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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Samsun Üyesi Ketin Tevetoğhı 'nun ; Kuzey 
f falya.'daki Yaioııt Barajı faciası münasebetiyle, 
dost ve müt tef ik imi / İ ta lyan Milletinin acılarını 
T ü r k Milletinin paylaştığının bildirilmesine dai r 
önergesi okundu ve Başkanlıkça, gereğinin ya
pılacağı bildirildi. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fk-
rem Al ican ; Maliye Bakanı Ferid Melen'le ka
t ı ldıklar ı , Dünya Bankası Para Fonu toplant ı-
lan ve bu vesile ile Washington 'da yapt ık lar ı 
temaslar ve neticeleri hakkında izahat verdi. 

Yaka lanan ve tu tuk lanan bâzı kimseleri1 taz
minat verilmesine dai r kanun tasarısının, hava
le edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak su
retiyle teşkil olunacak bir Oeçici Komisyonda 
görüşülmesi hakkındaki önerge kabul edildi. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 85 uci mad
desinin (O) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla ek
lenen hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanuna, 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi üzerinde görüşüldü ve teklifin kanunlaş
ması kabul edildi. 

İstanbul 'da Beşiktaş'da, Vişııezade mahal le-

SORl 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata 'nm, Sosyal Yardım Fonuna 
dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dim Bakanl ığ ına gönderilmiştir , (0/285) 

2. — GELEN 

Raporlar 
1. — Kanın İktisadi Teşebbüslerinin Tür

kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin 
düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Oeçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 2/278, C. Senatosu 2/99) (S. Sayısı : 
824) 

sinde, Teşrikiye ve Maçka meydanı sokaklar ın
da. kâin xv Hazineye1 ait iken parasız olarak İs
tanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve 
binaların Hazineye iadesi hakkındaki, kanun ta
sarısı görüşüldü ve tasarı, Cumhuriyet Senato
sunca, reddedildi. 

Hasan Kâhyaoğiıı hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin birinci 
görüşülmesi bit irildi. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri 
ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmelere devanı olundu. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan Kî Fkim 1.908 
Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantısından sonra içtima etmek üzere Birle
şime son verildi. 

Başkan Kati]) 
Başkanvekili Kırklareli 
Sırrı Af alay A lime f Naci Arı 

Kât ip 
Sivas 

Alnnrf Çch( rıi-of/lu 

:LAR 

2. - - Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata 'nm, ilâç meselelerinin hangi 
prensiplere göre yürü tü ldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığına 
gönderilmiştir. ((i/280) 

r KÂĞITLAR 

2. —- Kölelik, Köle Ticareti, köleliğe benzi1!' 
uygulama ve geleneklerin or tadan kaldırılma
sına dair Fk Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/850, O. Senatosu 1/295) (S. 
Sayısı : 822) 



B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER ; Nizamettin Özgül (Gaziantep), Sakıp Önal (Adana) 

— » 

BAŞKAN — 122 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Bayın
dırlık Bakanı liyas Seçkin'in ve Bayındırlık Ba
kanlığına da Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onafın tâyin edildiklerine dair Cumhur başkan
lığı tezkeresi (3/251) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığımı 
Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Bayındır

lık Bakanı tlyas Seçkin'in ve. Bayındırlık Bakan
lığına da. Ordu Milletvekili Ari i: Hikmet Onat'm 
tâyinlerinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
(»•Örülmüş oldufrı.ıtnı nv/, ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Üarunma. Bakanı İl hami Sanear'a dönüşüne ka
dar, Derlet Bahanı ve Başbakan Yardımcısı Ha
san Dinçe r'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/253) 

BAŞKAN — Tezkereyi okut uyurum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı İl hami Saııcar'ın dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardmıcı-

B AŞ KAN — Daha evvelce Yüksek Heyeti
niz, Anayasamızın geçici 7 nci maddesine göre 
gelen kanun tasarılarının öncelikle ve diğer iş
lere takdimen görüşülmesine karar verdiği cihet
le, verilen önergelerin okunmasına lüzum yok. 

Gündemimizin, iki defa görüşülecek konula-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sı Hasan Dincer'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Gün

dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta?. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Bu se

ne okullara alınacak öğrencilerden hiçbirisinin 
okul dışında bırakılmıyacağım Sayın Millî Eğitim 
Bakanı ifade etmişlerdi. Halbuki, birçok öğrenci
ler halen dışarda bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 
durumu hakkında gündem dışı konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, siz ne hak
kında gündem dışı konuşmak istiyorsunuz? 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bakan
ların ziyaretçileri kabulü hakkında. 

BAŞKAN — Gündemimizde Anayasanın ge
çici 7 nci maddesi gereğince iki yıl içinde çıkma
sı gerekli kanun tasarıları bulunduğu cihetle bu 
kanunların bir an evvel görüşülmesi için gündem 
dışı konuşma sırası veya sözü veremiyeceğim, 
gündemimize devam ediyoruz. 

rınııı birinci görüşülmesi yapılacak işler bölü
münün dördüncü sırasında bulunan Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. Se
natosu Geçici Komisyon raporu Anayasamızın 
geçici 7 nci maddesi gereğince iki yıl içinde çı-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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karılması gereken kanunlardan olduğu için, bu
nun görüşülmesine bağlıyacağız. 

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

BAŞKAN —• Bakan burada, Geçici Komisyon 
lütfen yerini alsın. 

Raporu okutuyorum. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?... 

Sayın Ulusman.. Vaz mı geçtiniz efendim? 
ALÎ RIZA ULUSMAN (Kırşehir) - - Sonra 

konuşacağım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Buyurun 
Sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz kanunun tümü üzerinde görü
şecek değilim. Ama bir usul meselesini ortaya 
vaz'etmek istiyorum. Bugün baskına uğramış va
ziyetteyiz. Bir kanun geldi elimize, öncelik ve 
ivedilikle görüşülecek. Çok mühim bir kanun. 
Ne konuşacağız diye insan adeta şaşkına dönü
yor, arkadaşlar. Bunu daha evvel bize dağıtma
ları lâzımdı. Belki Yüksek Riyaset müddetinde 
dağıtıldı diyecek. Ama arkadaşlar, bu kadar ön
celik ve ivedilik olur mu? Bu öncelik ve ivedi
likte değil; onun da fevkinde bir şey. Böyle 
mühim bir kanun nasıl çıkar? Senatörler hazır
lanmadan, hiçbir tetkikat yapmadan, bu kadar 
mühim bir kanun nasıl çıkar? Mantıki olur mu, 
mâkul olur mu? Doğrusu şaşkına dönüyor in
san. Yani bir baskına uğradım, bu kanun gelir 
gelmez hemen müzakere et. Gündemi açıp bakı
yoruz, gündemde başka maddeler var, fakat bu 
yok. Öncelik ve ivedilik veriliyor, Hükümet de 
daha evvel bunu getirmiyor, vazifesini yapmı
yor. Sonra bizi burada müşkül vaziyete sokuyor. 
Anayasanın maddei mahsusası var, 25 Ekimde 
çıkacak diyor. Ama rica, ederim 2 sene bekliyor
lar, bize 2 günde çıkartmak istiyorlar. Böyle şey 
olmaz arkadaşlar. Rica ederim, bir mesul olması 
lâzımdır. [Bravo, sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Birleşimin tarihi 22 . 10 . 
1063, bahis mevzuu kanun tasarısının dağıtma 

tarihi 16 . 10 . 1963 tür. Altı gün evvel dağı
tılmış ve gündeme alınmış bulunulmaktadır. Da
ha. önce1 Yüksek Heyetiniz, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi başkanlıklarının ve Sayın Ba-
lur'un da dâhil olduğu grupun başkanvekilleri-
nin iştiraki ile yapılan toplantıda alınan karar 
gereğince Anayasanın geçici 7 ne i maddesine 
2 . 10 . 1963 tarihli müşterek grupların aklığı 
ve Sayın Batur'un grupunun başkanvekillerinin 
iştirak ettiği toplantılarda Anayasanın geçici 7 
nci maddesine <x'6w iki yıl 'nünde çıkması gere
ken kanunlar tesbit edilmiş ve bu 7 kanun içe
risine simdi görüşül inekte olan kanun da alın
mış ve; bu müşterek kararda, Yüksek Heyetini
zin ıttılaına ve kararına arz edilen müşterek ka
rarda bu 7 kanundan her hangi biri gündeme 
alındığı takdirde diğer bütün işlerden önce si
mya bakılmaksızın görüşülmesi kararlaştırılmış 
idi. Yüksek Heyetiniz ve Millet Meclisi Genel 
Kurulu bu hususta karar vermiş idi. Verilen bu 
karar gereğince Başkanlık; öncelik önergesini da
hi okumadan varsa vebali ve mesuliyeti, Hükü
metin değil, Başkanlık Divaninindir. Yani, ben 
sizin kararınızı yerine1 getiriyorum. Siz önce bir 
karar vermişsiniz, ben bunu dikkatle ve hassasi-
vetle tatbik edivorum. Buvurun Savın Ünaldı. 

SITITL BATUR (Sinop: 
şiilürken, diğerine geçtiniz. 

Bir kanun görü-

(1) 323 
nundadır. 

S, Sayılı basmayazı tutanağın so-

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin verdiği bir 
karar vardır. Bu yeni karara göre, bu yedi ka
nundan her hangi biri geldiğinde gündeme gir
diği takdirde, diğer işler durdurulacak, bu ka
nun tasarıları öncelikle gündeme alınacak ve gö
rüşülecektir. Bu verdiğiniz bir karardır. 

Buyurun efendim, 

MIOHMET ÜNALDI (Adana) — Suphi Ba
lın* arkadaşımızın yerden göğe kadar hakkı var
dır. iler ne kadar Yüksek Heyetiniz 7 kanunun 
öncelik kazanması için bir karar aldı ise de bu 
demek değildir ki, müzakereye alınmış olan bir 
kanun yanda bırakılsın, gelen o 7 kanundan bir 
tanesi gündeme alınsın. Bu demek değildir. Eğer 
gündemde ise ve müzakereye başlanmamışla, her 
•hangi bir kanun hakkında o zaman öncelik alın
ması içindi bu kararımız. Yoksa başlanmış bir 
kanunu yarıda bırakıp, yeniden her hangi bir 
kanunu öne almak değildi. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

356 — 
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BAŞKAN — 2 . 10 . 1963 günlü grupların 

müştereken imza ve Yüksek Heyetiniz tarafından 
da tasvip edilen kararın üçüncü maddesinin 
(D) bendi şöyledir: Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonunun raporunda zikredil ipte, yukarıda 
listede yapılan diğer kanunların da Menci Kurul 
gündemine girdikçe, diğer işlere t akdi men önce
likle ve ivedilikle sonuçlandırılması ve bu kanu
nun komisyonlardan öncelikle ve çabuk bir tarz
da sona, ord irilmesinin uygun olacağı üzerinde 
ittifaka varılmıştır. Başkanlık bu karar gere
ğince hareket etmektedir. Ancak muhterem ar
kadaşlar şayet Anayasanın geçici 7 ne i maddesi 
gereğince iki yıl içinde çıkarılması lâzımgclen 
bu kanunların görüşülmekte olan reorganizasyon 
kanunundan sonra görüşülmesi kanaatine sa
hip iseler, bir önerge verirler, Yüksek Heyete 
takdim ederiz. Ve Yüksek Heyet karar verirse 
bu kararı derhal yerine getiririm. Şimdi veril
miş bir karar vardır, ben onu yerine getirmeye 
mecburum. Sayın Batur eğer başka bir görü
şünüz varsa bu hususta bir önerge verin; Yük
sek Heyete arz edeyim. Yüksek Heyet tasvip 
etsin, derhal yerine getireyim. 

Sayın Turhangil, buyurun. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA FİK

RET TURHA.YGİL (Aydın) — Sayın. Başkan. 
muhterem senatörler. Sayın Hükümet Erkânı. 

Adalet Partisi Grupu adına, sözlerime başla
madan evvel, bir noktayı Yüksek Heyetinizin 
önüne sermek isteriz. Anayasamızın 121 nci 
maddesi «Radyo ve Televizyon istasyonlarının 
idaresi, özel, kamu tüzel kişiliği halinde, ka
nunla düzenlenir» demektedir. Bugün büyük 
bir istical içinde görüşülmesi zaruretiyle karşı 
karşıya bulunduğumuz bu kanım bize iki mües
sesenin kuruluş kanununu hediye edecektir. An
cak burada ."> Yıllık Kalkınma Plânında tele
vizyon istasyonlarının kurulması ele alınmadığı 
halde Anayasanın âmir hükmü gereğince iki se
nelik değil. Adalet Partisi olarak biz bunu 
(i aydır kurulacak bir müessese olarak mütalâa 
ettiğimiz halde 5 sene içinde kımıl m ası derpiş 
edilmiyen bir müesseseye ait kanunun tedvinin
de Hükümetten gelen ve her ikisinin de Hükü
met kanadı faaliyeti olması hesabı ile birinde 
kurulmasını 5 yıl sonraya bırakan, birinde ka
nunun öncelikle, ivedilikle çıkarmak zarure
tini hisseden Hükümeti tenkid etmeden sözleri
mize geçemedik. 

22 .10 .1963 0 : 1 
Adalet Partisi Grupu adına Türkiye Radyo 

- Televizyon Kurumu kanunu tasarısı hakkın
daki görüş, tenkid ve temennilerimizi aşağıdaki 
şekilde izah edeceğiz. 

Anayasamızın geçici 7 nci maddesinin 2 yıl 
içinde çıkmasını öngördüğü kanunlardan biri 
diye tavsif edilen ve fakat 6 ay içinde çıkması 
gereken Türkiye - Radyo ve Televizyon Kuru
munun kuruluş Kanununun 25 Ekim tarihinde 
çıkması icabettiği ve bugün 22 Ekim İ963 tari
hini idrak etmiş olmamız hasebi ile bize ancak 
2 günlük bir tetkik imkânını veren ve Yüksek 
Senatonun bugüne kadar olduğu gibi kanunlar 
üzerinde derin ve esaslı incelemelerini önliyen 
bu hareketini Adalet Partisi Grupu olarak tas-
vib et m emekteyiz. 

Türkiye Cumhuriyetini, içinde bulunduğu 
maddi ve mânevi çıkmazdan kurtarıp, ona belir
li ve olumlu bir istikâmet verecek rasyonel bir 
açıdan teknik ve program, işlerini ele alıp çağ
daş radyo anlayışı ile çalınmalarım organi'ze 
edecek imkânları getirmesi gereken ibıı tasarı
nın üzerinde enine boyuna duracak 'zaman kal-
'maımıştır. Birçok defalar söylediğimiz giibi îbir 
kanun daha, ekspres süratiyle önümüzden gelip 
•gçelmektedir. Şu hale, bir son vermenin zaıma-
nı artık çoktan gelip geçmiştir. 

Sayın Senatörler, kanun radyo ve televizyon 
için çıkmaktadır. Bu iki cihaz kem kuruluş., 
hem de işleyiş yönünden oldukça farklıdır, Ay
rı bilgi, ihtisas ve tecrübeyi gerektiren bu iki 
yayın vasıtasından, televizyon Tıenüz memleketi
mizde yoktur. Tatlbikatı yapılmamış (bulunan 
il)ir işletmenin kanununu tedvin etmenin, peşi
nen hatalı 'bulunduğunu arz etmek isteriz. Me
deni alemin haber, kültür ve eğlence vasıtaları
nın başında gelen televizyon fazla masraflı îbir 
işletmeciliği icaıbettirir. Televizıylon yayıncısı
nın çalışmalarında husule gelen sarfiyat (büyük 
çapta i) ile 7 radyo istays'onunun masrafına (be
deldir*. Bugün köye 'hattâ kasabaya yeni yeni 
.girnıiye başlamış ıbulunan radyonun yayılma ftıı-
zma engel olmamak, kurulmakta olan ve kuru
lacak istasyonlara mani teşMl -eimlemek kayıt ve 
şartı ile teleivizıyon faaliyetini müspet kanşıhya-
biliriz. Radyodan daha ilgi çekici, göze hi-
tabetmesinden dolayı eğitici tarafı çok üstün 
olan bu cihazın külfeti de, bir io kadar fazla-
lır. Bil'hassa bizim gibi <geriiş, arızalı tıoıprakla-

•?• 
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ra sa'hip memleketlerde televizyon yayınları da
ha da güç olacaktır. İleri milleltler topluluğuna 
girmeye azimli bulunduğumuz cihetle televizyo
nu (bir süs ve 'bir çeşit azınlığın malı olacak şe
kil dışında, halk için ve 'halka yararlı bir İhale 
(getirecek 'bir plân ve programı dâhilinde ele 
alınmasını şart kaibul etmekteyiz. Millî bünye
mizde bir bütünlük <ve hirlik yaratılmasında 
radyolara düşen vazife büyüktür. Esefle kay
dedelim ki, !bu yayın vasıtası [bulgun görevini 
gereğince yapamamaktadır. Halibuki radyo ya
yınlarına ilk başlıyan memleketlerin arasında 
sayılalbiliriz. 19216 - 1927 yıllarında radyo yayı
nı denemelerine sahne olan memleketimizde o 
'tarihten (bu yana radyo faaliyetine ara 'verme
diğimiz hakle fa'zla hir mesafeyi maalesef kat 
edememiş durumdayız. 1926 yılında Ankara ve 
İstanbul'da mevcut 5 Kw lık iki PTT telsiz is
tasyonu vasıtasiyle, o zamanın muntazam sayılan 
yayınları derecesinde, radyo yayınları yapılabil
miştir. Bundan cesaret alınarak istanbul'da 1927 
yılında tecrübe yayınlarına başlandı. Bunun için 
de, özel bir teşelb'büs faaliyete ge-cti. Muntazam 
ticari yayın programlarına geçildi, Bunu taki
ben Ankara'da muntazam yayın yapan bir istas
yon halinde Ankara Radyosu faaliyete geçti. 
Radyo yayınları süratle yayılıyor, dünya üze
rinde birçok yayıcı istasyonlar kuruluyordu. 
Radyo günden ıgüne kütlelerin aydınlanmasında 
büyük rol oynamaya 'başlamıştı. Ama, arkadaş
lar, kültür ve eylence için kullanıldığı ıgifei, mil
letlerarası meselelerde temel vazifeler görüyor
du. Memleketimizde bu küçük yayınlar halkı
mızın arzularını karşılıyamaz halde idi. Yur
dumuzun seslini de, 'başka ülkelere duyurmak 
gücünden uzaktı. Bu mülâhazalarla Devlet işe 
müdalhale edip radyo istasyonları kurmak teşelb-
büsüne geçti. Ankara'da 1933 yılında plân ve 
projeleri hazırlanan uzun dalga üzerinden ya
yın yapacak olan 1120 Kw. gücündeki Memleket 
Postası ve 20 Kw. lık yurt dışına yayın yapa
cak kısa dalga vericisi ile Ankara Radyoevinin 
inşaatına başlandı. 1938 de, !bu tesisler işletmeye 
açıldı, ikinci Dünya Savaşı yıllarında, tarafsız 
yaymlariyle dünyanın ve (bilhassa Avrupalı din
leyicilerin minnet ve takdirlerini ıtıoplıyan An
kara Radyosunun o hizmet yılları, 'Türk radyo
culuğu için şerefli fblir mazi 'olmuştur. Fakat bu 
merke'z istasyonu yurdumuzun her tarafından 
dinlenemiyordu. Bölge radyoları fikri ortaya 
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atıldı, Istanibul ıbölgesi için 150 Kw. lık ve Or
ta dalga üzerinden çalışacak olan istasyon 1948 
yılında yayınlarına haşladı. Ayrıca, yurt dışına 
yayın yapan 20 Kw. lık kısa dalga yayıncısı ih
tiyaca cevap veremez hale gelmişti. 14 dil üze
rinden 'Çeşitli programlar hazırlanıp dışa yapı
lan propagandanın şiddeti artırılmak istenilyior-
dıı. Bu maksatla 1951 yılında .100 Kw. lık tev
cihi i kısa dalga postası faaliyete geçirildi. Aynı 
yıl izmir'de lokal ihtiyacı karşılıyaıcak küçük 
Ibir istasyon kuruldu. Ankara, İstanbul ve iz
mir radyoları da memleket ihtiyacına cevap ve
remiyordu. G-ünden güne çoğalan ve güçlerini 
aı-tiran dış radyoların (baskıları ve'(tesirleri al
tında kalan yurdumuzda kendi istasyonlarımızı 
hulup dinlemek imkânsız hale geliyordu. Rad
yolar Basın - Yayın v'e Turizm Umum Müdür
lüğüne bağlı bulundukları için bu Tininim Mü
dürlüğüm Türk Radyo Dairesiriıce Türkiye'nin 
radyo ihtiyacını karşılıyacak ha.zırlıklara haş
landı, Bu faaliyet 1955 yılma tesadüf eder. 
donradan 5 Yıllık Kalkınma Plânında yer alan 
esaslara ibu -ekipler büyük çapta ışık tutmuş
tur. 1955 yılı çalışmaları ile Ankara yayıcısmııı 
120 kilovattan 240 Kw. ta çıkarılması, Ankara 
Radyo Evinin ilâve stüdyolara kavuşturulması 
İstanbul Radyosunun revizyon görmesi, Batı, 
Güney ve Doğu'dan 100 Kw. gücünden orta dal
ga üzerinden yayın yapacak (bölge istasyonları 
ile, küçük, birer ikişer <Kw. lık il radyoları ku
rulması plânlanmıştır. Bu projeleri gerçekleş
tirmek için ihaleye 'başlanmışsa da ımevcut nıev-
zuat <ve»formaliteler bir kısmının tahakkukuna 
mâni olmuştur. Bugün Adana, Antalya, Gazi
antep ve Kars illerinde 2 Kw. ıgü-çte orta dalga 
üzerinden, Erzurum, DiyaHbakır, Van ve İsken
derun illerinde de kısa dalga üzerinden yayın 
yapmakta lolan küçük istasyonlar faaliyet halin
dedir. Ayrıca Ankara v'e İstanbul'da yüksek 
kaliteli Batı 'müziği yayını yapan il radyoları 
kurulmuştur. Bunlar, projenin bugüne kadar 
yürütülebilmiş olan kısımlarıdır, önümüzde
ki yıllarda gerçekleşmesi gereken İzmir, Erzu
rum- ve Mersin'de kurulacak 100 Kw. güçteki 
orta dalga bölge radyoları ile, Diyarbakır'da 
250 - 300 Kw. lık hüyük bir po#aya ait 'hazır
lıklar yapılmış ve plânları y'erilımiştir. Bilhas
sa Diyarbakır y ayıcısı Doğu, Güney - Doğu 
Iböligeleri ile birlikte yurt dışında (bulunan soy
daşlarımızın arzularına cevap verebilecektir, 
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Memleketimizdeki radyo çalışmalarına kınaca 
dokunduk. Bu alanda komşularımızdan geri
de olduğumuzu da ifade etmek mecburiyetin
deyiz. İkinci Dünya savaşı yıllarında nıı'odem 
sayılan Ankara Radyosunun eski tesisleri de
mode olmuştur. Bugün çoğalan yayıcı istas
yonların fakatları itibariyle 'birbirlerine istiye-
rek veya istemiyerek tesirleri olmaktadır. 

Eğer 'bu konuya gereken önemi vermlıye-
eek olursak, yabancı radyoların yayınları ara
sında istasyonlarımızı kaybetmekle karşıkarşı-
ya kalabiliriz. Türkiye radyoculuğunun eski 
bir mazisi olduğu (halde <geri kalmasına sc'bep 
nedir? Bunun üzerinde partimiz grupu eğil
miş ve şu neticeye 'varmıştır. 

Radyolarımızın kuruluşundan bugüne kadar 
çalışmalarına dikkatle göz atılacak olursa fim 
hatâ iki noktada toplanmaktadır. 

1. Radyoların yönetiminde yüz de yüz ih
tisası gerektiren kadro ve makamlar gelişigüzel 
kimselerle doldurulmuş ve bu ıbir anane hali
ni almıştır. Bu sebeple bu makamlara ihti
sas ve tecrübe salhjbi olanların ısrar ve inatla 
getirilmesi icabetmektedir. 

2 nci mevzu ise. malî mevzuat ve bütçe ye-
temzliğidir. Tamamen özel 'bir yönetici ve 
harcamayı gerektiren bu .işletmenin (baltalan
masında başlıca rol mali mevzuat tolmaktadır. 
Yönetim işlerinde dıştan ve içten yersiz ve mâ
nâsız müdahaleler ile malî katılık ve darlık 
radyolarımızın yerinde saymasına scbe'bolmuş
tur. Program yapaibilmek için elzem olan pa
ranın bulunmamasından dolayı radyolarımız 
sağdan soldan taşınma plâk ve 'teyplerle ya
yınlarını yürütmeye çalışa gelmiştir. Türk 
radyoculuğu için bir kurtarıcı sayılması gere
ken elimizdeki tasarının önemi bilhassa şu kısa 
açıklamamızdan sonra daha da Ibelirmiş olaca
ğına inanıyoruz. Radyoları tarafsız ıbir yöne
tim serbestliğine, özelliklerine ulaştıracak ve bun
ları göz önünde tutarak gerekli şartları temin ve 
müesseseyi ödeme ve harcama imkânlarına ka-
vuşturabileeek olan bu kanını tasarısının üze
rinde Yüksek .Senatonun e'hemmiyetle durma
sını Adalet Partisi olarak talebetmekteyiz. Ta
sarıda önemli maddelerden ilkinin yönetim ku
rulu ve bu kurulun tarzı terekkübü teşkil et
mektedir. Kurulanı en yüksek karar ve yöne
tim organı olacak olan yönetim kurulunu t eş- | 

kil edecek üyelerin değerleri ve çalışma sis
temleri, (başarının en önde gelen Ibir faktörü 
olacaktır. Muhtar bir yönetimi olacak kuru
mun kuruluş, personel, özlük işleri, görev ve 
yetkileri, çalışma usulleri ayrıca yapılacak yö
netmeliklerle teslbit edilecektir; Şu hale göre 
yönetmeliklerin tespitinde, kanun ruhunun ışı
ğının 'hâkim olmasını ta 1 ebet m ekteyiz. 

Tasarının tümü üzerindeki sözlerimize sotı 
verirken, yönetim kurulu ile ilgili maddeler, 
Meclis Saati, radyo - televizyon tekeli, miillî 
güvenliğe dokunan 'haller, düzeltme, cevap ver
me hakkı gibi matlap taşıyan maddeler hak
kındaki, görüşlerimizi de tekliflerimizle (birlik
te Yüksek Heyete ayrıca sunacağız. Hepinizti 
Adalet Partisi Grupu adına iııirmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza. Ulusman.. 

Ml'LLMT PARTİSİ GRUİT ADINA AL t 
RİZA l 'LrSMAN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 

Takdir buyurursunuz ki, yeni Anayasamı
zın getirmek istediği en mühim ve lüzumlu ku
rumlardan birisi de, şüphesiz, «muhtar ve taraf
sız Radyo - Televizyon Kurumu» dur. Gerek 
Anayasanın (121) nci ve geçici (7) nci maddele
rinin tevlidettiği hukukî ve gerek mucip sebep
ler meyanmda zikredilen fiilî esbap ve zaruret
lerle hazırlanmış olan «Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu kanunu tasarısı» nın - geç de 
olsa - parlâmentoya tevdi edilmiş bulunmasın
dan büyük memnunluk duymaktayız. 

Tetkik edilen tasarı; kurumun kuruluşu, 
görev ve yetkileri, yönetimi, tabi olacağı malî 
sistem ve denetimi ile yayın ilkeleri, yayınlar 
vasıtasiyle işlenen suçlardan sorumluhık, yayın
lar üzerindeki haklara ait esaslar ve daha bâzı 
mevzular hakkında hükümleri ihtiva etmekte
d i r 

Tasarının tümü üzerinde mâruzâtta bulun
mak üzere söz almış olduğumuz cihetle, biz, hu 
hükümlerin tahliline gitmiyce.eğiz. Ancak, rad
yonun tarafsızlığı prensibi, memleketimizdeki 
tatbikatı ve tasarıdaki bununla ilgili hüküm ve 
esaslar hakkında Millet Partisi Meclis Grupıı-
nun ve senatörler topluluğunun müşterek fikir 
ve kanaatlerini ifade ve temennilerini arz et
mekle vet ineceğiz. 

359 



C. Senatosu B : 122 
Ook muhterem senatörler, I 
Radyo; büyük halk kütlelerine hitabetmek, 

fikirleri ve gerçekleri milyonlara, suhulet ve 
aynı ahenkle, aynı zamanda duyurmak imkânı
nı veren lüzumlu v> tesirli bir vasıtadır. Bu 
sebepledir ki, modern millet hayatında, (taraf
sız radyo) ihtiyacı, bugün daha şümullü bir 
mahiyet almış ve bu fikir vazgeçilmez bir pren
sip haline gelmiştir. 

Memleketimizde ise, radyonun tarafsızlığı 
ve muhalefetin de bu vasıtadan istifadesi, çok 
partili hayatın başlamasından beri, en çok mü
nakaşayı mucibolan ve teşriî organını hayli 
meşgul eden konulardan biri. olmuştur. 

Bunun başlıca sebepleri iki noktada toplana
bilir : 

1. Nüfusumuzun büyük ekseriyetinin oku
yup yazma bilmediği, fikir ve gerçeklere - daha 
ziyade - duymak suretiyle vâkıf olabileceği ci
hetle, bu gerçek ve zaruret, radyonun programın
da ve telkindeki önemini günden güne artır
mıştı i*. 

2. İktidarlar ise, radyonun bir parti değil 
ve fakat bir Devlet organı olduğu tezini ısrar
la ve devamlı surette müdafaa etmişler ve bu 
fikrin tatbikatı olarak da. kendi partilerinin 
propagandasını radyo vasıtasiyle yapmışlar 
ve bunu, inhisarlarında en tesirli ve tek taraflı 
bir silâh haline getirmişlerdir. 

.Muhterem arkadaşlar, 
Biraz önce işaret edilen münakaşalar ve par

lâmento meşguliyetleri işte bu iki sebepten doğ
muştu i'. 

İzin verirseniz bu iki nokta üzerinde biraz 
daha duralım:. 

1946 - 1950 devresinde (C. II. P.) i ve ik
tidarı radyoyu, kendi malı ve dilediği gibi kul
lanmış, muhalefetin haklı tenkiti ve taleplerini 
uzun müddet duymazlıktan gelmiş ise de, mu
halefetin ve umumi efkârın ciddî tazyikleri kar
şısında, nihayet 1950 genel seçimlerinde, muhale
fete radyodan - mahdut ölçüde de olsa - istifade 
imkânını tanımak zorunda kalmıştır. Fakat tanı
nan bu hak, kâfi ve demokratik ölçülere uygun 
değildi. İktidarının hayatiyeti ve bekası hakkın
da yanlış hesaplar yapan ve. boş ümitlere dü
şen (C. II. P.) si, bütün rejim meseleleri gibi, 
radyodan partilerin istifadesi ve eşitliğin te
mini meselesini de esaslı surette halletmemiş, 
1950 seçimleri sonunda, iktidardan bilindiği gibi, | 
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düşmüştür. Elindeki kudret ve imkânlardan böy
lece mahrum kalan (C H. P.) si, ne garip te
cellidir ki, bundan sonra radyo mevzuunda, dik
kate şayan şikâyet ve taleplerde bulunmuştur. 

Bir misal verelim : 
Bugünkü iktidarın 'başı ve sahibolduğu kol

tuk bakımından, - labir caiz ise - gövdesi olan 
((.'. II. P.) niıı muhalefetteki görüşünü akset
tirmek üzere, bu partinin Meclis (İrup Başkan-
vekili Trabzon Milletvekili merhum Faik Ah
met Barutçu tarafından verilen ve seçim za
manları dışında da muhalefetin radyodan fay
dalanmasını ist iyen 24 . 4 . 1952 tarihli kanun 
teklifinin gerekçesinde şöyle denilmiştir:. 

«. . . . Tecrübeli ve muvazeneli demokrasiler
deki örneklere göre, bizim, başlangıçta eksik 
olarak kabul ettiğimiz bir sistemin noksanları
nı hu suretle ve ihtiyaçlarımıza uygun bir şe
kilde tamamlamak, ayın zamanda, tekemmül et
tirmek azminde olduğumuz hürriyet rejimimi
zin de tabiî bir icabıdır. Ve bu yoldaki ilerle
melerin, lüzumlu demokratik ananelere temel 
kurmakta esaslı hare hizmetini göreceği de şüp
hesizdir.» 

Teklifin gerekçesinden alınan kısım burada 
bitiyor. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu, ne güzel ve isabetli bir fikir, ne kadar 

haklı bir talep! değil mi? 
Fakat ne yazık ki, dün bu görüşü savunan

lar, (muhalefet, seçim zamanı dışında da mille
te hitabedebilmelidir) diyenler tarafından böy
le bir hükme, müzakere edilen tasarıda yel
veni memiştir. Vaktiyle kendilerinin de kabul 
ve ifade etmiş oldukları noksanların, hiç olmaz
sa ( i l ) seneden fazla zaman geçtikten sonra 
olsun, tamamlanması «hürriyet rejimimizin de» 
samimiyetin de «tabiî bir icabı» sayılmamalı mı 
idi? Kulağımıza akseden: «o zamanki ihtiyaç ve 
zaruret bugün kalmamıştır, şartlar değişmiştir» 
gibi yuvarlak ve gerçeği ifadeden uzak sözler, 
bu mevzudaki bariz samimiyetsizliği asla örte
mez ve ikna vasfından mahrum birer mütalâa 
olmaktan öteye gidemez. Bu davranış, O. İT. P. 
I i muhterem, bir zatın eski bir tabiri ile, ancak, 
mazinin üstüne eski bir tâbirle «şal örtmek» te
lâkki edilebilir. 

Muhalefet bakımından durum böyle iken, 
Hükümet icraatının anlatılması formülü için
de, bakanlar için, iktidarın her türlü propagan-
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dasını yapmak imkânı - en geniş ölçüde - mah
fuz tutulmuştur. Malûmdur ki, iktidar partile
rinin başlıca propagandaları, Hükümet icraatı
nın, kendi görüş ve takdirlerine göre anlatıl
malıdır. 

Seçimler arası devresinde, -hakanlar, radyo 
konıışmalariyle, vatandaşları tek taraflı telkin
lere tabi tutagelmişlerdir ve tutacaklardır. Mu
halefet ise, bu devre zarfında, millete hitap 
ve hakikatleri izah etmek hakkından mahrum 
bırakılmıştır. «Lüzumlu demokratik ananelere 
temel kurmak», vaktiyle kendilerinin «eksik 
olarak kabul» ettikleri itiraf olunan «bir sis
temin noksanlarını» tamamlamak, değişnıiyen 
bu zihniyetle ve bu gidişle mi 'mümkün olacak
tır;' Bizce bu hal; tecrübeli iktidarın, daha 
doğruya daha iyiye ve daha mükemmele doğ
ru yöneldiği ve yöneleceği hakkındaki iddia 
ve ümitlerimizi temelinden sarsan bir mâna la-
şn\ 

Muhterem arkadaşlar, 
Genel Müdürün tâyini ve işinden uzaklaştı

rılması hususları da, muhtariyet prensibi bakı
mından, üzerinde durulmaya değer bir mahi
yet arz etmektedir : 

Tasarının Geçici Komisyonca kabul edilen 
9 neu maddesi, genel müdürün. Yönelim Ku
rulunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığına inha
sı ve Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Kuru
lu karariyle tâyin edileceğini ve Yönetim Ku
rulunun isteği üzerine - tâyinindeki usule tev
fikan - görevinden uzaklaştırılacağı gibi millî 
güvenliği, kamu düzeninin veya Devletin dış 
münasebetlerinin sağlamlığını korumak amaciy-
le, Yönetim Kurulunun yazılı görüşü alındık
tan sonra, Bakanlar Kurulu karariyle keza va
zifesinden uzaklaştırılabileceğini âmirdir. 

idare Kurulunca yapılacak inhanın Bakan 
tarafından mutlaka kabul ve Bakanlar Kuru
luna teklif edileceğine ve Bakanlar Kurulunca 
da behemehal tâyinin icra kılınacağına dair 
tasarıda bir hüküm yoktur. Kabul veya red ko
nusunda bakana ve Bakanlar Kuruluna geniş 
bir takdir hakkı tanınmış oluyor, işinden uzak
laştırılması ise, bu takdir yetkisi çok daha ge
niş ölçüde tezahür etmektedir. Neticesi meşkûk 
sadece bir inim yetkisinin muhtariyet şuuru 
ile telifi güçtür. | 
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Kurumu temsil ve idare edecek bir genel 

müdürün kaderi, bu nisbette, icranın takdirine 
bağlanır ise, o kurumun tam bir muhtariyet 
manzarası arz edeceği ümidolunabilir mi? 

Çok muhterem arkadaşlar, 
Burada yapılan ve yapılacak olan haklı, isa

betli tenkidlerin ve izhar edilen ve edilecek 
olan endişelerin, vicdanlarda husule getireceği 
rehakâr ilhamla, tasarıdaki noksanların ve ha
taların giderileceğini ümit ve böylece, (Rad
yo - Televizyon Kurumu) na, en geniş mâna-
siyle, muhtar ve tam tarafsız bir hüviyet ka
zandırarak onun, gerçek ihtiyaca tetabuk ede
cek bir hale getirilmesini temenni ederiz. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ?. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Daha önce ittihaz buyuruları Yüksek Heye

tin kararında bu nevi kanunların ivedilikle gö
rüşülmesi derpiş edilmişti. Hükümetin teklifin
de de bu husus istenmektedir. İçtüzük hüküm
lerine göre daha önce verilen karan bağlamrya-
cağı cihetle ivedilik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

BİRİNCİ KIRIM 
Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, görev ve yetkiler 

Kuruluş : 
MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu adiyle, tüzel kişiliğe sahip özerk bir 
kamu iktisadi teşebbüsü kurulmuştur. 

Kurumun remzi, TRT dir. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Değiştirme var
dır, açık oylarınıza arz edilecektir. 

Görev : 

MADDE 2. — Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun görevleri : 

a) Radyo ve televizyonla haber hizmetle
rini görmek; eğitici, öğretici, kültür ve eğitime 
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yardımcı, eğlendirici, yurdu içerde ve dışarda ta
nıtıcı, yeterli, doğru ve tarafsız yayın yapmak; 

I)) Yurdun «•erekli yerlerinde yeni radyo 
ve televizyon tesisleri kurmak, bu tesisleri iş
letmek, mevcut radyo ve yayın tesislerini ihti
yaca göre geliştirip genişletmek; 

c) Radyo ve televizyon postaları arasın
daki iş ve yayın ahengini sağlamak ve İni ka
nunda gösterilen esaslar içerisinde milletler
arası teşekküller ve yabancı radyo ve televiz
yon kuruluşları ile münasebetleri düzenlemek; 
ve 

d) Yayınlarının mümkün olduğu kadar ge
niş bir alanda en iyi bir şekilde yapılabilmesi 
için araştırmalarda bulunmak, tedbirler almak 
ve gerekiyorsa, kendi tesislerinde kullanılacak 
alet ve cihazlar üzerinde araştırma yapmak, 
bunları kısmen veya, tamamen imal etmek ve 
bunun için gerekli tesisleri kurmaktır. 

BAŞKAîs — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı'?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÎKÎNrOİ BÖLÜM 
Yönetim 

Yönetim organları : 
MADDE 3. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun en yüksek karar ve yönetim or
ganı, Yönetim Kuruludur. 

