine lüzum yok deni
liyor. 

Değerli arkadaşlarım, işte bunlar bu mem
lekette din istismarına vesile oluyor. Biz, hakiki 
hüviyetiyle bu milletin ahlâk yönünü, Devlet 
olarak tatbik ettiğimiz müeyyidelerin içerisine 
koyarsak ve her gelen idare, Hükümet bunu ha
kikaten dürüst tatbik ederse, zaten bugün şu 
memleketteki içine düştüğümüz fikir buhranı, 
fikrî çatışmalar, • lüzumsuz çekişmeler olmaz. 
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Bugün şu memleket hakikaten 50 sene evvel bir 
istiklâl mücadelesinden çıktı. Değerli arkadaş 
larım, Atatürk istiklâl Mücadelesini kazanırken 
(Tarihi okuyoruz) Balıkesir'de hutbe okumuş, 
Ankara'da Büyük Millet Meclisini açmadan ev
vel Hacıbayram Camiinde Cuma namazını kıl
mışlar, dualarla Büyük Millet Meclisi açılmış. 
Atatürk bu memleketin kurtuluşunda bu mille
tin imam gücünden başka neyini kullanmıştır, 
elimizde neyimiz vardı? En büyük kuvvet bu 
milletin mânevi desteği olmuştur. Ama, aynı 
Atatürk'ü şimdi getirip, sanki Atatürk bu mem
lekette dinin aleyhinde imiş gibi gösterilerek 
bu şekilde «Atatürk doğrultusunda» deyip, ar
kasından Diyanetin bir temsilcisi bulunmasın... 
Rica ederim, bu tip düşünceler, bu tip davranış
lar Türkiye'de Atatürk'ü halka yanlış tanıtmış
tır. Atatürk'ün aleyhinde bu memlekette bir ce
reyan varsa bunun mesulü işte bu yanlış uygu
lamalardır. Rica ederim, Atatürk kisvesi altın
da başka bir şeyi burada belirtmek, milleti teh
dit altına alarak böyle bir yola girmek doğru 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, vaktiniz hitama 
erdi, lütfen toparlayınız. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Topluyo
rum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün içinde bulun
duğumuz bu maddi ve mânevi buhrandan kur
tulabilmemiz için hakikaten bu milletin millî, 
tarihî geleneklerine, inançlarına bağlı, saygılı 
bir nesil yetiştirmeye mecburuz. Bunun da yolu 
millî eğitimdir. Millî eğitimin de en büyük yar
dımcılarından birisi (Ayrı bir müessese olması
na rağmen) yayın organı olan radyo ve televiz
yondur. Binaenaleyh, bütün millete anında hi-
tabedebilen böylesine müessir bir vasıtanın şura
da uzun ömürlü bir kanunu yapmamız gerekir. 
Ki, böylesine indî mütalâaların tesiri altında 
kalarak yapamayacağımız kanunlar uzun ömürlü 
olmuyor, bir sene sonra bozuluyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben inanmıyabilirim, 
ben şahsan dinî vecibelerimi yerine getirmiyebi-
lirim, ancak dinî vecibelerini yerine getirmek is-
tiyenlerin bulunduğunu hesaba katarak, herkesi 
memnun edecek bir kanun yapmaya mecburuz. 
Yoksa, kendi indî düşüncelerimizi, topluma uy
gulayacağımız kanunlara müeyyide olarak so
kup, sonra da buna uyacaksınız diye zorlamak, 
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bu milletin düşünce ve inanç hürriyetine baskı
nın ta kendisidir. Benim hoşuma gideni burada 
kanun haline getireceğim, ondan sonra bunu çı
karacağım ve bu duygu ve düşüncenin dışında 
olan büyük kütleye tatbik edeceğim, «Uyacak
sın buna» diyeceğim, işte bugün cemiyettteki ça
tışmalar bundan ileri geliyor aziz kardeşlerim. 

Bu millet inancına göre içki içmiyor, kumar 
oynamıyor, zina yapmıyor, ama bu radyo; içki
nin, kumarın ve her türlü kötülüğün reklâmını 
yapıyor. Olmaz bu aziz kardeşlerim, işte çatış
ma buradan doğuyor... 

BAŞKAN —Savın Abbas, son cümlenizi söy
leyecektiniz, çok cümle oldu. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Evet efen
dim. Önergemde takdim ettim; maddenin olma
sını istediğim şekli okuyayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Ben, bu 

maddenin şu şekilde olmasını arz edeceğim, - Ar
kadaşımızın verdiği önergeyle aşağı yukarı ay
nıdır. - ve bütün arkadaşlarımızın da buna il
tifatını rica edeceğim. 

«Ek Madde 2. — TRT Kurumu, radyo ve te
levizyonla yapılacak okul içi ve halk eğitimiyle 
ilgili yayınlarını Millî Eğitim Bakanlığiyle bir
likte, dinî yayınlarını ise Diyanet İşleriyle bir
likte düzenler.» Şeklinde; müteakip maddenin 
de Komisyonun düzelttiği şekilde olmasını arzu 
eder, hepinizin buna iltifat göstermesini rica 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin?.. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SELÂHAT-

TİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Saym Kılıç, 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SELÂHAT-
TİN KILIÇ (Adana) — Saym Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Zannediyorum ki, çjok kısa olarak maddenin 
gerekçesini İzah etmek zorunlu oldu, çünkü me
sele çok dağıldı. 

Basılı metinde «ek madde 3», Komisyonu
muzun son değiştirilmiş halinde «ek madde 2» 
gerçekte, son derece masum bir işbirliği mad-
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desidir ve iki fıkrayı ihtiva etmektedir. Bun
lardan birincisi, Millî Eğitim Bakanlığı ile ya
pılacak işbirliğini göstermektedir. 

TRT, bütün vasıflarının üssünde bir eğitim 
müessesesidir, öğretici müesSe'sedir. Bu itibarla, 
Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği maddenin 
içerisinde ayrı bir fıkra olarak düzenlenmiştir. 
Sonra, ilk tedvin edilen maddede, Kültür Ba
kanlığı olduğu için, Kültür Bakanlığı ve diğer 
bakanlıklar zikredilmiş iken, Kültür Bakanlığı 
bilâhara lâğvedilmiş olduğu için, son fıkrada 
«Kültür Bakanlığı» çıkarılarak sadece, «ilgili 
bakanlıklar» tâbiri kalmış ve bir redaksiyonla 
son şeklini almıştır. 

Mesele son derece basittir. TRT nin, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği etmesi keyfiyeti, 
nitekim öğretici yayınlar, halk eğitimi, okul 
yayınlan, hattâ TRT nin yayınlarının tümü iyi-
siyle, kötüsüyle öğretici vasfını haiz olduğu, 
öyle olması gerektiği için Millî Eğitim Bakan
lığı. ile yapacağı işbirliğine özel bir önem veril
miş ve ayrı bir fıkra şeklinde tedvin edilmiştir. 

Bunun dışındaki yayınlar için, eğer dinî ya
ymışa, bağlı olduğu bakanlık kanalıyla Diyanet 
İşleri Başkanlığlyle veya 'bir karayolu inşaatını 
göstereoekse, bağlı olduğu Bayındırlık Bakanlı
ğı. kanalıyle Bayındırlık 'Bakanlığı vasitasiyle, 
bu kurumlarla işbirliği yapılacaktır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
îstiyen olmadığına göre, madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini Yüce He
yete takdim ediyorum. 

Sayın Mevlût Yılmaz, siz bir önergenizde, ek 
3 ncü maddenin komisyona iadesini istemişsi
niz, daha sonra da vazgeçtiniz. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Ek 3 ncü maddenin, yani tasa
rı metninde yazılı «ek 3 ncü maddenin komis
yona iadöslni arz ve teklif ederim» demişsiniz. 
Onu takiben bagka bir önergenizde de, ek 3 ncü 
maddeye bir ilâve yapılmasını istemişsiniz, 
«dinî konularda ise, Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile düzenler» demişsiniz. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Evet 
efendim. 

IBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iki, 
ilâveyi öngören önerge var, onu takiben de ko-
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I misyon tarafından verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri var. 

Şimdi, her iki önerge, Sayın Mevlût Yılmaz 
ile Sayın Hüseyin Abbas'in vermiş olduğu öner
ge aynı mahiyeti kapsamaktadır. 

Önergeyi okutuyorum. 

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

rumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler 
ilâ/vesi hakkındaki Kanunun ek 3 ncü madde
sinin 1 nci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Mevlût Yılmaz 
Balıkesir 

Ek madde 3. — Dinî konularda ise, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile birlikte düzenler. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, önergem hakkında söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Şimdi, Hüseyin Abbas tarafından verilmiş 

önerge de aynı mahiyettedir. 
ıSayın Abbas, siz de bu önergeye iştirak ve 

iltihak ediyor musunuz? 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Evet Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor 

mu efendim?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, önergenizi, ko
misyon katılmadığına göre kısaca beyan mı et
mek İstiyorsunuz? Demin burada konuştunuz. 

•MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Çok kı
sa, bir - iki kelime Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Peki efendim, buyurun. Hak
kınız, İçtüzüğün verdiği hak. 

MEVLİT YILMAZ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Sabrınızı taşırmadan hemen şunu ifade ede
yim : Bir arkadaşımız buraya çıktılar - ben po
lemiğe girmek istemiyorum. Zaten İlk konuş
mamda da, burada polemiğe girmek için konuş
ma yapmadım. - Bendeniz diyorum ki : Millî 
Eğitim Bakanlığı ile TRT nin işbirliği yaptığı
nı takdirle karşılıyoruz. «Okul içi ve dışı yayın
larda isjbirliği yapsın. Dinî konularda da Diya-

I net İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapsın» diyo-
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ruz. «Bu, maddede saraJhat getirilsin, açıklık 
getirilsin» diyoruz. 

'Teklifimiz bundan ibarettir, arz ederim. 
'BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

dığını beyan ediyor. Önergeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunan de
ğişiklik önergesini okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 

Ek madde 2. — TRT Kurumu, radyo ve tele
vizyonla yapılacak okul içi ve halk eğitimi ile 
ilgili yayınlarını Millî Eğitim Bakanlığı ile bir
likte düzenler. 