Kurum, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar 
çerçevesinde ve onun gözetimi altında, Genel 
Müdür tarafından yönetilir. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi, oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yönetim kurulunun kuruluşu : 
MADDE 4. — Yönetim Kurulu : 
I - Genel Müdür; 

II - Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir 
Hükümet temsilcisi; 

lif - Turizm ve Tanıtına Bakanının teklifi 
üzerine, bu Bakanlığın, dördüncü derece veya 
daha üst dereceli memurları arasından Bakan
lar Kurulu İcara ruam esiyle atanacak bir Hükü
met temsilcisi; 
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IV - Radyo veya Televizyon konularında 

kürsüsü bulunan üniversite fakülteleri profe
sörler kurulları üyelerinin aralarından seçecek
leri beşer kişinin İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğünün çağrısı üzerine istanbul'da top
lanıp seçecekleri elektrik veya elektronik uz
manı bir öğretim üyesi; 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sos
yal bilimler fakülteleri öğretim üyelerinin ken
di aralarından Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
nün çağrısı üzerine Ankara'da toplanıl) seçe
cekleri bir öğretim üyesi; 

VI - Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 
çağrısı üzerine; üniversitelerin Edebiyat, Dil -
Taıilı - Coğrafya fakülteleri ile Güzel Sanatlar 
Akademisi Profesörler kurullarının kendi ara
larından seçecekleri üçer öğretim üyesi Ankara 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde toplanır. 

Bu kurul, kendisini seçenler dışından edebi
yat, fikir veya sanat alanında belirli hizmet 
veya dışardan edebiyat, fikir veya sanat ala
nında yüksek hizmetleri görülmüş bir kişi; 

VII - Devlet konservatlivarları öğretim ku
rullar], İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı 
Müziği Bölümü öğretmenleri, İstanbul Beledi
yesi Konservatuvarı Türle Müziği Bölümü öğ
retmenleri, Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Devlet 
Operası sanatçıları, İstanbul Belediyesi Tiyat
rosu sanatçıları. Cumhurbaşkanlığı Flârnıoni 
Orkestrası sanatçılarının kendi aralarından se
çecekleri ikişer kişi ile Devlet Tiyatroları Ge
nel Müdürü, Millî Eğitim Bakanının çağırışı 
üzerine, Ankara'da toplanarak kendi araların
dan veya dışardan, müzik, tiyatro veya opera 
sanat alanlarında yüksek hizmet ve eserleri gö
rülmüş kimselerden seçecekleri bir kişi; 

YITT - Kurum Genel Müdürlüğünün bildiri
si ve müdürlerin çağrısı üzerine, sürekli kadro
larda çalışanlarla, sürekli olarak en az bir yıl 
çalışmış ve çalışmakta olan yevmiyeli teknik: 
personel ve sözleşme ile veya iş başına ücretle 
çalışanların (hademe, odacı, şoför ve bekçilerle 
bu gibilerin gördükleri işin mahiyetçe benzeri 
olan işlerde çalıştırılanlar hariç) katılacağı se
çimle kendi aralarından biri yönetici, diğeri 
yüksek elektrik veya elektronik mühendisi ol
mak üzere, seçeceği iki kişiden kuruludur. 

Yukarda yazılı seçici kurullar üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi 
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hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu 
ile yaparlar. 

Yukardaki II ve III neü bencilerde yazılı 
Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerimden atanma-
larındaki usule göre uzaklaştırılabilirler. 

Yukardaki IV, V, VI, VII ve VI Tl nci benci
lerde yazılı Yönetim Kurulu üyeleri beş yıl sü
re ile görev yaparlar ve görevlerinden hiçbir 
suretle uzaklaştmlamazlar. Bu süre sona erme
den üyeliğin boşalması halinde, yeni seçilen üye 
eskisinin görev süresini tamamlar. Tekrar se
çilmek caizdir. Bu üyelerin, siyasi parti men
subu olmamaları şarttır. 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir en
gelin ortaya çıkması veya bir Yönetim Kurulu 
üyesinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya 
katılmadığının Yönetim Kurulunca tesbit edil
mesi takdirinde, yukardaki IV, V, VI, VII ve 
VIII nci ıbendlerde yazılı üyelerin görevi, 
Turizm ve Tanıtına Bakanının onayı ile sona 
erer. 

Yukardaki fıkralarda yazdı seçici kurullar 
üyelerinin seçici kurul toplantısına katılmaları 
için gerekli yolluk ve gündeliklerinin karşılığı 
ödenek, Millî Eğitim Bakanlığı 1 [ilçesine ko
nulur. 

BARKAN — Madde üzerinde söz istiverı var 
mı: 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — İki yerde baskı hatası 
vardır, müsaade ederseniz onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî üye) —• Sayın arkadaşlarım, 
beşinci bencide, baskıda birkaç kelime düşmüş. 
«Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosyal bilim
ler fakülteleri öğretim üyelerinin kendi arala
rından» dedikten sonra, «... seçecekleri beşer 
kişinin Ankara Üniversitesi Rektörünün çağrısı 
üzerine Ankara'da toplanıp seçecekleri bir öğ
retim üyesi» olacaktır. Yani, hakikatte bu bi
lim kurulları aralarından beşer kişi seçip An
kara'ya. gönderecekler. O kısım düşmüştür. Ora
da toplanacaklar... Kimler? Belli olmuyor. Esas 
şeyde vardır, fakat düşmüş. Bu kısmın düzeltil
mesi için arz ediyorum. 

Tekrar okuyorum : 
«5. Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sos

yal bilimler fakülteleri öğretim üyelerinin ken

di aralarından seçecekleri beşer kişinin Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine An
kara'da toplanıp seçecekleri bir öğretim üyesi» 

Sonra, 6 nci bencide de yine bir baskı yan
lışlığı var; belki biz verdik yanlış, ama bizim 
notta böyle değil. 

1 nci paragrafın bitişinde, (... toplanır) de
dikten sonra bir (ve) eklenecek ve (bu kurul) 
kelimeleri silinecek. Yani (edebiyat, fikir ve sa
nat alanında yüksek hizmetleri görülmüş bit
kisi seçilir.) olacak. 

Arz ederim. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Burada 

«Sosyal Bilimler Fakültesi» deniyor. Acaba, bu 
Siyasal Bilgiler Fakültesi mi olacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Şimdi burada bütün fa
külteler ad ad sıralamaktan kaçınılmış, Hükü
met tasarısı da. böyle Hukuk, İktisat ve Sosyal 
Bilimlerde mevcudolacak fakültelerin hepsinin, 
belki başka ad altında sosyal bilimlerle uğraşan 
fakülteler açılabileceği cihetle isim isim say
maktan ziyade sosyal bilimlerle uğraşan fakül
teler, denmiştir. Ama bir yönden Hukuk Fa
kültesi de sosyal bilimlerle uğraşır, fakat ismi 
geçmemiş olan bu fakülteleri, kurulacak olan 
bütün sosyal bilimler fakültelerini de eklemek 
arzusu ile Hükümetten gelen ve Millet Mecli
sinden gecen bu tasrı komisyonda sosyal bilim
ler kelimesi, muhtemelen her hangi bir üniver
sitede bu dalda öğrenim yapan bir fakülte dı-
şarda kalmasın düşüncesiyle, saydığı fakülte
lerden başka, sosyal bilimler fakülteleri varsa, 
onların da göndermesini öngördüğü için böyle 
koymuştur. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Siyasal 
Bilgiler Fakültesi buna dâhil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Dâhil. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi, İdari ilimler Fakül
tesi dâhil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YTLDIZ (Devamla) — Dâhildir. Daha belki 
başka, adlarla birçok fakülteler çıkabilir. Bu ba
kımdan (sosyal) kelimesi ile hepsi kavranmak 
istenmiştir, arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan maddedeki 
5 nci fıkrada, «üniversitelerin hukuk iktisat ve 
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sosyal bilimler fakülteleri öğretim üyelerinin 
kendi aralarından seçecekleri 5 er kişinin An
kara üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzeri
ne seçecekleri bir öğretim üyesi» o ncı fıkrada, 
«Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde topla
nır» dedikten sonra bir (ve) keiimesi eklene
cek. Sayın Yıldız, buradaki «bu kurul» kelime
leri silinecek mi? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) 
limesi silinecek. 

Kuru 

BAŞKAN —- Kurul kelimesi silinecek (ve 
kendisini seçenler dışından edebiyat) denecek. 
Maddeyi son şekliyle tekrar okuyoruz. 

Yönetim kurulunun kuruluşu : 
MA 1)1) U 4. - - Yönetim Kurulu : 
I - Genel Müdür; 
II - Millî Hğitinı Bakanının teklifi üzerine 

IVakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir 
Hükümet temsilcisi; 

T11 - Turizm ve Tanıtma Bakanının teklifi 
üzerine, bu Bakanlığın dördüncü derece veya 
daha üst dereceli memurları arasından Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle atanacak ıbir Hükü
met temsilcisi; 

IV - Radyo veya. Televizyon konularında 
kürsüsü bulunan üniversite fakülteleri profe
sörler kurulları üyelerinin aralarından seçe
cekleri beşer kişinin istanbul Teknik Üniver
sitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine istan
bul'da toplanıp seçecekleri elektrik veya elekt
ronik uzmanı bir öğretim üyesi : 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosyal 
bilimler fakülteleri öğretim üyelerinin kendi 
aralarından seçecekleri 5 er kişinin Ankara Üni
versitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine An
kara'da toplanıp seçecekleri bir öğretim üyesi; 

VI - Ankara Üniversitesi Rekrötünün çağ
rısı üzerine; Üniversitelerin Edebiyat, Dil - Ta
rih ve Coğrafya Fakülteleri ile Güzel Sanatlar 
Akademisi Profesörler Kurullarının kendi ara
larından seçecekleri üçer öğretim üyesi Ankara 
Dil - Tarik ve Coğrafya FaküÜtiesinde toplanıp 
kendilerini seçenler dışında edeibiyat., fikir veya 
sanat, alanmdla belirli hizmjet ve «eserleri gö
rülmüş beş kişiyi seçer ve bu iki kurul müşte
reken yapacakları toplantıda kendi araların
dan veya dışardan seçecekleri edebiyat, fikir 

veya sanat alanında yüksek hizmetleri görül
müş bir kişi; 

VII - Devlet konservatuvarları öğretim ku
rulları, istanbul Belediyesi Konservutuvarı 
'Batı Müziği Bölümü öğretmenleri, İstanbul Be
lediyesi Konservatuvarı Türk Müziği .Bölümü 
öğretmenleri. Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Dev
let Operası sanatçıları, İstanbul Belediyesi Ti
yatrosu sanatçıları Cumhurbaşkanlığı Klârıııoui 
Orkestrası sanatçıları kendi aralarından se
çecekleri ikişer kişi ile Devlet Tiyatroları Ge
nel Müdürü, Millî Eğitim Bakanının çağrısı 
üzerine, Ankara,'da toplanarak kendi araların
dan veya dışardan, müzik, tiyatro veya opera 
sanat alanlarında, yüksek hizmet ve eserleri gö
rülmüş kimselerden seçecekleri bir kişi; 

YIK -• Kurum Genel Müdürlüğünün bildi
risi. ve müdürlerin çağrısı üzerine, sürekli kad
rolarda, (-alışanlarla, sürekli olarak en az bir 
Ibir yıl ıçlışmTş ve çalışmakta olan yevmiyeli 
teknik personel ve sözleşme ile veya. iş başına, 
ücreti*1 çalışanların (hademe, odacı, ışoför ve 
bekçilerle bu gibilerin gördükleri işin mahi
yetçe benzeri olan işlerde çalıştırılanlar hariç;) 
katılacağı secimle kendi aralarından biri yöne
tici, diğeri yüksek elektrik veya elektronik 
mühendisi olmak üzere, seçeceği iki. kişiden ku
ruludur. 

Yukarda yazılı seçici kurullar üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi 
hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu 
ile yaparlar. 

Yukardaki II' ve III ucü bendlerde yazılı 
Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden atan-
malarındaki usule ıgöre uzaklaştırılabiliıier. 

Yukardaki IV, V, VI, VII ve VIII nci bend
lerde yazılı Yönetim Kurulu üyeleri beş yıl 
süre ile görev yaparlar ve .görevlerinden hiç-
ıbir suretle uzaklaştırılaıiıazlar. Bu süre sona er -
ıııedeu üyeliğin boşalması halinde, yeni seçilen 
üye eskisinin görev süresini tamamlar. Tekrar 
seçilmek caizdir. Bu üyelerin, siyakı parti men
subu olmamaları şarttır. 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir 
engelin ortaya çıkması veya, bir Yönetim Ku
rulu. üyesinin özürsüz olarak üst üste üç top
lantıya katılmadığının Yönetim Kurulunca 
tesbit edilmesi takdirinde, yukardaki IV, V, 
VI, VII ve Vll 1 nci bendlerde yazılı üyelerin 
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görevi, Turizm, ve Tanıtma Bakanının onayı He 
sona erer. 

Yukarda ki fıkralarda yazılı secici kurulla/ 
üyelerinin seçici kurul toplantısına katılmaları 
için gerekli yolluk ve gündeliklerinin karşılığı 
ödenek, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konu
lur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyen-
leı*... Kabul edilmiştir. 

Değiştirme olduğu için açık oylarınıza, arz 
edilecektir. 

Yönetim Kurulunun görevleri : 
MADDE 5. — Yönetim Kurulu, Türkiye 

Radyo - Televizyon Kurumuna bu kanunla ve
rilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar ve 
yayın esaslarını tesbit eder. Bu amaçla : 

a) Seçim kanunlarındaki hükümler de saklı 
kalmak üzere, tam bir tarafsızlık içinde halka 
hizmet edilmesini; 

b) Programların, Anayasanın dayandığı 
temel görüş ve ilkelerle Cumhuriyetin nitelik
lerini benimsetici ve bu görüş, ilke ve nite
liklere uygun düşünce ve davranış tarzını ge
liştirici bir zihniyetle ve Türk toplumunun çağ
daş uygarlık seviyesine erişmesi amacını gü
den Atatürk devrimlerini ve bu devrimlerin ge
tirdiği dünya görüşü ile yaşama tarzını yeri.eş
ti rici ve geliştirici bir tutumla hazırlanmasını; 

c) Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağ 
daş habercilik ilkelerine uygun olmasını ve kay
naklarının belirtilmesini; 

d) Siyasi yorum niteliğindeki . yayınların. 
çeşitli ve karşıt görüşleri içine alacak şekilde 
hazırlanmasını ve kaynaklarının belirtilmesini; 

e) Haberlerin ve yorumların birbirinden 
açık olarak ayrılmasını; 

f) Programların yetkili uzmanlarca hazır
lanmasını ve fikir, sanat, millî eğitim, halk 
eğitimi ve toplum kalkınması bakımlarından 
yeterli olmasını; vo 

•g) Radyo ve televizyon istasyonlarının 
teknik bakımdan gereken nitelikte çalışmasını 
gözetir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Değiş

tirme olduğu için -acık oylarınıza arz edile
cektir. 

Yönetim Kurulu toplantıları : 
MADDE 6. — Yönetim Kurulunun toplantı 

ve karar oranı, üye tamsayısının salt çoğun
luğudur. 

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Başkanı 
Başkan Yardımcısını seçer; Genel Müdür, hu 
görevlere seçilemez 

Kurulun toplantıları ayda ikiden az olamaz 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen..? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasaklamalar : 
MADDE'7. - - Yönetim Kurulu üyeleri, Tür

kiye Radyo - Televizyon Kurumunun görev ve 
yetkilerine giren konularda doğrudan doğruya 
'veya dolayısiyle taraf olamaz ve bu konularda 
hiçbir meııafat sağlıyamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen t. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bııl 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücret : 
MADDE 8. —• Yönetim kurulu üyelerine ve

rilecek ücretler. Bakanlar Kurulu kararname
siyle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sö zistiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylanmaz sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Müdür ve yardımcıları : 
MADDE'i). — 1. Genel Müdür, Yönetim 

Kurulunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
inhası ve Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle atanır. 

Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olu-
1111.1*. 

Yönetim Kurulu, Genel Müdürün görevin
den uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Ge
nel Müdür, atanmasındaki usule uyularak 
görevinden uzaklaştırılır. Genel Müdür, Yöne
tim Kurulunun yazılı görüşü alındıktan 
sonra millî güvenliği, kamu düzenini veya Dev
letin dış münasebetlerinin sağlamlığını koru
mak amaeiyle Bakanlar Kurulu kararname
siyle görevinden uzaklaşıtırılabilir. Bu fıkrada 
söz konusu işlemler aleyhine acılan iptal 
dâvalarında tebligat, müracaat tarihinden baş-
lıyarak kırksekiz saat içinde yapılır; cevap 
ve cevaba cevap süreleri onar gündür; !bu sü-
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relerin tamamlanmasından" sonra onbeş gün 
içinde karar verilir. 

2. Genel Müdür yardımcıl'arı üçten fazla 
olamaz Bunlardan birisinin yüksek elektronik 
veya elektrik mühendisi olması gerekir. 

G-eııel Müdür yardımcıları, Genel Müdürün 
teklifi üzerine Yönetim Kurulu karariyle ata
nırlar. Görevlerinden uzaklaştırılmalan "aynı 
usule göre olur. 

• \. Genel Müdür ve Yardımcısı ola'bilmek 
için : 

a) iktisadi ve siosyal bilimler veyahut ha
berleşme veya radyo - televizyon tekniği veya 
programcılığı alanında yüksek öğrenim yap

mış, olmak; 
b) Kurumun Genel Müdürlük veya Yar

dımcılığı görevini yerine -getirebilecek bilgi ve 
tecrübeye; ve 

c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesi
nin A, B, C, 11 ve V bendlerindoki niteliklere 
sa'hip bulurum ak gerekir. 

BAŞKAN — Maidlde üzerinde söz iytiyen?.. 
FARUK İŞİK (Van) — Sual soracağım. 
BAŞKAN ~- Bir dakika efendim. Sayın Yıl

dız Komisyonca tasrih edilecek bir husus var 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; birinci fıkrada bir düzeltme 
var. Burada Yönetim Kurulu inha eder, Bakan 
da onu Bakanlar Kuruluna götürür. Bu meka
nizma burada yanlış ifade edilmiştir. Bir tek şey 
değişecek «Genel müdür, Yönetim Kurulunun 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına inhası ve Baka
nın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunun karar
namesi ile atanır.» Bakanlar Kuruluna inha edi
lecek, o da kararnameyi çıkartacak. (Bakanlığın
ca) değil, (Bakanlığına) olacak. Yani (Genel 
müdür, Yönetim Kurulunun Turizm ye Tanıt
ma Bakanlığına inhası ve Bakanın teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanır.) 

FARUK IŞIK (Van) — Genel Müdürün 
uzaklaştırılması için burada anlamadığım bir 
husus var. Birinci fıkranın üçüncü bendinde de
niyor ki; «Yönetim. Kurulu. Genel Müdürün gö
revinden uzaklaştırılmasını istediği takdirde, 
Genel Müdür, atanmasındaki usule uyularak gö
revinden uzaklaştırılır. Genel Müdür, Yönetim 
Kurulunun yazılı görüşü alındıktan sonra, millî 

güvenliği, kamu düzenini veya Devletin dış mü
nasebetlerinin sağlamlığını korumak amaciyle 
Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle görevinden 
uzaklaştı olabilir.» Bu fıkrada Genel Müdürün 
görevinden uzaklaştırılması iki şekilde izah edil
miş. Bu hususu açıklamanızı rica edeceğim. 

GECİCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Şimdi, bunlardan bir 
tanesi bütün atanmalardaki genel sisteme uygun 
olarak atandığı sisteme ve usule göre uzafclaştı-
rılabilir. İktisadi Devlet Teşekküllerindeki sis
tem budur. 

Buyurduğunuz ikinci husus genel müdür, ge
nel müdür niteliğini kaybetmesi halinde, Yöne
tim Kurulunun talebi ile yani orijinatür, ora
dan başlamak suretiyle uzaklaştırılması öngörül
müştür. Yani bu görevi esnasında niteliğini kay
beder durumda ise, bundan evvelki maddede 
vardır, bu dördüncü maddede daha evvel Yö
netim Kurulu üyeleri de zamanla böyle bir nite
liği kaybederlerse, Yönetim Kurulunun müraca
atı ile gene onların uzaklaştırılmaları hususu ni
teliği ödevi süresince kaybetmesini öngörüyor. 
Atanmada ise aksi makanizma çalışmaktadır. 

FARILK IŞIK (Van) — Birinci şıkkı Dev
let Şûrasına müracaat hakkı yok mudur? 

BAŞKAN —• Devlet Şûrasına müracaat ede
ni ivecek midir? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yok, Ana
yasa maddesi bu. Anayasaya göre hiçbir eylem
den sorumlu olmuyor, burada Anayasanın temi
natı altındadır. 

BAŞKAN — Yalnız ikinci uzaklaştırma usu
lünde kısıtlama yapılıyor. 

Sayın sözcü; üçüncü fıkradaki, (İktisadi ve 
Sosyal Bilimler) terimine hukuk fakülteleri dâ
hil midir? Umum Müdürün tâyini için? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi bu
rada bir şüphe ortaya çıkıyor. İktisadi ve Sos
yal Bilimlerden yüksek öğrenim yapmış olması 
veya radyo, televizyon konularında eğitim gör
müş olması kaydım bizde yeterli görmediğimiz
den komisyonda muhtemel yeter nitelikte kim
senin atanması sağlayamaz, düşüncesi ile fıkra
da, değişiklik yapılarak genel müdürlüğü yapa
bilecek: bilgi ve nitelikte, tecrübede olması tek
rar kayıt altına alınmıştır ki; her hangi bir ge
nel müdür vasfını alan kimse buraya gelemiye-
cektir. Burada bu genel müdürlüğü yapabilecek 
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bilgi ve tecrübesi olması, diğer öğretini kolların
da da yeter bir öğrenim yapmış bulunması el
bette lâzımdır. Demin Sayın Eyidoğan'ııı soru
suna cevap arz etmiştim; sosyal bilimler konu
suna Siyasal Bilgiler Fakültesi de dâhildir. Hu
kuk Fakültesi de dâhildir. 

BAŞKAN — Sayın Açar sual mi soracaksı
nız? 

EMİN AÇAR (Manisa) — Hukuk Fakültesi 
do dâhil midir? 

BAŞKAN — Dâhildir efendim. Başka söz 
ist iyen... Tok. Maddeyi, birinci fıkrası, «Genel 
Müdür, Tönctim Kurulunun Turizm \re Tanıtma 
Bakanlığına inhası ve Bakanın teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulunun kararnamesi ile atanır.» 
sekliyle, düzeltilmiş olarak, oylarınıza arz ediyo
rum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Değiştirme olduğu için acık oy
larınıza arz edilecektir. 

Danışma kurulları : 
MADDE 10. — Yönetim kurulu, radyo ve 

televizyon hizmetleriyle ilgili konularda danış
mak üzere kurullar kurabilir. 

Her radyo dinleme bölgesi için mahallî ihti
yaçların tesbit edilmesini ve karşılanmasını ko
laylaştırmak üzere, mahallî bölge danışma ku
rulları. kurmaya genel müdür yetkilidir. Bölge 
radyo müdürü bu kurullara katılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Yayınlarla ilgili hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yayın Esasları 

Hükümet bildiri ve konuşmaları : 
.MADDE 1.1. — 1. Kurum, Hükümet bildiri

lerini ve Hükümet adına yapılacak konuşmaları, 
sadece Hükümeti bağlamak kaydiyle yayınla
makla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet 
bildirisi veya konuşması olduğunu yayını sırasın
da açıklar. 

Hükümet bildirilerine ait metinlerin yazılı 
yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzala
rını taşıması şarttır. 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya 
kendi bakanlıklarının işleriyle ilgili olan konular
da Bakanlar Kurulu üyelerinin yapacakları ko-
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misinalara dair yayın istekleri, Başbakanın veya 
görevlendireceği bir Bakanın imzasiyle yapılır. 

2. Hükümete dâhil olııuyan siyasi partiler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sında grup kurma hakkına sahibolmak şartiyle 
yukarıdaki bendde-söz konusu Hükümet bildirisi 
veya konuşmalarında, kendileriyle Hükümet veya 
Hükümete dâhil siyasi partilerden birisi arasın
da tartışmalı olan bir konuda kendi görüsünün 
münakaşa veya tenkicl edildiğini ileri sürerek bu 
bildiri veya konuşmaya cevap vermek suretiyle bu 
konudaki kendi görüşünü açıklamak isterse, bu 
istem Siyasi Yayınlar Hakem Kuruluna derhal 
havale edilir. 

ilgili siyasi partinin bu İlendin 1 nci fıkrasın
da söz konusu isteminin, Hükümet bildirisi veya 
konuşmasının yayınlanmasından iki tanı gün 
içinde o siyasi partinin Genel Başkanının veya 
ona vekillik etme yetkisine sahip parti merciinin 
imzasiyle Kurum Genel Müdürlüğüne iki örnek 
halinde yapılması gereklidir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, bu istemi, 
Genel Müdürlükçe havale edilir edilmez derhal 
incelemeye başlar ve kararını en gec iki gün için
de verir. Bu karar, yaziyle ilgili siyasi partinin 
Genel Başkanlığına derhal bildirilir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu istemi 
kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti adına 

Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdürün 
teklifi üzerine Yönetim Kurulu karariyle atanır
lar. Görevlerinden uzaklaştırılmaları aynı usule 
göre olur. 

3. Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek 
için : 

a) İktisadi ve sosyal bilimler veyahut haber
leşme veya radyo - televizyon tekniği veya prog
ramcılığı alanında yüksek öğrenim yapmış ol
mak; 

b) Kurumun Genel Müdürlük veya Yardım
cılığı görevini yerine getirebilecek bilgi ve tecrü
beye; ve 

c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin 
A, B, O, H ve V bendlerindeki niteliklere sahip 
bulunmak gerektir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Buyurun Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, bu 
11 nci maddede bendenizin öğrenmek istediği 
üç husus var. 
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Birincisi; 1 nei bendde, 2 nci fıkra gibi olu

yor, «Hükümet bildirilerine ait metinlerin yazı
lı yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin im
zalarını taşıması şarttır» denilmektedir. Zanne
dersem, burada bir eksiklik var. «Hükümet bil
dirilerine ait metinlerin yazılı» burada bir 
(virgül) olması lâzım veya «ve gelecek ve ya
yın isteğinin de verilmesi ve yetkililerin imza
larım taşıması şarttır.» şeklinde olması lâzım
dır. zannedersem. Bu hususta komisyon beni 
tenvir buyursun. Bu bir. 

iki; bend ikide, «Hükümete dâhil olmıyan 
siyasi partiler, Türkiye Büyük' Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında grup kurma hakkına sa-
hibolnuık şartiyle.» diye bir ibare var. 

Mer'i olan 1957 tarihli Tüzüktür Bu Tüzüğe 
göre bir partinin grup kurması için 10 kişilik 
âza ile mümkündür. Hatırladığıma güre, bizim 
yeni yapmakta olduğumuz tüzükte de yine Se
nato için 10, Millet Meclisi için de 10 dur. 

Simdi buradaki ifadeye göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısında grup 
kurma hakkına sahibolmak şartiyle diye dola
şık ve çapraşık, ileride itirazı mucip bir hal ile 
madde yazılmıştır. Yani, 6 tane senatörü veya 
4, 5 milletvekili vardır, işte efendim, madde 
açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı
sı değil mi, birleşik toplantı değil mi? İşte 10 
kişiyiz. Biz de şu şekilde bu maddeden istifade 
etmek istiyoruz deyince, bu maddeye göre ile
ride bir iltibas meydana gelir ve bundan da hiç 
kimse sakınamaz. 

2. Halen böyle bir vaziyet yoktur, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki partilerin durumuna 
göre. 

Birleşik toplantıdan bahsedildiğine göre bü
tün partiler grup kuruyor vaziyettedir. Ama, 
ileride böyle bir hal olabilir, tki. 

Üç; bu 11 nci madde 5680 sayılı Kanunun 
muhtelif tadilleriyle. zamanında falan kanunla 
•6738 sayılı Kanunla ve hatırımda kaldığına gö
re Millî Birlik zamanında çıkan 102 sayılı Ka
nunla tadil edilen 19 ucu maddesine mümas ve
ya mümasil hükümler taşımaktadır. Yani bir 
nevi tekzip hakkını gösteren bir maddedir. Şim
di hal böyle olunca bendeniz Komisyondan iki 
sual soruyorum : 

1. Her hangi bir partinin yürürlükte olan 
Matbuat Kanununun 19 nen maddesine göre 

mahkemeye müracaat ederek tekzip hakkı var 
mıdır? 

2. Varsa, bu maddeye göre o parti tarafın
dan yapılan itirazdan evvel veya sonra mahke
me kararı getirirse, o parti tekzip kararı, yani, 
hani şu gazetelerde, bugün, yarını yamalak yaz-
dığı«Mahkemelerden aldığımız tekziptir» diye, 
bir harfi sol satırda, bir harfi sağ satırda. Böy
le bir tekzip vardır. Bu şekilde bir de tekzip 
getirirse, bunu komisyon ve Hükümet ne düşü
nüyor? Bir taraftan mahkeme kararı ile tek
zip, bir taraftan da böyle siyasi yayınlar hakem 
kuruluna havale ile tekzip... Bu nasıl mümkün 
olacak? Bu hususta komisyonun bendenizi ten
vir etmesini rica ediyorum. Saygılarımı suna
rım. 

KOMİSYON' SÖZCÜSÜ AHMET YILDIZ 
(Tabiî Üye) - - Bir tadil Önergesi hazırlıyor
dum. Anlıyamadım, SMII kısmını tekrarlar mısı
nız? 

M.l.THlTTİX KİLİÇ (Devamla) — Sayın Yıl
dız. şimdi bu ikinci bendin sonunda diyor ki, 
«Hükümete dâhil siyasi partilerden birisi ara
sında tartışmalı olan bir konuda kendi görüşü
nün münakaşa veya teukid edildiğini ileri süre
rek, ikinci maddenin birinci bendine göre Hü
kümet bir bildiri yayınladı. Burasını biraz 
önce söyledik. İkinci fıkranın ifadesindeki grup 
kurma meselesini de bir tarafa bıraktık. Bura
da bir siyasi parti diyor ki, «benim görüşüm 
tcnkid edildi ve münakaşa konusu yapıldı. Ben 
buna şu itirazı yapıyorum» diyor. 

Bendeniz şimdi Hükümetten ve Komisyon
dan soruyorum. Yürürlükte olan .Basın Kanu
nunun 19 ucu maddesi mucibince mahkemeler 
tarafından yapılan tekzipler vardır. Hakkı, 
menfaati haleldar edilen bir kimse evvelâ Sulh 
Mahkemesine müraeat eder, bir tekzip kararı 
alır. Bilindiği üzere gazeteci de buna 24 saat 
içinde itiraz eder ve Asliye Ceza Mahkemesi 
kesin olarak, kabili temyiz olmamak üzere, bir 
karar verir. Bu parti iki yolu da. ihtiyar ederse, 
yani hem mahkemeye müracaat edip bir tekzip 
getirir ise hem de dilekçe ile müracaat ederse 
orada da iki şık derpiş ediyorum Mahkeme ka
rarını evvel getirir sonra dilekçe ile unüracaat 
ederse veya evvelâ dilekçe ile müracaat eder sonra 
mahkeme kararını getirirse ne olacak? Yani ka
rışık bir durum olmuyor mu? tki türlü bir tek-
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zip olmuyor mu i? Bu hususta malumat rica 
ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Komisyon 
adına Sayın Yıldız buyumn. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET VI I,DİZ 
(Tabiî Üye) — Sayın, arkadaşlar. Sayın Kılıç'm 
ikinci fıkrada buyurdukları husus, yanlış an
laşılmaya sebebiyet vermiyeceği kanısındayiz. 
Okuyalım, arzu buyurursanız: «Hükümet.(bildi
rilerine «ait metinlerinin yazılı yayını isteği ile 
verilmesi.» Sözlü yayın isteğiyle değil, yani ya
zılı yayın isteği vasfı vardır. Yani yayın iste
ği yazılı olacak. Yazılı yayın isteği ile verilmesi, 
Telefonla değil, sözlü değil, yazı ile yayın is
teği istemesi ile ve yetkililerin imzasını taşıması 
şarttır. Akla şöyle gelebilir. Yazılı yayın is
teği şevklinde bir deyim olarak kelime birleşimi 
haline gelmiş. O bakımdan anlamada bizce bir 
yanlışlık yoktur. 

ikinci görüşleri haklıdır. Biz onun için za
ten Başkanlığa 'bir önerge sunuyoruz, (idden 
Hükümete dâhil olmıyan siyasi partilerin,!1. B. 
M. M. Birleşik toplantısında değil, T. B. M. 
Meclisinde grup kurma hakkını haiz. Bu Mil
let Meclisinden de böyle geldiği için, burada'ki 
önergemizi takdirlerinize sunuyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız «Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grup kurma tabiri sarih olmuyor. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi» bir deyimdir. 
Bu deyim ayrı ayrı Cumhuriyet Senatosunu ve 
Millet Meclisini kapsamaktadır. Bundan mak
sadınız, ayrı 'ayrı yasama organları mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grup kurmak, kanun içinde Senato
da grup kurmak. Yasama organlarını kastediyo
ruz. 

BAŞKAN —• Tabiri tasrih etseniz da'ha iyi 
olaieak. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Yeni yasama organla
rındaki grup. 

BAŞKAN — Tamam. T. B. M. M. gerçi bir 
terimdir ama bizde öyle 'anlaşılıyor ki, birleşik 
toplantı yahut ayrıca bir T. B. M. Meclisi var
dır, zehabı olduğu için. Yapılacak işler yazılı
dır. Basın Kanununun 19 ucu maddesi sadece 
'basın yoliyle ;bu organla değildir. O ibakımdan 
sanırım ki, Sayın Kılıç o sözle, tekziple cevap 
verme'k hakkı bu kanunla geldiği zaman orada 

eğer bir görüşleri varsa daha açık görüşürüz. 
Burada, özellikle yayın organı Radyo ve Tele
vizyonla yapılan yayınlardaki itirazın siyasi 
hâ, kem kuruluna gön deri1 m esi öngörülmüştür. 
Saygılarını la. 

BAŞKAN ----- Sayın Ağırnaslı söz mü, sual 
mi? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz, 

BAŞKAN — O halde buyurun. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, bu İ l nei maddenin ikinci 
bendindeki hakkın dalha şümullü tutulmasın
da fayda olduğu mütalâasındayum. 

Grup kuramamış bir siysi partide Hükü
met kanadına men'sup bir siyasi parti ile çe
kişme halinde bu yola başvurabilmelidir. 
Çünkü, zaten gidilen yol ha Kem kuruluna 
.müracaattan ibarettir. Hakem kurulu bunun 
hukukan neşrinin lâzım gelip galmiyeceği key
fiyetini tâyin edecektir. Bu itibarla, grup 
kurma talhdidiııin kaldırılmasını ve «Parlâmen
toda temsilci bulunduran siyası partilere» de
mek suretiyle kabulünde isabet vardır. Za
manla partilerin bünyeleri değişecektir. Bü
yük partiler küeülebilir, küçük olan partiler 
büyüyebilir, ıbâzıları kalkabilir, hâizi yeni par
tiler •gelefbiliı*. Bunların 'hepsi elbette ki bugün
kü siyasi gelişim kinde mümkün olan, hattâ 
zaruri olan hususlardır. 

Bu itibarla yarın, bugünün büyük görülen 
'bir partisi çok küçülmüş ve grup kuramamış 
bir halde 'bulunabilir. Niçin «siyasi bir haktan 
onu yoksun kılalım? Ve neden hakkın özüne 
dokunur mahiyette Hükümet kanadına mensup 
bir siyasi teşekkül ile onun arasında bir müna
kaşa olduğu takdirde tek taraflı, sadece Hü
kümet kanadının partisini konuşma hakkına ve 
radyodan söyletme hakkına sahip kılalım da 
ötekini kılmıyalım ? Bu bir kısıtlama olur. Ve 
hakkın özüne de taallûk eder. Bu itibarla Ana
yasanın da icaplarına aykırı düşer, bu haliyle 
kanun. Bu sebeple ben istirham edeceğim, muh
teremi arkadaşlarım kabul buyursunlar ka-nIl
ının sevk esprisinde de bu vardır, öyle görü
nüyor. Bu hakkın özü bakımından, Anayasa
ya uygunluk bakımından bu şekle koyalım ve 
Parlâmentoda temsilci bulunduran partiler de
mekle iktifa edelim. Çünkü kimin büyüyece
ği, kimin kik;(ileceği daha 'belli değil. 
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Bu 'hususta 'bil''do t a k r i r vereceğim, kabul 

buyurmanızı ist irham edeceğim. Teşekkür ede
rim. .Hürmetlerimle. 

'BAŞMAN — Başka söz isi iyen? Yok. Sayın 
Ağırnasl ı 'mn takr i r in i bek I iveceğiz. 

Sizin teklifiniz şu şekilde mi olacak Sayın 
Yıldız-? «Hükümete dâhil olımıyan siyasi par
tiler. yasama organlarında.. .»' 

lUı şe'kilde mi değişt ir i lecek? Y»oksa, «.Hü
kümete dâ'hil olınıyan siyasi part i lerin Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisinde g rup 
kurma hakk ına salhib'ol.maları şartiylo» şeklin
de mi olacak? 

CUCİC! KOMİSYON SÖZCÜSÜ , A n M K T 
YILDIZ (Tabiî Üye) — TToı- iki şekilde de ola-
hil ir . 

BAŞKAN - - O halde «Hükümete dâhil ol-
mıyan siya'si par'tilerin Cumhuriyet Senatosu 
veya Millet Me'elisinde g rup kurma hakkına 
sahibolmaları şartiylo...» şeklinde olması daha 
uygun görülmüş ve bu tarzda düzelti lmiştir . 

Sayın Ağırmvslı, sizin teklifinizi bekliyoruz. 
A<;ık oylarını kullanınıyan sayın üyeler kul

lansınlar. 
7>ört madde için açık aylamı a işlemi bitmiş

tir. 

Yüksek Başkanlığa. 

2 nci. benddeki grup 'kınıma kaydı Anaya
sanın özünü zedelemektedir . Bu da arz etti
ğim diğer sebeplerle «Par lâmentoda» veya 
«Teşriî o rganda teım'silci 'bulunduran siyasi 
part i ler» olarak değiştiri lmesini arz ve teklif 
ederim. 

A n k a r a 
Niyazi Ağ ın ı asi ı 

'.BAŞKAN — ikincisi, fıkrayı komisyon; 
«2. ıHükümete dâhil oluııyan siyasi par t i ler , 
Cumhur iye t Senatosunda veya 'Millet Meclisin
de grup kurma, hakkına sahi'bolmak şarkiyle, 
yukarda 'ki bendde söz konusu» diye başlamak
t a ; Sayın Ağırnaıslı'nın, «grup kaydının (kaldı
r ı larak teşri organda temsilci bu lunduran» 
yani tek -bir temsilciyi her hangi bir Mecliste 
bu lunduran siyasi pa r t i l e r hu 'ha'ktan istifade 
edilişin şeklindedir . 

Önerigeyi t e k r a r oku tup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Niyazi. Ağırnasl ı 'nın önergesi t ek ra r okun
du.) 

BAŞKAN —- Komisyon katı l ıyor mu? 
(i HOİOİ K< )M İıSYON SÖZ( *ÜSÜ AFİM KT 

YİLDİZ (Tabiî Üye) — K a t ı l m ı y o r u z etendim. 
BAŞKAN - - riük'ümet ? Kat ı lmıyor . Öner

genin d ikka te alınıp alınmaıma'sı huLSusunu oy
larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kaini I 
edenler... lOtmiyenlor... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi. 2 nci bendin başı : 

(2. H ü k ü m e t e dâ'hil olmıyaıı siyasi part i 
ler, Cumhuriyet Senatosunda veya Millet Mec
lisinde grup kurma hakfkuıa sahibotmak) diye 
düzel!ilen 1/1 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Ktmiyenlor... Kaibrıl 
edilmiştir. 

Değiştirme vukua, geldiği irin açık oylarınıza 
arz edilecekt ir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu : 
MADDU 12. -Siyasi Yayınlar Hakem Kuru

lu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk 
Fakülteleri Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, 
Kamu İdaresi ve İnsan Hakları kürsülerinin en 
kıdemli birer öğreliın üyesinden olmak üzere -'î ki
şiden kurulur . Bu kürsülerin diğer öğretim üye
leri, kıdem sırasiyle yedek üyelik yapar lar . 

Kurulun asıl ve yedek üyelerinin her hangi 
bir siyasi partiye mensubolmaması ve üç yıl önce
sine kadar her hangi bir siyasi parti ile üyelik 
ilişiğinin bulunmaması şart t ı r . 

Kn kıdemli asıl üye Kurulun Başkanıdır . 
Kurul, üye tamsayısı ile toplanır vo salt ço

ğunlukla. karar alır. 
Toplantıya, katılnııyan asıl üyelerin yerine 

yedek üye çağrılır. 
Başkan, Kuru lun zamanında, toplanmasını sağ-

lıyacak tedbirleri alır. 
Başkanın izinli veya. özürlü olması halinde, bu 

görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye yapar . 
Kurul, (ionol Müdürün çağrısı üzerine topla

nır. Cenel Müdürün gerekçeli istemi veya Kuru
lun re'sen gerekli görmesi üzerine, Kurul , Cenel 
Müdürü veya. görevlendireceği bir yardımcısını, 
oy hakkı olmaksızın, toplantısına, davet edebilir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyeiı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... KItıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirme vardır, açık oylarınıza arz edile
cektir. 

T. B. M. Meclisi Saati : 
MADDK l;i. — Kurum, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senato-
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su ve Millet Meclisi genel kurullarının görüşme
lerini yayınlamak için, bunların toplantı gün
lerinde, uygun dinleme saatlerinde lıer yirmi da
kikadan az olmamak üzere bir yayın süresi ayırır. 

BAŞKAN — Tabiî madde yanlıştır. Doğru
su nedir Sayın Yıldız"? Her dinlenme saatlerin
de her gün 20 dakikadan az olmamak üzere 
bir yayın süresi ayırır. Böylemi Sayın Yıldız? 

GEOici KOMISYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YİLDİZ (Tabiî Üye) — Orda her, yok. O yan
lıştır. Dinlenme saatlerinde 20 dakikadan az 
olmamak üzere bir yayın süresi ayırır. 

BAŞKAN — «Dinlenme saatlerinde 20 daki
kadan az olmamak üzere bir yayın süresi ayırır» 
şeklinde mi düzeltiyorsunuz ? Yani şöyle; «ku
rum, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel kurul la ti
nin görüşmelerini yayınlamak için, bunların 
toplantı günlerinde, uygun dinlenme saatlerin
de 20 dakikadan az olmamak üzere bir yayım 
süresi ayırır.» Tamam mı Sayın Yıldız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Yalnız «her» kelime
si kalkacak efendim. 

BAŞKAN — Ben okurken «her» kelimesini 
kaldırdım. Başka söz isteyen? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir sual sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın sözcü zapta geçebilmesi 
için lütfen kürsüye buyurun. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, 
T. B. M. M. saatinde mûtadolduğu üzere senatör 
ve milletvekillerinin adları yayınlanacak mı, 
yoksa umumi olarak T. B. M. M. inde şöyle bir 
söz cereyan etmiştir mi denecek? Onun izahını 
istirham ediyorum, yoksa, vuzuh yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Bu husus komisyonda 
da görüşüldü. Fakat kanunda böyle bir şeyin 
olmasının yeri olmıyacağı kanısına varıldı. Çün
kü, bunun zamanla gelişen geleneklere göre uy
gulanmasına devam eder düşünüldü. Kanunda 
herkesin adını söylemek suretiyle yayınlanır 
diye teferruatlı bir ifade konulmaması şıkkı se
çildi komisyonda. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis, 

muhterem arkadaşlar. 13 neü maddeye göre Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, 
Cumhuriyet Senatosu ve- Millet Meclisi genel 
kurullarının görüşmelerini yayınlamak: için, bun
ların toplantı günlerinde uygun dinleme saatle
rinde 20 dakikadan az olmamak üzere bir yayın 
süresi ayı rıhr. 

Şimdi Hükümet konuşacak ve -şimdiye ka
dar rasladığımız umumiyetle 'böyledir- bu 20 
dakikanın 18 dakikasını Hükümet sözcüsü, Ba
kan konuşacak, geri kalan 2 dakikasında da bü
tün Meclisin faaliyetlerine aidolan meseleler bu 
iki dakikanın içinde izah edilecek. (Binaenaleyh; 
buraya şöyle bir kayıt koymak lâzım gelir ki 
«Hükümet âzasiyle, Meclis azasının konuşma 
dakikaları, 'birbirlerine hiç, olmazsa eşit olmalı
dır». Şimdiye kadar ıgördüğümüz tatbikat umu
miyet itibariyle Hükümet sözcülerinin bütün 
saati aldığı ve Meclis üyelerinin falan filân ko
nuşmuştur şeklinde hiçbir fikri ihtiva etmiyen 
bir tarzda yayın yapıldığı görülmektedir. Bu
nun içindir ki; Hükümet âzalarının, Bakan ve 
Bakanların, Komisyon sözcülerinin miktarları 
kadar üyelere de hak ayrılması yerinde olur. 
Ama denilecek ki Hükümetin bir âzası vardır. 
iBinaenaleyh, onun konuşmasına göre miktarı 
üçer dakika olursa 20 defa konuştu mu konuş
ma zamanları üçer dakikadan ıbu saate sığmaz. 
Hiç. olmazsa konuşan azanın ve üyenin fikirle
rini orada tebarüz ettirmek şarttır ve lüzumlu
dur. Aksi takdirde burada radyonun muhtari
yeti meselesi mevzuubahis olamaz. Ve böylece 
bir n'eşrayaıt, bir Büyük Millet Meclisi neşriya
tını idare etmek de muhtar bir idare zihni
yetiyle kabilitelif bulunamaz. Bu noktanın bil
hassa bu maddede tadil edilmesi veya Hükümet 
•sözcüleriyle Meclis üyelerinin dakikalarının ay
nı olmasına ihtimam edilmesini bilhassa istirham 
etmekteyim. Tadil hakkında bir teklif yapaca
ğım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ege, Sayın 
Ağırnaslı da konuşsun ondan sonra siz. 

Buyurun efendim. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar; Baki Güzey arkadaşımız da kıs
men temas buyurdular, evet, belki Hükümetin 
ımemlekette bâzı idari birtakım mülâhazalarla, 
politik birtakım mülâhazalarla radyodan konuş
masında hakikaten sınırlı bulunmasında isabet 
olabilir. Fakat biz radyonun muhtariyeti der
ken, hiçbir şekilde Hükümet murakabesi altın-
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C. Senatosu B : 122 
da, Hükümet tahakkümü altında, muhalefetin 
ve muhalefete mensup zevatın fikirlerinin ica
bında hiç yer verilmiyecek kadar tahdidi mâna
sını hiçbir şekilde anlamadık. Ve hu 'gerçekten 
Anayasanın emrettiği hakkın özüne dokunan, 
•hürriyeti kısıtlıyan bir hüküm mahiyetindedir. 
Bundan evvelki madde de maalesef öyle oldu. 
Şüphesiz ki onun kanunlaştığı takdirde iptali 
yolu düşünülecektir. O ayrı mesele. Ama, muh
terem Senatonun dikkat nazarını çekmek iste
rim. (Bu hali ile ıbu kanun kabul edildiği tak
dirde, hiçbir (şekilde vatandaşlar fikir sahibi ola-
mıyaeaklardır. Hükümetin noktai nazarına kar
ışı muhalefetin muhtelif cenahından muhtelif ze
vatın fikirleri ne olmuştur? Vatandaş bir hâkem 
durumunda bir fikir sahibi olmak imkânından 
mahrum edilmiş olacaktır. IBasm organlarından 
da 'umumiyetle mahrum olması mümkün olan 
muhalefet cenahının fikrinin aksettirilmemesi, 
ayrı radyo istasyonları vesaire kurma yetkisi de 
tanımadığımıza göre, hürriyetin tamamen lâfzı 
mânada kalması giıbi bir netice doğuracaktır. 
ıBen Anayasamızın ruhu ile bağdaşır bir cihet 
görmiyorum. Efendim: «filân, filân, filân Mil
letvekili veya Senatörler kişisel görüşlerini açık
ladılar». Bunun yanında, Hükümet sözcüsü, 
efendim, kıymetli arkadaşlarımız, meselâ, Coş
kun Kırca, «Şöyle dedi» deyip yarım sayfalık 
bir metin okunur.. Yok arkadaşlar. Bunun ar
kasında, ne demiştir muhalefete mensup arka
daşlar?... isini tesadüfen aklıma geldi; Coşkun 
(Kırca misali; ne demiştir muhalefet mensupla
rı da, müsaade 'buyurun da hâkem vaziyetinde 
olan millete, o cephe de açıklansın. Niye sakı
nıyoruz? Hiç olmazsa 4 cümle :ilc. Kişisel görüş
leri denilen zevatta ıbir siyasi partinin mensup
larıdır, o da açıklanmış olsun ki; milletin vicda
nında, maşerî vicdanda bir hüküm tesisi müm
kün olabilsin. 

Muhterem arkadaşlar: ıKanunıları tatbik eden
lerin iyi olmaları, hüsnüniyetli olmaları kifayet 
etmez. Suiniyetli oldukları takdirde dahi kanu
nu kötüye kullanmaları mümkün olmıyacak ni
telikte ve güçte hükümler çıkartmazsanız bu ka
nunlar daima kötüye .kullanılabilir. Ve ıbu silâh 
da sahibine hiçbir zaman sadakat göstermez. 
Bugün Hükümette olan yarın muhalefette, bugün 
muhalefette olan yarın Hükümette olduğu zaman 
aynı silâhı onlara da aynı şekilde tatbik edilebi
lir. Bu itibarla bunlarda bu derece dar davran-
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maya lüzum yoktur. Baki (Jüzey arkadaşınım ifa
de ettikleri gibi hiçolmazsa Hükümet Sözcüsünün 
işgal ettiği zamanı tekabül edecek bir zamanı da 
muhalefet sözcülerine paylaştırmak suretiyle on
ların mütalâalarının da millete duyurulması za
ruretine inanıyoruz. Ve bu 11 nci madde ile de 
adeta paraleldir. O da çok mühimdi maalesef geç
miş oklu. Belki tekriri müzakere istirhamında 
bulunurum. Yüksek Senatodan. Bu meselede bu 
kadar imsakli davranmaya, ve bu derece disiplin 
tesisine gitmiyelim arkadaşlar. Bu, hürriyetle ve 
yeni Anayasamızın getirdiği ruh ile bağdaşamaz 
muhterem arkadaşlarım. Takdir Yüce Senatonun
dur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRKT TlTNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu müzakere mevzuu 13 
ncü maddede, Türkiye Büyük Millet Meelisi top
lantısından, Cumhuriyet Senatosu toplantısın
dan ve Millet Meclisi toplantısından bahsediliyor. 
Umumiyetle bu Meclislerin aynı günde toplan
dıkları da vâki olmaktadır. Meselâ bugün Millet 
Meclisi de faaliyettedir, Senota da faaliyettedir. 
Buradaki, maddedeki şu 20 dakikalık müddet her 
iki Meclise de mi aittir, yoksa, her iki Meclise 
veya üç Meclise ayrı ayrı mı müddet tanınmıştır? 
Kabul edilmiştir?. Sayın Sözcü tarafından bunun 
açıklanmasının faydalı olduğu kanaatindeyim. 
Bunu rica ediyorum, bir. 

2 ncisi, arkadaşlarım çok güzel ifade buyur
dular; kanunlar kötü niyetleri bertaraf etmek 
için çıkarılır, iyi tedvin edilmiyen, sarahat ih
tiva etmiyen bir kanunu da, çok iyi bir idareci, 
tatbikatçı çok iyi bir şekilde tatbik eder. Fakat, 
vâzıı kanunun asıl maksadı asıl niyeti ve kararı 
kötü ihtimalleri önlemek olmalıdır. 

Şu memlekette radyo yayınından çok şeyler 
gördük ve iktidarların, maalesef muhalefetin sesi
ni duyurmamak için ve zıt fikiri duyurmamak 
için büyük çaba sarf ettikleri bir vakıadır. Bunu 
iktirdarda iken yapmıştır, muhalefette bu hak
kı istemiştir. Tekrar iktidara geldiği zaman 
ise maalesef bu hakkı ketmetmeye yok etmeye 
çalışmıştır. Bu bir vakıadır. Binaenaleyh, ar
kadaşlarımızın fikirlerinde büyük bir isabet 
vardır. Hükümetin noktai nazarının açıklan
ması kadar, muhalefetin sesinin de duyurulma
sı, hakem olacak millete şu kanunu yaparken 
nazara almaklığmıız lâzımgelen bir kaide olduğu 
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C. Senatosu B : 122 
kanaatindeyim. Ve bu hususta vuzuh verilme
sini istirham ederim. 

BAŞKAN —- Başka söz istiyent 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Söz istemiştim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aydmer özür dilerim, 

unutmuşum. 
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Arka

daşım niye bağınyomın diye şikâyet etti. Ben 
de bağırdığım halde duyuranııyorıım. Bağırma-
sam nasıl duyuracağım, dedim. 
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Şimdi efendim burada T. B. M. M. saati ki, 

onu takibeden 14 ncü madde vardır bütçe ko
nuşmaları, ondan sonra 15 nci madde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden naklen canlı yayın 
mevzuudur. Bunlar üçü de, radyonun Büyük 
Millet Meclisine aidolan, yayma aidolan madde
lerdir. Bu maddede dikkat buyurulursa «20 da
kikadan az olamaz» kaydı vardır. Yani mu
hakkak parlâmentoda yapılan görüşmeler 20 da
kika içersine sızdırılacaktır, şeklinde değildir. 

Muhterem arkadaşım Niyazi Ağırnaslı haklı 
olarak dokundu ve daha önce de bu kürsüden 
bendeniz de ifade etmiştim. Parlâmentoda her 
türlü söz hürriyetine sahip olan Parlâmento 
üyelerinin radyo saatindeki yayında isimleri 
dahi zikredilmeden bir üye şunu dedi, ikinci 
üye şunu dedi, üçüncü üye bunu dedi şeklinde 
gayet garip bir radyo neşriyatı yapılmaktadır. 
Bütün temennimiz, bunun kanuna ve metne 
geçmesine imkân olmamakla beraber, artık bun
dan sonra, İnşaallah bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra bu tarzdaki yayınlara paydos 
denilsin. Ve yapılan konuşmalar değerince be
lirtilsin. Yani, muhakak, Hükümete şu kadar 
verildi, muhalefete de bu kadar verilsin şeklin
de müzakereleri idare etmek ve neşretmenin de 
imkânı olmadığı kanaatindeyim. Şu şekilde ki, 
nihayet sözlü soru şeklinde, bir kanun müza
keresi şeklinde ve çeşitli mevzular üzerinde 
Meclis veya Senatoda müzakereler yapılmakta
dır. Bu müzakerelerin mikrofondan aksettiri-
lebilmesi, mevzu ile alâkalı, arkadaşların konuş
malarının ehemmiyetlerine göre derecelendiril
mesi lâzımdır. O bakımdan Hükümete bir önce
lik tanınması gibi bir meselenin mevzuubahsol-
maması gerekir. Zaten böyle bir kurum yani müs
takil yahut özel denilen tarzda bir kurum mey
dana geldikten sonra dahi bu kurumun her za
man murakabesi ve üzerinde söz hakkı T. B. M. 
M. nin değil midir? Onun için böyle bir yola 
gidilmiyeceği kanısındayız. 

Efendim, Sayın Nusret Tuna arkadaşımız, 20 
dakika her iki Meclis için de aynı mıdır, diye 
sordular. Bugünkü yeni tatbikattan misal vere
yim. Arkadşalar, bugün bizim Parlâmentoda, 
iki Mecliste, yani Millet Meclisi de, Cumhuri
yet Senatosu da birlikte toplantı yapıyor ve 
bugün 15 dakikayı geçmiyen, zaten Millet Mec
lisinden gelen metne dikkat buyurulursa, - 15 
dakika idi biz 20 dakikaya çıkardık - bu 15 da-

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİDAYET AYDTNER (Devamla) — Efen

dim arkadaşlarımızın hakkı vardır. Bunun hu
kukçular çaresini bulmuşlardır. Teklif ediyo
rum, vaziyet şu, böyle keyfî şekilde her hangi 
bir elden geçip özel fikirleri için, «. . az olma
mak» kelimesinden sonra, «. . ve leh ve aleyhte 
fikir ve mucip sebepleriyle hulâsa etmek üzere» 
ibaresinin konulması yerinde olur kanaatinde
yim. Şimdi, «Olmamak» kelimesinden sonra, 
«Ve leh ve aleyhte fikirler ve mucip sebepleriy
le hulâsa etmek üzere» ibaresini, bu dört keli
meyi koyarsak arkadaşlarımızın bütün endişe
si zail olur ve iş keyfilikten de kurtulmuş olur. 
Arz ettiğim husus ile ilgili bir takrir de takdim 
edeceğim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sayın 
Ege, buyuran. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKFA-
DER CENAP EGE (Aydın) — U fendim, ar
kadaşlarımızın 13 ncü madde üzerinde hassasi
yetle durmalarında, hakikaten, yerden göğe 
kadar hakları vardır. Çünkü, maalesef radyo 
kurulduğu günden bu yana daima iktidarda 
bulunan hükümetlerin arzularını yerine getir
miştir. 

Bunun için muhalefetler daima, susturulmaya 
çalışılmış ve iktidar arzu ettiği şekilde konuş
masını fikirlerini yayınlamasını radyodan im
kân dâhiline sokabilmiştir. Esefle ifade edeyim 
ki, bugün tatbikat yine aynıdır, böyledir. Hükü
met, arzu ettiği zaman, arzu ettiği şekilde rad
yoyu kullanmaktadır; muhalefet partileri ses
lerini hiçbir şekilde duyuramamaktadırlar. Bu 
bakımdan bu maddenin komisyondaki müzake
resi hakikaten uzun olmuştur. Arkadaşlarımız 
ariz anıik bu mevzu üzerinde görüşlerini ve dü
şüncelerini ifade etmişlerdir. 
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kikalık süre içinde Meelisdeki müzakereler 
ehemmiyetli ise bu 15 dakika dolduruluyor, dol-
durulunca Möclis saati için ayrılan süre doldu
ğu için ertesi güne bırakılıyor. 

Muhterem arkadaşlarını, radyo yayınların
da mühim olan'hususlar vardır; radyo yayınla
rının canlı saatleri vardır, ölü saatleri vardır. 
Yani, radyonun çok dinlendiği 'saatler, az din
lendiği saatler vardır. Çok dinlendiği ısaatler 
bilhassa saat 19,00 la saat 21,00 arasındaki sa
atlerdir. Bu saatler en canlı saatlerdir. Bir de 
meselâ, ertesi gün saat 12,00 de radyo neşriya
ta başladığı an radyo dinlenir, ama !bu andaki 
radyonun döllenişi ile akşam saat 19 - 21 ara
sındaki dinlenişi arasında fark vardır. Meselâ 
Millet Meclisinin müzakerelerini akşam saat 
21 e veya 22 ye almak, Senatonun müzakerele
rini ertesi günü saat 12 ye koymak herhalde 
âdilâne bir hareket tarzı olmuyor. Onun için 
bu hususun kanunda 'ayrı ayrı belirtilmesine 
imkân yoktur. Ancak ve ancak bu işler bir yö
netmelikle yürütülecektir. Bu yönetmelik ya
pılırken Meclisin ve Meclis üyelerinin bu mev-
,zudaki görüşlerini, düşüncelerini göz önüne al
mak lâzumdır. Ve bilhassa (konuşma yapan, fi
kir beyan eden her üyenin ismi muhakkak ifade 
edilmelidir. 13u gayet gariptir. Bir kaç kere 
tenkid ettik, maalesef kaale alınmamıştır. Koca 
Parlâmentoda, Mecliste veya Senatoda konuşan 
bir üyenin bir soru münasebetiyle veya her 
hangi (bir madde üzerinde konuşma yapmıştır 
diye isminin geçmemesi İkadar garip 'bir vazi
yet olamaz. Bu hallerde halledilecektir. Ancak 
maddede böyle bir değişiklik yapacak husus 
göremiyoruz. Eğer madde olduğu gibi yüksek 
tasvibinize mazhar olursa, kabul edilir; ondan 
sonraki maddelerde de zaten bu radyodan nakil 
meselelerine, mevzuuna ehemmiyet verildiği lr) 
nei maddede görül ecelktir. 

Hükümete tanınan hak kadar, muhalefet 
partilerine de hak tanınması kaydı da vardır. 
Maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Güzey sual mi ? 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) Evet. Muhterem Ko

misyon başkanı ehemmiyet derecesine göre di
yor. Bu ehemmiyet derecesini kim takdir ede
cek? Fikrin ehemmiyetini takdir edecek olan 
kimdir? Gelecek oraya bir muhabir not tuta
caktır. Bu takdir neyle olacaktır? Soracağını 
en mühim nokta da bu tedvin tarzı ile hakika-
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ten bunları temin etmek mümkün müdür? Bu 
da kanundan mülhem olacaktır. Bu maddeden 
ilham alacak, bu da 'kâfi gelecektir Arkadaşı
mız diyor ki, bu kâfidir. Bence kendileri haki
katen bu maddenin kâfi olduğu kanaatinde imi
dir? Bunu sormak isterim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN-
DEK CENAP EGE (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şu noktayı arz etmek isterim ki, 
bugün hazırlanmakta olan Meclis saati hakika
ten tatminkâr değildir. Biraz önce de ifade et
miştim, ancak, bu meselenin bir yönetmelik ille 
ele alınmasından 'kastımız, her şeyden önce Par
lâmento saatini idare edecek olan-bunu her 
hangi bir kasıtla, söylemiyorum - fakat mesleke 
yeni girmiş olabilir. Bir muhabir değildir. Bu 
işin mütehassısı olacak bir zattır. Yanında bel
ki de bir yardımcısı bulunacaktır. Hatla, bun
lar iki tarafta müzakereler takibediieeeğine gö
re, birkaç kişiden müteşekkil olmaları gerekir. 
Bu, kurulacak olan yeni kurumun, yönetim ku
ruluna aidolan vazifeleri nıeyamndadır. Ve 
biı- yönetmelik yapılacaktır. 

Şimdi burada, takdir hakkını kullanmak me
selesi; efendim, Hükümete şu kadar imkân ve
rildiği takdirde muhalefete de bu kadar verlilir 
ve falan üyeye de bu .kadar verilir diye bir ka
yıt koymaya imkân yoktur, olamaz. Sonra mü
zakerelerin çeşidine ve çeşnisine göre Meclis 
saatlerinin hazırlanmasında da değişiklikler ola
caktır. Farzı muhal bu konuşmalar bir bütçe 
müzakereleri zamanına aitse o zamanki Meclis 
saatinin hazırlanması her halde 20 dakikadan 
ibaret kalmıyacaktır. Değişiklik olacaktır. O 
zaman tabiîdir ki, aşağıda raslıyacağınıız mad
delerde olduğu gibi grupların bütçenin tümü 
üzerindeki görüşlerini 'belirten sözcülerin ko
nuşmaları yarım saat müddet içinde radyodan 
verilecdktir. 

Bunun dışında sözlü soru, kanun müzakere
si, ıher hangi bir açık fgörüşme daha akla gele-
Ibileeek çeşitli 'müzakerelerin, radyodan, 'mikro
fondan aksine gelince o zaman bu iış Ihakikaten 
düğümlendiğimiz, mecbur kaldığımız 'bir yönet
melikte esasları tesibit edilmek yoliyle ve gayet 
tarafsız 'hareket ederek tarafsızlığı zedeleme
den '() yönetmeliğin icabına uıyigun, hakikaten bu 
işi «bilen bir heye't yapmalıdır. Çünkü miulhte-
rem arkadaşlarım, radyo metni hasırlamakla, 
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gazeteye (bir havadis hazırlamak arasında fark
lar vardır. 1 >ıınla i' ayrı ayrı meselelerdir. Ya
ni bihakkın radyo metni hazırlamasını, radyoda 
okunacak bir metni kaleme atmasını Ibilen ze
vattan müteşekkil kurulacak bir heyet tarafın
dan bu iş yürütülecektir. Hattâ arkadaşlamm, 
eğer Meclis müzakerelerinde bu kanını teklifi
nin müzakeresini Itakip 'buyunmuiş olanlar orada 
görmüşlerdir ki, bu meselenin; yani par'tlâmen-
to müzakerelerinin radyodan nakli meselesinin 
doğrudan doğruya ParlâmenHio tarafından yü
rütülmesi hakkında teklifler gelmiştir. Ye ge
len bu tekliflere Mecliste itibar gösterilmemiş
tir. Oüııkü mevzu 'hakikaten teknik ibir mese
ledir. Bugün lıiz de bu noktada işi Parlamen
toya bırakır şekilde maddede değişiklik yap
sak, yine aynı şekilde itirazlar bu sefer P>üyük 
'Afillet Meclisince hazırlanan, ya'hıııt 'Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından kurulacak komis
yon tarafîndan hazırlatılacak olan metinler üze
rinde yapılacaktır. Ancak temenni edilen şey 
şudur ki, iVi niyetle, .hakikaten tarafsız olarak 
esaslı maddeleri ihtiva eden yönetmelik içerisin
de ve bu işin müteihassısı lolan 3 - f> arkadaşın 
bizzatihi yayınları kendileri tak il »etmek sure
tiyle alacakları notlara göre 'hazırlamaları her 
halde muhterem arkadaşlarımızı tatmin edici 
bir saatin ihdasına doğru gidilmesine yol aça
caktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artus. 

ÂMtL ABTUS rrum'huılbaşkanmca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşla mm, Ibugün görüşmekte ol
duğumuz Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanun tasarısı Anayasamızın 7 nci maddesinde 
öngörülen kanunların en mühimlerinden 'bir ta
nesidir. Temenni ederim ki im kanunun bütün 
'maddelerinin görüşülmesinde bütün siyasi par
tiler devamlı surette Türkiye Büyük Millet .Mec
lisi içinde muhalefette kalacaklarınla gi'bi dü
şünsünler ve maddelerin tedvininde bu espri 
içinde oylarını kullansınlar. P>u suretle ancak 
memleket için cidden faydalı ve Anayasanın 
derpiş etmiş olduğu hak ve <hürriyetleri gereği 
gibi koruyan bir kanunun tedvini mümkün olur. 

Anayasamızın 1'21 nci maddesi radyo ve te
levizyon idaresi ve haJıer ajansları hakkında bir 
'hüküm sevk etmiş bulunmaktadır. 'Bu hüküm
de kanunun ne suretle hazırlanacağına dair bâ
zı lininimi prensipler mevcuttur. Ezcümle, mad

denin ikinci fıkrasında «her türlü radyo ve teİe-
'vİzıyon yayınları tarafsızlık esaslarımı göre ya
pılır» Ih tik mü mevcuttur. 

Şimdi arkadaşlar. Meclis Saatine tallûk eden 
Î3 ncü madde üzerinde değerli arkadaşlarım 
'haklı olarak hassasiyetle dururlar. Biraz evvel 
konuşan komisyon başkanının ifade 'buyurdıu 
ğu gibi, 'bugüne kadar Meclis Saati yayınla
rının tatmin edici ibir şekilde yapıldığını iddia 
etmek mümkün değildir. Bu yayınlar ibir 
defa son iki yıl içinde mulhtelif istikametler 
arz etmiştir. Bir aralık isimler veril miyerek 
'bir üye, diğer bir üye şöyle söyledi tarzında 
deniliyordu. Sonradan galiba Bakanın değiş
mesi ile bundan 'vazgeçildi <ve isimlerin 'verilme 
şıkkına tekrar dönüldü. Her zaman hepiniz 
müşahede buyurursunuz ki burada kanunların, 
maddelerin görüşülmesinde redaksiyona a ît 
kelimelere, virgüllere varıncaya kadar değerli 
arkadaşlarımızın müdahaleleri etraflıca radyo 
saatinde anlatıldığı halde esasa taallûk eden 
ve hakikaten kanunun görüşülmesine ışık tutan 
çok kıymetli konuşmalar pek kısa, ıhiç tatmin 
etmiyen bir şekilde 'bir cümle ile veya iki 
cümle ile geçiştiril inektedir. 

'Buna karşılık, 'benim anladığıma göre bu
rada komisyon adına konuşman arkadaşların 
ifadesinden anladığıma göre, bu konuşmaları 
takibeden arkadaşlarım benim gibi vaziyete 
nüfuz edemedikleri ve bu hataların bundan 
ileri geldiği anlaşılıyor. Burada şu görüşe 
varmak lâzımgelir ki, vaziyet böyle ise bu ko
nuşmaları takibedecek seviyede ve bunların 
kamu oyuna aksettirilmesin! temin edecek ki
fayette eleman kullanılması zarureti derkâr-
dır. Meclis saati bir lüks saati olarak telâkki 
edilmemek lâzımgelir. Arka'daşlar, memleke
timizde bir merkezde gazetelerimizin büyük 
tür kısmı bir vilâyette toplanmıştır. Diğer iki 
veya üç vilâyette iürkaç gazete daha çıkmak
tadır. Fakat 'bütün yurdumuz ki Avrupa mem
leketleriyle mukayese edildiği zaman, bu Batı 
memleketlerinin birbuçuk, iki misline yakın 
büyük vatanımızda, uzakta bulunan vatandaş
larımız kendilerine gazetelerin ulaşması için 
günlerce beklemek zorundadırlar. Bu itibarla 
Meclis konuşmalarını, hemen <o 'günün akşamı 
aksettiren radyo. Meclis 'saatinin bu 'bakım
dan, yani vatandaş burada kendi adına yapı
lan konuşmaları derhal günü gününe aksettir-
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inek bakımından büyük önemi vardır. Eğer 
lıer vilâyetimizde, hattâ ilçemizde gazete çıkan 
ve halkımızın yüzde 9t5 i okur - yazar bir millet 
olsaydık 'belki radyodaki .Meclis saatine fazla 
önem verilmiyebilirdi. Fakat Türk Milletinin 
maalesef el'an resmî makamlara göre yüzde 
60 ı okur - yazar değildir. Gazeteler bir, iki 
merkezde toplanmış vaziyettedir. Münakale 
iım'kânl arımı iz malûm. Bu vaziyetler karşısında 
radyo ile buradaki (görüşmeleri günü .gününe 
aksettirmenin on cim i aşikârdır. Bu sebeple 
'bulgun şu anda. görüştüğümüz; 13 ncü madde 
üzerinde arkadaşlarımızın gösterdiği hassasi
yet yerindedir. Hemen içtiihadctmek lâzımdır 
ki; maddede bütün endişeleri bertaraf edecek 
bir tatmin sağlamıya tabiatiyle imkân yoktur. 
Yani .bütün burada ifade edilen kıymetli fi
kirleri. kanun maddesi içinde ifade etmek 
mümkün değildir. Bunların .burada önemli bir 
şekilde cevaplandırılmış olması ve zabıtlara 
geçmiş olması yarın yapılacak tüzükte bu is
tikamette bir mekanizmanın kurulacağını bize 
telkin ve bu 'hususta endişelerimizi bertaraf 
etmektedir. iBen yalnız bâzı konularda komis
yonun dikkatini çekmek istiyorum. Evvelâ 
maddede her gün, yani toplantı 'günlerinde en 
az ,20 dakika, yahut 20 dakikadan az olmamak 
üzere tâbiri var. Bâzı hallerde toplantı çok' 
kıısa sürebilir. Toplantıda 5 dakikalık bir ko
misin a yani 5 dakika içinde toplantının özet
lenmesi mümkün olabilir. Bu takdirde kanun
da. «20 dakikadan az olmamak üzere diye bir 
tâbir kullanılmıştır. Bu tâbir âdeta mutlaka 
'20 dakika (konuşulacaktır diye /bir mecburi
yeti ifade etmektedir. Fakat biraz evvel arz 
ettiğim »gibi 5 - 10 dakika içinde özetlenmesi 
mümkün olan toplantılar olabilir. 

İkinci nokta; toplatılı günlerinde dendiği
ne göre, bugünkü tatbikatta biliyorsunuz 
Meclisler aynı günde toplandıkları zaman bun
lardan bir tanesinin toplantısı verilmekle ve 
diğerinin toplantısı hakkında yarın saat 12,00 
de Millet Meclisinin veya C. Senatosunun gö
rüşmelerini özetliyeeeğiz denilmeıktedir. Eğer 
bundan sonra da böyle bir istikamet tutulaeak-
sa, bu şekil kanuna aykırı olur. Yani bugün gö
rüşülmekte olan maddeye aykırı olur. Çünkü 
madde her toplantı gününde diye meseleyi tav
zih etmiştir. Sonra ikinci mesele, bunda biraz 
evvel okuduğum Anayasa maddesi bakımından 
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da bir eşitsizlik kendini gösterir. Yine biraz ev
vel konuşan komisyon sözcüsü arkadaşımız, rad
yonun bütün saatlerinin, aynı kıymette olmadı
ğını haklı olarak ifade buyurdular. Millet Mec
lisinin toplantıları o gün saat 10 da veya 9,30 
da yayınlandığı takdirde, ertesi günü Cumhu
riyet Senatosunun toplantısı saat 12 de yayın
lanmasının aynı kıymette olmıyacağmı kolay
ca takdir buyurursunuz. Bu bakımdan yine 
Anayasaya aykırı, eşitliği bozan ve tarafsızlığı 
âdeta ihlâl eden, bir vaziyet hâsıl olur. Bu nok
taların da burada açıklanması lâzımgelir kana
atindeyim. 

«En az 20 dakika» tâbiri meveudolduğuna 
göre, ihtiyaca göre bunun artırılacağı anlaşıl
maktadır. Bu takdirde, uzun süren toplantılar 
halinde, yani meselâ; hem Cumhuriyet Senato
sunun, hem de Millet Meclisinin uzun süren ve 
çok önemli toplantılar yapmadı halinde aynı 
gün. bunları arka arkaya ve bir de dinleyici psi
kolojisini de hesaba katarak bıktıracak şekilde 
aynı günde vermek mümkün olacak mı, olmıya-
cak mı? Böyle bir sual akla geliyor. Bütün bun
ların cevaplandırılması lâzımgelir, ve bunların 
Tüzükle halledileceğini zannetmiyorum. Madde
de bu bakımdan gerekli elastikiyet mevcut de
ğildir. Madde, bu endişelerimizi bertaraf edebi
lecek bir süpleksi ihtiva etmiyor. İlerde Tüzük 
yapılırken, radyo idaresinin çok sıkıntılı bir 
duruma, düşmesinden endişe ederim. Onun için 
bu maddeye biraz daha belki elastikiyet ver
mekte yani icabı hale göre bu yayınları düzen
lemek imkânı vermekte fayda olacağını tahmin 
ediyorum. Aksi halde ilerde kanuna aykırı bir 
tutum ihdas etmek gibi bir durum hâsıl olabi
lir. Şimdilik bendenizin dikkati çekmek iste
diğim konular bunlara taallûk ediyor. Bilhassa 
tarafsızlık, Anayasanın emrettiği yayınların ta
rafsızlığı esasında Hükümetle Meclis üyeleri ve 
Meclis üyeleri deyince partili üyelerle bağımsız 
üyeler arasında da bir tefrik yapılmakta, yine 
hepiniz biliyorsunuz, bağımsız üyelerin konuş
maları pek kısa ve önem verilmiyerek, her han
gi bir partiye mensubolmadıkları için gayet kı
sa geçiştirilmektedir ki, bu da bugüne kadar 
Anayasaya aykırı ve tarafsızlığı bozan bellibaş-
h noktalardan bir tanesidir. Bunların burada 
önümüzdeki Tüzükte veya bundan sonraki ya
yınlarda artık yapılmayacağını ve idarenin bü-
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yük bir dikkatle bunları takibecleeeğini Komis- I 
yon mensubu arkadaşlarımızın ifade etmiş ol
malarını şükran ile telâkki ediyorum. înşaallah 
bugüne kadar birçok şikâyetlere sebebiyet ver
miş olan bu Meclis saatinin bundan sonra tat
minkâr bir şekilde cereyanını görerek hepimiz 
mesrur oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar; şimdi. Komisyon 
Başkanı arkadaşımızın verdiği izahat üç. esasa 
dayanıyor. Birincisi hüsnüniyet; ikincisi, yö
netmelik; üçüncüsü de, siyasi parti gruplarına 
müsavi haklar verilmiş olması... 

Şimdi hüsnüniyet... Bu hüsnüniyet meselesi 
öyle bir şey ki, meselâ, bir üyenin Mecliste 
reddettikleri fikirleri, halk efkârında teşevvüşe 
sebebolur bahanesiyle, ben bu fikirleri alma
dım der. Hüsnüniyet, hakikaten radyo idaresi 
hüsnüniyet içerisindedir. Muhabiri de gelmiş
tir, efendim, belki halk efkârında teşevvüş tev-
lideder, binaenaleyh ben hüsnüniyetle bu zatın 
fikirlerini, bu Meclis üyesinin fikirlerini neşret- I 
miyeceğim, der. Dahası var bugün diyor ki, rad
yo zaten her akşam dinliyoruz. Kişisel fikirle
rini açıkladı. Ne kişisel fikirleri ne şu. Bu- l 
gün Hükümet hüsnüniyet içinde değil midir: I 
Suiniyet sahibi midir de böyle diyor? Bugün 
Hükümet ne ise arkadaşlar yarın da Hükümet 
odur. Yani bugünkünden fazla bir hüsnüniyet- I 
tin içerisine gireceğine kaani ise ve arkadaşım 
bunu temin edebiliyor ise ve bunun tekeffülü 
altında ise hakikaten bu maddeyi aynı şekilde 
tedvin etmeye biz de taraftar olabiliriz. I 

Sonra yönetmelik denmiş. Yönetmelik de
nilen şey; Bakanlıklar tarafından fha'zırlamr 
'bugün bu Hükümetteki Bakanın kabul ettiğini, 
Bakan değişirse ertesi gün gelen yeni Bakan 
ibu yönetmeliği tadil eder veyalhut kuıuım tadil 
eder, yönetmelik değişir. Ve yine yönetmeli- I 
ğin değişmesine göre bizim radyo idaresi de 
her gelen Bakana ve idareye göre havasını de
ğiştirir, ona »-öve bir hava çalmaya (başlar. 
Asıl maksadımız «bizim <her idareye göre bir ha
va çalan değil, daima aynı havayı çalan ve 
aynı havayı teneffüs ettiren ve aynı havayı ve-
ren bir radyo istiyoruz. Zaten Tekelde de ol
duğuna ve iktisadi Devlet Teşekkülleri haline 
de getirildiğine göre, Hükümetin nüfuzundan j 
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çııkamıyaea'k bir teşekkülü 'biz peşinen kalbul 
etmişizdir. 