Kurum, program plânlamalarında da ilgili 
bakanlıkların görüşünü alır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rıza Çerçel 

Afyon Karahisar 
BAŞKAN — Ek 2 nci madde olarak, tasarı 

mietninde düzenlenmesi istenen madde, komis
yon tarafından bu şekilde değişikliğe tabi tu
tulmak istenmiştir. Değişiklik önergesini Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Önerge, komisyon tarafından verilmiş oldu
ğu cihetle filhal, kabulü de tazammun etmekte
dir. Bu sebeple, ek 2 nci maddeyi okunan bu 
değişik şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 4 ü okutuyorum. 
,Ek Madde 4. — 'TRT Kurumu radyo ve te

levizyon işletmeleri 275 sayılı Toplum Sözleş
me ve Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci mad
desinin 8 nci fıkrasıında öngörüldüğü anlamda 
eğitim ve öğretim kurumu sayılırlar. 

BAŞKAN — Şimdi, ISayın Komisyon, «Ek 
madde 4» olarak matJbu tasarıdan okuttuğum, 
sizin vermiş olduğunuz numaraya göre «Ek 
madde 3» olarak düzenlenecek, değil mi efen
dim? 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, o hal
de, tasarı metninde «Ek madde 4» olarak tav
sif edilen bu madde, «Ek madde 3» olarak mü
zakereye tabi tutulacaktır. 

Maddeyi okutmuş bulunuyorum. Madde üze
rinde ışu alna kadar söz kaydettirmiş olan arka
daşlarım : Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın Bur-
lıanettin Asutay, Sayın Şevket Yılmaz ve. Sayın 
Hasan Tosyalı'dır. 

Buyurun Sayın Buldanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Vazgeç

tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan:, değerli milletvekilleri; 
Hangi kanun gelirse gelsin, çalışma haya

tı ile ilgili ise, orada Anayasal haklar zedeleni
yor, zedelenir görüyoruz. 

Bundan evvel, Devlet Tiyatrolarında grev 
hakkını kısıtladık, ellerinden aldık, balelerin 
de haklarını kısıtladık, ellerinden aldık ve bir 
kanum çıktı. O kanun da, ayrı bir kanuna atıf 
yapılmak suretiyle noterleri, işçi Sigortaları 
Kurumuna aktardık. 

öyle görüyoruz ki, çalışma hayatiyle ilgili 
kanunlar, diğer kanunlarla kopımuş birer teşbih 
haline getiriliyor. 

Şimdi, bu madde «TRT Kurumu, radyo ve 
televizyon işletmeleri 275 sayılı Toplu Sözleş
me Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci madde
sinin 8 nci fıkrasında Önlgörüldüğü anlamda 
eğitim ve öğretim kurumu sayılır.» Diyor. Ya
ni, TRT grev yapmak hakkına sahibolmıyacak. 

!Bu müessesede ücretle çalışan, sendika ku
ran işçi arkadaşlarımız, haklarını koruyabil
mek için toplu - iş sözleşmesi masasına otura
caklar, eğer anlaşma vâki olmazsa, hakem ku
rullarına gidecekler ve haklarını gr&v yoluyla 
alamıyacaklar. Nasıl düşünülür, nasıl bu kanu
na kdnur? Anlamak mümkün değil. 

Şimdi, Anayasamız, Sayın ©eyfi öztürk, tüm 
görüşmelerinde, Anayasadan maddeler okumak 
suretiyle görüşlerini temele dayıyor. Ben de 
ondan örnek alarak Anayasanın bir maddesini 
okuyorum. 

«Madde 47.— işçiler, işverenlerle olan mü
nasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarısın 
korumak veya düzeltmek amaciyle toplu söz
leşme ve grev hakkına sahiptirler. 

Grev haklarının kullanılması ve istisnaları 
ve işverenlerin hakları da kanunla düzenlenir.» 
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Yani, işçi ile işveren arasındaki münase
betler, taplu - iş sözleşmesinde sürdürülecek 
prosedür bir kanuinla düzenlenir. Hangi kanun
la düzenlenir?.. Toplu - iş sözleşmesinin yapıl
ması hükmünü kapsıyan kanunla, yani 275 sa
yılı Kanunla. 

Eğer; TRT başlılbaşına bir eğitim müessese
si ise, o halde şu hükmü dikkate alma zorun-
luğu içindeyiz : TRT Kurumu, eğitim yapmak 
üzere kurulan bir okul niteliğinde değil. Had-
'di'zatımda bu, yayınlarının eğitime yardımcı ol
ması, anagörevi de sayılabilir, özel bir kanu
nun maddesinin, başka bir kanunda yer alan 
maddeyle yorumu ise, hukuku zedeliyen mahi
yetlerden biridir. 

Şimdi, Sayın Komisyon bu maddeyi buraya 
getirirken, TRT ile çalışanlar arasında zuhur 
eden toplu - iş sözleşmesinden; dolayı huzur 
eden ihtilâfların mahkeme kararlariyle nasıl 
neticeye bağlandığını, herhalde dikkatten ka
çılmış olsa gerektir. 

TRT ile çalışan işçiler arasında zuhur eden 
ihtilâflar, Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi, TRT 
nin eğitime yardımcı yayın yapması/nı, onun 
öğretim kurumu sayılmasının gerekmediğini ve 
burada grev yapılmasının mümkün olduğu şek
lindeki 1 . 9 . 1968 tarih ve 11699/120 sayılı iç
tihat Karariyle de tescil ve tesbit et
miştir. Şimdi bir mahkemeye gidecek
siniz, bir mahkeme kararı alacaksınız. 
TRT nin tüm mânasiyle bir eğitim müessesesi 
olmadığını, eğitime yardımcı bir müessese oldu
ğunu, bir kazai merci karara bağlayacak; bu ka
rar kesinleşecek ve 1968 senesinden bu tarafa 
bu tatbik edilip gelecek. Ondan sonra, 359 sayılı 
Kanunu tadil edeceğiz ve buna bir madde ge
tirerek diyeceğiz ki; «TRT eğitim müessesesi
dir, buarada çalışan işçilerin grev hakları yok
tur.» Buna ne hakkınız var. Anayasayı zede
liyorsunuz. Eğer TRT bir eğitim müessesesi 
ise 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 8 nci 
fıkrası, grev yapmıyacak olan istisnai müesse
seleri tadadetmiştir. O halde, TRT de bir eği
tim müessesesi ise grev, hakkının dışındadır ve 
hakem kurullariyle sonuç alırlar. Bu durumda 
275 sayılı Kanunda tadilâtı getiriniz ve deyiniz 
ki; «TRT eğitim müessesesidir. Grev hakkın
dan mahrumdur, grev yapamaz» bu 275 sayılı 
Kanun orada dururken, istisnası da tesbit edil

mişken, prosedürü orada tanzim edilmişken; 
yapılacak her türlü müracaat cezai kaideleriyle 
beraber hükme bağlanmışken, siz TRT Kanu
nunu tadil edeceksiniz ve burada çalışan işçi
lerin grev hakkını ellerinden alacaksınız. 

Ö halde, Anayasanın 47 nci maddesinin «Grev 
hakkının kullanılması ve istisnaları ve işverenin 
hakları kanunla düzenlenir» hükmünü rafa kal
dırıyorsunuz, demektir. 

Değerli milletvekilleri; TRT nin konuşma 
ve eğitim ile ilgili yayınları, günlük 18 saatlik 
programın 2 saatini kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, bir dakikanız 
var. Ona göre lütfen konuşmanızı ikmal ediniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Emredersiniz efendim. 

Müzik yayınları ise ortalama olarak 8 saat
le, en büyük yeri, yüzde 50 ye yakın kısmını 
tutmaktadır. Tüm bu meseleler dikkate alınırsa, 
TRT yi başlıbaşma bir eğitim müessesesi olarak 
kabul etmeye ve burada çalışan işçileri grev 
hakkımdan mahrum etmeye hakkınız yoktur. 

TRT de çalışan, eğitimle ilgili olan öğretim 
üyeleri vardır, 1327 sayılı Kanuna tabidirler. 
Nitekim Anayasa tadil edilirken, memurlara 
grev hakkını kısıtlamış, yasaklamış ve Anaya
sada «Memurlar grev yapamaz» demişiz. Ana
yasada grev yasağına tabi olan memurlar, TRT 
de grev yapmaz. Ama diğer tarafta bedenen 
çalışacak; yani ud, keman çalacak, veya şarkı 
söyliyecek; ondan sonra da siz buna «Eğitimci» 
diyecek ve onu grev hakkından mahrum edecek
siniz. Çelişik bir durum oluyor. Eğer (Grev 
yasağı) içinde mütalâa ediliyorsa, lütfen 275 
sayılı Kanunda tadilât yapınız ve grev yasağı
nı orada uygulayınız. 

Ne dereceye kadar itibar edileceğini bilmem; 
ama bir önerge veriyorum. Bu madde metinden 
çıkarılmalıdır. 

Teşekkür ederim. 

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

A. P. GRUPU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım : 

Bu konuda değerli arkadaşımın ileri sürdü
ğü hususları dikkatle dinledim. Meseleyi iki 
bakımdan mütalâa etmekte fayda var: 
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Birincisi, Anayasanın değişen 121 nci mad
desine göre yeni bir kanun yapıyoruz. 12 Mart 
Muhtırasından sonra, memleketin içinde bulun
duğu şartları nazara alarak Devlet kesiminde 
yeni bir düzenleme yapıyoruz; yani kurumlara, 
kuruluşlara yeni hüviyet ve şekil veriyoruz. 
Binaenaleyh, geçmiş tatbikatı, alışkanlıkları, 
birtakım meselelerde elde edilmiş hakları, şüp
hesiz kâffesini kemaliyle koruma düşüncesi içe
risinde olsak bile, Anayasanın değişen 35 mad
desi, bunların birçoğunu yeni birtakım şekil 
ve tanımlara götürmüştür. Şüphesiz, yeri gelin
ce bir Danıştay Kanunu gelecek ve bu Da
nıştay Kanunu tabiî eski Danıştay Kanunu ol-
mıyacak; yeni Yargıtay Kanunu gelecek, bu da 
eski Yargıtay Kanunu gibi olmıyacak. Yeni Ba
sın Kanunu, Cemiyetler Kanunu gelecek ve bu 
kanunlar da eski kanunlar olmıyacak; Anayasa
ya uygun, yeni espriye uygun kanunlar olacak
tır. Şimdi, böyle bir düzenlemenin içinde bu
lunduğumuza göre, meseleyi evvelâ Anayasanın 
121 nci maddesine dayanarak mütalâa etmek lâ
zımdır : 

Anayasamızın TRT ile ilgili 121 nci madde
si, kültür ve eğitime yardımcılık görevi diye 
bir önemli görevi,, kütle haberleşme vasıtası 
olan TRT ye vermiştir. Demek İd TRT, kütle 
haberleşme vasıtası olarak, «Yaygın eğitim» de
diğimiz - ki - eğitimin bir örgün ve bir de yay
ığın eğitim dediğimiz kısımları var - eğitimi, 
Türkiye'de millî kültürü benimsetecek istika
mette yayabilmek için bir önemli görev alıyor; 
Anayasa bu görevi vermiştir. Binaenaleyh bu 
g-örevi eksiksiz olarak, aksamadan yerine geti
rebilmesi için de kanunla bâzı imkânları tanı
mamız lâzımdır. 