Biz 'bunun içerisinden bu İktisadi Devlet 
Teşekkülü haline gelmiş Hükümetin baskısı 
altına girmiiş tolan, radyodan Ihiçolımazsa kanun 
maddeleri ile biraz bir şeyler koparalım. Şu 
Mecliste cereyan eden hâdisatı halk efkârı
na yetiştireibilelim. istediğimiz bundan ibaret
tir. Esasen hür defa radyoyu kaptırmışız, bir 
defa iktisadi Devlet Teşekkülü olduğuna göre 
hükümetlere kaptırılmış demektir. Ama, bu
gün bu koalisyon gider, başka Ibir parti iktida
ra geçer. Fakat, ne olursa olsun, Ibu madde 
ile daima hükümetlerin elinde oyuncak olmıya 
mahkûmdur. Beni asıl endişeye düşüren, asıl 
bundan sonra gelen maddelerdir. Diyeceksi
niz ki, bundan sonra gelen maddeler bize , 
13 ncü maddenin ne olduğunu ifade etmekte
dir. Diyor ki 14 ncü maddede. «Hükümet 'veya 
grupu bağlamak kay eliyle yarımşar saati geç
memek üzere Kurum tarafından yayınlanır» 
Neden? Bütçe müzakerelerinde yine 15 nci 
maddede T. B. M. Meclisinden naklen yapılan 
canlı yayınlarda Hükümet adına yapılan ko
nuşmalar yayınlandığı takdirde siyasi parti 
grupları sözcülerinin konuşmaları da aynı şe
kilde yayınlanır, diyor. Şimdi arkadaışlar bu
nun dışında kalanlar nedir? Bütçe üzerindeki 
kişisel konuşmalar hakkında -bu kişisel ne
dense bu bizim radyoya arız olan ibir hastalık 
ve kanuna da bir hastalık hallinde girmiş. Ben 
temenni ederdim ki komisyon bu (kişisel) ta
birini çıkarsın - bütçe üzerindeki kişisel konuş
malar hakkında 13 ncü madde tatbik edilir. 
Yani ne yapılır? 13 ncü maddeye göre filân, 
filân, filân da konuştu denir, geçilir. Ben ne yö
netmelikle, ne de hüsnüniyetle bu işin halledi
lebileceğine kaani değilim. Sonra siyasi par
ti grupları konuşacaklar. Siyasi parti grupu 
'olmıyan ne yapacak? Siyasi parti grupu <ol-
mıyanlar, daha siyasi parti .grupu haline gel
memiş teşekküller mevcut Meclis içerisinde. 
Bunların konuşmaları. Bu müsavat olmıya-
cak. Bütçe konuşmaları hakkında müstakille
rin konuşmaları ne olacak? Bunlar grup halin
de değillerdir diye onun için bu haktan isti
fade etmiyecekler midir? Binaenaleyh bunla
ra bu kişisel görüşleri denecek 'olursa ıgrupa 
dâhil iolmıyan siyasi partiler halinde grupu te
şekkül edememiş zevat Mecliste konuşurken 
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diyecekler ki kişisel fikirlerini söyledi. Bu
gün çok güzel bit' t.aüir bu, buraya da girmiş. 
iBu tabir in buradan çıkarılması lâzımdır, Bu 
ta'tnıiıı etmez arkadaş lar . i k t ida r l a r oak i de
l i ld i r . Eğe r hüsnüniyet içinde ise, üıııp'i'm ha
k ika ten Hükümet, üiisııüniyetsizlik içinde de 
bundan sonra bu Radyo Kanunu ile hüsnüni
yetin irine »irecek ve düzelteeekse ben 'buna 
inanmıyorum. Eğer 'bugün de hüsnüniyetsiz-
lik içinde ise demekki ta tb ikat ın İm şekilde ce
reyan edeceğine dai r bu, bize, delil da'hi olma
sa, bir emaredir . Endişem bundan ibaret t i r . 
Ben, komisyonun maddeyi '« 'en alıp t ek ra r ted
vin etmesini temenni ederim. Kîomisy'on aza
lar ından ve komisyon 'başkanından bu hususta 
ricalarım vardır . 

Hürmeti eri mi e. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güzey Ha
kan cevap versinler. 

T U R İ Z M VE TANİTMA B A K A N İ NU
RETTİN ATiDTOOOl'JT (Elâzığ Milletvekili) 
—- Mııhterem arkadaş lar ım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Saatinin e'heoi'miv'etine vüzde 
yüz İcaani bir arkadaşınızım. Hakika ten Dev
letin hiyerarşisinin en üst kademesinde bu
lunan meclislerde cereyan eden müzakerelerin, 
konuşulan mevzuların, teşlhir edilen dert ler in 
efkârı um ilmiyeye radyo vasıtasiyle yayınlan
masında büyük fayda olduğuna kaaniinı. Bu 
sebeple radyodaki Meclis Saat ine ben fazla 
eüeımmiyet verdim. 

Sonra bir müşahadenı de, 'bu Meclis saatle
rinin hakikaten halkımız taraf ından çok dik
ka t le takibedildiği hakkındaki müşalhademdir. 
(»erek kendi secim çevremde, gerekse diğer 
yer le rde -bilhassa köylünün bu saatleri titizlik
le takibett iğiı ı i ve dinlediğini de »'ördüm. Bu 
»bakımdan Vekâlet vazifesini üzerime aldddtan 
sonra, bu mevzu üzerinde durmaya çalıştım. 
Ve sizi teımin ederim ki, radyonun ıbugün. 'hat
tâ bizim 'Bakanlığın, en .mühim meselelerinden 
bir i Radyo Meclis Saat idir . Münakaşası b i r 
tür lü bitmi.yen Iher -*>nıtı Meclis kapıs ından içe
ri '»'irer girmez ibirkaç arkadaş ın şikâyet 1 erine 
ııuîruz kaldığım bir konudur . Bir »tin eıvVel 
konuşan a rkadaş la r 'beni görerek, benle karşı
laşınca ben dün 'böyle söyledim, şöyle çıktı, 
ü ımn söyledim söylemedin şeklinde mütaaddi t 
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şikâyetlerle karş ı lamaktayız halen devanı edi
yor. 

Bendeniz Vekâlette geldikten sonra yazılı 
olarak uzun bir emir verdim. Radyonun Mec
lis Saat inde nelere dikkat edilmesi lâ'zımgele-
ceğini, par t i isimlerini şa'hıs isimlerini, serim 
çevrelerini, konuşmanın tam özeti, iyi tarafsız 
tam bir özeti yapması hakkında yazılı emir 
verdim. Toplant ı la r yapt ım. f a k a t itiraf 
edeyim ki, bunda mıuYaffak olmuş değilim. Ben 
radyo saat inden, şahsan radyoya nezaret eden 
ibir Bakan olarak da memnun değilim. .Memnun 
değilim, yalnız şunu da bel i r tmek isterim arka
daşlarımın 'huzurunda : lîa.dyo hakk ında ta ra f 
tu tuyor denirse, bu insafsızlık .olur. Radyonun 
tarafsız çalıştığı 'hakkında 'benim b i r arkadaşı
nız olarak kanaat im tamdır . Tarafsız çalışıyor, 
ama, radyo bu işte Ibeceriksiz çalışıyor derseniz, 
sizinle üeraüer im. Tarafsızdır, hiçbir im aksa da 
!h iz in et e tmemektedir , tamamen loibjektif olarak 
halıer vermektedir . A;ma, 'bu k a d a r ya'paıbil'mek-
tedir. Bu müşkülât nereden doğuyor? Benim 
teşlhisim şudur a rkadaş l a r : Evvelâ eleman me
selesi. Arkadaşlar ını , 'bugünkü haliyle Radyo 
Haberler [Merkezi adında bir merkezimiz var
dır. Maalesef, 'bütün aramalar ımıza rağmen 
Iburaya Iıakikaten bu işi yapabilecek arkadaşı 
teinin etmeye para İmkânını bulaoıamışızdır. 
Radyo TTaiberler Merkezi, t akd i r buyurursunuz 
ki bir günlük gazetenin redaksiyon heyeti ka
da r ve yazı işleri müdürü k a d a r en az onun 
kada r ehemmiyetl idir . ÇTmkü Devletin bü
tün faaliyetini radyo vermektedir . "Radyo Ha-
iberler Merkezinde çalışan elemanların bugün
kü piyasaya »'öre 1 f>00 - 2 000 lira aylık alan 
yazı işleri müdür ler i gi'bi, redaktör ler gibi, 
a rkadaş la r olması lâzımdır. Bu parayı , bu im
kânı ve bu kadroyu ibu teşkilâta koymaya im
kân yok. Bakanl ık kadrosunda imkân aradım 
bu da mefveut değil, tnşaallah 'bu çıkt ıktan 
sonra, daha kalifiye eleman çalışt ırmak için, 
maaş bakımından sup I es verdiği için, yeni ta
s a n ile bu temin edilecektir, kanaa'tindeyi'm. 
Evvelâ eleman meselesidir. Pek çok a rkadaş 
değişt i rmeye meclbur kaldım. Paka t 'bu arka
daşların bir kısmı Ih at tâ 'havadis 'başına 50 li
ra 'bir ücretle çalışt ıklarım söylersem, bu işin 
eleman bakımından nasıl güçlükler içinde 'bu
lunduğunu t a k d i r edersiniz.. 
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İkinci husus takdir meselesidir, hulâsa me

selesidir. Bir arkadaş gönderirsiniz kabiliyet
li dahi olsa, o 'iş için yetişmiş bir eleman da 
olsa Meclis Saatini saatlerce süren 'bir Meclis 
Saatini, muhtelif:' konuşmaları, itiraf etmek lâ
zımdır ki, az - çok kendi takdirine göre hulâsa 
eder. Bütün mesele 'hulâsa meselesidir. İyi 
hulâsa, ediyor mu, etmiyor mu? Çünkü tama
mım yayınlamaya imkân yok. Bir defa 'bu 
bakımdan maddi imkânsızlık var. Bütün me
sele, konuşmaların iyi .hulâsa edilmesine 'bağlı
dır. Bu hulâsanın, ben bundan sonra da 'her
kesi tatmin edebilecek şekilde yapılabileceğine 
've 'bunun ımünalaışasınm Ibiteceğine kaani olan
lardan değilim. Bu kanunun 13 ncü maddesi 
'bu halde dahi çıkan bu münakaşalar 'bitmeye
cektir arkadaşlar. Çünkü 'herkes kendi koııuş-
duğunun ehemmiyeti üzerinde, fikir safhibi. gö
rüş sa'hibidir. Veya konuşmasının filân yeri
nin hulâsa edilmek lâzınılgelirken filân yeri 
ehemmiyetli 'telâkki ettiği bir kısmın hulâsa 
edildiğini görecektir. Erteisi gün gelip radyo 
evine veya bu saati idare eden arkadaşla ça
tışacaktır. Ren ibu 13 ncü madde ile 'bunun 
halledileceğine kaani değilim. Bıugün eleman 
fıktanmdan ve kifayetsizlikten meydana geli
yor. Yarın bu hulâsanın şu veya 'bu 'redaktö
rün görüşüne göre hulâsasından yine aynı şi
kâyetler olacaktır. Aynı sı'zlanmalar devanı 
edecektir. Bu 'görüşe inanan !)>ir arkadaşınız 
olarak bundan iki ay evvel Meclisler Başkan
lıklarına, Cu'nvhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanlarına bir yazı takdim ettim. "Dedik 
ki, 'biz 'bunu bugün kemaliyle yapabilmekte 
eleman bakımından da, malûmunuz, güçlükler 
»vardır ve bu güçlükler biraz da hâdisenin ma-
hij^etinden ve bünyesinden doğmaktadır. Mec
lis, günlük zabıtlardan bizimle işbirliği yapa
rak Meclis Başkanlıkları bu işi tanzim eder ve 
'her gün 'Meclis müzakereleri, Meclis Başkan
lıkları tarafından bir bülten halinde verilirse 
o zaman bu işin daha selâmeti i yürüyeceği ka
naatini taşıyoruz. Ne Büyük Millet Meclisi 
ve ne de Cumhuriyet SenatJosaı iBaşkanlığı he
nüz 'buna bir cevap vermemişlerdir. Yalnız 
toplantı yapıldığını, görüşül düğünü bir iş bir
liği kurmak için İmkân arandığım haricen 
duyduk. Şimdi arkadaşlar, Hükümet olarak 
da bu 13 ncü maddede hemfikir değiliz. Bu 
madde eski Hükümet tasarısının tamamen de

ğiştirilmiş şeklidir. Hükümet tasarısında biz 
şöyle bir hüküm getirmişiz: Eski 28 nci ıruuk 
de Hükümet tasarısında. Bu görüşmelere ait 
yayın metni Meclis Başkanlığınca hazırlanıp 
TRT. ye yazı ile gönderilip ve günü gününe 
yayınlanır.» denmektedir. Müsaade Ib uy urun 
arkadaşlar. Meclis Başkanlığınca bu kadar, 
ehemmiyetli telâkki edilen bir konuda radyo
yu yalnız başına bırakmadık. Hakikaten bu 
fıkra lüzumludur. Bu fıkra konmadığı tak
dirde radyo ile Mecliste konuşan arkadaşlar 
arasındaki çatışma, tekrar edeyim mi, devam 
edecektir, eksilmiyeeektir. Binaenaleyh, •be
nim hem Hükümet tasarısının müdafaası sade
dinde, hem de samimî olarak İbu kanaatte bu
lunduğum için bu fıkraya, bu değişikliğe orada 
da. rica ettim. Bunu, Millet. Meclisi komisyon
larındaki arkadaşlar yaptılar. İzah ettik, ıs
rar ettik, rica ettik. Ama onlar da fikirlerinde' 
ısrar ettiler. Bu fıkra, Meclis tarafından ko
nuşulanların özetlenmesi olarak ıneydana çık
tı. Radyo yapsın dendi. Radyo yaparsa bu 
iş bithıez. Binaenaleyh benim istirhamım 
-yanlış söz Bağdad'dan döner kabilinden - şu 
son safhada hiç değilse bu maddeye meıvznu'ba-
Ihis 1l3 ncü maddeye Hükümet tasarısındaki 
ikinci fıkranın ilâvesinden ibarettir. Maruza
tım bundan ibarettir. 

Efendim, bu takrir kabul edilirse emenini i-
yetine arkadaşlarla birlikte kanaat getirdiği
mi iz Meclis Saatinin dalha iyi düzenleneceği ve 
daha selâmetle deruhte edileceğine kaanlim. Bu 
hususta bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın ifadesinde geç
tiği gibi, 27 Ağustos 1963 tarihinde Bakanlık, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lıklarına birer yazı göndererek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi saatlerinin Başkanlık Divanları 
tarafından düzenlenmesini istemiş idi. Bunun 
üzerine n Eylül 1963 tarihinde 32 nci Birleşi
minde Başkanlık Divanı, Millet Meclisi Başkan
lığına 'müracaat ederek bu meselenin Başkanlık 
Divanlarının birleşik toplantısında görüşülmesi
ni ve bir karara bağlamasını istemiş idi. 5 Ey
lül 1963 tarihinden bu güne kadar maalesef 
gvecn tarih içinde, Birleşik Bakanlık Divanla
rını toplama yetkisi Millet Meclisi Başkanlığına 
aidolduğu cihetle iki Başkanlık Divanı toplana
mamış ve bu meseleyi de görüşememiştir. 

— 379 — 



C. Senatosu B : 122 
'Cumhuriyet Senatosu (Başkanlık Divanı, de- J 

min de arz ettiğim gibi 5 Eylül 1963 tarihinde 
Millet Meclisine 2665 sayılı yazı ile Başkanlık 
»Divanının toplanmasını talebetmiştir. Üzülerek 
/ifade edeyim ki; bugüne kadar davet vâki ol
mamıştır. Ve birleşik toplantı (Başkanlık Diva
nı toplantısı yapılamamıştır. Efendim arz ede
rim. 

Buyurun Sayın Hidayet Aydmer. 

HİDAYET AYDIıNER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, birkaç sene ev
vel her Meclis toplantı saati bu millete kaça 
maloluyor? Bunu arkadaşlar hesabetmişler. Ben 
360 000 lira gibi bir rakam işittiğim için kür
süye çıktım. Ben daima Meclis de çabuk gelir 
çabuk giderim, az söylerim. (Biraz evvel arka
daşlar kürsüde Bakan, Komisyon sözcüleri uzun 
uzun izah ettiler, lüzum görmüyorum. Komisyon 
sözcüsü bunu iç talimatnameye bırakalım diyor
lar. Talimatnameye bırakmak, işi biraz keyfe bı
rakmak demektir. Fakat diyelim ki keyfî değil
dir de bu tamamen bitaraftır. Fakat dikkatsiz- I 
dir. Şahsi fikirlerini söyleyip geçer. Ama şahsi 
fikir ne idil. Bunun anuoip sebeplerinin ne ol
duğunu söylerken taaccübeder dikkatsizdir. Bi
naenaleyh dikkate sevkctmek ve ışık tutmak lâ- I 
zımgelir. Gerek Meclis hülâsa etsin, gerek Ve
kâlet hülâsa etsin yani; idare hülâsa etsin. Dik
katini eelbedecek fıkra benim tekliflim üç dört 
kelimeden ibarettir. «Lehte ve aleyhteki fikirleri 
ve mucip sebeplerini özetlemek» ıŞimdi, 20 daki
kadan az olmamak ve leh ve aleyhteki fikirler 
ve mucip sebepler/ini özetlemek. Hülâsa kelime- I 
sini kullanmışım, özetlemek diye tashih ediyo- I 
rum. Binaenaleyh teklifim lütfen kabul edilirse J 
hangi adam, hangi sebebe istinaden şunu söyle
miş. Biz saatlerce söylesin demiyoruz ama bir 
fı'kir söylenmiştir, bunun ımaıeip sebebi de şu
dur diye hiç olmazsa üç dört kelime ile ifade 
etsin. Lütfen buna tenezzül etsin. Bitarafmış. Bu I 
günkü radyo da bitaraf, ama dikkatsizdir. îşte I 
arkadaşlarifmm söyledikleri gibi özel fikirleri I 
söylenmiştir, diye bugün radyoda söyleniyor, 
yahut kişisel fikirlerini söylemiştir diyor. Kişi
sel .fikir nedir? Onun mucip sebebi ne?.. Bu bi- I 
linmezse, onun hakkında nasıl karar verilir? 

Binaenaleyh rica ederim, şu takririmi kabul I 
edin ve Komisyonda kabul etsin. Diyorlar ki I 
Anayasa zaten bitaraflık fikrini vermiştir. Fa- | 
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kat o kâfi gelmemiş kanuna koyuyoruz. Çünkü 
Kanunun verdiği ışıktan bu /talimatname istifa
de edecek ve bitaraf olarak ana noktalar izah 
•edilecek. Bu itibarla, ,bu maddenin arz ettiğim 
noktalara birkaç kelimenin konmasiyle tamamen 
talimatnameyi her vakit bitaraflığa icbar ede
cektir. Rica ediyorum kabul buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, muhalefet yıllarında ıstırabın 
çeşitlilerine katlanmış arkadaşım Ardıçoğlu'nun 
ben hiçbir makamın, 'hiçbir sandelyenin ebedî 
olmadığı inancıyle hareket edeceğinden ve 
geçmiş yılların acılarını unutmryarak tarafsız 
davranacağından eminim. Ama bu işler vuzu
ha kavuşturulup ve (kanunlarla sağlama bağlan
malıdır. 

Vekil Bey dediler ki ; bu iş radyo tarafsız
dır ama, beceriksizidir ve eleman meselesidir. 
Doğru, 'benim hatırıma şıöyle bir şey geldi. 
Teşriî meclisler başkanlıklarının konuşmaları 
özetlemesi güç. Başkanlık divanlarının acaba 
şlöyle bir şey yapmaları .mümkün olamaz mı? 
Milletvekilleri ve senatörler için ayrılacak za
manın asığari ölçüleri içinde, konuşan zatın 
en çok mühim telâkki ettiği üç cümlelik, dört 
cümlelik bir metin radyoya verilmiş olsa ko
laylık olmaz mı 

ıBu konuşma iki sayfa sürebilir, beş sayfa 
sürebilir, yarım saat sürebilir ve bunun için
de kendi ehemmiyet- atfettiği 'hususlar iki, üç 
cümle, ile ifade edilir. Mümkündür ki özeti 
vekâlet de çıkarsa, özeti Başkanlık Divanı da 
çıkarmış olsa konuşan arkadaşın tatmin edil
mesi igüiç olur. Çünkü konuşan arkadaşın ken
di ehemmiyet atfettiği husus meskût geçilmiş 
olabilir veya: müphem veya eksik aksettirilmiş 
bulunabilir. Eğer tatmin edici görülürse, bu 
husus da metne geçiriiemez. Şüphesiz ki üç 
cümle konuşmacı verir veya bilmem falan mil
letvekili veya ısenatör :1 - 5 cümle verir şeklin
de bir şey metne geçiriiemez. Ama zapta geç
tiğine göre bu temennimize arkadaşlarımız da 
katılırlarsa, Başkanlı': Divanı da, radyo ko
nuşmalarını hazırlıyaıı merci de komite de bun
dan kurtulmuş olur. Öyle zannediyorum ki, bu 
hususta büyük bir şey olur, o arkadaş da tat
min edilmiş olur. Zaten efendim kimse bu 
kürsülerden belki ben de bir parça fuzuli ede-

V 
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biyata kaçtım 'hor İlmide, Cemal Tarlan arka
daşımız ne lüzum var diye ifade buyurdular. 
Ben kendilerini uzun uzadıya dinlerim ve ne 
lüzum var demem, ama o nasılsa öyle buyur
dular. Olabilir belki lüzumsuz telâkki ettiler. 
Bâzılarına göre Kizumlu veya lüzumsuz «lan 
şeyler bâzan hakikaten çok lüzum taşırlar. O 
itibarla vebalden tamamen sıyrılmak bakımın
dan hani hiç kimsenin bir şey diyeceği kalma
sın diye üç, beş cümle ile, konuşan arkadaş 
istiyorsa, 'bir metin versin. Ama hiçbir şey 
vermemişse; iki, üç satırlık bir metin, özet 
dahi-vermemişse elbette ki Ihazırlıyan komite
nin veya şahsın hazırladığı metne rıza göste
recektir. Gayet tabiî öyle şeyler a>luyl)r 'ki, 
hakikaten bunu birçok defalar <görmü\ş olduk, 
çok mühim bir konuşmanın yahut hatibin çok 
mühim zannettiği bir konuşmanın çok 'gayri
ni ühi m noktasının aksettirilmiş ve en mühim 
telâkki ettiği cihetler meskût geçilmiştir. Ama 
kimseye de bir şey denemez. Çünkü bu bir 
takdir hakkıdır, .bu işe ayrılmış olan iki üç 
arkadaşa bağlı kalıyor. Ne vekil bunlarla uğ
raşabilir, ne de vekâletin »yetkili yüksek ka
demedeki zevatı uğraşabilir. Onların başka bir
çok işleri vandiiiv Bu yeni halliyle de, bu şefkli 
vermek de zannederim, ıMeclis konuşmaları 
bakımından çıolk faıyfdalı olur; 

Asıl arkadaşlarım, işin en mühim noktası, 
ben kanunun hüsnü istimali halinde dahi, hiç
bir suretle, şu getirdiği birkaç madde ile kor
kulan, endişeleri ve ieabettiği takdirde bir cep
henin sözünü hiç bahsetmemek, adını andırma
mak gibi imkânları beraberinde getirdiği kor
kusunda ve endişesindeyim. Bu korkunun iza
lesi için de kıymetli arkadaşlarımın buyurduk
ları gibi, Baki Güzey arkadaşımın işaret ettiği 
gibi kabilse madde geri alınıp bu konuşmaların 
ışığı altında bir şekil verilirse çok daha iyi olur, 
kanaatindeyim. Hattâ, bundan sonraki madde
lerde de bu yönden endişe doğurucu hususlar 
vardır. Bunlara da bir şekil, istikamet verilme
sinde fayda mütalâa ederim. 

İktidarlar da muvakkattir. Demin arkadaş
larını ve ben de belirttik, muhalefetler de mu
vakkattir. Büyüklük, küçüklük de izafidir ve 
geçicidir. Bugün büyük olan, yarın küçük ola
bilir, veya bugünün iktidarı yarın muhalefette 
olabilir. Bunların hepsi mümkün oian hallerdir. 

Yani, kanunlar seyyanen âdil prensipler getir
melidir. Âdil prensipler getirmeli ve hiçbir sui
istimale imkân da vermiyeeek, açık kapıları tı
kayacak, formülleri ve duvarları vaz'etmelidir. 
Bunları vaz'etmediği müddetçe, «Efendim, ben 
hüsnüniyetliyim, ben tatbik etmem» ya edersen. 
Yarın suiniyetli olan gelir de tatbik ederse ne 
olacaktır? Bunların misalleri yüzlerce defa gö
rülmüş şeylerdir, arza bile lüzum yok. Biz, ağ
zı sütten yanmış, yoğurdu üfliyen insanlarız. 
Hoş görünüz, bağışlayınız. 

Arz ederim. 
Cemal Tarlan arkadaşımızın ağzı yanmamış 

görülüyor. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyenl. Buyurunuz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET YILDIZ 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; her şeyden evvel Başkanlık tüzük üze
rinde hükmünü verdi ise de ben yine birkaç 
cümle arz edeyim. 

Sayın Aydıner'in sanırım ki, buyurdukları 
o teferruatı koymaya pek fazla ihtiyaç yoktur. 
Özet halinde bir tüzük yahut yönetmeliğe gire
cek ifadeleri koyma yerine özerk bir kurumun 
yönetim kurulunun hazırlıyacağı yönetmeliğe 
bunu bırakmakta çok daha fayda görürüz. Sa
yın Âmil Artus yayınların doyurucu, tarafsız 
ve ilgiye değer şekilde olması hususundaki gö
rüşüne katılmamak mümkün değildir. Ama bu 
kanun metninde bunu yazmak pek kolay bir 
şey değil. Sanırız ki, özerk bir kurumun yöne
tim kurulu bu hususta kurumun kuruluşuna 
baktınız, 3 ü sadece Hükümetten olabilir, di
ğeri tamamiyle Hükümet dışı olacağı için her 
halde 1/3 Hükümet olan bir kurula biraz daha 
fazla güvene beslemek gerekir. Kısa olursa, diye 
kaygılarını belirttiler. Yani 20 dakika ayrılı
yor; eğer 5 dakika görüşürse 20 dakika. Bu 20' 
dakika yayım yapar değil, 20 dakikalık süre 
ayırır, tcabederse, dolnıazsa, başka yayın da 
konur. Fakat, «metin 20 dakika yayın yapar» 
şeklinde olmadığı için, 20 dakikalık süreyi prog
ramında ayırır. Ama, beş dakika almış, 15 da
kikasında başka yayın yapar. Sonra, bâzı arka
daşlarımız buyurdular; «Meclisin bazan bir ta
nesinin görüşmelerini akşam veriyor, diğerini 
öğle vakti veriyor.» onun için, kanun bunu ön
lemek için, «uygun saatlerde» demek suretiyle 
yetinmeyi zaruri hissetmiştir, Tutanaklara da 

— 381 



C. Senatosu B : 122 22 .10.1963 O : 1 
geçtiği için bu kaygımıza, şikâyetimiz hakkın
da sanırım, yarın idare edecekler, her halde bu 
konuşmalardan ışık alırlar. 

Sayın Güzey, «Hükümet konuşacak, 20 da
kikayı alacak» diyorlar. Ve «en az Hükümetle 
aynı sürede konuşmalıdır, karşı görüş sahip
leri» dediler. Bu, sanırım ki, imkânsız bir tek
liftir. Bir tanesi kalkar, belki üç dakika konu
şur; Hükümet belki çok daha fazla uzun konu
şur, veya muhalefet çok daha fazla konuşur. 
Radyo ilgiyi düşünür, her şeyden evvel bir ku
rumdur, o da kendisini dinletecektir, olumlu 
yayın yapacak şekilde çalışmasını düzenliye-
eektir. Onun için birisine beş dakika olur, belki 
diğerine üç. dakika olur. Ama şikayetler olduğu 
takdirde türlü kurumların temsilcilerinden ku
rulu bir kurum, sanırını ki, her halde bunları 
nazarı itibara alır. Bu vesile ile böyle bu 10 da
kika, bu 20 dakika, diye berabere kalmazsa şi
kâyet konusu açılsın, şeklinde bir madde koy
ması biraz kanun tekniğine uygun olmıyacağı 
gibi, radyo yönetimi için de güç uygulanır bir 
hal olduğu kanısındayız. Sonra yönetmelikte 
Bakanlık şöyle yapar, böyle yapar, Sayın Gü
zey bakarlarsa 47 nci maddede yönetmeliği Ba
kanlık sadece onaylar. Yönetim kurulu yönetmeliği 
hazırlıyor. O halde Bakanlık oturup yönetme
liği yapmadığı için yönetim kurulunun hazırla
dığı yönetmelik her halde ihtiyaçlara en iyi 
cevap veriı- bir yönetmelik olacaktır. Bakanlık 
ayrıca hazırlamıyor, mekanizma, kurulmuştur. 
"Ve gelen bu Bakan da nihayet onu taahhüdet-
mek suretiyle yönetim kuruluna havale eder, 
hazırlatabilir. O vesile ile sanırım ki, keyfî ha
reket demek de kolay değildir. Sonra bir nok
taya temas edeyim. Kanunla bir şeyler kopar
dık, radyoyu Hükümete kaptırdık, görüşü bi
raz güç .savunulur gibi geliyor bize. Günkü, 
Devlet ağzıdır, radyo Devlet yönetiminin so
rumluluğunu omzunda bulunduran Hükümete 
seyirci kalır, gibi Devletin en büyük propagan
da organı, en büyük yayın organına seyirci 
kalır" gibi bir duruma düşürmek sanırım ki, 
Devlet yönetimi ile kolay kolay bağdaşamaz. 
Radyo tarafsızdır. Kime karşı tarafsızdır? Par-
tilerarası münasebetlerde tarafsızdır. Radyo ta
rafsız olur mu? Radyo memleketin yararlarını 
korur. Radyo millî politikanın mutlaka propa
gandasını yapmak zorundadır. Objektif bir bi

lim kurumu değildir, elbette. Hükümet propa
gandası, programı, millî politikası ne ise bunu 
dünyaya yaymaya mecburdur. Ama partiler-
arası bir tarafsızlık, bahis konusudur. Bir par
tinin lehine, diğer bir partinin aleyhine veya. 
muhalefet veya iktidar nazarı itibara alındığı 
takdirde, tarafsızlık bahis konusu olur, taraf
sızlığı bu noktadan anlamak gerekir, kanısın
dayız. Yoksa, Hükümetin ağzı, millî politikayı 
yürüten, Devletin ağzıdır, radyo. Hükümetin 
her halde bunu mümkün ıııertepe millî politi
kayı dünyaya ve memlekete yayabilecek şekil
de yönetmesinde büyük yararı vardır. Özel. ku
rum. ama. Devletin özel kurumudur. Bu opjek-
tif, sadece ilkelere bağlı, sanırım bir ilim mü
essesesi değildir, her şeyden önce. Bu bakım
dan, «Hükümete kaptırdık, Devlete kaptırdık, 
ve içinden ne koparabilirsek kârdır olunca bu 
iş yürümez; böyle altısı dışardan gelen 9 kişi
lik yönetim kurulunun başarılı çalışmasına 
biraz güvenmek lâzım. Şimdiye kadar ııygula-
ıinanm her (halde baş'ka gerekçeleri var, üzerin
de fazla durmamalı. 

Sayın Bakanın teklifi üzerinde esasen bura
da daha evvelce görüşüldü. Halta ben o zaman 
Tüzük Komisyonu Başkanı olarak da arz et-
etmiştim. Meclislerin bu yayınları hazırlama
sının daha, randımanlı olacağı görüşüne biz de 
katılıyoruz. Günkü, ancak bu sayede daha ve-
rimil bir yayın olabilir. Ama bu bir tüzük işi 
midir, bir kanun işi midir, hususu Genel Kuru
lunuzun vereceği karara bağlı. 

Sayın Ağırnaslı'ya birkaç; kelime ile arz 
ediyorum. Bu herkese bir özet fırsatı vermek. 
Acaba, Sayın Ağırnaslı bir günde 40 kişi konu
şursa, herkes eline birer sayfa alır, herkes rad
yodan kendisine birer özet istiyeoilir. Bunun 
uygulanmasının çok güç olacağı kanısındayım. 
Günkü, herkes görüşünü yazacak say sayfayı 
diyecek, üç dakikadır, iki dakikadır, yahu bana 
da. bir dakika, fazla ver. Bir bakacaksınız ki, 40 
kişi 40 tane dilekçe ile gelmiş gibi Radyo Dai
resi, Radyo İdaresi karşısında herkes kendisini 
istiyecek. Günkü, herkes dünyanın mihverinin 
kendinden geçtiğine emindi. (B) iyisini kendisi 
söylemiştir. O halde benim söylediğim mutlaka, 
yayınlansın, diyerek dayanacak. Esasen radyo
dan şikâyetler hiçbir zaman bitmiyecek ama 
tarafsız bir kurumun yetkisine ve hüsnüniyeti-
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ne çoğu tarafsız ku rumla rdan geldiği için iti-
madettnekten, bence ba^ka çare yok. buraya 
ne kada r koysan o k a d a r eksik kalır, Çünkü. 
başka şeyler de var, niye; o konin adı? Öbürü de 
konsaydı, şeklinde bir mütalâanın zannederini 
sınırı olamaz. 

BAŞKAN" - - Sayın Cüzcy, buyurun. 
B A K İ ( İÜZEY (Bursa) — Başka memleketler

de hususi teşebbüs radyo yay ın lan , televizyon 
yayınları yapabi l i r mi? Bizde bu bal var mı
dı r? (Maddesi var. gelecek sesleri) 

CLÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AlIMllT 
YILDIZ (Devanda) - - M a d d e s i gelince görüşü
rüz ama. çok acele ediyorsanız cevap vereyim. 
Amerika ve Monako'dan başka, yerde olmadığını 
biliyorum ben. Sonra maddesi geldiği zaman 
görüşürüz, belki başka yerler de çıkabilir. İler
de görüşürüz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnash. 
.NİYAZİ AÖIRNASLI (Ankara ) - Ben bir 

iki cümle ile esasının belirti lmesinde belki fay
dalı olur, diye arz etmiştim. .Muhterem sözcü 
sayfalar dolusu, şeklinde bahsett i ler . İki üç 
cümlelik kısımlarla milletvekili veya senatörle
rin bu özeti vermesinde, konuşmalarını özetle
mesinde, iki üç cümleyi geçmemek kaydiyle ol
mak' üzere, bunda fayda mülahaza etmezler mi .' 

OLOİCİ KOMİSYON' SÖZCÜSÜ AIIMLT 
YILDIZ (Devamla) — Bu işte ben şöyle bir 
fayda mütalaa ederim. Tabiî şimdi komisyon 
ile konuşmadığıma ^'âvv komisyonun görüşü de-
yipte arkadaşlar ımı angaje etmeye hakkım yok. 
Madem burada sorulmuştur . Şöyle söyliyebili-
rim. Demin arz ettiğim gibi eğer Meclis bu ya
yınları yaparsa Meclis başkanl ık Divanı bun
ları yönetirse ve her milletvekili, her senatör ile 
bu şekilde özetini bu Divana verirse ve bunları 
yayın yapan kurula verirsek çok daha faydalı 
olacağı kanısındayım. Çünkü o zaman iş ko
laylaşır, oradan hangi özetin çıkacağını kolayca 
yapar . Ama bir kanun işi olmadığı, bunun bir 
tüzük işi olabileceği kanısındayım. Çünkü şim
di radyonun şeyini konuşurken tüzüğe girecek 
maddeleri koymıyalnn teklifini daha samimi bu
lurum. 

NİYAZİ AÜIRNASLI (Ankara ) — bi r su
al daha. soracağım efendim. 

b A Ş K A Y — buyurun efendim. Yalnız hu 
hususta, Başkanlık Divanının hazırlanmasında ba

kan. da. sözcü de mutabık kald ık lar ı için, Baş
kanl ık Divanının bu hususta diyecekleri ola
caktır . Bu sebeple Sayın Tigrel'deıı rica edece
ğim. ben de şahsi görüşlerimi ifade edeceğim. 
b u y u r u n Sayın .Niyazi Ağırnash sorunuzu so
run. 

NİYAZİ A C I b N A S L I (Ankara) — Millet 
Meclisi birçok meseleleri geciktiriyor. Bu yüz
den maalesef şikayet konusu olmuştur. Karara 
varmamız, prensibe varmamız geciktiriliyor, 
iki senedir durum budur. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanl ık Divanı muhterem sözcünün de ifade 
et t ikleri şekilde ikişer üçer prensip cümlesi 
veren, arkadaş lar ın konuşmalarını özetliyerek 
radyoya vermelerini faydalı mütalâa ederler mi? 
Riyeset Divanı ayrı bir tutum ve davranışla 
Millet Meclisini beklemezse faydalı olmaz mı? 

G b Ç İ C l KOMİSYON SÖZCÜSÜ AIIMLT 
YILDIZ (Devanda) — Bu hususu başkanl ık 
Divanından soruyorsunuz, ba şkan da konuşma 
hevesini t a tmin için, zaten yerini değiştiriyor
lar, bu hususun cevabını kendileri verir. Saygı
larında. 