Şimdi arkadaşımın dediği doğrudur. 15.1.1968 
tarihinde Yargıtay bir İçtihat kararı vermiş ve 
demişki, «TRT, eğitime yardımcı bir kurum ola
bilir, ama eğitim yapan bir kurum değildir.» 
Bu karar doğru, yani Yargıtaym karan doğru
dur.. Ama Yargıtayın kararı, 359 sayılı Kanun
da TRT nin hukukî hüviyetini, eğitime yardım
cılık görevini, eğitim muessesei olarak telâkki 
eden bir tarife bir madde mevcudolmadığı için, 
Yargıtay içtihadını böyle vermiştir. 

Şimdi, kanun koyucu ve kanun yapıcı ola
rak biz bir madde tedvin ediyoruz ve diyoruz 
ki, «TRT yi eğitim kurumu sayıyoruz.» Buna 

I kimse itiraz edemez, bu bir siyasi takdir mese
lesidir; Parlâmentonun bir takdiri meselesidir. 
Nitekim değerli arkadaşlarım bilirler: 275 sa-

I yılı Kanunun 20 nci maddesinde birçok istis
nalar var. Kamunun menfaatleri açısından de-

I misiz ki, «Enerji dalında grev olmaz.. Askerlik 
I hizmetleriyle ilgili olarak grev olmaz» bunu koy-
I muşuz. «Eğitim müesseselerinde fgrev olmaz»; 
I bunun da istisnaları yazılmıştır. Bunu da ken

diliğimizden yapmamışız: Anayasanın 47 nci 
I maddesi bu yetkiyi kemaliyle kullanma hakkı-

!iıı Meclise, yani kanun yapıcıya vermiştir. Çün
kü arkadaşlarım da gayet iyi bilirler. 47 nci 
maddenin son fıkrasında, «Grev hakkının kul
lanılması ve istisnaları ve işverenin haklan ka
nunla düzenlenir» denilmektedir. Şimdi biz ka
nunla düzenliyoruz. 

Meselâ Anayasa «Lokavt» demiştir. Ama iş
verenin haklarını, işçinin karşısında denge için
de tutabilmek için 275 sayılı Kanuna «Lokavt 
•hakkını» koymuşuz ve doğru koymuşuz. Ana
yasaya da uygundur; nitekim Anayasa Mahke
mesi bu mevzuda karar da verdi. 

Grev hakkının kullanılması ve istisnalarını 
kanun koyucuya bırakan Anayasamız, 275 sa
yılı Kanun yapılırken bu istisnaları saymıştır. 
Şimdi bu istisnaların içerisine bir de TRT Ku
rumunu bir tarif içerisinde «Eğitim müessesesi» 
olarak sayıyor ve sokuyoruz. Gerekçe tatmin
kâr mıdır, değil midir? Saz çalmak eğitim mi
dir, değil midir? 

TRT'nin yayınlarını eğer ayn ibiır eleştiriye 
tdbi tutarsak, «bumun dçande eğûtime yardımcı 
usta direkt - tenidiinefet Ifclüyıiik ağırl:ık teijkül edem 
kısmı da varıdır, ıeğlnn©e kısmı da vardır. Ama 
'öğlence kısmına bskıp - suiigiönıariıatıtir. bu, özel 
Ibir durumdur - Radyio Tel&viKyion Kû ııim'umum 
yayımlannı bir eğlence vasıtası ısalymak doğru 
fclmıas. 'Tamannryls küMre yandumicılılk ©dem fküit-
tür kurumu olarak telâkki eîımck de mümkün 
olimaz. 

O halıie, Anayasanın e'sprisCma göre ve Ana
yasamın M&clIMere bıraktığı yetkiye dayanılan 
rak ilısiziirbjdığımız kanunda ibu müesseselerde 
gercjv yapılmasını enfge!ljiye©eğiz. Asıl tahtında 
ımüsbej'ijr (gerekçeyi:, mânayı ortaya koyalım, o 
da şudur : 

Döğerli arkadaşlarını; Türkiye'de Radyo 
I 15 dakika sustumu paauik oluyor. Bunu 
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TRT'nin idarecileri ıgayet iyi IbGMsr. ÖBu mev
zuda kamu oyu çfok hassastır. Günde 15 - 20 
tailyan vatandaşımız yağana halbeırleişme vası
tası olarak - birçok yerlere, köylere, kasabalara 
ıgazete güdemüyor - haberi Radyodan alıyor. Bu 
memlekette fevkalâde haller olabilir : Msselâ 
Ibir Zelzele, su baskınları, harb ve buma bera-
Bdr ihlaller, sıkaıyömefâm hali ,gLİbi durumları bir 
lamda memleketim her tarafıma duyurabilmek 
figân TRT Kurumu ıaym şamamda bir resmî ilâm 
yasitıasEidür. Kaniim çıkar igaızeı&ede çıkar. Şurada 
çakar. Ama vatamdaja sıkıyönetim gibi âmi kanar
ları du!yuasmamım yegâne müessir vasıtası rad
yodur, TRT'dir. Binaenaleyh, bu vasıtada, bu 
kurumda «grev» dediğimiz zaman, kamu hiz
metleri tamamiyle felce uğrar; psikolojik ba
kımdan ve tesir balamamdan felce uğrar ve mi-
hayet memlekette genel bojmutsuzluk doğar. 

(Bünyesinde kaç kişi var? Bilmiyorum, 
300 - 500 veya 1 000 kişi vardır. Ben geçen
lerde arkadaşlarıma sordum : «Bütün TRT 
mensupları 2 500 veya 3 000 kufidir» dediler. 
Bunun hepsi tâbi değildir, bir kısmı memur
dur. Amla ıbir kışımı da, bu toplu (sözleşme dü
zenine dâhildir. Tbtphı sözleşme düzenimde, eski 
Çaluşma Bakanı olarak benim şahsi temenmicn, 
ısendlükacı arkadaşlarım yeni bir 'zühmüyetlıe me
seleyi mütalâa etmek durumundadırlar, o da 
^udur : 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye 'dıe ısbruimsuz 
.grevler cJkcmicmiiye ızarar vermiştir. Bunu gayet 
açıik ıstöylüyorum; sorumsuz grtelvler hem mem
leket huzuruna ve ham de ekonomimize zarar 
vermiştir. Meselelerimizi mümkün mertebe ba
rışçı yoldan ve amlayışla halletml'miim usuUe-
rinii hâkim kılmaya çahşalım. «Verilen hak geri 
alınmaz» Bunun cevabı ıbasittir; Jariniglin ta
rifi... Hak nedir, kim rerdü hakkı? Hak, kanun 
tarafından himaye edilen menfaattir. Şartlar 
değiişiiniöe kanun değişir. Elbette hakkın sınırı 
da değAşlir, hürriyeitlerin de sınırı değişir. Bun
lar şartlara göre cemiyetlere tatbik edilen ka
nunlarda mâna ve ifadesini bulur. Binaenaleyh, 
bu alılşkamlılklardam da sıyrılmak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; önemle üzerinde du-
raoağımııiz bir husus - madde dolayısıyla ifade 
ediyorum - kamu kesimlinde grev hakkını yay
makta ve bilhassa kamu hizmetlerinim ıgörül-
düğü 'sahalara yaymakta Devlet otoritesinin 
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mulbafas&sı bakımından sakıncalar vardır. Bu
nu tabi&tiyle Hükümet 274 ve 275 sayılı ko
numların hazıırlıamması sıralında, dikkate alır 
getirir, Meclislerde müsakare •«edeniz. Türkiye'de 
sendikalarım faaliyet gösterebileceği namüte
nahi sahalar vardır; illegal çalışan sendikala
rın bulunduğu1 sahalara girebilirler, san senu 
dlkaîarın bulunduğu sabalara da girebilirler. 
Yanı, (sendikalaşma bartikeitinii kuvvetlendir
mek için, çalişanSarııı büyük bir kısmı, teşki
lâtlanmak için semdGkaıcıları beklemektedir. 
Amıa Devlet kesimimde, hassas noktalarda, me
selâ radar merkezleri, teüısiz d'Staoyomları, sağ
lık ıkuruımiları, televizyon ve radyo istasyonları, 
askerî sabalar, enerji santralleri gülhi, millî ha
yatın şah damarımı teşkil edem noktalarda; 
grav hakkının mutlaka mevcudiiyetiınde Israr 
etmek, hak almak içlim bence zorlama olmakta
dır. Türkiye'de glörmuçümdür : Grev hakkını 
kullanmadan, müzakere yolu üs, ıgrielrle elde 
edeceği neticeden daha ıgüzel netice elde eden 
vatanperver ssndıÜkalıa/rtnıız var. Yani grev yap
saydı, belki o kadar para alamazlardı, miiza-
•lflena yoüyle laîiaJMmüşlsrdir. ©iz, müzakere 
yollarını güçlendirmeye bakalım; hakemi ybl-
larcmı sapam işler hale getirelim. Memleketim 
menfaati bundadır; kamu düzenlinin korunmaisı 
için buna Mıiyaç vardır, EkonioımMn gelişmesi 
ve Devlet hizmetlerinim örselenmeden, rsmdide 
olmadan yürütülmesi içim buna ihtiyaç vardır. 

Bu bakımdan, biz çeşitli nedenlerle ve mâ
ruz sebeplerle sevksdilmis, olan tadarının 
aynen benimsenmesini arzu ediyor ve bunda mil
lî yarar olduğunu kabul ediyoruz, Adalet Par
tisi olarak kanaatlerimizi bu istikamette beyan 
ediyoruz, saygılar sunarım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir Sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın Seyfi öztürk Adalet Partisi Grupu adına 
konuşmuştu. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 
Millî Güven Partisi Grupu adına konuşmak isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Zatiâliniz Millî Güven Partisi 
Grupu adına konuşmak istiyorsunuz. (A. P. sı
ralarından «Konuşamazsın, kimse yok» sesleri) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 
idare Heyetindeyim. 
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BAŞKAN — Bugün zatiâlinifce bu cihetten 
müsamaha göstereceğim. Ancak, §u teamüle ri
ayet etmek gerekir. «Grup adına yapılacak ko
nuşmaların ya grup başkanının veya grup baş-
kanvekillerhıin imzasını ihtiva eden bir yazıyla 
Başkanlığa bildirilmesi gerekir. Ben, sizin grup 
idare heyetnin üyesi olduğunuzu da bildiğim 
için bu defa müsamaha gösteriyorum ve grup 
adına size söz vereceğim. Ama bundan böyle 
yapılacak konuşmalarda bu usûl bahis konusu 
olmıyacaktır. 

Açık oylamada oylarını kullanmayan arkadaş
lar varmı efendim?.. Yok. 1, 2, 3, 4 numaralı 
kupalarda «açık oylama işlemi» sona ermiştir. 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Tosyalı, buyu
runuz. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — 'Sayın (Başkanım, değerli arka
daşlarım ; 

Ek 4 ncü madde gereğince, TRT nin eğitim 
müesseselerinden sayılması kadar tabiî ve fay
dalı hiçbir şey olmasa gerektir. Zira; TRT Ka
nunumuzun 2 nci maddesinde görev ve yayın 
esaslariyle biz bu müesseseye her çeşit çalışma 
ve yayım faaliyetlerinde Anayasamızın özüne 
ve sözüne bütünüyle bağlı kalmak şartiyle, bü
tün milletimize, insan haklarına dayanan millî, 
demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyete, Türk 
Milletinin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne bağ
lılığını güçlendirmeyi eğitim vazifesi olarak ve
riyoruz. Bu, eğitim müessesesi değil de nedir? 
Bundan daha büyük eğitim olur mu? 

ikincisi; Atatürk Devrimlerinin, Türk top
lumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini 
öngören dünya görüşünün yerleşmesini ve geliş
tirilmesi eğitimini TRT ye veriyoruz. Bundan 
daha büyük bir millî eğitim olur mu? Ayrıca; 
millî güvenlikle, genel ahlâkın gereklerini ve 
millî geleneklerimizi yerleştirmeyi, eğitmeyi va
zife olarak veriyoruz. Bundan daha büyük mil
lî eğitim olur mu? Bu millî eğitimi yapan, elbet 
de bir millî eğitim müessesesi sayılır. Ayrıca, 
millî kültür - demin 3 ncü madde ile ilgili ola
rak bütün arkadaşlarımın üzerinde durduğu -
Din, ahlâk, örf, âdet ve tarihimizle herşeyiımiz 
bunun içindedir. Millî kültürümüzü ve Türk 
Millî Eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine 
uyulmasını ve bunun geliştirilmesini TRT ye 
bir eğitim vazifesi olarak veririz de, TRT bir 

millî eğitim müessesesi olmaz olur mu? Bundan 
daha tabiî ne var. 

Muhterem arkadaşlarım, buna benzer daha 
çok şey sayabiliriz. Kaldı ki, Anayasamızın bi
zatihi kendisi, 47 nci maddesinin son fıkrası 
da «Grev ve lokavt Kanunla sınırlanır» hük
münü getirmiştir. Var eder, yok eder diyor. 
İşte Meclis, işte kanun. Yaparız, sınırlarız. 

Sayın öztürk'ün buyurdukları gibi, biz yeni 
bir TRT Kanunu yapıyoruz. Bu TRT kanunu 
tasarısında geçmiş tatbikatı düzeltiyoruz. Elbet
te ki, ek 4 ncü maddede olduğu gibi, Türk mil
letinin millî menfaatine aykırı gelecek olan lo
kavta, greve de Meclis olarak bir sınır koymak 
durumundayız. Bu kadar büyük bir millî eği
tim görevini, her hangi bir ilkokuldan, ortaokul
dan veya bir fakültenin bir dersanesiinden çok 
daha şümullü, millî çapta bir eğitim, öğretim gö
revi verdiğimiz TRT yi 4 ncü madde gereğince 
eğitim müessesesi saymamak kadar abes bir şey 
olamaz. Bunu böyle saymak millî vazifelerimi
zin başında gelir arkadaşlarım. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) Abes 
kelimesini kullanan adamın esas kendisi abestir. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, abes kelimesi 
cümleler arasında kullanılır. Kürsüye çıkar der-
sizin ki «ifadenizde belirttiğiniz husus abes 
değildir. Sizin ifadeniz abestir.» Meseleleri 
istismar etmiyelim ve karıştırmıyalım lütfen ri
ca ederim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hiç kim
seye ve arkadaşıma karşı değilim. 

BAŞKAN — «Fikre abes» diyor Sayın Asu
tay. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Şimdi, Ana
yasamızın 121 nci maddesi de aynı şekilde yeni
den tedvin edilmiştir ve bunda da eğitim ve kül
tür görevi verilmektedir. Kültür ve eğitim va
zifesini yapan bir müessese de bir kültür mües 
sesesidir. Binaenaleyh, 4 ncü madde de gayet 
güzel tedvin edilmiştir, aynen kabulü gerekir. 

Sayın öztürk'ün de belirttiği gibi, TRT bu 
milleti sulhte ve savaşta ayakta tutacak müesse
selerin başında gelir. Burada, küçük menfaat
ler için grev, lokavt katiyen mevzuubahsola-
maz. Türk milletinin millî menfaati buna «dur» 
der. Ben de grupum adına dur diyorum ve 
maddeyi aynen geçirmeyi tasvibediyorum. (Â. 
P. ve O. H. P. sıralarından «alkışlar, bravo» 
sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, buyuru
nuz efendim. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

399 sayılı TRT Kanununun ek 4 ncü madde
si üzerinde şahsım adına görüşlerimi arz etme
ye çalışacağım. Yalnız, görüşlerimi arz eder
ken milliyetçiliği, memleket severliliği ve millî 
menfaatleri kimseye bırakmıyanlarm pek geri
sinde de olmadığımı arz etmek isterim. 

Meseleyi, evvelâ izin verirseniz Hükümet 
programı itibariyle ele alalım. 14 ncü sayfayı 
açalım orada büyük büyük harflerle yazılar ya
zıldı ve üstelik burada 320 tane de oy aldı. 
Denildi ki, «sosyal hayatımızla ilgili, grev, lo
kavtla ilgili tüm kanunlara tam saygı sağlana
cak» - şimdi saygıya başladık. -

,1. Anayasa açısından. 
2. Mevcut kanunlar açısından. 
3. Mevcut tatbikat açısından meseleyi de

ğerlendirmek lâzımgelir. Evvelâ, bu Hükümet 
programı 12 Marttan evvel mi hazırlandı, yok
sa sonra mı hazırlandı?.. Sonra hazırlandı. O 
halde, demek ki, mevcut tatbikatta TRT de bir 
grev, TRT de bir lokavt, TRT de millî menfaat
lere aykırı her hangi bir hal bahis konusu de
ğildir. 

Dördüncü husus : Hukukçular bizden çok 
daha iyi bileceklerdir ama, biz burada bir vir
gül yapalım da, milletvekilliğinden ayrıldıktan 
sonra o virgülden istifade edelim, diye, şahsan 
ben düşünemiyorum, Cahilim çünkü, diplomam 
yok. 

Değerli arkadaşlarım, bir kanunla diğer bir 
kanuna atıf yapa yapa mevcut kanunlarımızı 
dejenere ediyoruz. 275 sayılı Kanunda yapıl
ması lâzımgelen değişiklikler eğer, memleketse-
verlikle ölçülecek, eğer millî menfaatlerle ölçü
lecek, eğer kanun dışı hareketlerle ve grev ya
panlarla mücadele edilecek, eğer meselesini so
kakta halletmek istiyen sendikalarla mücadele 
edilecekse, evet. Ama yok. Burada tutmuşuz 
359 sayılı Kanunda 275 e atıf yapıyoruz. Nasıl 
Sosyal Sigortalar Kanununda ortaklara yaptı
ğımız gibi. Bunu yavaş yavaş dejenere ediyo
ruz. Meseleyi, izin verirseniz Anayasa açısın
dan bâzı arkadaşlarım dile getirdi. Anayasayı 
çok iyi bilen değerli arkadaşlarım da burada 
konuştular ve hiç aksini söylemediler. Bilhassa 

sayın eski Çalışma Bakanımız 47 nci maddeye 
- Kurucu Mecliste de bulunduğu için - o da 
evet dedi. 47 nci maddede diyor ki, - Hattâ 
sözcü de burada - hiç şüphe yoktur ki,bu hak
kın düzenlenmesi demokratik mahiyette olacak, 
demokratik memleketlerce kabul edilen ölçüde 
ve mânada olacaktır. 