(Başkanlığa, baskanveki l i İhsan İla m it Tig-
rel geçti.) 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Atalay. 
SIRIM ATALAY (Kars) — Lfendim, Sa

yın Bakan ve sayın sözcü bu L> ncü maddede1 

bahsi geçen Türkiye b ü y ü k Millet Meclisi saati
nin daha iyi düzenlenebilmesi için, .hizmetin 
ba şkan l ık Divanları taraf ından yerine getiril
mesini ifade ettiler ve Sayın bakanda bu yolda 
bir önerge verdiler. Şimdi hışımları, yıldırım
ları bakanl ık sır t ından a ta rak Başkanlık Divan
lar ına yüklemek isterler, mesele bundan iba
ret tir. Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve Cum
hur iyet Senatosu Başkanlık Divanları Türkiye 
b ü y ü k Millet Meclisi çalışmalarını, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisinin görüşmelerini 
hazır layıp Turizm bakanl ığ ına veya şimdiki adı 
ile Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna vere
ceklerdir. Bu siyası part i lerden veya gruplar
dan meydana gelen Başkanlık divanlarını güç, 
çalışılmaz, daha çok şikâyetleri celbeder bir ha
le getirecektir. Nitekim Millet Meclisi Başkan
lık Divanı kendi arasında yaptığı görüşmede 
bunun mümkün olmıyacağma karar verdiği 
gibi Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
da. 5 Lylül B)6'> tarihindeki oturumda, bunu 
görüşürken Millet Meclisi ile birlikte görüşme-
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yi ve fakat kendi aralarındaki hususi görüşme- I 
de de bunun olımyacağı kanısındadırlar. Ben 
şahsan kendi adıma ifade etmek islerim ki, bir 
Kasımdan sonra hizmet vereceğiniz Başkanlık 
divanlarına şayet bu 13 ncü maddeyle Türki
ye Büyük Millet Meclisi saatinin hazırlanması
nı verecek olursanız onlardan daha çok şikâ
yetçi olacaksınız, Uünkü hazırlıyaıılar Başkan
lık Divanında; Başkan veyahut Başkan vekilleri, 
ıldare Âmirleri veyahut da Kâtiplerdir. Yani 
hangi heyete verilirse verilsin seçilmiş kimse
ler bu Parlâmentonun üyeleri olmaları hasa-
biyle herkesin kendi görüşünü daha makbul ve. 
kendi 'söylediklerinin diğerlerinden daha iyi ol
duğu kanısı psikolojik olarak her insanda mev
cut olduğu müddetçe bu şikâyetler olacaktır. 
Bu sebeple şikâyeth r Başkanlık Divanlarından 
daha çak olacaktır. Uünkü Başkanlık Divanla
rını teşkil eden kimseler siyasi partilere veya 
gruplara bağlı kimselerdir. Bu partilere ait 
olan arkadaşlara vazife verilirse her hangi bir 
hata veyahut yanlışlık tarafsız olan bu kuru
mun veya bu muhtar müessesesinin memurun
dan daha çok bizi rencide eder. Bu sebeple daha 
çok şikâyetler olur. Bu sebeple Sayın Bakanın 
önergesine itibar edilmemesini ve rey verilme
mesini rica edeceğim, 13 ncü madde üzerinde
ki görüşmeler bize neyi temin edecek/ 18 ncü 
madde Ibizatihi şunu teinin ediyor. 13 ncü mad
deye göre, «görüşmelerin bir süreden aşağı I 
olmamasını temin ediyor.» arkadaşlarımızın, bu
nun üzerinde durulmasını İlendeniz zait adde
diyorum. 13 ncü madde muhalefeti söz hakkın
dan mahrum eden bir müessese değildir. 13 ncü 
madde, bâzı arkadaşlarımız tarafından verilen 
önergelerde ifade edildiği gibi, grup sözcüleri
ne şu kadar, Hükümete şu kadar dakika ve mut
lak surette üyelere su kadar dakika yarı yarı
ya söz hakkı verilsin maddesi değildir. 13 ncü 
maddede kanun vazımın getirdiği şu: Türki
ye Büyük Millet Meclisi saati o günkü görüşme I 
gününde 20 dakikadan az olmamasıdır. 20 da- I 
kikalık bir sürenin alınmasını temin etmektedir. 
Yoksa bu muhalefete şu kadar, Hükümet söz
cüsüne bu kadarı temin eden bir madde değil
dir; 20 dakikalık bir sürenin geçirilmemesi ve 
20 dakikalık bir sürenin temin edilmesidir. Bu 
verilişi tarafsız olmasını istediğimiz ve Anaya
sanın 121 nei maddesinin temin ettiği tarafsız 
kurum bunu sazırlasın. Bn tarafsız kurum ko-

22.10.1963 0 : 1 
nuşnıalarm yönetmelide ne şekilde hazırlana
cağını en iyi şekilde bulsun ve temin etsin. Ka
nunlar teferruata gittiği müddetçe şikâyetle
rimiz artacaktır. Anayasadan şikâyetimizin bir 
kısmı da, teferruatlı olmasındandır. Sayın Ar-
dıçoğlu iyi hatırlattı. Teferruatlı olmasın. 
Ben komisyonda, da aynı fikri savundum, aman 
teferruatlı yapıyorsunuz, bundan 'kaçınalım, 
dedim. Şimdi kanunu hazırlarken de teferruata 
gitmiyelim. 20 dakikalık bir süreyi tarafsız bir 
kurum tanzim etsin. Yok şöyle hazırlansın, böy
le hazırlansın Başkanlık Divanları hazırlasın. 
Benim zaten söz istememin sebeibi bu idi. Baş
kanlık Divanlarını vazifelendirdiğiniz takdir
de şikâyetleriniz daha çok artacaktır, tarafsız
lıktan veya taraf tutmadan daha çok şikâyetçi 
olacaksınız. Zinhar ve mutlak surette bunu 
Başkanlık Divanlarına vcrmiyelinı. Bu taraf
sız kuruma bırakalım. Hem Anayasa hükmü
ne göre tarafsız bir kurum getiriyoruz, hem de 
bunu bu tarafsız kuruma bırakacağız. (.İçtire
ceksiniz, siyasi şahısların, siyasi partilerin ba
ğımsız da olsa parlâmento vasfı, parlâmento 
üyesi sıfatı birinci derece de olan siyasi şa
hısların eline vermiş olacaksınız. Şikâyetleriniz 
daha çok artar. Bu hususu ehemmiyetli buldu
ğum içindir ki, bu 13 ncü madde üzerindeki 
fikirlerimi arz etmek istedim. Başkanlık Divan
larına verilmesi çok mahzurludur arz ederim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (l ifa) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Kakat usul deyip de 
esasa girmemek kaydiyle. 

ESAT MAHMUT KARAKÜRT (Urfa) - -
Efendim, bendenizin maruzatım, bu riyaseti iş
gal eden sayın arkadaşlarımızın biribirlerini 
Meclis tatil etmeden nöbet değiştirmeleri lıusıı-
sundadır. Bu hakikaten teamül haline gelmeğe 
başladı. Meclislerde, Moiclis başkanlarının de
ğişmesi için teamül, Meclis 5 - 10 dakika tatil 
edilir, har hangi bir sebebe binaense Ikışkaıı 
yerini diğer bir Başkana verir tekrar celse açı
lır ve bu suretle müzakerelere devanı edilir. 
şimdi bir garip hal de tehadüs etti. 'Başkanlık 
Divanmdaki arkadaşımız Sırrı Atalay bir 'kanu
nun müzakeresinde bir maddede noktai nazarını 
söyliyebilmek için tahammül edemedi, kürsüyü 
terketti, arkadaşını yerine getirdi, kalktı bura
da müdafaasını yaptı. Şimdi İhsan Beyefendi, 
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Sırrı Atalay'ın noktai nazarlarını muvafık bul
mazda, gel sen buraya otur bende senin aley
hinde konuşayım derse netice ne olacak? (Gü
lüşmeler) Petealâ olur. olması ihtimali de mev
cuttur. Binaenaleyh, Mecliste bu şekilde bir 
müzakere gayriciddî olur. Bu 'bakımdan te
amülü bozmamak şartiyle eğer Meclis Başkan
larımız değişecekse Meclisi on dakika tatil eder
ler ve yeniden müzakereye başlamak suretiyle 
bu işi yaparlar. Bendenizee bu şekil gayriciddî 
görülmektedir. Maruzatım bundan ibarettir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey müsa
ade buyurur musunuz.1? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim ben 
söyliyeyim. Teamül behis mevzuu olduğuna gö
re Sayım Esat Mahmut Karakurt 'un teamülü 
ve İçtüzüğü takibetmediği anlaşılıyor. Lütfen 
içtüzüğü okur musunuz efendim. (Alkışlar.) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Sayın Başkanım, teamülü siz yapıyorsunuz. Bu 
teamül değil; teamül haline gelmesin. 

BAŞKAN — Hayır, içtüzükte sarahat var
dır. Ve pekâlâ emsali de 'böyledir. 40 senelik 
Parlâmentoda da böyledir. Başkan icabında ye
rini terk eder kürsüye gelip konuşur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çok özür dile
nin, bir ciddiyet meselesi mevzubahsoldu, cid
diyetin nerede, nasıl olduğunu, ciddiyete nasıl 
riayet edildiği veya edilmediği hususunu tescil 
için bir kaç dakikanızı alacağım. İçtüzüğün 
90 nca maddesini okuyorum. 

«Madde 90. — Reis meseleler müzakere edi
lir ve reye konulurken leh ve aleyhte asla re
yini izhar etmez. 

Yalnız meseleler reye kondukta reyind ve
rir. 

Bir müzakereye karışmak isterse Reislik 
mevkiini diğer bir reise bıralkarak hitabet kür
süsünde iner ve ancak müzakerede Ibulıımm 
madde veya mesele reye iktiran ettikten sonra 
tekrar mevkiine çıkar.» 

Nizamname hükmü sarihtir. Ve buna riayet 
edilmiştir. Ciddiyetle, gayrieiddiyetin ne oldu
ğu açıkça meydandadır. Sayım Başkanın dedi
ği gibi de teamül bu yoldadır, 'arz ederim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Usul hakkında 
söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efen
dim. Sayın Esat Maihmut Karakurt 'un sözlerini | 
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tekrar buyuracağınızı tahmin ediyorum. (Gü
lüşmeler.) 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim Senato
da hakikaten İhsan Hamit Beyefendi ile Sırrı 
Atalay Beyefendi daha evvelki celselerde buna 
'benzer hareketlei'de bulunduklarından, bunu bir 
teamül haline soktuklarını zannediyorlar. Hal
buki, Ibizim 'öteden beri, bugünkü meclisler 
teşekkül etmeden evvel T. B. M. Meclisinde gör
düğümüz ve alıştığımız teamüle göre Riyaset 
eden zat bir müzakereye katılmak isterse çanı 
çalar, beş veya on dakika ara verir, ondan son
ra yerini değiştirir ve gelir otururdu. Teyidede-
ceğim, nasıl geliyor: Çünkü o tarihte Başkan-
vekilleri kürsüye frak ile çıkıyorlardı. Riyaset 
edecek zat salonda frak ile oturmuyor ki, bu 
on dakikada frakını giysin ve Riyasete gelsin. 
Şimdi Sırrı Atalay Bey, zatıâliniz de Meclisler
de bulundunuz. Bir zatı muhterem yerini Reis 
yani Reisvekili üstünde frakı olmadan sıradan 
Riyasete nasıl geçer? Ara vermeden fraksız ola
rak Riyasete geçme hususunda burada nasıl tea
mül koyduk dersiniz? Teamül ancak Senatoda 
oldu, bunu zatı devletleriniz ihdas ettiniz ve bu
nu İçtüzüğe uydurmak istiyorsunuz. Esat Mah
mut Karakurt arkadaşımız tamamen haklıdır, 
böyle bir şeye İçtüzük cevaz vermez. 

BAŞKAN — Benim teşriî hayatım Sayın 
Suphi Batur Beyden daha eskidir. İsim olarak 
ifade edeyim, Mazhar Germen Bey Riyaset Ma
kamında Riyaset vazifesini ifa ederken kürsü
den inmiş, ve frak giymediği halde diğer bir 
Başkanvekili Başkanlık Makamına oturmuştur, 
vâkıdır bu. Pekâlâ mümkün olabilir, bir mese
lenin hararette müzakeresi sırasında, müzakereyi 
kesip ben oturumu on dakika tatil ediyorum, 
ondan sonra konuşacağım gibi bir şey varit ola
maz, bu teamül eskidir, kendileri yanlış hatırlı
yorlar. Teamül tamamen Sırrı Atalay arkadaşı
mızın yaptığı gibidir. Bundan sonra eğer yine 
bu arkadaşlarınız itimadınıza mazhar »olurlar da 
Başkanlık Divanına gelirlerse yine aynı şekil 
hareket edeceklerini arz ederim. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NURET
TİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Sırrı Atalay arkadaşımı
zın konuşmalarına temas etmek için söz aldım. 
Bir defa bu benim teklifim değil, tabiatiyle 
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şahsi teklifim değildir. Hükümet tasarısında 
sevk edilen tasarıdaki hüküm bu merkezdedir. 
Meclis saatlerinin Başkanlık Divanı tarafından 
hazırlanmasını Hükümet uygun görmüş, bu şe
kilde sevk etmiştir. Şimdi kendileri burada bu 
işte bu kanun çıktıktan sonra dahi şikâyetin de
vam edeceğini ifade buyurdular. Konuşmaların
dan ben öyle anladım. Kendileri burada. Bu ka
nun çıksa dahi benim arz ettiğim gibi şikâyetin 
devam edeceğini ifade buyurdular. «Hışımlar 
radyo üzerinden-kalkacak, Başkanlık Divanları 
üzerine gelecek» diye ifade buyurdular. Demek 

ki, hemfikriz. Şikâyetler bu kanunla bitmiye-
cek, devam edecek. Ama diyorlar ki, radyo bu 
şikâyetlere hedef olsun, siperisaika olsun. Baş
kanlık Divanı Meclis faaliyetleri kendi işi oldu
ğu halde bu zavallıyı siperisaika olarak ileri 
sürüp kendisi bu hışımlardan korunsun. Buna 
Anadolu'da düpedüz «ölümü komşuya yolla
mak» derler, öyle şey olmaz. Evvelâ şunu söy
lemek lâzım, Meclis saatlerinin yayınlanması işi, 
efkârı umunıiyeye duyurulması işi evleviyetle, 
radyodan evvel Meclis Başkanlık Divanlarının 
vazifesi cüml esindendir. Dünyanın her yerinde 
bu böyledir. Mantıkan başka türlü olmasına im
kân yoktur. Diyorlar ki, mahiyeti itibariyle bi
ze aidolan işi, tehlikesi vardır, hışmı vardır. Gü
rültüsü patırtısı olur diye biz üzerimizden ata
lım, radyoda zavallı muhabirin, redaksiyon he
yetinin radyo idare heyetinin üzerinde olsun. 
Onları paratoner yapalım. Olmaz böyle iş. Bu 
mantıkî değildir. Binaenaleyh, Meclisin işidir. 
Meclis Başkanlık Divanı evvelâ Meclisin işleri ara
sında bunu da bilmelidir ve kendisinin yapması lâ
zımdır. İkincisi çok ehemmiyetli iştir diyoruz. 
Müsaade edin de bu çok ehemmiyetli işi ister is
mi radyo olsun, ister Radyo Televizyon Kuru
mu olsun, her ne olursa olsun netice itibariyle 
buraya gelecek olan birkaç muhabir arkadaşın 
sırtında kalacaktır. Bu kadar ehemmiyetli bir işi 
Başkanlık Divanı gibi elinde memuru ve bütün 
imkânları bulunan, büro kurmak imkânı olan 
Başkanlık Divanı yerine bütün bu külfetleri 
ehemmiyet derecesine göre birkaç memurun ve 
muhabirin sırtına yüklemiydim. Bu, Meclisin 
işidir. Madem ki, mühimdir, müsaade buyu
run bunu Meclis Başkanlık Divanları yapsın. 
Hışmı varsa Meclisler Başkanlık Divanları bu 
hışmı da üzerlerine çeksinler. 
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Tarafsızlıktan bahis ediyorlar, ki Meclis Baş

kanlık Divanları şöyledir, böyledir. Ama öbür 
tarafta radyo televizyon isimli müstakil bir ku
rum vardır. Binaenaleyh, müstakildir, tarafeız-

J dır. Onlar bunu, bu kurum daha iyi yapar di-
' yorlar, bu doğru değildir. Bizim Başkanlık Diva

nının tarafsız olduğu Anayasa ile müeyyettir. 
Çok acılarını çekmiş olduğumuz bir meseledir. 
Ve onun için Anayasaya çok sert hükümler ko
nulmuştur. Başkanlık Divanının tarafsız olacağı 
hakkında benim kanaatime göre, tarafsızlık ba
kımından bir mukayese yapılmak icabederse 
Anayasaca teminat altına alınmış olan Meclis 
Başkanlık Divanının tarafsızlığı kadar büyük 

tarafsızlık yoktur. Binaenaleyh müsaade buyur
sunlar da ben kendilerinin gösterdiği delilleri 
mantıkî görmüyorum. Hakemliğinize müracaat 
ediyorum. Bu radyo işi Meclis işidir, ehemmiyet
lidir. Bu işin içinden radyonun gerek bugünkü 
şekliyle ve gerek bundan sonraki şekli ile dahi 
çıkacak durumda değildir. Bu hışmı müsaade et
sinler kendi işleridir, kendileri çeksinler, kendi-

İ leri yapsınlar, büro kursunlar, prensiplerini tes-
bit etsinler. Grup başkanları ile anlaşsınlar grup
lar arasında esaslarını hazırlasınlar, bir şekline 
koysunlar. Bence hem selâmet bu yoldadır, hem 
de hakkaniyet bu yoldadır. Yoksa, hepsini bir
kaç muhabirin sırtına yüklemekte fayda ve hak
kaniyet yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, önce bir noktayı ay
dınlatayım... 

önce Komisyon söz istemiştir, ona söz vere
ceğim Sayın Karalkurt. 

Efendim arkadaşımız, «Başkanlık Divanının 
vazifeleri cümlesindendir.» diye ifade buyurdu
lar. Başkanlık Divanının vazifeleri içtüzüğün 
198 nci maddesinde sarahaten zikredilmiştir. 
Böyle bir şey Başkanlık Divanının vazifeleri 
arasına girmemiştir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Dünyada 
raslanmamıştır. 

BAŞKAN — Diinıyalda da ihigfbir yerlde (bu 
yolk'tur ddiye iddia eldÜiyorum. Siz 'bana bir nıilsal 
,göis!terin. Sîz de henyerıde döyin. içtüzüklerimi 
[getirip gtöıslt'erelim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NURET
TİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Ço& delilerini 

I getirebilirim. 

e 
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veya vazifelileri bu işle ilgilenirler. Fakat son 
ve nihai karar ya Başkanlık Divanlarının kendi 
aralarında kuracakları bir komisyon veyahut da 
Parlâmento adına kurulacak olan Senatoda ve 
Millet Meclisinde kurulacak komisyonlar tarafın
dan verilir ve bu komisyonların tetkikinden geç
tikten sonra radyolara iletilebilir. Bu yola gidil
diği takdirde hakikaten, nihayet her ha.ngi bir 
vaka karşısında insanlar aynı şeyi gördükleri 
halde dahi şahadetlerinde daima fark oluyorsa, 
her muhabirin her muharririn, her kişinin hâdi
seleri kendi görüş ve anlayışına göre kaleme al
ması, hulâsa etmesi de farklı olacaktır. Muhak
kak gene ne kadar mükemmel yapılırsa yapılsın 
bu radyo için hazırlanan metinler üzerinde ya
pılan münakaşalar sona ermiyecektir. îyisi mi 
biz, karşımızda bir teşekkülü veyahut bu teşek
külün göndermiş olduğu mümessilleri, bu metin
leri hazırlıyaeak olan kişileri muhatap tutacağı
mıza, pekâlâ bu meseleyi kendi aramızda Parlâ
mento olarak halletmemiz daha yerinde olur. 
Bunu parlâmento olarak da mikrofona neyin ak
sedip, neyin afcsetmiyeceği, ne derece aksedeceği 
şeiklindeki ölçülerimiz daha isabetli daha yerin
de, daha objektif daha tarafsız olur kanaatin
deyim. 

Icalbederse bu maddeyi komisyon olarak geri 
alır ve arkadaşlarımız münasip görürlerse bu 
tarzda bir değişikliğe gidebiliriz efendim. Hür
metlerimle. 
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&AŞKAN — öösterm deMer&ni Mücerret 

sözlerle, «Dünyamın her yerindedir.» diye iifa-
ıde etme'k dloğra değildir. Bujyurum Sayın Ko-
misyıon. 

KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER CE
NAP EOE (Aydın) — Mulhterelm arikaldaşlar, 
maddenin ehemmiyeti bir saatten fazladır üze
rinde yapılan konuşmalardan da ortaya çıkmak
tadır. Şimdi, bu maddenin Komisyonda yapılan 
müzakereleri sırasında, hakikaten Komisyon 
üyelerinden bâzıları, bendeniz de dâhil, bu işin 
yani Parlâmento müzakerelerinin radyoda neşri 
meselesine ait metinlerin hazırlanması mevzuu-
nun doğrudan doğruya Parlâmentoya ait bir va
zife olması lâzımgeldiği kanaatindeydik. Şimdi 
Hükümet de aynı kanaatti ifade ediyor. Hattâ 
Hükümet teklifinde de aynı şekilde ifade edil
miştir. 

Şimdi arkadaşlarım, dikkat ettim bu madde
nin Meclisteki müzakeresinde burada da Başkan
lık Divanlarında bu mevzu gelince büyük has
sasiyetleri uyanıyor. Aman bu yayın işini biz 
üzerimize almıyalım. Bu zaten tarafsız, muhtar 
olması ieabeden müessesenin içinde olsun, şek
lindedir. Ben Sayın Bakanın düşüncelerine ka
tılıyorum. Biz Parlâmento olarak her hangi bir 
meselede aramızda çıkacak münakaşaları, ara
mızda çıkacak anlaşmazlıkları giderebilmek için 
kendi kendimize yapacağımız müzakerelerde mi 
ve münakaşalarda mı daha çalbuk anlaşabiliriz? 
Yoksa kürsülerde komisyonlarda söz hakkı ol
mayan, memur olarak çalışan kişilere yüklemek
le mi daha iyi yapabiliriz. Muhakkak ki, biz me
seleleri kendi aramızda daha iyi tartışabiliriz ve 
herkes düşündüğünü açıkça söyler. Bu bakım
dan hakikatler meydana çıkabilir. Sonra, Baş
kanlık Divanları, parti gruplarının kendi oran
ları nisbetinde katılmaları ile meydana gelmek
tedir. Divanların tarafsızlığına itimadımız var
dır. Çünkü, baştan sona kadar bütün müzakere
leri idare ederler ve üyelerim de sadece kendi
lerine karşı hürmeti vardır. Bu bakımdan onla
ra itimadımız ve inanımız vardır. 

Şiımdi, böyle itimat toplamış, çeşitli partile
rin temsilcilerini sinesine almış olan Başkanlık 
Divânlarının müştereken bu meseleyi üzerlerine 
almaları demek, bizatihi Başkanlık Divanının 
kalkıp da metin hazırlamasını icabettiren bir 
husus değildir. Pekâlâ telif edici bir yol buluna
bilir, pekâlâ yine TRT'nin memuru vazifelisi. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Aydmer, 
HİDAYEET AYDINER (Cumhurbaşkanın-

ca ıS. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Yıl
dız buyurdular ki, «artık bu konuşmaları tan
zim ve tertibedecek kurul tarafsızdır, endişe 
buyurmasınlar. Onun için talimatnamede biz 
yazacağız, yahut yazacaklar^» 

Efendim. * 
KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER CE

NAP EG-E (Aydın). — Say m Balkan maddeyi 
ıgeri almış ibulunuyoruz. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Efen
dim, şimdi, kurulan tarzı teşekkülü ne olursa 
olsun, biz teklifimizde vaziyete ışık tutacak 4 
kelimenin ilâvesini rica ettik. Bu kelimeler şun
lardır : Leh ve aleyhte >olan fikirler ve mucip 
sebeplerini özetlemek. Şimdi komisyona soru
yorum : Leih ve aleyhinde 'olan fikirler bugün 
söylenmiyecek mi? Bugün söylenmiyor maa-
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İesef. Kişisel görüşünü söylemiştir denip ge
çiliyor. Lehte mi, aleyhte mi bu hususta en 
ufak bir açıklama yapılmıyor. 

Gürsel 'görüşünü söylemiştir. GürsePin gö-
rüşü lehte mi, aleyhte mi? Millet ona göre din-
deyecefe. Bu cfikrin aleyhinde mi, lehinde mi 
olduğunu anlıyaeak. HaHbuki bu hususta bir 
şey yok efendim. Bitaraf olmak başka... Dik
katsiz olmak yine başkadır. Efendim, kurumla
rın .bitaraf olması teminatı kâfiye değildir. 
En yüksek kaza mercii olan Temyiz Mahkeme
sinin dalhi hangi sebeplerle nakzedeceğine, 
hangi sebeplerle 'hükmü tasdik edeceğine dair 
kanunda mesnet vardır. Niçin? Onlar adaletin 
en yüksek derecesine varmışlardır. ıNiye onlar 
için şunu şöyle yapacaksın diye madde koyuyo
ruz, sarahat koyuyoruz kanuna? Burada Yıl
dız Beyefendi buyuruyorlar ki, bir talimatna
me yapsın. Öyle olmaz. Bunu kamun yapar, ka
nun ışık tutar. Teferruata girelim demiyor, 
'benim teklifim lehinde mi, aleyhinde mi, tef
riki ve mucip sebebi nedir? 

Bunun söylenmesini istemiyorsanız kalkıp 
söyleyin, istemiyoruz deyin. Eğer söyliyeeek-
seniz rica ederim , bu 3 - 4 kelimeyi bu kanun
da saklamayın. 

(BAŞKAN — Esasen kifayet takriri vardır. 
Encümen de geri istiyor. Takrirlerle beraber 
geriverilmiştir. 

GEiOÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Yalnız Hükümetin 
Önengesinin nazarı itibara alınıp alınamıyaea-
ğını Yüksek Heyet 'belli etsin. 

BAŞKAN —- Efendim böyle bir şey ifade 
edilmeden ıgeni isteniyor. Mademki geri istiyor
sunuz, geri veril mistir. Partiler arasında mutaba
kata varsınlar, biz bu durumu anlıyalım. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — M ncü madde 

ıgeri alındığına göre, bu maddeye o maddenin 
gelmesinden sonra vuzuh vermek lâzım. ı 

BAŞKAN — Sözcü veya Başkan. 
'KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER CE

NAP EGE (Aydın) — 14 ve 15 nci maddeleri 
de geri alıyoruz efendim. 

16 nci maddeyi okuyoruz. 
ıSeçimlefde siyasi partilerin yayınları : 
ıMADDE 1)6. — Siyam partilerin seçimler sı

rasında radyolardan faydalanma şekil ve şart-
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lan, seçim kanunlarında belirtilmiş olan esas
lara taibidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
Yok. Maddeyi oyunuza 'sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî güvenliğe dokunan haller : 
MADDE 17. — Başbakan veya görevlendi

receği Bakan, millî güvenliğin açıkça gerekli 
kıldığı (hallerde, bir haber veya yayını menet
meye yetkilidir. ıMen kararının yazılı olması 
veya acele hallerde sözlü ise, derhal ya
zıyla tekrarlanması şarttır. Kurumun sorum
luluğu altında yapılmıyan yayınların menedil-
mesi ihalinde, men kararı, iLgililere, Genel Mü
dürlükçe alındığı tarihten başlıyarak yirmi-
dört saat içinde bildirilir. 

2(i Nisan 1961 tarihli ve 219$ sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve 'Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun 52 ilâ 55 nci maddeleri 
uyarınca siyasi partiler adına yapılan konuş
malar hakkında 1 nci fıkra' hükümleri uygulan -
ımaz. 

1 nci fıkrada .söz konusu men kararları 
aleyhine açılacak iptal dâvalarında tebligat; 
müracaat tarihinden başlıyarak 'kırsekiız saat 
içinde yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri 
onar gündür; Ibu sürelerin tamamlanmasından 
sonra onbeş gün içinde karar verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir sualim var, 

efendim. 
BAŞKAN —- Hükümetten mi, Komisyondan 

mj 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Her ikisinden 

de. 

BAŞKAN —• Buyurun, kürsüden ifade edin. 
SUPHİ BATUR (Sinop) _ Bu müessese ka

nun ile kurulduğuna, bir Devlet müessesesi ola
cağıma göre elbetteki bir siyasi sorumluluğu 
vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisine ikarşı 
bunun siyasi sorumluluğunu kim yüklenecek
tir? Tanıtma Bakanı ise yani Komisyon veya 
Hükümet, bu mesuliyeti Tanıtma Bakanına ve-
reeeklerse, ıbu kanunun hangi maddesinde bu 
mesuliyete mütedair hüküm vardır? Bendeniz 
ikamın tasarısında bulamadım. Onu İstirham 
ediyorum. Lütfetsinler göstersinler. Bendeniz 
'bittabi kanunu bulamadım. (Var, var sesleri) 
Efendim; malî mesuliyeti vardır. Siyasi mesıı-
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iiyeti, sorumluluğu yok. Anayasanın İÜ5 nci 
maddesine göre, bir de eylem ve işlemeden me
suliyet vardır. Kurum Yönetim Kurulu emrin
de değil, profesör emrinde değil, o emirde de
ğil, bu emirde değil. Meclise gelecek biz nere
sinden tutacağız T. B. M. Meclisi olarak? Siyasi 
sorumluluğu nereye gidecek ? Eğer, bu siyasi 
sorumluluktan ibakanın iskadedilmesi icabedi-
yorsa, gensoru açılırsa, bunun için, öte tarafta 
Millet Meclisinde ne muamele yapılacak? Ba
kan muhtemelen çıkacak diyecek ki; bu kanu
na göre benim siyasi sorumluluğum yok. An
cak size malî mesuliyet veririm, onu da gidin, 
Yüksek Murakabe Heyetinden sorun diyecek. 
Malûmuâliniz oda, kanunu gelecek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi yapacak. Bendeniz burada 
siyasi sorumluluğa mütedair bir madde göremi
yorum. Eğer gören va-rsa lütfen izah etsin. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümetten 
soruyorlar. Kim cevap verecek? Hükümet yok. 
Müsteşar verecek mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sorunun bu 
madde ile ilgisi yok. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bendenizin so-
nısunun arz ettiğim madde ile ilgisi yok. Ama 
ne ile ilgisi var? 

BAŞKAN — Madde ile ilgili konuşmadılar, 
efendim. Madde ile ilgili konuşmadıklarına gö
re ibilâ'hara bu meseleyi tezekikür ederiz. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dış politikayla ilgili yayınlar; yurt dışı ya
yınlar; dış temaslar : 

MADDE 18. — Devletin dış politikası bakı
mından radyo ve televizyon yayınlarında ve 
'bu arada, yurt dışı yayınlarda uygulanacak 
esaslar ve usuller, Dışişleri Bakanlığı ile Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca birlikte tesbit edilir 
ve Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Kurumun yabancı veya milletlerarası radyo 
veya televizyon idareleriyle ve Türkiye Cumhu
riyetini temsilen yapancı devletlerin yetkili 
mercileri ve milletlerarası teşekküllerle te
maslarında uygulanacak esaslar ve usuller de, 

1 nci fıkrada gösterilen şekilde tesbit edilir. 
Kurum, programlarının düzenlenmesinde 

1 nci fıkrada söz konusu esaslara uymakla yü
kümlüdür. 

Kurum, ibu maddede söz konusu yayınlarını 
ve temaslarını, 1 nci fikrada yazılı bakanlıkla-
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rın gözetimi altında yapar ve temaslarından bit 
bakanlıklara derhal bilgi verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın İzzet Birand. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim sualimi 
tümü bittikten sonra mı sorayım? 

BAŞKAN — Evet efendim. Yalnız sırası 
geldiği vakit hatırlatırsanız iyi olur. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; hafızam bendenizi yanılt
mıyorsa, İngiltere'de parlâmento zabıtları an
cak Başkanlık Divanınca, Parlâmentoca neşre
dilir. ve Parlâmentonun hulâsası aldığı, vardığı 
karardır. Bunun dışında yapılan neşriyatta 
eğer tahrif varsa yahut isabetsizlik varsa dâva 
konusu olur. Yine İngiltere'de BBC tıpkı (biz
deki gibi bir özel kurumdur. Hükümetin ya
yınlamak istediğini yayınlamak, yayınlanması
nı menettiği şeyi yayınlamamakla, şartnamesi
ne göre, mükelleftir'. Hükümet müşterek sorum
luluğu haizdir. Burada çeşitli bakanlıkları şöy
lesine özelliği olan bir kurumu, çeşitli bakan
lıkların karşısında ayrı ayrı ve Hükümeti bir 
Hükümet topluluğu değil, dış iç meselelerde 
ayrı bakanlıkları ayrı ayrı salahiyetli bir sorum
lu kılıyor. Bendeniz bu tertipte yüksek Hükü
met müşterek politika anlamı sorumluluğu ve 
özek olan bir müessesenin nereye karşı, ne şe
kilde sorumlu ve muhatabolacağı konulanmn 
karışık olduğunu görüyorum. Binaenaleyh, İbu 
maddelerin de alınıp, yeniden tedvin edilmesi 
lüzumlu olduğuna Ikaaniim. Komisyondan da 
geri almalarını rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Hayır efendim. Yalnız 
dış politika ile ilgili konularda.... 

BAŞKAN — Sayın İzzet Birand bu madde
nin Komisyonca geri alınmasını şifahen talebet-
tiler, Komisyon lüzum görmüyor lütfen zapta 
geçmesi içiri kürsüden konuşmanızı istirham 
edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Batur'un ve 
Sayın Birand'in arzuları zannederim ki, 
bu madde ile ilgili olmasa gerek. Dış 
politika yayınları nasıl 'hazırlanır şeklinde 
bir maddedir. Yasaklamalar ve politik sorumlu
luk hususundaiki görüşlerini en münasip kebul 
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ettikleri madde geldiği zaman verecekleri öner
geler üzerine görüşlerimizi sunarız. Zannede
rim ki bu madde ile "bunun pek ilgisi olmasa 
gerek. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon maddenin 
aynen kabulünde ısrar etmektedir. Reylerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve açık oylarınıza sunulacaktır. 

Düzeltme ve cevap hakkı : 
MADDE 19. — Kurum, bir şahsın haysiyet 

veya şerefine dokunulması veya kendisiyle il
gili olarak gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 
halinde, o şahsın, yayın tarihinden başlıyarak 
yedi gün içinde göndereceği düzeltme ve cevap 
metnini Genel Müdürlükçe alınmasından baş
lıyarak üç gün içinde yayınlamakla yükümlü
dür. 

Bu düzeltme ve cevap metninde, yayının ni
teliğinin yukardaki fıkra kapsamına girdiği; 
yayında kendisine, gerçeğe aykırı olarak bir 
husus atfedildiği veyahut şeref ve haysiyetine 
dokunulduğu ve gerçeğin ne olduğu kısaca açık
lanır. 

Düzeltme ve cevap metninin, bu kanun hü
kümlerine uygun olmaması veya suç niteliğin
deki ifadeler taşıması halinde, Genel Müdürlük 
bu metni derhal Ankara Sulh Ceza Hâkimliği
ne gönderir. Sulh Ceza Hâkimi, en geç yirmi-
dört saat içinde, düzeltme ve cevap metnim, 
suç niteliğinde olup olmadığı, yayın ile ilgisi 
bulunup bulunmadığı, bu maddede yazılı şart
lara uygun olup olmadığı ve bu maddede yazılı 
süre içinde Kurum Genel Müdürlüğüne gönde
rilip gönderilmediği cihetlerinden inceliyerek 
bir karar verir. Hâkim, düzeltme ve cevap met
ninin aynen yayınlanmamasına karar verebile
ceği gibi, aynen veya uygun göreceği değişik
likleri bizzat yaptıktan sonra yayınlanmasına 
da karar verebilir. Hâkimin kararının birer ör
neği, taraflara gönderilir. Hâkimin kararma, 
taraflar, kendilerine tebliğden başlıyarak yir-
midört saat içerisinde Ankara Asliye Ceza Mah
kemesine itiraz edebilirler. Düzeltme ve cevap 
sahibi, itirazını, bulunduğu yer mahkemesine, 
Ankara Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek 
üzere, aynı süre içerisinde verebilir. Hâkimin 
yayınlanmasına karar verdiği metin, Genel Mü
dürlükçe alındıktan veya itiraz süresinin sona 
erdiği tarihten itibaren üç tam gün içinde aynen 
yayınlanır. 
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özel tüzel kişilerce gönderilecek düzeltme 

ve cevaplar hakkında da bu madde hükümleri 
uygulanır. 

Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadan 
ölen kimsenin bu hakkını, vârisleri birlikte ve
ya bunlardan yalnız ilk başvuranı, sadece bir 
defa kullanabilir. 

Bu maddede söz konusu tebliğler, ilgili iste
diği takdirde, memur eliyle yapılır. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 
sayılı Kanunun 52 nci maddesinde yer alan ka
yıtlamalar saklıdır. 

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

ÎKtNCİ BÖLÜM 
Yayınlar voliyle işlenen suçlar ve haksız fiiller 

Sorumluluk : 
MADDE 20. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu yayınları yoliyle işlenen suçlarda ve 
haksız fiillerde, canlı yayın yapılması halinde, 
suç veya haksız fiil teşkil eden fiili işliyen ve 
eğer canlı yayın bir metne dayanılarak veya 
tesbit yoliyle yapılmışsa, metni yazan veya sesi 
tesbit edilen ve bu metni veya tesbiti fiilen kon
trol eden; diğer hallerde de, konuşan ve yayını 
fiilen idare ve kontrol eden kişiler sorumludur. 
«Canlı yayın» dan maksat, olayın veya konuş
manın anında ve doğrudan doğruya radyo veya 
televizyon ile yayınlanması halidir. 

1.1, 13, 14 ve 16 ncı maddeler uyarınca yapı
lan ve bu özelliği anonsla belirtilen yayınlar ile 
tesbitlerden faydalanmaksızın Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu istasyonları dışındaki bir 
radyo veya televizyon kuruluşundan naklen ya
pılan yayınlardan, Kurum ve personeli hiçbir 
suretle sorumlu değildirler. 

Kurumun kendilerine tevdi edilen metni ay
nen okumakla görevli personeli, o yayının ida
re ve kontrolunda özel olarak görevlendirilmiş 
olmamak şartiyle, o yayın yoliyle işlenen 
suçtan veya haksız fiilden hiçbir suretle sorum
lu değildir. 

Bu madde kapsamına giren suçların takibi
nin şahsi dâva açılmasına bağlı olması takdi
rinde de, soruşturma Cumhuriyet Savcılığı ta
rafından yapılır. 
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Kurumun yayınları ile ilgili şikâyet, dâva 

dilekçesi veya iddianamelerde, yayını yapan 
Kurum istasyonunun adının ve yayının gün ve 
saatinin belirtilmiş olması şarttır. 

Bu madde kapsamına giren suçlardan ve hak
sız fiillerden dolayı yayının yapıldığı tarihten 
başlıyarak iki ay içinde açılmıyan dâvalar din
lenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — 13, 14, 15 nci 

maddelere atıf var. O maddelerin ne olduğu 
bizce henüz malûm değil. Binaenaleyh, bu mad
denin müzakeresi caiz değildir. (Doğru doğru, 
sesleri) 

BAŞKAN — Doğru söylüyorlar, 15 nci mad
de olmadığına göre. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Aydın) — Bu maddeyi müsaa
denizle geri almıyalım, efendim. 

ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Maddeyi geri almaya lüzum yok. Tehir edil
sin. 

BAŞKAN — Maddenin görüşülmesi tehir 
edildi. 15 nci maddenin alacağı şekle göre bu 
madde müzakere edilecektir. Çünkü, bu madde 
komisyona gitse, aynen gelecek yine. Binaen
aleyh bu maddenin tehiri isteniyor. Bu itibarla 
maddenin görüşülmesi tehir edilmiştir. 

Metin ve tesbitlerin saklanması : 

MADDE 21. — Kurumun yayınında kulla
nılan yazılı metinler ve metni bulunmıyan rad
yo ve televizyon yayınlarına ait tesbitlerin, 

yayınları tarihinden başlıyarak iki ay onbeş 
gün süreyle saklanması şarttır. 

Tesbitlerden faydalanmaksızın yapılan nak
len yayınlar ile müzik yayınları, yukardaki fık
ra hükmünün dışındadır. 

Teşriî, idari veya kazai Soruşturma veya ko
vuşturma veyahut Meclis araştırması konusu 
olan yayına ait metin ve tesbitler; soruşturma, 
kovuşturma veya araştırmanın sonuçlandığı yet
kili merci tarafından Kuruma yazıyle bildirilin-
ceye kadar saklanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Memur kapsamına giriş : 
MADDE 22. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri ile görevlile
ri, eeza hükümlerinin uygulanmasında memur 
sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen i . 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yayınlar üzerindeki haklar 

Fikir haklarına benzer haklar : 
MADDE 23. — Kurum, yayınlarının telli ve

ya telsiz olarak tekrar yayınlanmasına, ücretli 
veya ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere 
bir kısmının veya bütününün tesbitine veyahut 
bunların çoğaltılmasına izin vermek veya bu 
ameliyeleri menetmek hakkına sahiptir. 