Şimdi, Anayasanın 11 nci maddesi içindeki 
temel hak ve özgürlüklerin de değişiklik yap
tık mı ki, bunu değiştiriyoruz hemen. Esasında 
bu da, değişikliğe tabi tutulacak bir husus ba
his konusu değildir. Çünkü TRT nin yayınını 
yapan, yani mikrofonu elinde bulunduran şa
hıslar memur, görev yasakları içerisinde zaten. 
Kim var burada. Burada vazife görenlerin yak
laşık olarak olsa olsa % 45 i, şimdiye kadar hiç
bir aşın harekette bulunmamış ve millî menfa
atleri en az, çok iyi kotaranlar kadar ortaya 
koymuş kimselerdir. Biz bu % 45 i tütüp ekarte 
ediyoruz. Bunlar spiker değil ki, spikerlerin 
hepsi memur. Eğer burada, gerek şu 14 ncü 
maddede yazılı Hükümet beyanından sarfına
zar ediliyor, eğer Türkiye'nin memleketsever. 
işçisinin elinden hakları alınmak isteniyor da, 
bu başlangıçsa, onu da bilelim. Kanaatim itiba
riyle her halde bu bir başlangıç sayılmaması 
lâzımgelir. Ancak, böylesine onun müdafaasının 
da yapılmaması lâzımgelir kanaatindeyim. Ev
velâ bu hususun 275 sayılı Yasada tadil edil
mesi lâzımgelir. - Orada tadil edelim. - Eğer, 
öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi keyfiyeti 
varsa, zaten mevcut gündemde de 275 sayılı 
Yasanın değişiklikleri mevcuttur. Kamu oyun
da, hele hele çeşitli mihrakların en kolay tah
rik edecekleri işçiyi şu güzel ortamda tahrik 
ettirmeye kimsenin hakkı olmasın demek iste
riz. Yoksa üzerinde duruşumuz şurada çalışa
cak olan % 45 itibariyle îş Kanununa tabi olan 
yüz insan için burada bunun münakaşasını yap
mak elbette doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, yargı organları mese
lesine gelince Sayın Öztürk de, Saym Asutay 
da bunu söylediler, doğrudur. 1968 yılında Yar
gıtay bu kararı vermiştir. Değerli arkadaşlarım, 
sonuç olarak, fevkalâde haller için Bakanlar 
Kurulunun yetkisi, hali hazırdaki mevcut 275 
te mündemiçtir. Fevkalâde hallerde TRT nin 
elbette ki, sesinin kısılması fırsat bekliyenlere, 
başka türlü yollar, başka türlü istikametler gös-
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terilmek suretiyle dejenere edilebilir. Aynen 
iştirak ediyorum. Ancak, millî menfaatlere ay
kırı hareket halinde, Bakanlar Kurulunun yet
kisi yok mu? Var. O halde Bakanlar Kurulu 
yetkisini millî menfaatlere aykırı yoldan koru
sun. 

Spiker 1327 e tabi, esas iç ve dış haberler 
1327 ye tabi, Ee, burada kîm kalıyor? Yayının 
belki % 50 si ve çalışanın % 20 si iş Kanununa 
tabi, -bunların elinden, de bu hakkı alalım. Niye? 
Millî menfaatlere aykırıymış. Vallahi millî men
faatler dersini göre göre epey saçlarımız ağardı, 
ama millî menfaatleri en iyi bilenlerin pek ar
kasında değiliz ama önünde de olmıyalım. 

Bir takrir yazdım. Bu takriririn müzakeresi 
yapılmadan evvel de zannedersem komisyon 
bu kanun tasarısını görüşmüş. Orada bu iş «bir 
işçi meselesi olmamalı, işçiyi tahrik etmek isti-
yen insanlara vasat hazırlanmamalı, başlangıç
tır dedirtmemeli.» 200 kişi için milyon kişiyi 
huzursuz etmiyelim. Şu güzel ortamda 2 milyon 
kişi huzursuz olmasın. Bunun için söylüyorum. 
Yoksa başka bir şey için değil. Bu Meclisin el
bette ki kanun yapmak, Anayasayı değiştirmek 
elindedir, istendiğini yapabilir buna kimse mâ
ni olmaz. Ama, bir husus var onu dikkatten ka
çırmamak lâzımgelir. Sıra 2 milyon kişiye de 
geliyor dedirtirsek, sonra da onun tashühini - hiç 
arzulamamamıza rağmen, onlarla mücadele yap
mamıza rağmen - zor yaparız, takririme iltifat 
buyurmanızı rica eder hepinize saygılar suna
rı. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?... Sa
yın Burihanettin Asutay, buyurunuz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Öz-
türk'ü dinledikten sonra çok şaşırdım, çok şa
şırdım. Hiç beklemediğim bir görüşme idi. Ça
lışma Bakanlığı zamanında yaptığı konuşmalar, 
tüm hareketleri, 274 - 275 sayılı kanunların ko
misyonda müzakerelerinden apayrı bir tutum, 
apayrı bir görüş... 

Sayın dostum, konuşmasının bir yerinde, be
nim bir türlü kabul etmeme imkân olmıyan bir 
esbabı mucibe de ortaya attı. Dedi) ki, yarın 
Sayıştay, Yargıtay, Danıştay, Cemiyetler Ka
nunu gelecek, bunları düzelteceğiz ve bunları 
12 Mart Muhtırasının isteğine uygun, onun yö
rüngesinde... 
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SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) ~ Yeni Ana
yasanın... 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Tabiî, onu söyliyeceğim Sayın öztürk. 

Yeni Anayasanın tam uygunu, isteğine eşit 
hale getireceğiz. 

Peki, Sayın Öztürk, bu kanunları neden baş
ka kanunda değil de kendi kanununun tadilin
de düşünüyorsunuz? Yargıtayı îSayıştayda; Sa-
yıştayı Danıştayda; Danıştayı Cemiyetlerde; 
Cemiyetleri Sendikalar Kanununda tadil etmi
yorsunuz da, kendisinde tadil ediyorsunuz? 
Aynı kanun içinde aynı hükümleri Anayasaya 
uygun hale getiriyorsunuz da, Sendikalar ve 
Grev Kanununu - 275 sayılı Kanunu - 350 sayılı 
Kanunun tadilinde nazarı dikkate alıyorsunuz? 

Çok aziz dostum Hasan Tosyalı 121 nci mad
deyi okumadan, hemen Sayın Öztürk'ün görüşü
ne uygun olarak bize aktardı. Ben o 121 nci 
maddeyi beyan edildiği şekilde okudum. 

«Radyo ve televizyon istasyonları, ancak 
Devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir 
kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenle
nir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim 
organlarının kuruluşunda tarafsız ilkesini boza
cak hükümler koyamaz. 

Her türlü radyo ve televizyon yayımlan, 
tarafsızlık esaslarına göre yapılır. 

Haber ve programların seçilmesinde, işlen
mesinde ve sunulmasında ve kültür ve eğiti
me yardımcılık görevinin yerine getirilmesinde 
Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
insan haklarına dayanan millî, demokratik..» 
diyor ve devam ediyor. 

ÎDemek, Anayasanın eğitim faslına ilgiin kıs
mı şu : «...kültür ve eğitime yardımcılık göre
vinin yerine getirilmesi...» Yani, kültür ve eği
timin yardımcısı. TRT. Yani, TRT bir kültür 
merkezi değil, onun yardımcısı. Bir açık otu
rumda yardımcı, bir çocuk televizyonunda yar
dımcı, bir 'haberde yardımcı, bir yayında yar
dımcı. KinTyapar? Şimdi, aziz dostum, eski Ça
lışma Bakanım, büyük meselelerde beraber ol
duğum arkadaşım, diytorki, «Hak, verilen mük
tesep haklar, geriye alınmaz, ama şartlar deği
şilince haklar geri alınır.» E., hadi bakalım, bu 
da şu mânaya geliyor bence : Yani, sorumsuz 
grevler devam etmektedir, bilhassa kamu ke-
timlsrini zarardide eden grevler vardır, bina
enaleyh biz kamu kesiminde yapılmış olan 

94 — 
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grevleri durduracağız. Ancak, teşkilâtlanmak 
için müpait saha vardır. Siz özel sektörde grev
ler yapın; kamu sektöründeki grevi biz size 
yaptırmıyacağız. Yüce Meclisin hakkıdır, hak
kıdır, ama milliyetçi Türk işçisi 15 - 16 Mart 
hâdisesi gibi bir harekete tevessül etmedi, et-
miyecek yine, etmiyecek; ama bunu lâila de
ğil, kanulüla yapınız. 275 sayılı Kanun burada. 
Gündemde diyorlar, gündemde değil; Hükü
met kanunu geriye aldı, 275 sayılı Kanunu. 
Meclisin malı olmasına rağmen kanunu geri
ye aldı; yeniden tanzim etsin hükümet. Kendi 
hükümet proigramıma uyguln hale getirsin, is
terse grevin tamamını kaldırsın; sonu ne olur, 
o belli olmaz, Ama, 275 sayılı Kanunda bunu 
yapabilirsiniz, 359 sayılı Kanunda değil. Her 
kanun kendi 'bünyesinde tadil edilir. Siz, bir 
kanuin çıkaracaksınız, Noter Kanunu; o Noter 
Kanununa bir madde koyacaksınız; noterleri 
îşçi Sigortaları Kurumunda değerlendireceksi
niz; BAĞ4KUR varken... 

Sayın milletvekilleri, kanunlar kapsadığı 
çevreler için muteberdir. Eğer, 275 sayılı Ka
nunun 2>0 nci maddesiiîîin 8 nci fıkrası TRT yi 
bir eğitim merkezi olarak görüyorsa, zaten bu
rada grevi yasak etmiştir. Yasaktır burada 
grsv, ama yasak görmemişse bunu niçin 359 sa
yılı Kanunda getirerek acele edersiniz? Ne hak
kınız var? Kanununda yapınız; kendi kanu
nunda yapınız. 

Bir tiyatroyu grev dışı bırakmışsınız, Dev
let Balesini, Baleyi grev dışı bırakmışsınız. Sa
yın Başkan, müsaade ve müsahamalannıza sı
ğınarak sözlerimi şöyle toparlıyarak mikrofonu 
terke deceğim. 

Değerli arkadaşlarım, kanunu kendi içinde 
tadil ediniz, burada değil. 

TRT nin kapıcısından, Sayın öztünk dikkat 
edin, 

BASK AİT — Lütfen Heyeti Umumiyeye hi-
tabediniz. 

BTJRHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Emrederisiniz Sayın Başkan. 

TRT nin kapıcısından, mikrofonuna kadar 
ve spikerine, TRT niöı tüm kameramanlarına 
kadar vazife gören insanlar 1327 sayılı Kanu
nun kapsamı içindedir. Kim kapsam dışı? Yine 
vermiş olduğunuz yetkilerle, anlaşmalı perso
nel kapsam dışı, 1327 sayılı Kanunun dışında 
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ve 931 sayılı Kanunla bulaşıkçılık yapan;, sü-
pürgecilik yapan, kalhve götüren veya getiren, 
saz çalan, keman çalan, şarkı söyliyen; günde
likle şarkı söyliyenler kanun kapsamı dışın
da. E., pekâlâ sayımı görüşmeci, bir noktasında 
diyor ki, «TRT nin susması pelsik yaratır.» 
TRT de bir gün saz çalınmazsa, bir gün şarkı 
söylenmezse, 'TRT den bir gün tef sesi duyul
mazsa Türkiye'de panik mi yaratır bu? Habe
rine devam eder; aynı zamanda teype alınacak 
«eslerle ve plâklarla yine yayınını yapar, ama 
saz yayınını canlı olarak yapmaz. Ama, büyük 
lâf S'cyletodi. Denildiki, 12 Marttan scnra biz 
yeni bir düzen getireceğiz, bu düzenlere uygun 
hüküm getireceğiz; bir yerde hakkımızı da tes
lim ettiler, dediler ki, Yargıtay evet bir karar 
vermiştir, ama o zaman 359 sayılı Kanun yü
rürlükte idi, şinMi biz bu kanunu değiştiriyo
ruz; nelerini değiştiriyoruz? Bâzı maddelerini 
değiş'tiriyoruz. Değiştirdiğimiz maddelerin için
de işçinin grev hakkını elinden alıyoruz; biz 
buiım yaparız dediler ve çjok endişe verici bir 
nokta, dedilerki, kamu kesiminde grevi yayma-
mahidır, büyük zarar veriliyor, sendikaların ça
lışacakları namütenahi sahalar var, millî yarar 
çapından ve yönünden kamu ke'siminde grev ya
pılmamalıdır, dediler. Bu bir hakkın geriye alın
ması mânasını taşır. Hele hele kamu kesiminde 
verilen hak geriye alınır; bilmiyorum ne dere
ceye kadar. Meclis bu meseleye itibar eder? 
Ama, TRT eğer bir eğitim müessesesi ise ve eği
tim müesseseleri 275 sayılı Kanunun 20 nci mad-
desinlin 8 nci fıkrası ile yasak halde ise, bunu 
275 te yapınız. Bu kanunda yaparsanız adaletli 
olmaz, müsavâtlı olmaz; ayrıntılı olur, işçi ara
sında ikilik yaratır, nifak olur, korkarım ki, 
Türk işçisi bir gün 15 - 16 Haziran olaylarına 
kendisini iten tazyikin esiri de olur. O zaman 
ben çok korkarım, sizi bilmem... 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Öztürk saat 19,15.. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — İki dakika

da sözümü bağlıyacağım. 

BAŞKAN — O zaman Komisyon da konuşa
cak mı?. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Evet efendim; mad
denin bitimine kadar, lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
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SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; çjok kısa maru
zatta bulunacağım. Evvelâ Sayın Asutay'ı tat
min için şunu söyliyeyim. Bu tasarı ne Seyfi Öz-
rük'ün tasarısı, ne Adalet Partisi Grupunun ta
sarısı... Bu tasarı Cumhuriyet Hükümetinin ta
sarısıdır. 

FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya) — İhtiyaçla
rın,, 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Biz bu ta
sarı üzerinde mütalâalarımızı beyan ediyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşım 12 Marttan sonra, 
12 Mart muhtırasına göne, falan değil. Evvelâ 
cümlemizi bir kere daha tekrar edelim. Türki
ye'de Anayasanın 35 maddesi değişmiş. Bu de
ğişen maddelere göre de, maddelerin gereği 
olan kanunlar çıkıyor. Elbette bu çıkan kanun
lar Anayasa değişikliğinden evvelki ölçüler için
de olmaz, yeni ölçüler getirtecek, yeni tarifler 
getirecek, yeni düzenleme yapacak. Bu deyimin 
mânası budur. Danıştay Kanunu 114 ncü mad
deye göre değişecek; Basın Kanunu 22 nci mad
deye göre değişecek; Dernek Kanunu 29 ncu 
maddeye göre değişecek. Hattâ Sendikalar Ka
nunu 46 ricı maddeye göre değişecek, 

Şimdi arkadaşıma soruyorum, sendikacıdır 
kendisi, okuyalım 46 ncı maddeyi; 

«Bu hakların kullanılışında uygulanacak şe
kil ve usuller kanunda gösterilir.» Bu vardı'. 
«Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü
ğümün, millî güvenliğinin, kamu düzeninin ve 
genel ahlâkın korunması maksadiyle sınırlar 
koyabilir.» 

Var mı idi eski Anayasada bu? Demekki, 
yeni bir sınırlamaya gidecek. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ken
di kanununda tabiî. 

'SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Geldiği za
man ona da cevap vereceğim. Geldiği zaman o 
kanun bu sınırlamayı getirecek. 

Şimdi sayın arkadaşımızın bilmesini istedi
ğim, tavzihi gereken bir nokta var. Biz, kamu 
kesiminde grev yasaklansın diye bir düşünce
nin sahibi hiçbir zaman olmadık ve olmıyaca-
ğız. Yalnız, kamu kesiminin hassas tarafları 
var, bunun üzerine parmağımı bastım, Millî Sa
vunma hizmetleri... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ya
sak. 
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SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Enerji; ya
sak, Demekki, bundan 7 sene evvel, kanun ya
pılırken Millî Savunma hiameti, enerji kamu 
kesimi olarak yasaklanmış; 7 sene evvel, Devam 
ediyor, daha bitmiyor; eğitim hizmetleri; o da 
yasak. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ken
di içinde. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Kendi için
de, şimdi ona da cevap vereceğim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım bilirler sıkıntı
yı, tabiî ihtiyaçlardan doğar kanunlar; zaruret 
ve ihtiyaçlar kanunlara şekil verir. Gemide kap
tanın grev yapmasını anlamak mümkün değil. 
Ticaret Kanununa göre kaptan gemide işveren
dir. Eğer geminin kaptanı de grev yapabilirse, 
o zaman gemide işveren kimdir; işveren temsil
cisi kimdir? Bunu sendikacılar düşünmüşlerdir, 
halledememişlerdir. Hariciye Vekâletinde tel
sizci grev yapabilir mi? Yapamaz. Nota vere
ceksiniz, telsizci grevde. İtalya'da var bu. İtal
yan Hariciye Vekili gelmiş binaya, bakmış ki 
müsteşar grevde, dış ilişkilerle ilgili umum mü
dür greyde, sekreterya grevde, odacı grevde; 
tek başına gelmiş, tek başına gitmiş. E... Türki
ye buna müsait mi, değil mi? Batıldan örnekler 
vererek meseleyi halledemeyiz. Biz kendi şartla
rımıza göre meseleleri halletmeye mecburuz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, dtemekki, kamu 
kesiminde grev genişTiyebilir de, yapılabilir de; 
mâni yok. Yalnız, hassas noktalara girmiyelim. 
İşte TRT o hassas noktalardan birisi. Onun için 
bu noktada nihayet 300 - 500 arkadaşımızın 
haklan konunacaktır. Toplu »özleşme yapabi
liyor, tahkim yollu ile, mlüızalkere yolu ile hak
ları koruımak miümkünı. 

Senıelıence bu işin içinde bulundum, yalnız 
Çalışma Bakanı olanak değil. Müzakere yolu 
ile, grev yapmadan ısemıdikacı arkadaşlarıımijz 
işçiye daha büyük haklar Bağlatmışlardır, 'daha 
büyük menfaatler sağlamışlardır, millî men^ 
faaıtlleri daha iyi korumuşlardır. Binaenaleyh 
biz yavaş yavaş hassas noktalan konulmak mıec-
baıniyetinideyiz. Devlet otoritesinin bıütfünilüğıü 
balkıımıından... 

Değeri arkadaışlanın, tiaıdil ettiğümia Ana
yasanın 11 inci maddesi ve diğer mıaıddelende 
önemdi unsurlar getirdik. Bu unsurları tekrar 
huzurlarınızda beyana mectaruım. Kamu düze
ni, kamu güvenliği, genel ahlâk, aniUî menfaat... 
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Blumlar unısur olarak Anayasaya g-irmdştar. 
Binaenaleyh her şeyden evvel hürriyetlerin ko
runmasından sorumlu olan Devletin, hürriyet
leri toonıyacak otoriteye sahilbolması lâzum. 
Otoriteyi zaafa uğratacak olan birtakım emgek 
lemeleri bertaraf etmeliyiz. 

Çalışma Bakanlığım zamanımda odacıların 
grev yapma hakkı istendi. Geleceksiniz Ba
kanlığa, odacı grev yapmış. Şoför grev yap
mış makam aralban gitmiyor. Türkiye bunlara 
müsait değil arkadaşlar. Bu rbn bilelim. Bun
ların, işçiye şirin görünmeik, dost görünmek 
filân esprisi içinde hail mümkün değil. Bunlar 
memleketin realiteleridir. Gerçekleri savunan
lar daimıa haklı çıkarlar ve bütün melselıe buna 
dayanır. Doğru bildiğimiz şeyi söyliyeceğiz; 
beğenen olur, beğemımiyem, olur. 

Şimdi meselemin esasına geliyorum: Bu ka
nun içimde mi yapalım, .yoksa kanunda mı ya
palım ihtilâf bu. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun grevi ya
saklamıyor ki. Bu kanunun maddesini okuyalım. 
Grevi yasaklayan bir şey yok. Bu kanun bir ta
nım getdraytor. Getirdiği tanım §u: «TRT Kuru
mlunun f aaliyefclerjmıi nazara alarak, eğitim ku
rumu sayılır.» Bu (kadar... Bu direkt grev yasak
lamak değildir. Pekâlâ Cemiyetler Kanununda 
da Danışltaya atıfta bulunabilirsiniz, Danıştay 
Kanunumda toplu yürüyüşlerle ilgili bir mıadde 
ktoyaıtaürsimtilz. Bunlar kanunlarım tedahülüdür. 
Arkadaşilanmızıda yanlış bir kanaat var: «0 
mevzu ille ilgili bütün maddeler sadece kanu
nunda olar.» Hayır... Size yüzlerce masal gös
tereyim.- öyle kannıınlarımız vardır ki, o ka-
nunuıun dışındaki ısahalara atıf yapar. Eğer il
gisi varsa âltıf yapar. 

Şüphesiz 274 sayılı Kanun, 275 sayılı Ka
nun Hükümet tarafından revize edilip getirile
cek. Hükümet Programında söyleniyor. Ben 
burada Hükümet sözcüsü gibi konuşmuyorum. 
Ben kendi görüşlerimizi aksettiriyorum. 

Bugün getirilen kanunda bunu koymadığı
nız, takdirde o getireceğiniz kanunla paralellik 
olmaz. Bir paralelliğin ilk adımı burada atılı
yor, gelecek kanunun 20 nci maddesinde de 
2 nci adimi atılır; buna göre mesele vuzuha 
gider. 