Girişi ücrete tâbi yerlerde televizyon yayın
larının halka gösterilmesinde de, Kurum, yu
kardaki fıkrada söz konusu haktan faydalanır. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 66 ilâ 
79 ncu maddeleri hükümleri, yukardaki fıkra
larda belirtilen hallerde de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun efendim. 

BÂKt GÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis, 
muhterem arkadaşlar, maddenin başında; «ku
rum yayınlarının telli veya telsiz olarak tekrar 
yayınlanmasına ücretli veya ücretsiz olarak 
tedavüle çıkarılmak üzere bir kısmının veya bü
tününün tesbitine veyalhut (bunların çoğaltılma
sına izin vermek veya bu ameliyeleri menetmek 
hakkına sahiptir.» demiyor. 

Şimdi bundan 'benim anladığım şu : Tele 
alınmış bir sanatkârın sesini veya bir sanat ese
ri olan bir mevzuu bir defaya mahsus tele 
alınmış olsalar dahi müteaddit defalar tekrar
lamayı bu müesseseye hak olarak vermiş oluyo
ruz. Yani bir piyes sahibinin bir piyesi radyoda 
oynanmıştır. Tekrar tekrar, oynanacaktır, fa
kat bir defasından sonrakilere telif hakkı veril-
miyecektir. Bu, bana biraz hususi eşhasın hu
kukuna kanun yolu ile tecavüz gibi geliyor. Ev
velâ burada, «Muvafakatıııa bağlıdır» ibaresi
nin kullanılması lâzımgelir. Çünkü, telif hakla
rına aidolan meseleleri, telife aidolan ve sa
natta aidolan meseleleri, bir defa radyodan fay
dalanmıştır, diye onu ilelebet, radyonun, ken
disinde muhafaza etmesi ve hele onu bir başka 
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istasyona devretme hakkına sahip çıkması yer
sizdir. Binaenaleyh, burada, «Kendi muvafa
katinin alınması» esasını koymak lâzımgelir. 
Çünkü, bizim memleketimizde sanat, ücrete ve 
paraya tahvil edilememektedir. Bir de sanat
kârı bu yolda radyo vasıtasiyla kısıtlayacak 
olursak, o zaman sanatkârı ve sanatı teşvik et
mek imkânlarından mahrum kalırız. Bu nokta
nın metinde yer almasını bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) —• 

Efendim, muhterem arkadaşımın yerden göğe 
kadar hakkı vardır. Bu maddeyi bu şekilde ka
bul ettiğimiz takdirde telif hakfcı dediğimiz hak
kın tamamı ile ziyaa uğradığını göreceğiz. 
Biz bilâkis radyoda sanatkâra kıymet vermek, 
sanatkârdan, sanatından istifade ettiğimiz zaman 
o sanatkârın emeğini satmalmak vazifesi ile 
mükellefiz. Devlet radyosu sanatkârın eserini 
istismar etmeye kalkarsa; memlekette zaten sa
nat hayatının ne halde olduğu da malûmdur. 
Büsbütün kötü bir netice ile karşılaşmak ihti
mali vardır. Zaten sanatkârın telif hakkı, mev
cut Telif Hakları Kanunu ile de lâzımgeldiği 
şekilde temin edilemediği halde bu sefer de rad
yo idaresi tamamen keyfî bir şekilde sanatkâ
rın eserini hattâ ücret dahi vermeden istimal 
etmeye hak kazanıyor. Deniyor ki. telli veya 
telsiz hangi şekilde olursa olsun bir defa neş
retti mi? Artık o eseri mütemadiyen neşretme 
hakkına sahiptir. Bu, hem Telif Hakları Ka
nununa mugayirdir, hem de doğan bir hakkın 
suiistimalidir. Hiçbir zaman, Devlet, bir sanat
kârın bir defaya mahsus olmak üzere verdiği 
bir hakkı mütemadiyen kullanmak ve ondan is
tifade etmek yetkisine sahip değildir. Bunun 
usulü vardır. Bir tiyatro eseri yazılır. Tiyat
ro eseri, telif hakkına göre, şu şekilde istimal 
edilir. Tiyatro eserini yazan sanatkâr, eseri oy
natacak müessese ile bir mukavele yapar ve bu 
mukaveleye göre her temsilden kazancın yüzde 
onunu veya yirmisini kendisi alır ve bu suret
le eseri her temsil edilişinde sanatkâra bir men
faat temin eder. Bir romancı, romanının birin
ci tabını bir kitapçıya satar, der k i : Ben eseri
min 5 bin nüshasını sana 5 bin liraya satıyo
rum. Bu 5 bin nüsha bittikten sonra o kitapçı, 
sanatkârın eserinin 2 nci 5 bin nüshasını, 3 ncü 
5 bin nüshasını neşredip para kazanmak hak
kına sahip değildir. 
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Radyo ne yapıyor? Sanatkârın eserini alıyor 

muayen bir miktar para veriyor ondan sonra, 
sanki babasının malı imiş gibi onu ilâ ııihaye 
istismar ediyor. Böyle şey olmaz. 

Bu bakımdan, bu maddenin komisyonca geri 
alınarak, telif haklarına ve sanatkârların sanat 
değerlerinin karşılanmasına imkân verecek, yer 
verecek bir şekilde kanun maddesini hazırla
masını ve ona göre getirmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇÎCİ KOMÎSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, madde metninde ifade edilmek istenen 
Radyo ve Televizyon Kurumunun haklarının 
müdafaasıdır. Yani sanatkâr telif hakkının mü
dafaası değildir. Bu da şudur; Radyo bir Ku
rum olarak birçok programlar yapar, birçok 
eserleri teype alır veya canlı neşriyat yapar, 
bu yapılan neşriyatın ve yayının başkaları tara
fından çoğaltılması satılması, elden ele dolaştı
rılmasını önlemek maksadiyle bu madde meyda
na getirilmiştir. Ancak, Sayın Esat Mahmut 
Karakurt arkadaşımız, Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununa rağmen bu madde ile sanatkârın ese
rinin de radyolar tarafından istismar edilmek
te, yani her hangi bir radyofonik piyesin tesbi-
ti için müellife bir defaya mahsus bir ödeme 
yapıp ondan sonra aynı eseri ikinci, üçüncü, be
şinci defa radyodan yayınladığı takdirde bu mü
ellifin, eser sahibinin veya yazarın hakkı zede
lenmektedir. Niçin, eserinden istifade edilip 
yayın yapılıyor da kendisine eserlerinden bir 
hak tanınmıyor? 

Bu mevzu ile ilgili bir Fikir ve Sanat Eserle
ri Kanunu var; bu kanunun da, radyolarda te
lif hakkını gözetecek bir yönetmelik hazırlan
masına dair de bir madde var. Bu hak Millî 
Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Millî Eğitim 
Bakanlığı, radyolarda yayınlanacak eserlerin 
1 nci, 2 nci, 3 ncü defa yayınlanmalarında ne 
gibi usul ve ne gibi bir yol tutulacağı ve nasıl 
ödeme yapılacağına dair yönetmeliğe bir kayıt 
koyması ieabeder. 

Muhterem sanatkâr arkadaşıma hak veri
rim. Hakikaten bizde sanat adamları daima bil
hassa resmî makamlar tarafından istismar edil
miştir. Radyolar ise bunda çok ileri gitmiştir. 
Radyo, bir ses veya saz sanatkârının bir eseri 
veya sesini teype alır. Müessese, bu eser eğer 
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teypten silinmezso her arzu 'edildiği defa rad
yodan yayınlar. Her hangi bir radyofonik tem
sil, her hangi bir programı, her hangi bir sa
natkârın solosu veyahutta her hangi bir orkes
tranın programı bu şekilde İbir defa ödeme ya
pıldıktan sonra maalesef radyonun sanki ken
di malı imiş gibi arzu ettiği zaman kullanıp yayın
lar ve şahıslara veya şahsa her hangi bir ödeme 
yapmaz. Onun için şimdi üzerinde hassasiyetle 
durulması lâzımgelen nokta, maddenin geri 
alınmasından çok, ki, maddenin geri almmasiy-
lo bunu temin edecek bir husus yoktur, şu fi
kir ve Sanat Eserleri Kanununun âmir hük
müne uygun olarak Maarif Vekâletinin biran 
evvel radyolarda telif hakkının nasıl koruna
cağı hususundaki yönetmeliği çıkarmasında fay
da vardır.Esasen Hükümet ilgilileri de bu mev
zuun üzerinde hassasiyetle durduklarım,Maarif 
Vekâletini tahrik ettiklerini, yakında böyle bir 
yönetmeliğin çıkarılacağını da ifade etmektedir
ler. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Artus. 
AMİL AIİTLJS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, bu madde radyo idaresi tarafın
dan yayınlanmış olan, tiyatro müzik v. s. diğer 
yayınların, telli veya telsiz olarak tekrar ya
yınlanmasına, ücretli veya ücretsiz olarak te
davüle çıkarılmak üzere bir kısmının veya 
bütününün tesbitinc veya bunların çoğaltılma
sına izin vermek veya bu ameliyeleri menet
mek hakkını kuruma tanıtmaktadır. Bu bakım
dan, Telif Hakları Kanunu ile bu maddenin 
çelişmezlik halinde olduğunu zannetmiyorum 
aksine ses veya söz sanatkârlarının haklarını 
koruyan bir hüküm olarak kabul edilmesi ica-
beder. Vaziyet şu, radyoda bir yayın yapılıyor 
ve bir özel şahıs bunu tesbit ediyor, sonra bu 
vavını kendisi telli veva telsiz olarak vevahut 
tedavüle çıkarmak, plâk hâlinde basmak sure
tiyle veyahut kendi gazinosunda veyahut her 
hangi bir eğlence yerinde bunu tekrar €dijror. 
İşte bunu menediyor. Bu gibi işlere izin ver
me hakkını ve bunu men etme hakkını kuruma 
tanıyor. Bunu, dolayısiyle sanatkârların hakla
rını da koruyucu bir hüküm olarak mütalâa et
mek icabeder. Ancak, burada mühim bir mese
le ile karşılaşıyoruz. O da zannederim, 1950 -
1951 senelerinde kabul edilmiş olan Fikir ve Sa
nat Eserleri Kanununda sanatkârları, tiyatro 
yazarlarını, şiir yazarlarını, müzisuyenleri ko-
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rüyan hükümler mevcuttur. Fakat bu hüküm
ler bugüne kadar bu sanatkârları koruyucu şe
kilde tatibik edilememiştir. Edilememesinin iki 
sebebi vardır: Birisi; bu sanatkârların kendi 
aralarında kurmak zorunda oldukları derneği 
kurup, ibu kabil yayınları takibc-dememeleri. 

İkincisi; yine bu yayınlar dolayısiyle ken
dilerine ödenmesi lâzımgelen miktarları tesbit 
edecek olan yönetmeliğin ilgili bakanlıkça ha
zırlanmamış olması. 

Biliyorsunuz, biz Dünya Telif Hakları Söz
leşmesine 1951 senesinde katıldık. Bu sözleş
me Bern Sözleşmesi adını taşır. Bern'de zan
nediyorum, 1856 da yapılmış olan 'sözleşme 
muhtelif tarihlerde yeni ihtiyaçlara göre tadil 
görmüştür. Roma'da, Paris'te ve en son Brük
sel'deki, • toplnatılarda tadil edilmiştir. Türki
ye'de Brüksel metnine iltihak etmek suretiyle 
Bern Sözleşmesinin bir üyesi olmuştur. Bu 
sözleşmede de. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu-
nıında mevcudolan hükümler aynen mevcuttur. 
Binaenaleyh sanatkârların korunması mesele
si bir millî mesele olmaktan daha öteye geçerek 
Türkiye'nin milletlerarası taahhütlerinin icap-
larmdandır. vaziyet böyle olunca, biraz evvel 
konuşan arkadaşımın da ifade ettikleri gibi 
radyoda bir sanatkâr, muayyen bir ücret mu
kabili, farzedelim bir müzik • yayını yapmış veya 
bir şarkı söylemiştir. Bu şarkının, bu müziğin 
teype alınması suretiyle bundan sonraki radyo 
yayınlarında tekrar edilmesi o sanatkârın mu
vafakatine ve ona bir ücret ödenmesine bağlı
dır. Yani radyo idaresi o piyesi, o müziği, o şar
kıyı, o konseri böyle teype almak suretiyle bi
rinci defasında kendisine bir ücret ödedikten 
sonra ilânihaye tekrar edemez. Buna mâni hü
kümler Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda bu
lunduğu gibi artık üyesi olduğumuz Milletler
arası Sözleşmede de yani Bern Telif Hakları 
Sözleşmesinde mevcuttur. Bugüne kadar bun
ların yürürlüğe girmemesi yani, sanatkârlara 
bu ka'bîl tekrarlar haline ücret ödenmemesi: Bi
raz önce arz etmiş olduğum gibi bir taraftan, 
ilgili sanatkârların aralarında Fikir ve Sa
nat Eserleri Kanununda derpiş edilen bir der
neği vücuda getirmemiş olmaları; diğer taraf
tan da ilgili bakanlığın bu konuda hazırlanma- • 
sı ica'beden yönetmeliği hazırlamamış bulunma-
smdandır. Bu vesile ile arkadaşlarımızın'izhar bu
yurdukları hassasiyet-yerindedir, Bendeniz, Hü-
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kümelin bu hükme muvazi olarak artık çok 
gecikmiş olan bu yönetmeliği hazırlaması ve 
sanatkârların haklarının ödenmesi zamanının 
çoktan gelip geçtiğini beyan ederek, bu konuda 
Hükümetin dikkatini çekmek için söz aldım. 
Bunu yapmaya mecburuz. Uünkü birtaraftan 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, diğer ta
raftan katılmış olduğumuz milletlerarası söz
leşme bizi buna mecbur etmektedir. O tarihten 
sonra arade gecen birçok hâdiseler ve belki il
gililerin bunu gereği gibi takibetınemiş olmaları 
bu işin gün ışığına çıkmasını geciktirmiştir. Bu 
vesileyle bunu, bir kere daha Hükümete hatır
latmakta fayda mülâhaza ediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NU

RETTİN ARDİ ÇOĞU [J (Elâzığ Milletvekili) — 
Arkadaşımız izahatta bulundular. Benim ko
nuşmama lüzum, kalmadı. 

BAŞKAN —• Söz .sırası Sayın Ağırnaslı'nm. 
NİYAZİ AÖTRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, 'bu hükmün matlabındaki, 
«fikir haklarına benzer halklar» tâbiri, benim ga
ribime gitti. Ben hukukta böyle bir tâbir bil
mediğim için benzer haklar tâbiri bana tuhaf 
geldi. Benzer haklar diye bir tâbir olmaz. Fi
kir hakları vardır. 

İSKENDER CENAP .EGE (Aydın) —Kom
şu haklar, civar haklar. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Ama 
öyle denmemiş. Komisyon matlapta lütfen bir 
değişiklik yapmalı ki iltibasa mahal vermesin. 

Telif konusu mevzuunda Saym Âmil Artus 
ifade buyurdular. Benim noktai nazarıma da 
aynen temas etmiş oldular. Benim tekrarlama
ma ihtiyaç olmıyaeaktır. Ben sanatkârların ko
runması mevzuunda, yüzde yüz Sayın Esat Mah
mut Karakurt arkadaşımla beraberim. Yüzde 
yüz ama, bunda zannediyorum ki, kasdedileır 
şey o değildir. Bâzı yayınların tekrarı, o zatın 
o yayının âdeta bir reklâmıdır. Meselâ, bir ha
nımefendi şarkı söylemiştir, ve radyoda bu 
şarkı tekrar edilmiş, efkârı umıımiyece de tu-
lulmuşsa. Bu hanımefendinin doldurduğu plâk
lar binlerce, on binlerce satılacaktır. Misal 
her halde derhal hatırınıza gelmiş olacak. 

Radyodaki skeçler için de belki bu neviden 
bir şey düşünülebilir Radyo, skeci yazanlar' 

için, eser iki defa, üç defa tekrarlanınca neşri 
propaganda mahiyeti taşıyabilir. Burada yal
nız şu var ki bunlar âkit serbestisine bağlı hu
suslardır. Bunu fazla zorlamaya gelmez. Ka
naatimce. Niçin? Hususi hukuktaki mukavele 
serbestisini zorlıyalım, ihlâl edelim"? Bunu mu
kavele serbestisi ile Radyo - Televizyon İdaresi 
Kurarım halleder, 2 defa, <J defa 5 defa tekrar
lanacaktır diye ücretini öderken elinden bir 
kâğıt alır, mukavele yaptırır ve bu meseleyi hal
leder. Arz ettiğim gibi sahibine reklâmdan mü
tevellit birtakım avantajlar sağlıyan tekrar
larda müsaade buyurun da Devlet tekrar, tekrar 
bir şarkının yüz defa tekrarında, yüz defa üc
ret ödemesin. 

Burada üçüncü bir şey daha var, televizyon 
konusu, şüphesizin bugün için sadece istikbale 
muzaf bir imkân hükmünün esasıdır. İnşallah 
o niteliğe, o seviyeye memleketimiz gelir de, kel 
başa şimşir tarak olmaktan çıkar, televizyon 
kurulur. Yoksa bilmem iki tane şehir de on bin 
kişi seyredecek diye televizyon masraflarına ta
kati olan iktisadi bir seviyede değiliz. Nitekim 
plânda bu esası getirmiştir. Bütçe (varına Ko
misyonunda da uzun uzadıya bunun münakaşası 
yapılmıştır. Plâna muvazi mütalâalar serde-
dilmiş, memleketin bugün içinde bulunduğu sos
yal ve iktisadi seviye sebebiyle maalesef televiz
yondan önce gelen yüzbinlerce ihtiyaç karşısın
da durum televizyona müsait değildir, denmek 
suretiyle plâna muvazi bir karar veya bir muta-
bakate varılmıştır. Televizyon sadece istikbale 
muzaf, bir imkânın getirilmesini derpiş eden bir 
deyim oluyor, bir ibare oluyor bu hususu bu ka
dar belirtmekle iktifa edeceğim. Teşekkül- ede
rim. 

BAŞKAN — İkinci maddenin oylama mua
melesi bitmiştir. 

Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü. ) — Efendim, komisyonun nazarı dikkati
ni celp ederim, maddede tenakuz vardır. 

Tenakuz'şudur, diyorlar ki, «izin vermek ve
ya bu ameliyeleri menetmek hakkına sahiptir» 
deniyor. Meselâ bir adam bu işi izin almadan 
kendi kendine yapıyor. Kurum buna islerse 
müda'hcle ediyor isterse etmiyor, olmaz böyle 
şey. Kurum evVelâ izin vermek veya verme
mek ihuısusunda kesin hak sahibi olmalıdır ki. 
izin vermediği hususları derhal menetmek sa-
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lâhiyet ve vazifesine sahibolsım. Maddede bu
nu sarahatan zikretmek ieabeder. izin alın
madıkça bir kim'se bunu yaparsa muhakkak 
menediiecek. 

Eğer baş'ka bir şey düşünüyorsa; şöyle ola
bilir; bidayetten izne mütevakkıf olmaz. Çün
kü bâzı ahvelde .Radyo İdaresinin vazifesi sa
dece menfaat temini değil bir kültürü 'bir sa
nat eserini yaymak intişar salhasını genişlet
mek de vazifesidir. Binaenaleyh meselâ bir tu
rizm haritasını ele alalım. Adam «bunu teksir 
ederse, sen neden bu haritayı teksir ettin diye 
hitabetnıck doğru olmaz. Çünkü bu adam da 
gayeye hizmet ediyor. Binaenaleyh, eğer bu 
noktadan hareket edilecekse bidayetten izne 
mütevakkıf değildir. Yalnız bâzı mahzur gör
düğü a'hvelde menedebilir yahut durdurabilir 
şekline gitmelidir ki, bu pek doğru olmasa ge
rek. Şimdi hora izin vernıe'k, hem ameliyeyi 
menetmek yani 'sen izinsiz hareket et ben 
menedersem, ederim etmezsem etmem. Bu olur 
mu efendim? Mantıkî olarak bu tenakuzdan 
kurtulmak için maddeye arz ettiğim gibi, 
izin vermek veya vermemek hakkına ma
liktir dersek o vakit izin almıyanlar mem
nudur. hükmü karşısında memnun menetmek 
tabiî bütün makamatı idarenin ve adlî kazanın 
vazifesidir. Çok rica ederim. Dikkat buyu mi
sim. Bu tenakuzu kaldırmak lâzımdır. Bu tena-
'kuzu kaldırmak veya bu ameliyeyi menetmek 
kelimesi yerine izin vermek veya vermemek 
şeklinde tashihini rica ediyorum. Vermemek 
kelimesi maksadı ifadeye kâfi gelir. 

BAŞKAN -~ Sayın Seren. 
SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem ar

kadaşla!', madde üzerinde konuşan bütün ar-
akdaşlarım, maddede bâzı tenakuzların oldu
ğunu belirttiler. Ben onlar üzerinde duracak 
değilim. Sadece iki hususu "belirtmek istiyorum. 

Maddenin yazılış tarzı gayet karışık, ihtilâf
la rr, yol açabilecek mahiyettedir. 

Birinci fıkrada «Kurum, yayınlarını telli ve-
yr, telsiz teksirini menediyor. 

Kurum bu yayınlar için komisyon sözcüsü
nün de ifade ettiği gibi bir program yapar. 
Yayınlar, Bir başkasının bu programı neşrini 
m?noder diyorlar. Kurum yayınları telif hak
kını almışsa menedilcbilir. Tasarısının bu mad
desinde buna dair sarih bir hüküm yoktur. 

Birisinden telif hakkını satmlaeak ki, o malm 
sahibi sıfatiyle bunun ahar tarafından ya
yınma mâni olabilsin. Bu kanuna dayanarak 
bir piyes farz edelim, radyoya satılmıştır, te
levizyona satılmıtşır, Televizyonda gösterile
cektir. Radyoda temsil edilecektir. Meselâ 
bir sinema filminin televizyonla yayınını yap
mışsa ben bu yayını yaptım, senin aynı filimi 
göstermene müsaade edemem mi, diyecek. Hal
buki o adamın da müellifle yapmış olduğu bir 
mukavele vardır. Bunun için maddeye «Ku
rum, satmaldığı telif hakkını» yahut «satmal-
dığı veya bizzat telif ettirdiği eserlerin yayı
mını kısmen veya tamamen menetmek hak
kına sahiptir,» diye bir sarahat vermek mec
buriyetindeyiz. Son fıkrada ya da «Fikir ve sa
nat eserleri kanunlariyle birlikte Borçlar Ka
nunu hükümlerini ve mukavele şartlarmij» koy
mak zarureti vardır, kanaatindeyim. Çünkü 
aynı eseri yarın müellif beş altı yere satacak
tır. Hattâ kitap halinde de neşredecektir. Bu, 
yayınlar cümlesine girdiği için bu fıkra ile 
karşımıza daima televizyon idaresi çıkacak 
«Ben bunu menediyorum, filân eseri neşrede-
mezsinj» diye mahkemelere yeni müracaat kapı
ları açılyacaktır. Bu hususun tavzihini arz ve 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (»Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, 2.3 ncü maddeyi bendeniz de tet
kik ettim, şahsi haklara, bir müdahale olarak 
gördüm. Şöyle ki, «Kurum, yayınlarının telli 
veya telsiz olarak tekrar yayınlan masın a, üc
retli veya ücretsiz olarak tedavüle çıkarıl
mak üzere Mr kısmının veya 'bütününün te's-
bitine veyahut bunların çoğaltılmasına izin 
vermek veya ,bu ameliyeleri menetmek hakkına 
sahiptir.» 

İkinci fıkrasında da, «Girişi ücrete tabi yer
lerde halka gösterilmesinde de, kurum yukar-
daki fıkrada söz konusu haktan faydalanır»1 

deniyor.' Yani aslında »bizim B'onçlar Kanunu
na göre aki't serbestisine dayanarak telif eser
ler yazmış olsun. Şu şarkıyı okumuş olsun, 
bu kıymetli fikri beyan etmiş olsun, kuruan. 
Atatürk'ün tabiriyle bir ferdi adiyi karşısına 
alıp mukavale yapacağına vatandaşı Ihiç haibe-
ri olmıyan, bir madde ile bütün haklarından 
ve hukukundan mahrum ediyor*. Böyle Ibir 
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madde Borçlar Kanununa da aykırı, serbest 
sayı amel fikrine de aykırıdır. Bu itibarla 
Anayasaya da aykırıdır. Şimdi, muhterem ar
kadaşlar, üçüncü fıkra lokunduğu zaman; «Fi
kir ve sanat eserleri Kanununun 66 ile 79 ncu 
maddeleri '.hükümleri yutardaki fıkralarda be
lirtilen hallerde de uygulanır» diye 'bir hüküm 
olduğu için, insan, Fikir ve sanat eserleri hak
kındaki Kanunun 66 ilâ 79 ncu maddelerine 
göre vatandaş bir himayeye mazlhar oluyor, 
zannediyor. Ben şimdi merak ettim. Kanunu 
getirttim. Böyle 'bir himayeye maızhar değil 
vatandaş. Neden değil? Fazla "başımızı ağrıtma
mak için hepsini lokuımıyacağum. 

Fikir ive sanat eserleri Kanununun 5 nci bö
lümünde deniyor ki ; 

Hukuk ve ceza dâvaları: 
A) Hukuk dâvaları, 
I - Tecaivüzün ref'i dâvası 
1. — Genel olarak, 

diye başlıyor. Bildiğimiz gayrimenkule te
cavüz dâvaları gibi ve aynı ifadeleri alan bu 
fıkrası zaten fikir vermeye kâfi geliyor Bu
rada; «Mânevi ve malî tecavüze uğrayan kim
se bu tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini 
dâva edebilir» diyor. Bende soruyorum ve 
muhterem Hükümete Komisyona diyorum ki; 
(tecavüzü asıl sen kanunla yapıyorsun. Artık 
neyi dâva edecek vatandaş? 'Geliyorsun, vatan
daşın fikrini sâyi amelini tele alıyorsun çoğal
tıyorsun, satıyorsun, izne talbi tütüyorsun izin 
veririm veya vermem diyorsun yani bir de 
iblöyle elâstiki tarafı var, 'filâna 'veririm filâna 
ıvcıımem. Bugün bu Bakan çok değerli, bizim 
c'ok yakından tanıdığımız dürüst {bir arkada
şımız ama biz her türlü dürüstlüğü de objek
tif ölçülerle bir bakana veya bir yetkiliye tes
lim edeceğiz. Şimdi 66 ncı 'madde «tecavüzün 
re Cini dâva edebilir» diyor. !Sen tecavüzü bu 
kanunla yapıyorsun. Hangi (mahkemeden va
tandaş hakkını arayacaktır'? Arayamıyacak, 
1 nci, 2 nci fıkraya göre istediği gibi çoğalta
cak, istediği gibi satacak, istediği ızaıman çala
cak, istemiediği 'zaman 'çalmıyacaktır. Bu ci
het de vardır. Kaldı ki, bakınız, 79 ncu mad
desi daha ibaşka bir şey söylüyor. Başlığında. 

«IV - Za-bt, müsadere <ve imha» diyior • Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 - 393 ncü 
ive Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddelerine 
atıf yapıyor. Yani telif hakkı 'bulunan ese

rin içinde suç varsa Ceza Kanununun 36 ncı 
maddesine ıgöre müsadere edilir, imha edilir. 
Bu maddenin bu fıkranın burada yeri nedir, 
öyle ise? Suç olan ışey müsadere edilmez ma? 
Gelip de Ceza Kanununun 36 ncı maddesi bu
rada Fikir ve sanat eserleri hakkındaki Ka
nunda yer alıyor diye, sanki bir himaye yapı
lıyormuş ve sanki serbest teşebbüs erbalbını ve 
şahsi sâyi amelini, alın terini para ettiren kıy
metlendiren adamı himaye ediyormuş gibi de 
ıbir hüküm koyuyor. Bendeniz şahsan (mad
denin yazılışı itibariyle tamamen Anayasaya 
aykırı demiyeyim aıma, Anayasaya uygun, mu
vafık .bulamadığıma arz eder, ve 23 ncü mad
denin çıkarılmasını teklif eden bir takriri say
gılarımla sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Ege. 
KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER CE

NAN EGE (Aydın) — Muhterem arkadaşla
rım; 23 ncü maddeyi müzakereye başladığımız 
andan itibaren bir yanlışlığın İçindeyiz. Karış
tırdığımız mesele şudur: Şahsın telif hakları ile 
müessesenin telif hakları birbirine karıştırılıyor. 
•Bu madde de şahsın telif hakları üzerinde 'değil 
müessesenin telif hakları üzerinde duruluyor. 
Müessesenin telif hakları tâbiri 'belki tatmin et
medi ama, müessese hazırlayıp kendisine malet-
miş olduğu programları korumak ve başkalarını 
(gelişigüzel kullanmaktan men etmek istiyor. 
Şimdi şöyle; «Kurum yayınlarının telli veya 
telsiz olarak tekrar yayınlanmasına, ücretli veya 
ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere bir 
kısmının veya bütününün teshiline veyahut bun
ların çoğaltılmasına izin vermek veya bu ameli
yeleri m enet m ek...» 

'Şimdi efendim, radyoda çeşitli konularda 
program hazırlanıyor. Müzik almıyor, ses almı
yor, bir program yapılıyor ve telif hakkını ica-
bettiren şahıslara aidolan metini eri de alıyor ve 
bunları kendine malediyor. Şimdi burada ken
dine maledisinden kasıt, eser sahibini eserine 
sahibolmaktan men ediyor, değildir. Faraza bir 
sanatkâr geliyor, .bir şarkı okuyor. Eser kendi
sinin, ıbeste de 'güfte de kendisinin, ses de kendisi
nin; okuyor. Radyoda ibuna karşılık bir ücret 
alıyor. Şimdi radyonun iddia ettiği şu: Diyor 
ki; «benim mikrofonumdan antenime aksedip 
yayınlanan ses benim mailindir. Kimse bunu ala
maz» diyor. Ama, demiyor ki, «aynı sanatkâr, 
aynı eserini plâğa alamaz, gazinoda okuyamaz 



C. Senatosu B : 122 22.10.1963 0 : 1 
başka ibir .radyoda okuyamaz, falan yerde tekrar 
eserini tabetıtiremez diye bir kayıt yök. Yalnız 
haklı olan radyonun kendine has olan progra
mının tasarrufu da kendisine aidolmasıdır. 
Aynı şekilde, farzedelim bir kişi çıkıyor bir şiir 
programı yapıyor. Kendi şiirlerinden alıyor ve
ya ıbaşkalarının şiirlerinden derliyor ibir bütün 
meydana getiriyor ve bir program halinde su
nuyor. Bu prograim radyoya alındığı zaman rad
yo bu programı hazırlıyana ibir ücret ödüyor. 
Artık bu program radyonun malıdır. Artık bir 
başkasının ibu programı her hangi bir şekilde 
alıp; teksir edip, çoğaltıp satmak veyalhut da 
kullanmak hakkı yoktur. Bu ancak şöyle olabi
lir, nasıl? İzinle, radyonun izni ile o zaman 
olur. Ama bu demek değildir ki, o zat bu şiir
leri ve yahut ta kendi telifi olan metni başka. 
yerde okuyamaz, başka radyoya gidip, bir prog
ram yapamaz, icabeden yerlerde okuyamaz. Böy
le bir kayıt yok. Burada ifade edilmek istenen 
şu, radyolar hiv program dâhilinde neşriyat ya
pıyor. Tabii ki şimdi hususi müessese haline ge
lecek, muhtar müessese haline gelecek olan bu 
müessese aynı zamanda kazanç yollarını düşüne
cektir. Bu kazanç yollarından bir tanesi de işte 
her hangi bir şekilde hazırladığı .bir programını 
başka ibir radyoya satmak bir imüesseseye satmalk 
bir şahsa satmak da olabilir veyahut da her han
gi bir müesseseye müzik programını satabilir. Baş
ka bir radyo ile böyle bir anlaşma yapabilir ive ona 
bu ana programını gönderebilir. Bunun karşılığın
da ücret alır veya almaz. O artık kendi anlaş
masına kalacaktır. Ama bir kişi çıkar kendisi 
ıbir teyp makinası satmalır, teypini radyoya 
takar. Radyonun bütün programlarını alır. Hat
tâ aldığı programları icabederse plâk haline ge
tirip teksir öder, dağıtır, satar. Bundan kazanç 
elde eder. İşte bunu yapamıyacaktır. Yoksa eser 
sahibi, kendi eserinin tasarrufunu bütünü ile 
radyoya terk etmiş değildir, müesseseye terk et
miş değildir. Her zaman eserine sahiptir ve ese
rini istediği kullanma hakkı o sanatçının, ıbu ki
şinin kendine ait en tabiî hakkıdır. 

Onun için, Anayasaya mugayir burada Ana
yasaya aykırı bir taraf olmasa gerek. Anlaşama
dığımız nokta budur. Hiçbir zaman şahsın ken
di malı olan, kendi kafasının emeği olan bir fi
kir veya sanat eserini hiçbir şekilde kimse mü-
da'hale edip de elinden ibütün haklarını alıp onu, 
açıkta bırakacak değildir. 

BAŞKAN — Sual vardır efendim, sorunuz 
Sayın Güzey. 

BAKİ GÜZEY (©ursa) — Efendim, mesele, 
Sayın Komisyon Başkanının söyledikleri mahi
yette değildir. Çünkü, bir ses saıı'atkârı rad
yoda bir şarkı okuyor ve o gün o şarkıyı fev
kalâde !bir sesle de okumuştur. Veya eseri oy-
ıııyan zat vefat etmiştir. Artık ne o sesi, ne o 
oyunu başka yerde tekrarlaması mümkün de
ğildir, kendi muvafakati olmadan, eğer hususi 
bir mukavele yoksa, 'bunun a'ksine hareket 
edilirse şallısın .hukukuna aykırı olur. Ancak 
mukavele varsa ve muvafakat alınırsa satabilir. 
4.ksi llıal bu şahsın 'hukukuna tecavüz olur. 

BAŞKAN — .Sayın Güzey, sualiniz uzun 
oldu. Sual dediniz uzun mütalâada bulundunuz. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Bunun mahiyeti 
ne olacak? dedim. 

GEÇÎÖÎ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar, Sayın Güzey'in buyurdukları husus şu : 
Biz daha önce madde hakkında ilk itfahatnmız-
da ifade etmeye çalıştık ki, her 'hangi bir şekil
de her hanlgi bir ses ister müzik olsun, ister 
şa'hıs, kendisine ait her «hangi .bir metni oku
sun, ne olursa olsun bir eser radyoya mal edil
diği zaman artık bir defa radyo ona bir ücret 
ödeyip de, «bu benim mahradır, senin bunun 
üzerinde hiçbir hakkın yoktur.» şeklinde bir şey 
söylemiyor ve izah etmeye çalıştık ki, fikir 
ve sanat eserleri Kanuni: muvacehesinde, sanat
kâra, radyonun bu programı ikinci, üçüncü ve 
dördüncü defa yayınladığı zaman yayınlandık
ça bir telif lıakkı ödemesi şarttır. Eğer prolgraım 
'başka yerlere satılmışsa onun da muhakkak ki 
yapılacak olan yönetmenlikle ayrı olacak Tra 
sanat eserinin' saHıibine muhakkak ki bir hak 
tanınacaktır, tanınmamasına imkân ve ihtiııral 
yoktur. Onun için, burada maddenin zikret
mek istediği husus ,sadece radyoda her hanigi 
bir şekilde - açık bir şekilde ifade edeyim - bir 
programı çalışmaya imkân vermemek içindir. 
Kimse radyo yayınından bir şey çalıp da kendi 
arzu ettiği gibi radyo idaresinden müsaade 
almadan kullanamıyacaktır. Maddede arzu edi
len, ifade edilmek istenen husus 'budur. 

BAŞKAN — Sual soracaklar efendim. 
ÖMER LÛTPİ BOZCALI (İzmir) — Efen

dim, bir gazino sahibinin radyodan teype al-
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dığı bir parçayı, bir konseri defaatle dinletme
sinin bu kanunun 28 neü maddesinin bu fıkra
sına .gröre radyoca m en edilme salâhiyeti var 
mı, yok m u ! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Vardır, 

SUAT KEBEN (İsparta) — Efendim, kendi
leri uzunboylu izahatta bulundular. Yalnız lüt
fetsinler bu maddede hangi cümledir bu ifade 
ettikleri hakkı veren? Cümleyi okusunlar lüt
fen. 

GEÇİCİ KOMİSYON 'BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 'burada mad
denin tümü, yani 'hepsi radyoların, kendisine 
aidolan programlar üzerine 'bir tasaruf hakkı 
olduğunu ifade etmektedir. Bu açıktır. Kurum 
yayınları telli veya telsiz olarak yapılır. Şim
di 'bunu izah etmeye başlıya hm. Kelime ola
rak, telli yayın nasıl, telsiz yayın nasıl olur? 
Telli yayın her hangi bir şekilde teype tesbit 
edilen yayındır. Ses daha önceden tesbit edil
miştir ve bu yayma canlı denilmez. Bu yalnız 
teypten yapılır ve teypten verilir ki evlerimiz
de de pekâlâ bunu kullanabiliriz. Canlı telsiz 
«lanı da canlı yayındır. Yani bizatihi sanatkâr 
veya o kişi mikrofonun 'başına' gelir, bir metin 
üzerinde bir şey okur veya konuşur. Bu da 
telsiz veya: canlı yayındır. Tekrar yayınlanma
sına ücretli veya ücretsiz okrak tedavüle çı-
.'karılmak üzere bir kısmının veya bütününün 
tesbitine veya bunların çoğaltılmasına izin ver
mek yani eğer kurum izin vermezse bunların 
hiıçlbirisini kurumun dışında kimse yapamaz. 
Eğer izin verirse bu izin de ücretli de olabilir, 
ücretsiz de olalbilir. Artık bu kurumun anlayı
şına'bağlı, anlaşmasına .bağlı ve,kurumun ora
da bir menfaati varsa ücretsiz verebilir. Bir 
eğitim mevzuu i'se, bir millî terbiye meselesi ise 
yahut kurumun reklâmını yapan bir vaziyet 
varsa, kurum pekâlâ 'buna müsaade edebilir. 
Fakat 'bunun dışında bunu bir satıiş olarak ka
bul eder de satış olarak ileri sürersek o zaman 
para alır veya bu ameliyeleri menetmek hali
kına sahiptir. Mâna budur. Bunun dışında ben 
Ibaşika türlü anli'yamıyorum. 

SUAT SEREN (İsparta) — Ben ;bu suali 
sormadım. Ben diyorum ki, kurum, bu malın 
sahibi midir? Bunun sahibi olduğunu gösteren 
hir hüküm var mıdır? Yama okuyunuz. 

O EOİÜİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Ben sualinizi anlıya-
madım. 

SUAT SEREN (İsparta) — Kurumun, ya
yınladığı şeyin sahihi olduğunu gösteren bir 
madde var mıdır? Yarışa okuyunuz diyorum. 

KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER CE
NAP EGE (Aydın) — Efendim, bu maddede 
yok. 

SUAT SEREN (İsparta) — Yoksa demekki 
tefsir meselesidir. 

KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER CE
NAP ECE (Devamla) — Bu tefsir meselesi 
değil yani bunun teamülü, gelişi gidişi bu yol
dadır. Nihayet bir programı olan müessesedir. 
Bugünde tatbikatı böyledir. Tasarrufuna alın
mıştır. Hâttâ bugün ayrıca ikinci, üçüncü ya
yınlardan programın mübadelesinden sanatkâra 
bir şey de tanımaz yani bu şekil böyle tatbik 
edilmektedir, yürütülmektedir. Onun için bu 
müesseseye ait ve en tabiî bir haktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim Sayın Komisyon Başkanının bu son 
beyanatı işi büsbütün içinden çıkılmaz bir hale 
getirdi. 

Şimdi Sayın Başkan, «Efendim maddeyi yan
lış anlıyorsunuz» diyor. «Madde böyle değil
dir» diyor. «Kahahat bende değil sizde» diyor. 
«Sizler anlamıyorsunuz, madde şudur» diyor: 
«Radyo idaresi bir sanatkârın eserini satmalır» 
diyor «Ye bu satınaldığı eserin mülkiyetini 
alır» diyor. Ha'klı, çünkü hakkı telif kanu
nuna göre son çıkan Telif Hakları Kanununa 
göre; bir sanat eseri iki şekilde istismar edilir. 
Bir Doğrudon doğruya mülkiyeti devredebilir 
sanat eserinin. Meselâ ben bir şiir yazarım, bir 
kitapçıya, giderim, kitapçı bana, ben senin şiiri
nin mülkiyetini satınalmak istiyorum, der. yani 
ne demektir of Ben bunu satınaldı'ktan sonra 
istediğim kadar basar, istediğim kadar ve iste
diğim yerde neşrederim. Artık senin bu ese
rinle alâkan ancak eserin haysiyeti bakımından, 
senin ismin, şerefin balkımındandır. Ben se
nin isim ve haysiyetine dokunınıyacak şekilde 
bunu istediğim gibi satarım. Malın sahibiyim. 
Tamam. Telif Hakkı Kanunu bu hakkı temin 
eder. Bir de kiralama vardır. Bu kiralama ise 
tamamen bunun aksidir. Eser sahibi, eserini 
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neşredecek olan müesseseye kira ile verir. Der 
ki, benim eserimi radyo idaresi, sen üe defa ça
lacaksın. Üç. defa çaldıktan sonra bunun için 
bana üçbin lira vereceksin ve bundan sonra ese
rim üzerinde asla tasarruf yapmak hakkına sa-
hibolmıyaca'ksm. Bu kiradır, Telif Hakları Ka
nununa göre. Şimdi Komisyon Başkanı derki, 
«hayır efendim, böyle değil. Biz diyor radyo 
idaresi bakımından bir eseri satınalıyoruz, bu
nun mülkiyetini satmahyorum ben» diyor. Mül
kiyetini satmaldıktan sonra istediğim gibi ben 

. bunu neşretmek hakkına sahip değilimiyim? der 
ve binaenaleyh, ben bir eser alıyorum. Ve rad
yoda neşrettikten sonra bu eserin radyonun ha- ) 
ricinde neşrine, radyoda müteaddit defalar ne
şir veya lademineşir hakkına sahibim. Binaen- i 
aleyh, senin eserinin başka sahalarda neşrine de i 
izin vermiyeceğim. Bu hakka sahih oluyorum. 
Eğer hâdise böyle ise bir saatten beridir konuş
mamıza sebep kalmamış demektir. 

Halbuki hâdise bu değildir. Kanunini j 
metninden bu mâna çıkmıyor. Yalnız komis- j 
yon Başkanının bu beyanatı zapta geçtiğine gö- | 
re bu kanunun bu maddesinin .tamamen mülki
yeti satmalımın]ş eserlere münhasır olduğu tes-
bit edilmiş bulunuyor. Yalnız şu kadar söyliye-
yim: Bunun aksine radyo idaresinin hareket et
mesine de inikân yoktur. Radyo idaresi bu ka
nunla sahibolduğu hakkı suiistimal ederse, ben 
ondan tazminat değil cezai takibat da talebet-
mek hakkına da sahibim. Telif hakları Kanunu, i 

. . . . ' 
bir sanatkârın eserini mukavele harici istismar j 
ederek kullanan, bir aya kadar hapis cezası ile 
tecziye edileceğine âmirdir. Şimdi, burada iki 
kanun var. Bir hususi kanun, bir de Telif hak
ları Kanunu. 

Çatışma olunca mahkemeye gidilecek ve sa
natkâr radyo idaresinden maddi tazminat hattâ, 
vekilin mesul olmasını da cezaeıı tecziye edilme
sini de taleJbedebilecektir. Bunun farkında değil
lerdir. Çünkü mülkiyet, hakkı Telif Kanununda • . 
sanatkâra eserinin mukavele harici istimalinden ! 
dolayı eseri istimal edenler aleyhine, bir aya ka- ' 
dar hapis ve büyükçe bir para cezasını da tale- ; 
betine hakkını madde olarak tesbit etmiştir. Şim- ] 
di madem ki, Komisyon Başkanı bu maddenin ' 
bu şekilde anlaşılması lâzımgeldiğiııi söylemiş ve 
dâvayı halletmiştir. Ne karışıyorsunuz diyor? 
Ben malı satmahyorum. ve satmaldıktan sonra 
istediğim gibi kullanmak da benim hakkımdır. 
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Ona izin veririm, buna izin vermem. Bu benim. 
inhisarımdadır. Bu hak sadece satmaldığım malın 
radyoda kullanılmasına aittir. Eğer böyle ise 
güzel. Bunun böyle olduğunu tesbit etmek için 
kanunun bu maddesine bir fıkja ilâvesini rica 
ediyorum. Cfayet basit. Diyeceğiz ki, 23 ncü 
maddeyle üçüncü fıkra arasına şunu ilâve ede
lim. «Fikir ve sanat eserleri Kanununun eser 
sahiplerine tanıdığı haklar saklıdır.» Bu fıkrayı 
ilâve edelim. Dâva kendiliğinden halledilmiş 
olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, müzakerelerin, kanunun 
metninden serapa ayrı bir safhada cereyan etti
ği kanaatindeyim. Şimdi, Suat Serenin sorduğu 
sualdn cevabı matlabda var. Üçüncü bölüm, 
«Yayınlar üzerinde haklar» maddeyi tam okur
sak, yani burada fazla tereddüdü mucip bir hal 
olmadığını açıkça görüyoruz. Yayınlar üzerin
de haklar, fikir haklarına benzer haklar, mat-
labı yani kısım başlığı, yayınlar üzerinde hak
lar, fikir haklarına benzer haklar, hakikaten 
maddenin içerisinde bunlardan bahis edilmiyor, 
ama hararetle şu mevzuu müdafaa eden arka
daşlarımızın hararetle müdafaa ettikleri mevzu 
şu bakımdan ne getiriyor? Ne diyoruz biz yani 
bütün şu münakaşalardan netice olarak nereye 
varıyoruz? Fikir halkları korunmalıdır. Şimdi 
burada iki türlü hal var. Birini radyo idaresinin 
kendisi yapacağına göre kompozisyon üzerindeki 
hakkıdır. Bu hak fikir halklarına benzer bir hak, 
bu hakkı koruyalım, diyoruz. Bir de ne var?. 
Radyo idaresinin kendi kullandığı sanatkârla 
olan münasebetlerinden ' doğan haklar. Bu ka
nunun mevzuu bu değildir. Bu mevzuu Fikir ve 
Sanat eseri hakkındaki bir Kanundadır. Yani 
sanatkârla, radyo idaresi arasındaki hakları tan
zim eden elimizde meri bir kanun vardır. Ama 
daha evvelce konuşan arkadaşlarımız güzelce 
izah ettiler. Kanunun çıkmasına rağmen bu ka--
nunu bugüne kadar yürütemedik. Yürütemedi
ğimiz için böyle bir hakkın koruyup korunmadı
ğını göremiyoruz. Arkadaşların hassasiyetleri 
buradan ileri geldi. Fakat radyo idaresi ile sa
natkârlar arasındaki hakları koruyan kanunu
muz Fikir ve Sanat Eserleri hakkındaki Kanun
dur. Ve bunun maddeleri de 66 - 77, işte o men-
ettirme, müsadere ettirme ve saire gibi haklar
dır. Yani netice itibariyle şunu söylemek istiyo 
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rum. Arkadaşlarımızın topyekûn müdafaasını 
yaptıkları haklar, fikir hakları korunsun. Eadyo 
idaresi diyor ki, «Ben de bir kompozisyon yap
mış ve bir eser meydana getirmişscm benim de 
şu eser üzerinde hakkım olsun, benim yayınla
dığım bir mevzuu başkaları tarafından lıodbc-
hod zaptedilcmesin, yayınlananlasın. Ben bura
da izin verme ve onu menettirme hakkına sa-
hibolayım. 

Arkadaşlar, derler ki, sanatkârların hakkı ne 
olacak? Sanatkârların hakkı daha evvel de arz 
ettiğim veçhile çıkan daha evvel şu kanunla ko
runmuştur. Eğer radyo idaresi mülkiyet hakkı
nı almadığı bir hakkı, başkalarına devretmek 
gibi kendi hakkı hududunu geçen bir vaziyete 
düşerse, o zaman hem cezai ve hem malî bakım
dan takibata mâruz kalacaktır. Bir defa söyle
mek için bir mukavele yapmış, anlaşmıştır. Bu 
sanatkârların sesini dağıtmıştır. Sanatkârlarla 
radyo idaresi arasındaki şu ihtilâfın halli müm
kündür. Netice itibariyle kanunun metni, mü
dafaa ettiğimiz haklara tamamen uygundur. Ka
bulünü istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, maddedeki tenakuza 
işaret etmiştim. Şimdi -anlaşılıyor ki, madde yal
nız mütenakız değil, aynı zamanda noksan ve 
yanlıştır Hâdise şu: Ben Reisicumhurun nut
kunu teype aldım. Diyarbakır'da farzedelim 
ki gazinocuyum. Gazinomda Reisicumhurun 
nutkunu, Başvekilin nutkunu yahut memleke
tin en mühim meselesi hakkında iradedilen ve 
radyoda neşredilen bir nutku, !bit' beyanı teype 
aldım. Gazinomda neşredeceğim. Madde ne di
yor? «izin almak» diyor. Madde mutlak. Sonra 
Maarif Vekâleti güzel, terbiyevi bir beyanat 
vermiş, yahut bir ders, kültüre ait bir noktayı 
radyoyla neşretmiş. Onu teype almışım, evlât
larıma 'dinleteceğim, tekrar edeceğim... «İzin al
mak diyoruz.» Çıkmaz bu iş. Binaenaleyh, nok
san var maddede, d e mimi en beri söylediğimiz 
biraz da havaya gidiyor. Bu hususun yalnız 
sanat eserlerine mahsus olması lâzımgelir. Bi
naenaleyh, sanat eseri olmıyan, kültür ve fikir 
neşriyatını böyle bir izne ve tahdide tabi tut
mak yanlıştır, kanaatimce. Bunun için madde
nin başındaki «Kurum» kelimesinden sonra 
«sannt eseri o!an» ibaresinin ilâvesiyle bu ya-
yaymlarda sanat eseri olmayıp da, kültür ve fi
kir eseri olanların neşrinde, tamiminde millet 
ve memleket için fayda vardır, zarar yoktur. 
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Binaenaleyh, onları teşci etme'k lâzımgelir. İz
ne mu'htacolması zaruridir. Binaenaleyh, tekli
fimin bu noktadan kabulünü rica ediyorum. 
Bir. 

İkincisi demin arz ettim ki, «izin vermek 
veya bu ameliyeleri menetmek» tâbiri vardır. 
Sanki izin verildiği hakle menetmek hakkı var
mış gibi. Yahut da bizatihi izin kendisinden 
mefruz imiş de adam kullandıktan ve muame
leyi yaptıktan sonra menetmek gibi bir ilham 
geliyor insana. Maddenin ibaresi bozuktur. Bi
naenaleyh, «izin vermek veya vermemek» diye 
tasrihini rica etmiştim. 

Sayın Bakanla, hususi bir kaç kelimelik fi
kir teati ettik; buyurdular ki, izin vermemek 
menetmek değildir. Doğrudur-. İzinsiz olanları 
menetmektir. • Binaenaleyh, işin daha doğrusu 
daha sarihi şimdi anlaşılıyor ki, izin verilmemiş 
olanları menetmek lâzımdır. Onun içindir ki, 
ben eski takririmi geri alıyorum ve arz ediyo
rum ki, menetmek kelimesi yerine izinsiz olan
ları menetmek kelimesinin tasrihini rica ediyo
rum, Aksi halde iki mahzur vardır: bir, izin 
vermek, sanki ihtiyarında imiş gibi düşünüle-
biliir. 2 ncisi, böyle olmasa dahi izin bizatihi 
mefruzmuş da herlkes yapıyormuş, bilâhara me
netmek gibi bir şey vardır. Binaenaleyh, mad
deyi tenakuzdan kurtarmak için yenisiyle mü
badele ettiğim bu teklifin kabulünü rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiiî Üye) — Efendim sanırım ki, 
yayın ve fikir eserini ekseriya biribiri ile ka
rıştırıyorlar gibi geliyor bendenize. Cümleyi iyi 
okursalk ve benlim söyliyeceğim bir iki nokta 
ile bunları kıyaslarsak (başka tereddüde yer ol
madığını anlarız. Mevzuu Kurumun, evvelâ, 
Sayın Tuna'nın da açıkça ifade ettiği .gibi, ya
yınlar üzerindeki haklarıdır, onun bunun eseri 
üzerinde hak sahibi olmak değildir; Kurumun 
haklarının korunmasıdır. Kuruma fikir ve sa
nat eserleri haklarına tecavüz hakkı veren bir 
kanun maddesi değildir. Bu hususda diğer 'mev
zuatın her hangi bir hükmünü kaldırıcı hiçbir 
yeni hüküm getirmediğine göre yani Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununun hiçbir maddesinin 
kaldırıldığına dair bir şey söylemediğine gö
re, bu kanun açıkça teminata kavuşturulmuş, 
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hiçbir hakkı bu madde ile ihlâl etmiş değildir. 
Okuyalım : 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bu 'hak öbür hakkı kaldırır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Müsaade edin, okuyorum. 
«Kuranı, yayınlarının telli veya telsiz olarak 
tekrar yayınlanmasına, ücretli veya ücretsiz ola
rak tedavüle çıkarılmak üzere, bir kısmının ve
ya bütününün tesbitine» görülüyor ki, bütün 
fonksiyon yayın fonksiyonu ile ilgilidir. Bir 
eser üzerinde hak sahibi olmak iddiası bu ka
nunda yoktur, Kuruma böyle bir hak verilmiş 
değildir. Meselâ Sayın Aydmer demin bir nu
tuktan bahsetti. Misal olarak iyi gelir diye arz 
ediyorum. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile, T. B. 
M. M. ve diğer resmî Meclis veya kongrelerde 
mahkemelerde umumi toplantılarda söylenen 
sözlerin ve nutukların, haber ve malûmat ver
me maksadı ile çoğaltılması veya umumi ma
hallerde okutulması veya radyo vasıtası ile veya 
başka surette yayını serbestir. Bu hakkı kaldı
ran bir şey yok. Ben bunu bir misal olarak 
arz ettim. Siz de örnek verdiniz. Demek iste
rini ki, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun te
minata bağladığı haklardan her hangi bir tane
sini ihlâl etmiyor. Radyo ancak kendi hakları
nı koruyor. 

Ben 3rayın yapıyorum. Siz benim yaptığım 
yayını alıp nakledeniezsiniz, teksir edemezsiniz. 
Benim adıma bunu kullanamazsınız, diyor. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunlarının hüküm
leri saklıdır dendi, bunda bir itirazımız yok. 
Bir haşiv olur veya olmaz, bir fıkra eklenir. 
Esasen kanunun maddesi de bunun için oldu
ğundan itirazımız yok. Fakat arz etmek istedi
ğim önemle üzerinde durulması lâzımgelen Ku
ruma, haklara tecavüz eden, bir hak vermiyor. 
Hakları Koruyor... özellikle eserleri her hangi 
bir yerde bilhassa matlapta alırsanız görürsü
nüz ki, ancak yayınların üzerindeki haklarını koru
yor eser üzerinde hak iddiasında değil. Ben*meselâ 
falan sanatkârın konuşmasını, nutkunu veyahut 
şarkısını neşrettim bu yayının üzerine yasak 
koyuyorum. Onun eserini almış değilim ki, 
eser onun, »onu istiyen temsil eder. Eseri almıyo
rum. Eser Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa gö
re teminata bağlıdır. Benim yaptığım şey; rad
yo çok güzel bir yayın yapmış belki garnitür-
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leri gayet güzel olmuştur. Eser aynı eser oldu
ğu halde Ankara Radyosunun yayını ile İstan
bul Radyosunun yayını arasında çok fark ola
bilir. Çok güzel bir yayın yapmışım bunu men 
ediyor. Eseri istiyen çalsın, istiyen istediği ye
re götürsün. Bu hâlde bir tecavüz yoktur. 

Binaenaleyh arz etmek isterim ki, eser sahi
binin telif hakkına, Fikir ve Sanat Eserleri Ka
nunu teminata bağlanmış haklarına tecavüz yok
tur. Kendi yayın haklarını koruyor. Aynı za
manda bir ticaret müessesesi olmak hasebi ile. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Yur
dakul. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) —Efendim, 
bir saate yakın zamandır bu madde müzakere 
edilmektedir. Kanunu okuyup anlamak itiya
dında olan hukukçular kürsüye çıkıyor ve müş-
kilâtla anlamakta olan arkadaşlar, bendeniz de 
dâhil kanunun bu maddesini yeni anlamaya baş
ladık. Bizim için böyle bu kadar meçhul ve 
muğlâk olan bu maddeyi geri alıp yenibaştan 
tedvin etmeyi (Bravo sesleri, doğru doğru ses
leri.) acaba düşünmüyorlar mı? 

Bunu arz ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET YILDIZ 
(Devamla) — Arz edeyim efendim, bunu geri 
alsak da getireceğimiz metin bunun gibi bir şey 
olacaktır; çünkü biz bu maddenin maksadı ifa
de ettiği kanısında olduğumuza göre; maddeyi 
geri alsak da yine aynı maddeyi getireceğiz. 

Arkadaşlarımız fikirlerini söylediler. Esat 
Karakurt arkadaşımız «Telif hakları mahfuz
dur.» diyelim, dediler. Sayın Plidayet Aydıner 
ise (izin vermek veya vermemek) diye tasrih 
edelim, dediler. Sonradan buna bir ilâve yap
tılar. Arkadaşlarımızın istedikleri sadece bir, iki 
ibare ilâvesinden ibarettir. Bizim de bu ilâve
lere itirazımız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Faruk Işık... 
FARUK IŞIK (Van) — Bu radyo yayınları 

Telif Hakları Kanununun müeyyidesi altında 
değil inidir? 

Şayet müeyyidesi altında ise bendenize göre 
bu maddeye lüzum yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Şimdi, radyo kendisi ona 
ait fikir ve sanat eserlerini kanunlara tabi tut
muştur. 
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KASİM HANCIOGLU (Afyon K.) — Efen

dim, radyo yayınlarını evinden özel olarak teype 
almış olan bir vatandaş suç işlemiş duruma gire
cek midir, girıııiyccek midir?. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ AIIMET 
YILDIZ (Devamla) — Şimdi, tabiî bu metinde 
açıkça radyonun yayınlarını bu şekilde almak, 
radyonun kinine tabidir. 

ESAT MAHMUT KAKAKURT (Uri'a) — 
Sayın Yıldız, şimdi okudunuz, bu maddeye göre 
suç değildir tabiî. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YİLDİZ (Devamla) — Nutuk mu, sanat eseri mi, 
hangisi?. 

KASİM HANCIOGLU (Afyon K.) — Efen
dim, meselâ bir şarkıyı veya bir konseri bir vatan
daş evinde teype alınış, eşine dostuna çalıyor, din
letiyor, tekrar yayın yapıyor; kendisi bir suç işle
miş oluyor mu bu kanıma göre müsaade almadığı 
için?. 

GEÇtCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Efendim, fikir ve sanat 
eserlerini korumak Kanunun teminatı altında, bu 
ihlâl edilmediğine göre, bunun dışında, bunun ih
lâl edilmediği hiçbir yerde vatandaş suçlu değil
dir. Onu bozan, maddelerini kaldıran bir şey yok
tur. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, Komisyonun haklı olduğu noktalar 
var. Bunu peşinen kabul ederek sözlerime başlı
yorum. Meselâ 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserle
ri Kanununum birinci maddesine göre «Eser, sa
hibinin hususiyetini taşıyan aşağıdaki hükümler 
uyarınca, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar 
veya sinema eserleri sayılan, her nevi fikir ve sa
nat mahsulüdür.» tâbirinden radyo ve televizyo
nun açık mânasını çıkarmak imkân dâhilinde ol
muyor, zaten 5 . 12 . 1951 tarihinde çıktığı için 
bu kanun yarın mahkemede, şurada, burada efen
dim, nasıl buna şâmil olur?. O zaman yoktu ki, 
böyle bir «Radyo - Televizyon Kanunu» denir. 
Muhterem Komisyon pekâlâ kabul ediyor, kendi
lerine uygun olunca. Yerinden baş sallıyorlar. Bu
rası güzel ama, kötü olan tarafı şu : Muhterem 
Kâzım Yurdakul'un buyurduğu gibi, bir saattir 
bu madde müzakere ediliyor. Halâ Komisyon ben
denizi tatmin etmiş durumda değil. Yani haklı 
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ama, şu maddedeki vuzuhtan 23 ncü maddenin 
ifadesinden radyonun yalnız kendi Umum Mü
dürünün bilmem efendim Yönetim Kurulu azası
nın, falanca mütehassısının, filânca para ile tuttu
ğu aylıklı olan arkadaşımızın yaptığı eser, telif 
olsun, şarkı olsun (Malûmya, iiylıklı sanatkârlar 
da var.) elbette bunların okuduğundan bir dere
ceye kadar radyo sahibolduğu mikrofona intikal 
ederek bu fikrin ve bu sanat eserinin üzerinde hak 
iddia edebilir dedik, bunu kabul ettik biz. Pekâlâ 
şimdi Sayın İskender Cenap Ege no diyor?. Bi
zim ayrıldığımız nokta bu : «Mikrofona intikal 
eder etmez, bu fikir ve sanat eseri radyonun malı 
olmuştur» diyor. Bu bir ihkakı haktır. Bunu söy-
lemeseydiler hakikaten müşkül durumda idik doğ
rudur diye, böyledir galiba diye rey verebilirdik. 
Fakat bunu söyledikleri için arkamızda derin bir 
ihtilâf vardır. Biz de diyoruz ki, Gyt geliyor. İn
gilizce ders veriyor adam. Ey, bi si diyor, kendi
sine mahsus bir şivesi var, kendisine mahsus bir 
bilgisi var, büyük bir vukufu var. Adam belki de 
bedava veriyor, bugünkü programa göre. Ayrılı
yor. Sen hemen mikrofona intikal etti diye «Bu 
dersler radyonundur» diyorsun. Geliyor büyük 
bir sanatkâr, şöyle bir gecede böyle bir kahraman
lık gününde bedava radyoda şarkı okuyor. Sen 
hemen telli telsiz bunu alıyorsun. «Ücretli, ücret
siz dağıtırım» diyorsun. Eğer bizim anladığımız 
gibi olmasa üçüncü fıkraya zaten lüzum kalmaz. 

Yani hemen arz edeyim, ki pek, politik nosyo
nuna güvendiğim Sayın Yıldız dahi hakikaten Kâ
zım Yurdakul arkadaşımızın sorduğu sualin al
tından kalkmış değildir. Bir saattir uğraşıyoruz, 
birbirimizi tatmin edemedik. Lütfetsinler bir sup-
lese göstersinler de bunu geri alsınlar. Belki, bi
zim de söyliyeceğimiz olur. Belki, onların da bizi 
ikna edecekleri hususlar olur. Belki yorgun oldu
ğumuzdan bizler bunu pek iyi anlıyamamış bulu
nabiliriz, pekâlâ. Görüşelim, konuşalım. Kanunun 
müzakeresi bitmiyor ki, lütfedip geri alsınlar, ge
lecek celseye kadar tetkik edelim mütalâasında-
yım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha 
söz almış ötem arkadaşlarımız var, Bakan da söz 
istemiş bulunuyor, vakit de bîr hayli geçmiş bu
lunmaktadır, bu sebeple oturuma son vermek 
m ecburiye tindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — İki kelime söy-
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liyeceğim Reis Bey, (Geri alacak söz verin Reis 

Bey sesleri.) 
BAŞKAN — Geri alacaksanız söz vereyim, 

şayet konuşacaksınız bu takdirde bir senatör 
arkadaşa da söz vermek mucburiyetindeyim, 
çünkü son söz üyenindir. (Geri alıyor sesleri.) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER OENAP EGE (Aydın) — Maddeyi geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN— Madde verilmiş olan tak
rirlerle beraber komisyona verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim şimdi bir takrir var
dır gece toplantısı hakkında takdir sizlerindir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın geçici 7 nci maddesi gereğince 

2 yıl içinde çıkarılması gerekli görülen kanun
ların çıkarılması için C. Senatosunun gece top
lantısı yapması yerinde olur. Bu sebeple saat 21 
de gece toplantısı yapılmasının oya konmasını 
saygı ile arz ederim. 

Sinop 
Suphi Batur 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde buyuran efen
dim. 

CELÂL TEVFlK KARASAPAN (Afyon Ka
rabaşa r) — Muhterem arkadaşlar, esasen Ana
yasanın, muayyen tarihte çıkarılmasını emret
tiği kanunlar, yalnız bize gelmiş olanlardan 
ibaret değildir. Daha henüz Mecliste bile 
müzakere edilmemiş olanları vardır. 

Bu prensibin esaslı bir şekilde halli icabedi-
yor ve bu Büyük Millet Meclisinde de, mevzuubahs-
oldu. Binaenaleyh telâş edip hepsi mutlaka 25 
Ekime kadar yani bundan iki üç gün sonra çı-
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kaoakmış gibi bir karar almakta isabet görmemek
teyim. Bu itibarla bu tekrarın reddini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Takriri reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Oturama son vermeden evvel açık oya sunu
lan maddelerin oylama sonuçlarını söylüyorum. 

I. madde 109 iştirak, 107 kabul, 1 ret. 
1 çekinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

4. madde 102 iştirak, 100 kabul 1 ret, 
1 eekinser. salt çoğunluk sağlanmıştır. 

5. madde 93 itşirak, 92 kabul, 1 çekinser. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

9. madde 94 iştirak, 98 kabul, 1 çekinser, 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

I I . madde 103 iştirak, 97 kabul, 5 ret, 
1 çekinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

12. madde 9C iştirak, 91 kabul, 1 ret 1 çe
kinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

18. madde 103 iştirak, 97 kabul, 3 ret, 
3 eekinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Yarınki toplantı için Yüksek Heyetinizin 
mütalâasını almak istiyorum. Yarın toplanma
mız mukarrerdi, ancak yarın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplantısı var, bu toplantı da 
uzun zaman işgal edecektir. Yarın öğleden 
sonra toplanılacağım tahmin etmiyorum. Bu se
beple yarın sabah toplanıp toplanmama hususu
nu reylerinize arz edeceğim. (Grup toplantı
ları var sesleri) Grup toplantıları varmış. Şu 
halde Perşembe günü saat 14 te toplanmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,20 

' ^ •»1 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç'm, be§ senelik vergi cezalarının mik
tarına dair soru önergesi, Maliye Bakanı Fe 
rid Melen'in yazılı cevabı (7/113) 

Konu : Beş senelik vergi 
cezalarının miktarı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki iki madde halinde yazılı husus-
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larm Sayın Maliye Bakanı tarai'ından yazılı I 
olarak cevaplandırılm'usma delâlet buyurulma-
smı rica ederim. 

4 . 10 . 1963 
Othdt Ortaç 

1 kırsa Senatörü 

1. 1958 - 1962 takvim yıh sonuna kadar 
seneler itibariyle ayrı ayrı Vergi Usul iCanü
nün a, g'öıv, usulsüzlük, kusur ve kaçakçılık 
ile gecikmeden mütevellit kaç mükellefe, ne ] 
miktar vergi cezası tahakkuk ettirilmiştir? 

2. Taihakkuk ettirilmiş bu vergi cezaların- ı 
dan ne miktarı tahsil ve no miktarı bakiye kal
mıştır? 

T. e. | 
Maliye Bakanlığı 15 Ekim 1963 j 

Gelirler Genel Müdürlüğü ı 
Sayı : 2141638-64/36117 

Konu : 1958 - 1962 yılları vergi 
zamlarını gösterir cetvel Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına | 
Kanunlar Müd. i 
İlgi : 4 . 10 . 1963 tarihli ve 2848-3401-7-13 I 

sayılı yazıları. j 
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Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Cahit Or-

taç'm 4 . 10 . 1963 tarihli önergesi üzerine 
1958 - 1962 bütçe yıllarında Vergi Usul Kanu
nuna göre Gelir, Kurumlar, Gider vergileriyle 
diğer vergi mükellefleri adına salman vergi ce
zaları ve gecikme zamlarının ha I iye tahakkuk ve 
tahsilat rakamlarını ve ertesi yıla devredilen 
miktarlarını gösterir cetveller ilişik olarak su
nulmuştur. 

Keyfiyet arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Peri d Melen 

1958 - 1962 yıllan arasında 5 senelik Vergi 
cezaları toplamını gösterir cetvel 

Bütçe yıh Tahsil edilen vergi Ertesi yıla devir 

1958 5 397 608 2 983 442 
1959 8 262 762 1 752 067 
1960 11 091 911 2 413 376 
1961 11 065 381 3 752 363 
1962 9 635 630 4 397 871 

Toplam 45 453 292 15 299 119 
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T erginin nev'i 

fî'elir Vergisi 
Kıırınn'l a r Verigisi 
Gider Vergisi 
Diğer verlgiler 
('Gecikme zammı dâihil) 

Ttoplaım 

fü el ir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
İlkler Vergisi 
Di gev ve ilgiler 
(Ge^ifkme zammı dâlhıl) 

Tıoplaım 

3059 
» 

Btâtee 
yılı 

1958 
» 
» 

» 

Kaçakçılık 

Mükellef 
sayısı 

213 
10 

Ceza 
miktarı 

1 '555 160 
90 722 

Kıılsur 

'Mükellef 
isar/ıisı 

5 963 
42 

Ceza 
miktarı 

1 047 197 
8 285 

Uısulsıiiizllük 

Mükellef 
sayısı 

5 821 
93 

O 
m 

5 

440 3 286 095 
7 2 400 

6 446 1 665 491 7 864 
56 55 900 UI5 
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O. Senatosu B : 122 
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'mn, tâyin ve nakil edilen 
doktorlara dair soru önergesi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakam Yusuf Azizoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/111) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet Duyurulmasını saygı ile rica ede.-
rim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

4 . 10 . 196a 
Soru : Bakanlığınız sırasında hangi doktor

lar nerelerden nerelere tâyin veya nakledilmiş
lerdir? 

Bu tâyin ve nakillerin sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 22 . 10 . 1963 
Zatişleri ve Muamelât Genel 

Müdürlüğü 
Muamelât Şubesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 5 . 10 . 1963 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 2854/3418-7/111 sayılı yazıya K : 
1. Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf

zı Oğuz Bekata tarafından Bakanlığım sırasında 
tâyin ve nakil edilen doktorlara dair verilen 
yazılı soruların cevabı ilişikte madde madde su
nulmuştur. 

2. Bu tâyin ve nakillerle ilgili daha başkaca 
her hangi bir istekte bulunulduğu takdirde ce
vaplandırılacağını arz ederim. 

Dr. Yusuf Azizoğlu 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

22 .10 .1963 O : 1 
A) Tâyin ve nakiller. 
27 . 6 . 1962 talihinden 30 . 12 . 1962 tarihine 

kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
yapılan tâyin ve nakiller. 

1. Açıktan tâyin lor Aded 

a) 
b) 

2. 
a) 
b) 

Mütehassıs hekimi e r 
Pratisyen hekim 1er 

Naklen tâyinler 
Mütehassıs hekimler 
Pratisyen hekimler 

Yekûn 

İ 07 
186 

293 

146 
86 

Yekûn 232 
1 . 1 . 1963 tarihinden 9 . 10 . 1963 tarihine 

kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
yapılan tâyin ve nakiller. 

1. Açıktan tâyinler 

a) Mütehassıs hekimler 
b) Pratisyen hekimler 

2. Naklen tâyinler 
a) Mütehassıs hekimler 
b) Pratisyen hekimler 

Aded 

103 
203 

Yekûn 306 

152 
189 

Yekûn 341 

B) Bu tâyin ve nakillerin sebepleri : 

1. Dilekçeye istinaden 
2. idari lüzuma 'binaen (özellikle ilgili 

vilâyetlerin teklifi neticesi olarak) 
3. Teftiş raporları ve Disiplin Kurulu ka

rarlarına istinaden 
4. Cförev ica!bı Bakanlığın tensibi ve ihtiya

ca binaen. 
5. Mecburi hizmetli olmaları dolayısiyle 

yapılan tâyinler. 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlannııstır.) 

TABU ÜYELBB 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Ilancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhamgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
109 
107 

1 
1 

72 
4 

/Kabul 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
CaMt Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Ra-sim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nlzamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

edenler] 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Kthem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esaıt Sümer 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
tzzet Birand 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mentcşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
llulûsi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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ÎÜNCELİ 

Mehmet AH Demir 

tJBFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acaner 
Mucip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek (t.) 
Mehmet özgüneş 
MeÜımet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gefooloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalın 
Âmil Artus 

[Reddeden] 
ADANA 

Sakıp önal 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya katilmty anlar] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
SÜITI Uzumhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

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

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Bagak 
Celil Oevherioğlu 
özel Şahingiray 
Berç Turtan 

İZMİR 
Enis Kansu 

Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sim Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Nacd Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz (I.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

[Açık üyelikler] 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzıım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 
Addl Ünlü 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selânıi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 

O. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 

Eskişehir 
Haıkkâri 
tstaımbul 

Samsun 

Yekûn 
» > • • " < « 
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Türkiye Eadyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 102 
Kabul edenler : 100 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katıknıyanlar : 79 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ref et Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mack Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Alksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevıket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
tzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik ülusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlıı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemczoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 
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VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaıman 
Osman Koksal 
Samı Küçük 
Sezai OlCan 
Fahri Özdilek (t.) 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AYDIN 
â~i "\ ' A 

Galip Avşar 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
ANKARA 

Osman Alışıroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
M&nsur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

BİLECİK 
Talât Oran 

C. Senatosu B : 122 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

22 .10 .1963 0 :1 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 

[Reddeden] 
ADANA 

Sakıp Ona 

[Çeki 
L 

nser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya hattlmıy anlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

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

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Mehmet Izımen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ber<j Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 

[Acık il 
Eskişehir 1 
Hakkâni 1 
İstanbul 1 

Nevzat özerdendi 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ A&AAVA*ıUXlAVXJİJA 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Muammer Obuz (L.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

ıjelikler] 
Saımsun 1 

Ye'kûn 4 

Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uhıç 
Âdil Ünlü 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

Necip Damşoğiu 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Vasfi Gerger 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutlııoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 5 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 

ADANA 
Mehmet Nuri Aden: oğlu 
AFYON KÂEAHÎSAK 
Rasim Ilaneıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl 'Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 
Rifaf Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN A X İ / X l ı 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎNGÖL 
Sabr: Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

üye sayısı : 1S5 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 88 
A§ık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

ÂJi Aksoy 
Hali t San kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENlZLt 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Uifat öztürkçrne 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Oku re r 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
NTedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
AbdüTkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
NTeeip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğîu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergûn 
Sadi Koçaş 
Kâzım Ornay 
Nec-ati özdeniz 
Burhanettm Uluç 
Âdil Ünlü 
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TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek (t.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hııfzı Oğuz Bekata (B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya kattlmıyanlar] 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğhı 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Ra'hmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Salbri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ihsan Rarnit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğiu 
Ethem Menemencioğlu 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansıı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz (t.) 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetfein 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

Samsun 1 

Yekûn 4 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 
C. BAŞKANINCA S 

ÇİLEN ÜYEI.ER 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 

1 Nevzat Sengel 

»>••-« 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 9 ncu maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Uy o sayısı : 185 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılınıyanlar : 82 
Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ< 
lu 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHISAR 
Rastın Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

[Kabul 
BURSA 

Şeıef Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarakaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENIZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

edenler] 
I Rifat öztürkçine 

Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

I Bercj Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlv 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

I Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işik 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Art us 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 

[Çekinser] 
ÎZMÎR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

Necati özdeniz 
Burhauettin Uluç 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
( t Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek (1.) 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunckanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 

Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

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

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Ccvherioğlıı 

[Oya katıhmy anlar] 
Ethem Menemencioğlu 

ÎZMÎR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz (î.) 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MAE AŞ 
Cenap Aksu 

MARDÎN 
Kemal Oral 

[Açık üyelikler] 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Ün er 

.. Nevzat Sengel 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 11 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : j 03 
Kabul edenler : Ç)7 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : 1 

Oya katümıyanlar : 78 
Açık üyelikler 4 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

A D I Y A M A N 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yard ımcı 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
îb rahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

A Y D I N 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabr i Topçııoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

[Kabul 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâedd in Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet P^min Durul 

EDİRNE 
Tahsin Bangruoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamet t in Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbım 

H A T A Y 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 

edenler] 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özer demli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusre t Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evl iya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülker im Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrah im Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki K u m r u l u 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

StlRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlvi 

TEKİRDAĞ 
Cemal Ta r l an 

TRABZON 
Reşat Zaloğln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

V A N 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Evidoğan 
Tevfik inci 
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CUMHURBAŞKANIN Âmil Artus 
CA SEÇİLEN ÜYELER| Hidayet Aydıner 
Cevat Açıkalın Sadi Koçaş 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 

[Reddedenler] 
ADANA 

Sakıp Ön a 
ANK 

1 
1 
ARA 

Niyazi Ağırnasiı 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mueip Ataklı 
Emanullak Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfaı Oğuz Bekata (B.) 
Mans.ur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Rifat Etker 

NİĞDE 
tzzet Geneı % 

Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 
5 dil Ünlü 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Ömer Eıgun 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 

[Oya kattlmtyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzımen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
özel Şahingiray 

[Açık ü 
Eskişehir J. 
Hakkâıi 1 
İstanbul 1 

Sabahattin Tanınan 
İZMİR 

tzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zdki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

yelikler] 
Saıinsun 1 

Yefcûrı 4 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettiın Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Necati özdeniz 

*>&<i 



C. Senatosu B : 122 22.10.1963 O : 1 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 12 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA, 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
flasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Top 311 oğlu 

BT RDUR 
Hüseyin 0tan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
93 
91 
1 
1 

88 
4 

[Kabul 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon . 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğla 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

edenler] 
İZMİR 

İzzet Birand 
KARS 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsıeyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. B a l m r t h (»zbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUÖLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Mehmet Aid Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhan ettin Uluç 
Âdil ünlü 
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TABIÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağı mas] ı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Reddeden] 
ADANA 

Sakıp Önal 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya katılmıy anlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

EDİRNE 
T alisin B a n gu o ğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GÎRESUN 
Mehmet İzınen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bern Turan 

IZMÎR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlagil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
iti fat Öz<l<>* 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Brkııt 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulımay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Ref ik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi. Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsan 

Yekûı 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 18 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : Q7 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi KaramaD 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Kabul 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim G-iray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil öevherioğlu 

edenler] 
I Ethem Menemencioğlu 

Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özlbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş, Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooş'kunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık tt.e.m zi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
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ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkahn 
Âmil Artus 
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Hidayet Aydmer 

Sadi Koçaş 

Sahir Kuratluoğlu 

Kâzım Orbay 

Ragıp Ün er 

Necati Özdeniz 

Nevzat Sengel 

Burhanettiin Uluç 

Âdil Ünıl» 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
ÎZMtR 

İzzet Birand 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

[Çekinserler] 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 

[Oya katilmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Atakb 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B. 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gefooloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUII 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Saibahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Sabahattin Tarıman 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SAMSUN 
Cem al ettin BulaJs: 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 
Şevket Bul ad oğlu 
Yusuf Demirdağ 

C. Senatosu B 
URFA 

Vasfi Gerger 

122 22.10.1963 0 : 1 
G. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 Samsun 
Hakkâri I 
îstanbul 1 Yekûn 4 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÜZ YİRMlİKlNCÎ BÎRLEŞlM 

22 . 10 . 1963 Sah 

Saat : 14,00 

I 
A- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutu
lan bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/217) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

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

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

X 3. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/556, C. Senatosu 1/309) 
(S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/206, C. Senato

su 2/89) (S. Sayısı : 311) [Birinci görüşme ta
rihi : 15 . 10 . 1963; B: 121] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

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

X 4. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/483; C. Senatosu 
1/307) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1963] 

X 5. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin 
düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/273, C. Senatosu 2/99) (S. Sayısı : 324) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1963] 

X 6. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/350, C. Senatosu 1/295) (S.Sayısı : 
322) [Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1963] 



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

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının Miiiet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 483; C. Senatosu 1/307) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 455) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği % , %o . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5888 - 35394 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1.10.1963 tarihli 146 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi (Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 26.6-.1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmi§ ve Genel Kuru
lun 24, 26, 27, 30 . 9 . 1963 ve 1 . 10 . 1963 tarihli 141, 143, 144, 145 ve 146 ncı Birleşimlerinde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet M edişi 8. Saym : 455) 

Geçici Komisyon raporu 
C. Senatosu 

Geçici Komisyon 16 > 10 . 1963 
Esas No : 1/-307 
Karar No : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 Elçim 1963 tarihli 146 ncı 'Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 2 Ekim 1963 tarihli ve 5888 - 35394 sayılı yazıları ile Cumhuriyet ,Senatosu Baş
kanlığına tevdi olunmakla, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 10 . 1963 tarihli 115 nci 

. Birleşiminde, Anayasa ve Adale't, Bütçe, İçişleri, Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm, Malî ve 
İktisadi İşler, Millî Savunma, Millî Eğitim ve Bayındırlık ve Ulaştırma komisyonlarından se
çilecek ikişer üyenin iştiraki ile kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun, 8 ve 14 
Ekim 1963 tarihleri arasında sürekli olarak yapmış olduğu 7 Birleşimde Hükümet temsilci
leri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 121 nci maddesi ile 
kanun vâzıi; radyonun, partizan tutumu ve partizan bir yayın vasıtası haline -getirilmesi se
bebiyle, memleketimizde uzun seneler ciddî bir huzursuzluğa konu olduğu gerekçesi ile, rad-
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yonun özerkliğini ve tarafsızlığını Anayasa teminatı altına almak istemiş ancak, bu gayeye 
varmak için çeşitli ülkelerde tatbik olunan esasların farklı bulunmasından ötürü teferruatlı 
bir metin tedvininden kaçınarak radyonun ve hattâ televizyon idarelerinin bir kamu tüzel 
kişisi haline 'getirilmesini ve bu tüzel kişiye görevinin -getirdiği yetkilerin tanınmasını sağ
layıcı bir maddenin kabulü ile yetinmiştir. 