Değerli arkadaşlarım, mesele açık. TRT'de 
grev yapılmasına taraftar arkadaşlarımız rey

lerini verirler. Gönlü razı olan arkadaşlarımız. 
Bizim, TRT gibi millî hayatımız bakımından 
son derece önemli olan bir kurumun yayınla
rında sekteye uğramasına giönlümüz razı olmu
yor. Memleketin buhranları vardır. 

Grevin nasıl başladığını, nasıl işlediğini biz 
biliriz. Kanun sınırlarına nereye kadar riayet 
edildiğini biliriz. Onun için «Bir müessesede 
grev var» dediğiniz zaman, onun saz noktasında 
mı kalır, yoksa koro noktasında mı kalır, yok
sa kapıcı noktasında mı kalır; bunların mü
cadelesini görmüşüzdür, tecrübelerimiz var. 
Bunu hazırlayan Hükümet bu tecrübelerin için
de teknisyenlerin mütalâasını alarak bir de
ğerlendirme yapıp getirmiştir. 

O bakımdan gayet açık söylüyorum; TRT'-
nin bünyesinde grev olmamalıdır. Gayet açık.. 
Grevin hak olarak daha geniş sahalara yayıl
masını müdafaa etmişizdir; bugün de ediyoruz. 
Müdafaa ettiğimiz prensiplerin tamamına sa
dığız; ama insaf ediniz Türkiye'de anarşi de
diğimiz şeyden evvelâ sizler şikâyetçisiniz sen
dikacı olarak. 

Demokratik rejimi yaşatmak istiyorsak, bu 
rejimde menfaati olan herkesin bu rejimin ya
şamasına katkıda bulunması lâzımdır. Demok
rasinin en büyük düşmanı anarşidir. Anarşiye 
sebebolaJbilecek her açıklığı tıkamak zorunda
yız. 

Devletin bir müessir gücünü, yayın vasıtası
nı, otoriteyi tam mânası ile ayakta tutabile
cek tarzda tarsin etmeye, takviye etmeye, tan
zim etmeye mecburuz. Ben bunu vatanperver 
bir go'rüş olarak benimsedim; arz ediyorum. 
Bu ne işçinin aleyhinedir, ne sendikalist faali
yetlerin aleyhinedir. Aksine bu prensiplere sa
dık kaldığımız müddetçe Türk sendikacılığı, 
güçlenir, Türk işçisinin hakları teminat altı
na alınmış olur. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesi geldi; fakat henüz Komisyon ko
nuşmadı. Komisyon konuşacak, onu takiben 
sırada bulunan bir milletvekili konuşacak, on
dan sonra yeterlik önergesini oylayacağım. 

GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 
OERÇEL (Afyon Karahisar) — Söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Artık gelecek- birleşimde size 
söz vereceğim. Gelecek birleşimde bu müzake
reyi 'devam ettireceğiz. Çünkü sizin konuşma
nızı takiben sırada bulunan bir milletvekilinin 
konuşması da gerekiyor. O balamdan bütün bu 
konuşmaların ışığı altında hazırlanırsınız, gele
cek birleşim daha mufassal, belirli bir bilgi ver
mek imkânı hâsıl olur. 

Açık oyların sonuçlarını arz ediyorum efen
dim. 

13 . 7 .. 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına 243 milletvekili katıl* 
mış; 228 kabul, 7 ret, 8 çekinser oy çıkmıştır. 

Tasan Meclisimizce kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına 238 milletvekili katılmış; 229 ka
bul, 5 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. 

Tasarı, Meclisimizde kanunlamış bulunmak
tadır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifinin yapılan açık oylamasına 167 
milletvekili katılmış; 163 kabul,, 2 ret, 2 çekin
ser oy çıkmıştır. 

Teklifi gerekli oy çoğunluğunu sağlıyamadı-
ğı cihetle gelecek birleşim tekrar açık oya su
nulacaktır. 

508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka< 
nun teklifinin yapılan açık oylamasına 117 mil
letvekili katılmış; 116 kabul, 1 çekinser oy çık
mıştır. 

Teklif, gerekli oy çoğunluğunu sağlıyama-
dığı cihetle gelecek birleşim Yüce Meclisin tek
rar açık oyuna sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 19,25. Daha 
önce tâyin edilen müddeti epey aşmış bulunu
yoruz. Bu sebeple Millet Meclisini, 10 Ocak 
1972 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 19,25) 

mm** t m 
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13 . 7 . 1965 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri KamımmıULbazı maddelerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarı sına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA. 
M. Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Tür keş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAE 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şeviki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin PaJksüt 
Aydm Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyaıılar 

Açık üyelikler 

450 
243 
228 

7 
8. 

199 
8 

[Kabul 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılımaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Clihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertiem 
Mehmet Niyazi GKirer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Meylüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Riykıoğlu 

BURDUR 
A: Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BITRSA 
Cem al Külâhlı 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Batreıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tambuş 
Arslaıı Topçubagı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Aradan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettün Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertemi 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZTĞ 
Mehmet. Aytug 
Samıet Güldogan 
Hayrettin Hanagası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin At&beyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğln 

Gıyasettin Karaca 
Pethullah Taşkesenli-
^ğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbıızoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez-

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez: 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz-
Nizamattin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Suatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Afcgöl: 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
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Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
Naiı'me ikbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanettün Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem. 
İhsan Gürsan 
öoişkun Karagözıoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kbimal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun ı 
ihsan Kabadayı 
Sadi Koçaş ( 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

' MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akeal 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan Biirincioğlıı 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Neometuin Cevheri 
Mehmet Aüi Göklü 
Bahrti Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengdız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgnt Nizam oğlu 
Celâl Ahmet Sungu. 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

AMASYA 

Kâzım Ulusıoy 

['Reddedenler] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 

Nuri Eroğan 

KARS 
Turgut Artaç 

KASTAMONU 
SaJbri Keskin 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

SAMSUN 
Balıattin Uzunoğlu 
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ANKARA 

Osman Bölükbaşı 
Suna Tural 

ANTALYA 
Basan Akçalıoğlu 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 

[Oya hatılmıyanlar] 

İSTANBUL 
Lebit Yurdoğlu 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğhı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit O rai 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zefki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küf rev ; 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
MeJhmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
tb-rahim Aytaç 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küıntay 
Ertuğruil Mat 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Konkmazcan 
Hüdai Or&l 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim, Cmisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Abdullah tzmen 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
tlhami Sancar 
A.kgün SiMvrili 
ismail Hatokı Teıkinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 

Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Baikşık 
Münir Dâldal 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nakd ÜneT 

KARS 

Veyis Koçulu 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
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KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Oevat Âdemoğlu 
Vöhıbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan (î.:) 
Mustafa Kuıbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Eteni Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermoöğhı 
Abdülikadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp (SB.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 

Ferda Güley 
"Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İl yas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
(1. Â.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı (Bşk. V.) 

Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbuloğlu 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza TTznner 

TUNCELİ 
Kenan Arail 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık üyelikler] 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

»>•« 
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3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza tılmasma dair kanun tasarısına verilen oyların 
sonucudur 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım öoşkun 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 238 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyaıılar : 204 
Açık üyelikler : 8 

(Kabul edilmiştir.) 

[Kabul 
AYDIN 

Fikret Turhaııgil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErViem 
Mehmet Niyazi Güreı 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilerin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı şık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
ibrahim öktetm 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçuba§ı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
İlhaimıi Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza SeptioğTu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 

Gıyasettin Karaca 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M, Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
M. Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
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Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
Naime ikbal Tokgöz 
•Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküziim 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Sadi Koç/aş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

izzet Oktay 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıpğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlii 
M. Nuri Kodaananoğlu 
Meviüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Hüseyin ö*zalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü 
Bahri Karaikeçıili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
ibrahim Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

[Reddedenler] 
KASTAMONU 

Sabri Keskin 
MARAŞ 

İbrahmT Öztürk 

SAMSUN 

Bahattin Uzunoelu 
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[Çekinserler] 
AMASYA 

Kâzım Ulusoy 
BALIKESİR 

Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

İSTANBUL 
Lebit Yurdoğlu 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Oya kahlmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Caviti Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topal oğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

Hasan Ali Gülcaıı 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bil s «han 

BİLECİK 
Mehmet Ersrül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Konknmzcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldıran 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgim 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman (B. ) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GÎRESUN 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgtutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemiı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 

Oavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Dâ-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün SiMvrili 
ismail Haikkı Tekinel 
A. Turgull Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nakd Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
öevat Ademoğlu 
Veihbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
(t) 
Mustafa Kufcilay îmer 
Necati Kalaycıoğlu 
t. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
tsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 

Ferda Gülay 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Tl yas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
Nafiz Yavuz Kurt (1. Â.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı (Bışk.V.) 

Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztra'k 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine verilen açık oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
İM, Selâhattin Kılıç 
Ahmet Ttopaloğlu 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
rŞinasi Özdenoğlu 
Emin Paksüt 

.Aydın Yalçın 
geraf ettin Yıldırım 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
CÖhat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErVlem 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
MevMt Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 167 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
Oya katılımyanlar : 275 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit HulM Önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyahoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan- Topeubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gülkari 

edenler] 
ELAZIĞ 

Mehmet Ayıtuğ 
San^et Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocıak 

GİRESUN 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 
Akgün Siliivrili 
Naime ikbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Bıırhanettiin Asutay 
Ali Nadld Erdem 
İhsan Gürsıan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç, 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçülaı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
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Haynetttkı Nakîboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Sezai Ergim 
İhsan Kabadayı 
Sadi K'oçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Kâmil Şahinıoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya, Kürşad. 

At Meclisi B : 25 

ŞİARDIN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
AM Döğerli 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ata Topa)oğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

7 . 1 . 1972 0 : 1 

Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltaın 

TEKİRDAĞ 
Orhatn öztraik 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şenıer 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tural 
SİNOP 

Hilmi İşgüzar 

[Çekinserler] 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn * 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Gevheri 
Mehmet Ali Göiklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 

Orhan Dengnız 
Âıdil Tuman r 

M. Fahri Uğrasızoğkt 

YOZGAT 

Turgut N&zamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Oahit Karakaş 
S. Tekin MüMoğlı* 
Kevni Nedim oğlu 

~+ • >»••<« 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifine ver len oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M, Selâhattin Kılıç 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan1 Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Baücsüt 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdanoğlu 
Kemal Erdeni 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı$ık 
Abidin îman Gaydalı 

BOLU 
M. Şükrü Kiyüaofriu 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmı yanlar : 325 

Açık üyelikler : 8 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Kemali Bağcıoğlu 
Zekâye Gülsen 
Mesmt HıılM önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Arslan TopçUbaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sıamet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Naci Gaeıroğhı 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbnzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öıztürk 
M. Şemısettin Sonmıez 

[Kabul edenler] 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 

GÎRESUN 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mehmet Yandım cı 

İZMİR 
Burhanettdn Asutay 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Sadi Koç aş 
Orhan Okay 
Taihsift-Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Kâmil Şahinioğlı 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğl 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 
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SİİRT 
Selâhattin Oran 
Mehmet Nebil Oktay 

gtVAS 
Tcvfik Koraltam 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 

Ekrem Dikmem 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 

Hüseyin Yemipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengtiız 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

[Çekinser] 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 

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

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yeikün 8 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karaikaş 
S. Telkin MüMoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

- . < . . -
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Millet Meclisi 
Gündemi 

25 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 1 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

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

X 2. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dış 
Ekonomik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret, Ulaştır
ma, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komis
yonlarından kurulu 62 No. lu Geçici Komisyon 
rapora (1/528) (S. Sayısı : 448) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 12 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ1 Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon rapora (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

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

X 3. — 24 .12 .1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 58 numarala Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 
6 . 12 . 1971) 

X 4. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan 'zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu rapora (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1971, 29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1936 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) ('S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
çırak, kaMa ve ustalık 'kamun teklifi ve Sanayi, 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışıma ve Plân 
komisycmlarıııııdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. İn Geçâei 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'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
numun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

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

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

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

X 6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 

ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye,. 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 7. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi; 
Güngör ile O. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
misyooılarınldan 5 er üye'den kumüu 57 numaıra-
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

8. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu tenkilime ve vazifelerine 'dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5®G5 sayılı Kanunun. 
2 inci maddesinin birimci fıkrası «K» IbenJdinJde 
değilşikffiik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizmi ve Tanıtma ve Millî Eğültaım 
(komisyonları raporları. •(11/305) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye (birinci ek) (Birinci diağıltimıa tarihi : 
23.8.1971, aktoci dağıtana tarihi : '29.11.11971) 

9. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkaldaşıanıın, 4*926 sayılı Kamına bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklemımetsi ve Atatürk 
Üaıiversitesinide kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırana ve Yayım Enstitüsü ile' 
Kürk Hayvanıları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi hakkında kattıun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970 ; 23 . 12 . 1970; 
19 . 8 . 1971 : 9 . 12 . 1971) 

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

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşımın, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 302 ye1 1 m-ci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

12. — Orman Bakanlığı kurtuluş ve görevleri 
hakkımda kanun tasarısı ve Orman ve Plân. 



fcomiısyooıkırı raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

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

14. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 

İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

X 15. — Hukuk usulüne dair sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunması haikkırida İkamın 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri koimisyonları ra

porları (1/340) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tari
hi : 30 . 12 . 1971) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hüfeümeıti ara
sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işler
de adlî yardım s'özleşjmesinin 'onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kamun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/345) (:S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1972) 





Dönem : 3 
toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 4 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve Plân komisyon
larından seçilen 8 er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 

raporu (2 /513) 

MÎLLET M E G L M BAŞKANLIĞIMA 

ı506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 imci ımaddesirue bir fıikra eklenmesine ıdair kanun 
?teklM£iım. .gerekçesiyle- IbirJMklte sunulmuştur. 

•Gereğinii saygıyla rica ederiz. 8 . 4 . 1Ö71 

Anikara Milletvekili Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili îstamlbul Milletvekili 
Osman Soğukpınar Cengizhan Yorulmaz îbrahim Cüceoğlu Bahir Ersoy 

Malatya Milletvekili 
Hakkı Gökçe 

GEREKÇE 

Ülkemizde çalışan kişilerin, belirli süre hizmet gördükten ve belirli koşulları yerine getirmek 
suretiyle, artık çalışamaz duruma geldiklerinde geride kalan yaşantılarını teminat altına almak ve 
sosyal güvenliklerini sağlamak amaciylc düzenlenmiş iki ayrı sistem vardır. 

a) Genel ve katma bütçeli dairelerle, özel idareler, belediyeler ve benzeri yerllerde çalışan 
kamu görevlilerinin emeklilik statülerini düzenliyen 5434 sayılı Türkiye Cumilıuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu, 

'b) İşçilerin tabi oldukları emeklilik statüsünü düzenliyen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu. 
Gördükleri hizmetin niteliği yönünden bir ayrım yapılarak, ayrı kanunlarla emeklilik statüleri 

düzenlenmiş olmasına rağmen, çalışanların tümünün, belirli çalışma yılları sonunda aynı ya da 
benzeri ölçülerde yaranacakları ve yaşantılarının geri kalan sürelerin'de dinlenmeye ihtiyaç duyma
ları olağan bir durum; teşkil eder. 

Ve yine, bağlı oldukları emeklilik statülerinin ayrı ayrı yasalarla düzenlenmiş bulunması uzun 
ve yıpratıcı çalışma yıllarının geride kalmasından sonra .bir (kısmı için daha elverişli, geri kalan kıs
mı için daha elverişsiz olarak saptanamaz. 

Anayasamızın temel kurallarından birisi olan eşitlik ilkesi, böylesine farklı bir düzenin kurul
masına başlıbaşına bir engeldir. 

Ne var ki, »yürürlükte olan 5434 sayılı yasa ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar yasaları, ayrı statü
de çalışanlar için, işçler aleyhinde olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten; 
5434 sayılı yasanın 670 sayılı yasa ile değiştirilen (Fiilî Hizmet müddeti) başlığını taşıyan 

.31 nci maddesi, er olarak silâh altına alman iştirakçi veya tevdiatçıların eksik aylık ve ücret al
mak suretiyle geçen müddetli erini, bu aylık veya ücretlerinin tamaına üzerinden kesilmek ve kar-
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sılikları 'alınmak suretiyle, fiilî hizmet müddetinden saymasına karşı, 506 sayılı Kanun kapsamına 
girenler, ıbu imkândan yararlandırılmamaikta ve bu suretle çalışanlar arasında, işçiler aleyhinde bir 
durum,, doğmaktadır. 

Bu farklı yasa hükmünün uygulanmasının ise, Anayasanın eşitlik ilkesi ile açık bir çelişki oldu
ğu kuskusudur. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 neı maddesine eklenmesi teklif olunan bir fıkra 
ile, bu kanun kapsamına girenlerin de, 5434 sayılı Kanun kapsamına girenlere, yasa ille tanınan hak
ların tanınması yollu ile, statüler arasında farklılık 'giderilmekte, yukarda belirtilen eşitsizlik orta
dan kaldırılmak istenmektedir. 

41 Numaralı Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
41 Numaralı Geçici Komisyonu 

Esas No. : 2/513 
Karar No. : 4 

9 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Geniel Kurujlun) 12 . 4 . 1971 tarihli 85 nei BMeış,:lmimde, Geçici Komisyonulmuzda görüşülmesi
ne karar vorjıleıni; Anlkara Milletvekili Osman Soğulkpmar ve 4 aırkadaşınlın, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kaııtununtuni 60 ıııeı ımaddesiiııle bir fıkra ekJlenimesinle İlişkin kantin teikllafi, teklif sahibi 
ve ilgili Bakajniliıfe temsilcilerinin huzuru ile Koımisy onlumuzda müzakeır'e e|di!ldi. 

Tümü üzerimde yapıllaini görüşmeler neticesinde; gerek teklif sahibi, gerek ilgili temsilciler ve 
gerekse üyelilerin vörımiş oldukları müteımmiiimı izahatları lill'c Komisyonumuz üyeıleırinjdeaı Niğde 
Milletvekili Naci Çerezicıi ve Yozgat Milletvekilli' Abdullah Başıtürk'ün müşterekenı vermiş olduğu 
önerge listikameltinjde fıkra değiştirilmek, diğer ımadldelfcr a.ynıen bırakılmak suretiyle teklif Ko~ 
misyotrjumjuzea kabul ıedilmii§t|ir. 

G-eniel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başka';ı#ğa sunulur. 

41 NuınLöîraUı Geçici Komisyon) 
Başkan V. Sözcü 

Ankara İzmir 
T. Toker B. Asutay 

Bursa 
K. Önadım 
Kayseri 

E. 'Turgut 
İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
II. Türkay 

Kocaeli 
V. Engiz 

Kâtip 
Adana 

Ş. Yıilmaz 
İmzada bulunamadı. 

İzmir 
A. Naili Erdem 

Malatya 
H. Gökçe 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Niğde 
M. Naci Çerezci 

Yozgat 
'•At 'Baştürfk 

İmzada (bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 422) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ OSMAN SOĞUK-
PINAR VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 ncı maddesine metni aşağıda be
lirtilen (D) fıkrası eklenmiştir : 

D) Er olarak silâh altına alman sigortalı
ların, eksik aylık veya ücret almak suretiyle 
geçen süreleri, fiilî hizmet süresinden sayılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

41 NUMARALI GEÇİCİ KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 ncı maddesine aşağıdaki (D) 
fıkrası eklenmiştir. 

D) Sigortalıların er olarak silâh altında 
geçen süreleri istemleri halinde ve günün as
gari ücret tutarında primlerini ödemeleri şartı 
ile prim ödeme gün sayılarına eklenir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

» • « 
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Dönem : 3 / C I 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : HD I 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tekli
fi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

2/595 : C. Senatosu : 2 / 6 ) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 28) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 4 . 1 . 1972 
Sayı: 175 - 2/6 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 27 . 12 . 1971 gün ve 154 sayılı yazınız: 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 4 . 1 . 1972 tarihli 18 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönde
rilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 109 

/Kabul : 108 
Ret : 1 

Not : Bu teklif, Genel Kurulun 30 . 12 . 1971; 4.1. 1972 tarihli 16 ve 18 nci birleşimlerinde gö
rüşülmüştür. 

Bütçe Kıanma Koımdsyoııu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 2/595, C. S. 2/6 4 . 1 . 1972 

Karar No. : 196 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 1 . 1972 tarihli 18 nci Birleşiminde aynen kabul edi 
len «Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
tik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonunun raporu ilişikte gönderilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan Y. 

Sözcü 
Kemal Yılmaz 
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