Anayasanın 121 nci maddesi, birinci fıkrası ile; radyo ve televizyon istasyonlarının idare
sinin, özerk kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenleneceğini; ikinci fıkrası ile, her türlü 
radyo ve televizyon yayımlarının tarafsızlık esaslarına göre yapılacağını; üçüncü fıkrası 
ile, radyo ve televizyon idaresinin kültür ve eğitime yardımcılık görevinin gerektirdiği 
yetkilere sahip kılınacağı esaslarını hükme bağlamıştır. 

Bu sebeple de, 1938 yılından bu yana Devlet dairesi olarak teşkilâtlandırılan radyo is
tasyonları idaresinin hizmetlerinin 5392 sayılı Kanunla kurulu Basın - Yayın ve Turizm G-enel 
Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki Radyo Dairesi ve bölge teşkilatlarındaki radyo mü
dürlüklerince ifa edilmesi yerine; Anayasanın esaslarını gerçekleştirici bir kurumun tesisi 
zaruri idi. 

1. Anayasamn 12! nci maddesi ve ilgili geçici 7 nci maddesi âmiı- hükmü gerekince, Hükümet 
taraf ındân hazırlanarak teklif olunan Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kamum ta.sar.isinm gerek
çesi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metinde kurumun kuruluş ni
teliklerini ve merkezini belirten 1 nci maddesini esas itibariyle benimsemiş ancak bu maddenin 3 .ncü 
fıkrasında kurumun, merkezini teslbit eden ifadede «Ankara'dır» kelimesi yerine daha uygun mütalâ
ası ile «Ankara'dadır» kelimesini kullanmıştır. 

3. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 2 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
4. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
5. Komisyonuhıuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin 4 ncü maddesini 

esas itibariyle benimsemiş ancak, 
P7 ncü bendi, bu bencide sayılan fakültelerin hepsinin istanbul'da toplanması yerine, her birin

den seçilecek beşer öğretim üyesinin toplanarak aralarından bir kişiyi yönetim kuruluna seçmelerini 
mümkün kılacak şekilde değiştirmiştir. Aksi halde, seçilecek bir kişi için çok kalabalık bir öğre
tim üyesi topluluğunun her defasında istanbul'da toplanmaları gibi bir külfet doğacaktır. 

V nci bendi, IV ncü bendde yapılacak değişikliğe paralel olarak ve ay m sebeplerle tadil ederek 
kaleme almıştır. 

VI nci bendi, metnin daha anlaşılır bir hale getirilmesi ve toplantı yerinin tesbit olunması için 
yeniden kaleme almıştır. 

VII nci bendi, bu bend metninin ziyadesi ile uzun olması ve metinde gereksiz tekrarlamalar bu
lunması sebebiyle yeniden kaleme almıştır. 

Diğer taraftan bu madde metnine VIII nci bir bend ilâvesi ile, yönetim kuruluna çok yararlı 
hizmeti olacağına inanılan ve kurumun veriminin artırılmasını temin amacı ile, biri yönetici ve di
ğeri teknik olmak üzere, kurum içinden iki elemanın yönetim kuruluna katılması sağlanmıştır. Bu 
iki üyenin kurumla olan ilgilerinin devamı şekli ve yönetim kurulundaki çalışmalarına ışık tutacak 
esasların 47 nci maddede belirtilen yönetmeliklerle tesbiti uygun görülmüştür. Zira tatbikatta do
ğabilecek zaruretlerin tesbiti ve çözümünün yönetmeliklerle daha. kısa bir zamanda ve gerektiği şe
kilde yapılabileceği bir gerçektir. 

Yine bu maddenin son fıkralarında maddeye eklenen VIII nci bend sebebi ile iki ufak ekde 'bu
lunulmuştur. 

6. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin 5 nci maddesini 
esas itibariyle benimsemiş ancak, bu maddenin (f) fıkrasına «Millî Eğitim» ibaresini de ekliyerek 
yetkili uzmanlarca hazırlanacak programlarda «Millî Eğitim» yönünün de ele alınmasını sağlamış
tır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 323 ). 
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7. Koıııisyüiıumuz, Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesini aynen kabul etmiştir. 
8. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 7 nci madesini aynen 'kabul etmiştir. 
9. Komisyonumuz Mill'et Meclisi metninin 8 nci madesini aynen kabul' ekmiştir. 
10. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin Kuramım Ge

nel Müdür ve yardımcılarının niteliklerinden ve 'tâyinlerinden bahseden 9 ncu maddesini esas 
itibariyle 'benimsemiş ancak, 'bu maddenin 3 numaralı 'bendinin (b) fıkrasının basına «Kurumun» 
kelimesini koymak suretiyle bu fıkra ifadesinin ve gayesinin dalha anlaşılır bir hale getirilmesi
ni sağlamıştır. 

11. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 10 ncu madesini 'aynen ika.bul etmiştir. 
12. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 11 nci madesini aynen'ka'bul etmiştir. 
13. Komisyonumuz, kanım tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin Siyasi Yayın

lar Hakem Kurulundan ibahseden 12 nci maddesinde, 1 nci fıkrada, fıkranın 'anlamını ve . ga
yesini tam mânası ile ifade etmek üzere; Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunu teşkil edecek olan, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 've Hukuk fakülteleri Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, 
Kamu İdaresi ve İnsan Halkları kürsülerinin en 'kıdemli birer öğretim üyesinden olmak üzere 3 
üyeden kurulacağı esası belirtilmiştir. 

4 ncü fıkrada, Kurulun üye tamsayısı ile toplanacağı ve salt çoğunlukla karar alacağı be
lirtilmiştir. 

QBu maddeye yeni bir fıkra ilâve edilerek, izinsiz ve özürsüz olarak toplantıya katılmayan 
asıl üyelerin yerine, birinci fıkra hükmü esas olmak üzere, yedek üyemin çağrılacağı ve 'bu şekil
de de Kurulun her halde üye tanı sayısı ile toplanabilmesi esası sağlanmıştır. 

Madde bu değişiklikleri ile komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
14. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin T. 11 M. Mec

lisi saatinden baıhseden 13 ncü maddesini esas itibarîyle benimsemiş ancak.'her halde İki ve hat
tâ 3 Yasama Meclisi halinde çalışan :T. B. M. Meclisine radyo yayınları arasında ayrılan en az 
.15 dakikanın 20 dakikaya çıkartılması gerekli görülmüştür. IBu yayınlarında T. !B. M. Meclisi
nin çalışma sürelerinde olacağını belirtmek amacı ve haşiv olduğundan «ıher 'gün» kelimesi me
tinden çıkartılmıştır. 

15. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meelisince Ikalbul olunan metninin 14 ncü mad
desini esas itibariyle benimsemiş ancak bu maddede görülen îbir boşluğu doldurmak amacı ile. 
bütçe üzerinde yapılacak 'kişisel 'konuşmalar hakkında 13 ncü madde hükümlerinin uygulanacağını 
belirten bir fıkra eklemiştir. 

16. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin 16 nci mad
desini esas itibariyle 'benimsemiş ve fakat metinde eksikliğini hissettiği sekizinci kelimesinden 
sonra (,) ilâve etmiştir. 

17. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 16 ncı madesini aynen kabul etmiştir'. 
18. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 17 nci madesini aynen kabul etmiştir. 
19. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin 18 nci madde

sini esas itibariyle 'benimsemiş ancak, ikinci fıkrasında ifade uygunluğu bakımından, «temasları 
ile» kelimesi yerine «ve»1 kelimesini 'kullanmış -vo. aynı gerekçe ile bu değişikliğe paralel olarak son 
fıkrada da- bir ufaîk değişiklik yapmıştır. 

20. .Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesini aynen kabul etmiştir. 
21. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 20 nci maddesini aynen kaJbul etmiştir. 
22. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 21 nci maddesini aynen ka'bul etmiştir. 

.23. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 22 nei maddesini aynen kaibul etmiştir. 
24. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesini aynen ka'bul etmiştir. 
25. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
26. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 25 nci m<addesinli aynen ka'bul etmiştir. 
27. Komisyonumuz. Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesini aynen ka'bul etmiştir. 
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28. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 27 nci maddesmd aynen kaibul etmiştir. 
29. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 28 nci maddesini aynen kaibul etmıiştir. 
30. Komisyonumu?;, Millet Meclisi metninin 29 neu maddesini aynen kabul etmiştir. 
31. 'Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 30 neu maddesini aynen kabul etmiştir. 
32. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 31 nci m>addesinji aynen kahul etmiştir. 
33. Komisyonumuz. Millet Meclisi metninin 32 nci ınaddesinli aynen kaibul etmiştir. 
34. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesini aynen ka'bul etmiştir. 
35. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
3ü. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 35 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
37. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 36 ncı maddecini aynen kabul etmiştir. 
3$. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metnin 37 nci maddecini 

«sas itibariyle benimsemiş ancak, bu maddenin matlaibındaki «tenzilâtlı» kelimesini 8'8 nci mad
denin matlabma uyiguu olarak «indirimli» şeklinde değiştinmiş'tir. 

39. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin 3'8 nci mad
desini esaıs itibarîyle benimsemiş ancak, maddenin birinci satırındaki «Devlet» kelimesinden he
men sonra «daire ve 'kuruluşları» ifadesini 'metne eklemiştir. 

40. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 39 neu maddesini aynen kabul etmiştir. 
4H. Komisyonumuz, kanun tasarısının "Millet Meclisince ka'bul olunan metninin 40 ncı mad

desinde 'bir ifade düzgünlüğü bakımından yapmış olduğu değişikliğin yanısıra, maddede bahis 
konusu Kuruma ait malların 'güvenliğinin korunmasının İçişleri Bakanlığı sorunıluluğund'a ol
ması 'esasını kabul etmiştir. 

42. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Mecliainee kabul olunan •metninin 44 nci mad
desini esas itibariyle benimsemiş ancak maddede ifade yönünden ufak iki değişiklik yapmıştır. 

43. Komisyonumuz, Millet Meclisli metnimin 42 nci 'maddesini aynen kabul etmiştir. 
44. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
45. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
46. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 45 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
47. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin «personel 

için yasaklamalar» hakkında hükümler taşıyan 46 ncı maddesinin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 
metinden çıkartılarak bu konuların kanun tasarısının 47 nci maddesinde yapılacağı emrolıı-
nan yönetmelikler eli ile düzenlenmesinin daha uygun mütalâa etmişti)'. 

48. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
49. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
50. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin geçici 3 neii maddesini aynen kabul etmiştir. 
51. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesini aynen kabul etmiştir 
52. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin geçici 5 nci 

maddesini esas itibariyle benimsemiş ancak bu madde metninde hissetmiş olduğu kanun tasa
rısının 4 ncü maddesi gereğince yapılacak ilk „eçim esaslarının da bu geçici maddeye eklen
mesini zaruri görmüştür. Bu hükmün geçici 'bir madde olarak getirilmesinden maksat yöne
tim kurulunun çalışmaya başlamasından sonra yapacağı yönetmeliklerle düzenleneceği ve bun
larda yer alacağı sebebi iledir. 

Seçime katılanların kendi aralarından seçecekleri 3 kişilik bir kurul seçimi denetliyecefc 
ve sonuçlarını bir tutanakla tesbit ederek radyoların arasındaki en yüksek dereceli memur 
aracılığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilecektir. 

İlk seçimleri düzenliyen bu geçici maddeye göre Basın - Yayın Genel Müdürlüğü radyo 
dairesi ile sürekli olarak veya deneme mahiyetinde yayın yapan radyoların bulundukları 
yerlerde ve aynı saatte 4 ncü maddenin 8 nci bendinde, nitelikleri belirtilen kimselerin top
lanmaları suretiyle ve gizli oy ile seçimin yapılacağı; en çok oy alanların seçilmiş sayıla
cağı ancak ikiden fazla kişinin aynı sayıda oy aldığı takdirde nitelikleri aynı olan kimse
ler arasında ad çekme işlemine başvurulacağı esası vaz'edilmistir. 
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53. Komisyonumuz Millet Meclisi metninin geçici 6 ncı maddesini aynen kabul etmiştir. 
54. Komisyonumuz Millet Meclisi metninin geçici 7 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
55. Komisyonumuz Millet Meclisi metninin geçici 8 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
56. Komisyonumuz Millet Meclisi m cininin geçici 9 neu maddesini aynen kabul etmiştir. 
57. Komisyonumuz Millet Meclisi metninin geçici 10 neu maddesini aynen kabul etmiştir. 
58. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin 47 nci madde

sini esas itibariyle benimsemiş ancak; kanun tasarısının 4 neü maddesinin 8 nci bendinde bahis 
konusu hükümlerin ve kanun tasarısının 46 ncı maddesinde bahis konusu personel yasaklamaları
na ait hükümlerin yine yönetim kurulu tarafından hazırlanarak kabul edilecek yönetmeliklerle 
tesbit olunacağı bu madde metnine dâhil olmak suretiyle yeniden kaleme alarak kabul etmiştir. 

59. Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 48 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
60. Komisyonumuz kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin 49 neu madde

sinde ifade düzgünlüğü bakımından ve İm kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini temin 
bakımından metne «geçici 10 neu maddeyi» dâhil ve madde metnindeki geçici 9 neu maddeyi çı
kartmak suretiyle maddeyi bu değişiklikleriyle kabul etmiştir. 

61. Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 50 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
-Komisyonumuzun kanun tasarısının gerekçesi hakkındaki mütalâasını belirtirken de işaret et

tiğimiz gibi bu kanun tasarısı Anayasanın geçici 7 nci maddesinde bahis konusu kanunlardan 
biri olup en geç 25 Ekim 1963 tarihine kadar kanunlaşması gerekmektedir. Bu sebeple komisyo
numuz kanun tasarısının öncelik ve ivedilik ile Oonel Kurulun tasviplerine sunulmasını oy birliği 
ile kararlaştırmıştır. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Tabiî Üye Ordu Tabiî Üye 

Söz hakkım mahfuzdur. A. Yüdiz E. Ayhan R. Aksoyoğlu 
1. C. Ege 

Konya İstanbul îçel Denizli 
A. Onar B. Turan Söz hakkım mahfuz. E. Durul 

d. T. Okyayuz 
îzmir Ankara Ordu 

H. Onat ft. Kocab ey oğlu Z. Kumrulu 

O. '!&6i£UoM.ı ( S . Sayım :M&) 



MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, görev ve yetkiler , 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu adiyle, tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu 
iktisadi teşebbüsü kurulmuştur. 

Kurumun remzi, TRT dir. 
Kurumun merkezi Ankara'dır. 

Görev : 
MADDE 2. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri : 
a) Radyo ve televizyonla haber hizmetlerini görmek; eğitici, öğretici, kültür ve eğitime yar

dımcı, eğlendirici, yurdu içerde ve dışarda tanıtıcı, yeterli, doğru ve tarafsız yayın yapmak; 
b) Yurdun gerekli yerlerinde yeni radyo ve televizyon tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek, 

mevcut radyo ve yayın tesislerini ihtiyaca göre geliştirip genişletmek ; 
c) Radyo ve televizyon postaları arasındaki iş ve yayın ahengini sağlamak ve bu kanunda gös

terilen esaslar içerisinde milletlerarası teşekküller ve yabancı radyo ve televizyon kuruluşlan ile mü
nasebetleri düzenlemek; ve 

d) Yayınlarının mümkün olduğu kadar geniş bir alanda en iyi bir şekilde yapılabilmesi için 
araştırmalarda bulunmak, tedbirler almak ve gerekiyorsa, kendi tesislerinde kullanılacak alet ve 
cihazlar üzerinde araştırma yapmak, bunları kısmen veya tamamen imâl etmek ve bunun için gerek
li tesisleri kurmaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim 
Yönetim organları : 

MADDE 3. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun en yüksek karar ve yönetim organı, Yö
netim Kuruludur. 

Kurum, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde ve onun gözetimi altında, Genel Mü
dür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulunun kuruluşu : 

MADDE 4. — Yönetim Kurulu : 
I - Genel Müdür; 
II - Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hü

kümet temsilcisi; 
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CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METlN 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, görev ve yetkiler 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu adiyle, tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu 
iktisadi teşebbüsü kurulmuştur. 

Kurumun remzi, TRT dir. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır, 

» 

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

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

Yönetim kurulunun kuruluşu : -! 

MADDE 4. — Yönetim Kurulu : 
I - Genel Müdür; 
II - Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hü

kümet temsilcisi; 
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III - Turizm ve Tanıtma Bakanının teklifi üzerine, bu Bakanlığın dördüncü derece veya daha üst 
dereceli memurları arasından Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hükümet temsilcisi; 

IV - Radyo veya televizyon konularında kürsüsü bulunan Üniversite Fakülteleri Profesörler Ku
rulları üyelerinin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine İstanbul'da topla
nıp kendi aralarından seçecekleri elektrik veya elektronik uzmanı bir öğretim üyesi : 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosyal bilimler öğretim üyelerinin Ankara Üniversitesi Rek
törlüğünün çağrısı üzerine Ankara'da toplanıp kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesi; 

VI - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Profesörler Kurullarının kendi aralarından seçecekleri üçer 
öğretim üyesi ile bu öğretim üyelerinin kendileri ve kendilerini seçen seçici kurullar mensupları dı
şından seçecekleri edebiyat, fikir veya sanat alanında belirli hizmet ve er-erieri görülmüş beş kişi
den kurulu bir seçici kurul tarafından seçilecek edebiyat, fikir veya sanat alanında yüksek hiz-
metleri görülmüş bir kişi; 

VII - Devlet konservatuvarları öğretim kurulları üyelerinin Millî Eğitim Bakanının çağrısı üre
rine Ankara'da toplanıp kendi aralarından seçecekleri iki öğretmenin; İstanbul Belediyesi Kon-
servatuvarı Batı Müziği Bölümü öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri iki öğretmenin; İs
tanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğretmenlerinin kendi aralarından seçecek
leri iki öğretmenin; Devlet Tiyatrosu Genel Müdürünün; Devlet Tiyatrosu sanatçılarının irendi 
aralarından seçecekleri iki sanatçının; Devlet Oporası sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri 
iki sanatçının; İstanbul Belediye Tiyatrosu sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri iki sanat
çının ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri iki 
sanatçının, Millî Eğitim Bakanının çağrısı üzerine Ankara'da toplanarak, müzik, tiyatro ve , opera 
sanatlarında yüksek hizmetleri görülmüş kimseler arasından seçecekleri bir kişiden kuruludur. 

Yukarıda 3 âzılı seçici kurullar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi hasır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile yaparlar. 

Yukardaki II ve III ncü bendlerde yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden ataıraıaların-
daki usule göre uzaklaştırılabilirler. 

Yukarıdaki IV, V, VI ve VII nci bendlerde yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri beş yıl süre ile gö
rev yaparlar ve görevlerinden hiçbir suretle uzaklaştırılamazlar. Bu süre sona ermeden üyeliğin 
boşalması halinde, yeni seçilen üye eskisinin görev süresini tamamlar. Tekrar seçilmek caizdir. Bu 
üyelerin, siyasî parti mensubu olmamaları şarttır 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir engolin ortaya çıkması veya bir Yönetim Kurulu üye
sinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadığının Yönetim Kurulunca tesbit edilmesi takdi
rinde, yukardaki IV, V, VI ve VII nci bendlerde yazılı üyelerin görevi, Turizm ve Tanıtma Baka
nının onayı ile sona erer. 

Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar üyelerinin seçici kurul toplantısına katılmaları 
için gerekli yolluk ve gündeliklerinin karşılığı ödenek, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konu
lur. 

Yönetim Kurulunun görevleri : 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bu kanunla verilen 
görevlerin yerine getirilmesini sağlar ve yayın esaslarını tesbit eder. Bu amaçla : 

a) Seçim Kanunlarındaki hükümler de saklı kalmak üzere, tam bir tarafsızlık içinde halka 
hizmet edilmesini; 
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III - Turizm ve Tanıtma Bakanının teklifi üzerine, bu Bakanlığın dördüncü derece veya daha üst 
dereceli memurları arasından Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hükümet temsilcisi; 

IV - Radyo veya Talcvizyon konularında kürdisü bulunan üniversite fakülteleri profesörler 
kurulları üyelerinin aralarından seçecekleri beşer kişinin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
nün çağrısı üzerine İstanbul'da toplanıp seçecekbri elektrik veya elektronik uzmanı bir öğretim 
üyesi : ' 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosj/aî bilimler fakülteleri öğretim üydlorinin kendi arala
rından Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine Ankara'da toplanıp seçecekleri bir öğ
retim üyesi; ;: 

VI - Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine; üniversitelerin Edebiyat, Dil - Tarih -
Coğrafya fakülteleri ile Güzel Sanallar Akademisi Profesörler kurullarının kendi aralarından se
çecekleri üçer öğretim üyesi Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde toplanır. 

Bu kurul, kendisini seçenler dışından edebiyat, fikir veya sanat alanında belirli hizmet veya dı
şardan edebiyat, fikir veya sanat alanında yüksek hizmetleri görülmüş bir kişi; 

VII - Devlet konservatuvarları öğretim kurulUrı, istanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı Mü
ziği Bölümü öğretmenleri, İstanbul Belediyesi Kon'ervatuvarı Türk Müziği Bölümü öğretmenleri, 
Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Devlet Operası sanatlıları, İstanbul Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları, 
Cumhurbaşkanlığı Flârmoni Orkestrası sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri ikişer kişi ile 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Millî Eğitim Bakanının çağrısı üzerine, Ankara'da toplanarak 
kendi aralarından veya dışardan, müzik, tiyatro veya opera sanat alanlarında yüksek hizmet ve eser
leri görülmüş kimselerden seçecekleri bir kişi; 

VIII - Kurum Genel Müdürlüğünün bildirisi ve müdürlerin çağrısı üserihe, sürekli kadrolarda 
çalışanlarla, sürekli olarak en az bir yıl çalışmış ve çalışmakta olan yevmiyeli teknik personel ve 
sözleşme ile veya iş başına ücretle çalışanların (ha'-eme, odacı, şoför ve bekçilerle bu gibilerin gör
dükleri için mahiyetçe benzeri olan işlerde çalıştırılanlar hariç) katılacağı seçimle kendi araların
dan biri yönetici, diğeri yüksek elektrik veya elektronik mühendisi olmak üzere, seçeceği iki kişiden 
kuruludur. 

Yukarda yazılı seçici kurullar üye tamsayısı"-in salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile yaparlar. 

Yukardaki II ve III ncü bendlerde yazılı Yöne' im Kurulu üyeleri, görevlerinden atanmalarm-
daki usule göre uzaklaştırılabilirler. 
• Yukardaki IV, V, VI, VII ve VIII nci bendler-e yazılı Yönetim Kurulu üyeleri beş yıl süre ile 

görev yaparlar ve görevlerinden hiçbir suretle u; aklaştırılamazlar. Bu süre sona ermeden üyeliğin 
boşalması halinde, yeni seçilen üye eskisinin göre.' süresini tamamlar. Tekrar seçilmek caizdir. Bu 
üyelerin, siya:?.! parti mensubu olmamaları şarttır. 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir enge" n ortaya çıkması veya bir Yönetim Kurulu üye
sinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılma* '.ığımn Yönetim Kurulunca tesbit edilmesi takdi
rinde, yukardaki IV, V, VI, VII ve VIII nci bendi jrde yazılı üyelerin görevi, Turizm ve Tanıtma 
Bakanının onayı ile sona erer. 

Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar üyelerinin seçici kurul toplantısına katılmaları için 
gerekli yolluk ve gündeliklerinin karşılığı ödene-, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulur. 

Yönetim KuruJ/unun görevleri : 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bu kanunla verilen 
görevlerin yerine getirilmesini sağlar ve yayın esaslarını tesbit eder. Bu amaçla : 

a) Seçim kanunlanndaki hükümler de saklı kalmak üzere, tam bir tarafsızlık içinde halka 
hizmet edilmesini; 
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b) Programların, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle Cumhuriyetin niteliklerini 
benimsetici ve bu görüş, ilke ve niteliklere uygun, düşünce ve davranış tarzını geliştirici bir zih
niyetle ve Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi amacını güden Atatürk devrim
lerini ve bu devrinjlerin getirdiği dünya görüşü ile yaşama tarzını yerleştirici ve geliştirici bir 
tutumla hazırlanmasını; 

c) Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağdaş habercilik ilkelerine uygun olmasını, ve kaynak
larının belirtilmesini; 

d) Siyasi yorum niteliğindeki yayınların, çeşitli ve karşıt görüşleri içine alacak şekilde ha
zırlanmasını ve kaynaklarının belirtilmesini; 

e) Haberlerin ve yorumların birbirinden açık olarak ayrılmasını; 
f) Programların yetkili uzmanlarca hazırlanmasını ve fikir, sanat, halk eğitimi ve toplum 

kalkınması bakımlarından yeterli olmasını; ve 
g) Radyo ve televizyon istasyonlarının teknik bakımdan gereken nitelikte çalışmasını göze

tir. 

Yönetim Kurulu Toplantıları : 

MADDE 6. — Yönetim Kurulunun toplantı ve karar oranı, üye tamsayısının salt çoğunluğu
dur. 

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Başkanı ile Başkan Yardımcısını seçer; Genel Müdür, bu 
görevlere seçilemez. 

Kurulun toplantıları ayda ikiden az olamaz. 

Yasaklamalar : 

MADDE 7. — Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görev ve yet 
kilerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısiyle taraf olamaz ve bu konularda hiç
bir menfaat sağlıyamazlar. 

Ücret : 

MADDE 8. — Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 
tesbit edilir. 

Genti müdür ve yardımcıları: 

MADDE 9. — 1. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığına inhası 
ve Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanır. 

Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur. 
Yönetim Kurulu, Genel Müdürün görevinden uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Genel Mü

dür, atanmasındaki usule uyularak görevinden uzaklaştırılır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu
nun yazılı görüşü alındıktan sonra, millî güvenliği, kamu düzenini veya Devletin dış münasebet
lerinin sağlamlığını korumak amaciyle Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden uzaklaştır^ 
labilir. Bu fıkrada söz konusu işlemler aleyhine açılan iptal dâvalarında tebligat, müracaat tari
hinden başlıyarak kırksekiz saat içinde yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri onar gündür; 
bu sürelerin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir. 

2. Genel Müdür Yardımcıları üçten fazla olamaz. Bunlardan birisinin yüksek elektronik veya 
elektrik mühendisi olması gerekir. 
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b) Programların, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle Cumhuriyetin niteliklerini 
benimsetici ve bu görüş, ilke ve niteliklere uygun düşünce ve davranış tarzını geliştirici bir zih
niyetle ve Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi amacını güden Atatürk devrim
lerini ve bu devrimlerin getirdiği dünya görüşü ile yaşama tarzını yerleştiriri ve geliştirici bir 
tutumla hazırlanmasını; 

c) Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağdaş habercilik ilkelerine uygun olmasını ve kaynak
larının belirtilmesini; 

d) Siyasi yorum niteliğindeki yayınların, çeşitli ve karşıt görüşleri içine alacak şekilde ha
zırlanmasını ve kaynaklarının belirtilmesini; 

e) Haberlerin ve yorumların birbirinden açık olarak ayrılmasını; 
f) Programların yetkili uzmanlarca hazırlanmasını ve fikir, sanat, millî eğitim, halk eğiti

mi ve toplum kalkınması bakımlarından yeterli olmasını; ve 
g) Radyo ve televizyon istasyonlarının teknik bakımdan gereken nitelikte çalışmasını göze

tir. 

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

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

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

Genel Müdür ve yardımcıları .t 
MADDE 9. — 1. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca inhası 

ve Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanır. 
Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur. 
Yönetim Kurulu, Genel Müdürün görevinden uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Genel Mü

dür, atanmasındaki usule uyularak görevinden uzaklaştırılır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu
nun yazılı görüşü alındıktan sonra, millî güvenliği, kamu düzenini veya Devletin dış münasebet
lerinin sağlamlığını korumak amaciyle Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden uzaklaştırı-
labilir. Bu fıkrada söz konusu işlemler aleyhine açılan iptal dâvalarında tebligat, müracaat tari
hinden başlıyarak kırksekiz saat içinde yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri onar gündür; 
bu sürelerin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir. 

2. Genel Müdür yardımcıları üçten fazla olamaz. Bunlardan birisinin yüksek elektronik veya 
elektrik mühendisi olması gerekir. 
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Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu karariyle atanırlar. 
Görevlerinden uzaklaştırılmaları aynı usule göre olur. 

3. Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için : 
a) İktisadi veya sosyal bilimler veyahut haberleşme veya radyo - televizyon tekniği veya, 

programcılığı alanında yüksek öğrenim yapmış olmak; 
b) Genel Müdürlük veya Yardımcılığı görevini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye; ve 
c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin A, B, 0, H ve V bendlerindeki niteliklere sahip bu

lunmak gerekir. 

Danışma kurulları : 
MADDE 10. — Yönetim kurulu, radyo ve televizyon hizmetleriyle ilgili konularda danışmak 

üzere kurullar kurabilir. 
Her radyo dinleme bölgesi için mahallî ihtiyaçların tesbit edilmesini ve karşılanmasını ko

laylaştırmak üzere, mahallî bölge danışma kuralları kurmaya genel müdür yetkilidir. Bölge rad
yo müdürü bu kurullara katılır. 

İKİNCİ KISIM 

Yayınlarla ilgili hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yayın Esasları 

Hükümet bildiri ve konuşmaları : 

MADDE 11. — 1. Kurum, Hükümet bildirilerini ve Hükümet adına yapılacak konuşmaları, 
sadece Hükümeti bağlamak kaydiyüe yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet bildi
risi veya konuşması olduğunu yayını sırasında açıklar. 

Hükümet bildirilerine ait metinlerin yazılı yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzalarım 
taşıması şarttır. 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya kondi bakanlıklarının işleriyle ilgili olan konular
da Bakanlar Kurudu üyelerinin yapacakları konuşmalara dair yayın istekleri, Başbakanın veya gö
revlendireceği bir Bakanın imzasiyle yapılır. 

2. Hükümete dâhil olmıyan siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
da grup kurma hakkına sahibolmak şartiyüe, yukarıdaki bendde söz konusu Hükümet bildirisi ve
ya konuşmalarında, kendileriyle Hükümet veya Hükümete dâhil siyasi partilerden birisi arasında 
tartışmalı olan bir konuda kendi görüşünün münakaşa veya tenkid edildiğini ileri sürerek bu bildiri 
veya konuşmaya cevap vermek suretiyle bu konudaki kendi görüşünü açıklamak isterse, bu istem 
Siyasi Yayınlar Hakem Kuruluna derhal havale edilir. 

İlgili siyasi partinin bu bendin 1 nci fıkrasında söz konusu isteminin, Hükümet bildirisi veya 
konuşmasının yayınlanmasından iki tam gün içinde o siyasi partinin Genel Başkanının veya ona ve
killik etme yetkisine sahip parti merciinin imzasiyle Kurum Genel Müdürlüğüne iki örnek halin
de yapılması gereklidir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, bu istemi, Genel Müdürlükçe havale edilir edilmez derhal ince
lemeye başlar ve kararını en geç iki gün içinde verir. Bu karar, yaziyle ilgili siyasi partinin Genel 
Başkanlığına derhal bildirilir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu istemi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti adına 

C. Senatosu .' ( S. »ayısı ; 323 ) 



13 — 
Geçici K.o. kabul ettiği metin 

Genel Müdür yardımcılan, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu karariyle atanırlar. 
Görevlerinden uzaklaştırılmaları aynı usule göre olur. 

3. Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için: 
a) İktisadi ve sosyal bilimler veyahut haberleşme veya radyo - televizyon tekniği veya prog

ramcılığı alanında yüksek öğrenim yapmış olmak; 
b) Kurumun Genel Müdürlük veya Yardımcılığı görevini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe

ye; ve 
c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin A, B, C, H ve V bendlerindeki niteliklere sahip bu

lunmak gerekir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi Metninin 10 r<cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 ııci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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yapılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun kararının kendisine bildirildiği günden 
başlıyarak iki tam gün içinde yayınlanması gerekir. Bu konuşma sadece o siyasi partiyi bagüamak 
kaydiyle yapılır ve bu husus yayının başında Kurum tarafından belirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı ve metni, ilgili siyasi parti Genel Başkanlığınca veya 
ona vekillik etmeye yetkili parti mercii tarafından, Kurum Genel Müdürlüğüne konuşmanın yapıl
masından önce yaziyde bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet bildirisi veya konuşmasının yayınlandığı saatte ya
pılır ve bildiri veya konuşmanın süresini aşamaz; söz konusu konuşma, Hükümet bildirisi veya ko 
nuşması hangi yayın postalarından yaymlanmışsa aynı postalardan yayınlanır. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu : 

MADDE 12. — Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk 
Faldilteleri Anayasa Hukuku, idare Hukuku, Kamu idaresi ve İnsan Hakları kürsülerinin Kirayla 
en kıdemli üç öğretim üyesinden kuruludur, Bu kürsülerin diğer öğretim üyeleri, kıdem sırasiyle 
yedek üyelik yaparlar. 

Kurulun asili ve yedek üyelerinin her hangi, bir siyasi partiye mensubolmaması ve üç yıl önce
sine kadar her hangi bir siyasi parti ile üyelik ilişiğinin bulunmaması şarttır. 

En kıdemli asıl üye Kurulun Başkanıdır 
Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar aflır. 
Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını sağlıyacak tedbirleri alır. 
Başkanın izinli veya özürlü olması halinde, bu görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye yapar. 
Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Genel Müdürün gerekçeli istemi veya Kurulun 

re'sen gerekli görmesi üzerine, Kurul, Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısını, oy 
hakkı olmaksızın, toplantısına davet edebilir. 

T. B. M. Meclisi Haali : 

MADDE 13. — Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi genel kurullarının görüşmelerini yayınlamak için, bunların toplantı günlerinde, 
uygun dinleme saatlerinde her gün onbeş dakikadan az olmamak üzere bir yayın süresi ayırır, 

Bütçe, Konuşmaları: 

MADDE 14. — Hükümet adına ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi parti 
grupları sözcüleri tarafından yasama meclisleri genel kurullarında genel bütçenin tümü üzerinde 
yapılan konuşmalar, sadece konuşmayı yapanın temsil ettiği Hükümeti veya grupu bağlamak kay
diyle, yarımşar saati geçmemek üzere Kurum tarafından yayınlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden naklen canlı yayın : 

MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel kurullarından naklen yapılan canlı yayınlarda Hükümet adına yapılan ko
nuşmalar yayınlandığı takdirde, siyasi parti grupları sözcülerinin konuşmaları da aynı şekilde ya
yınlanır. 
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Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu: 
MADDE 12. — Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk 

Fakülteleri Anayasa Hukuku, îdare Hukuku, Kamu İdaresi ve İnsan Haklan kürsülerinin en kı
demli birer öğretim üyesinden olmak üzere 3 kişiden kurulur. Bu kürsülerin diğer öğretim üyeleri, 
kıdem sırasiyle yedek üyelik yaparlar. 

Kurulun asıl ve yedek üyelerinin her hangi bir siyasi partiye mensubolmaması ve üç yıl önce
sine kadar her hangi bir siyasi parti ile üyelik ilişiğinin bulunmaması şarttır. 

En kıdemli asıl üye Kurulun Başkanıdır. 
Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. 
Toplantıya katılmıyan asıl üyelerin yerine yedek üye çağrılır. 
Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını sağlıyacak tedbirleri alır. 
Başkanın izinli veya özürlü olması halinde, bu görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye yapar. 
Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Genel Müdürün gerekçeli istemi veya Kurulun 

re'sen gerekli görmesi üzerine, Kurul, Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısını, oy 
hakkı olmaksızın, toplantısına davet edebilir. 

T. B. M. Meclisi Saati: . . . . 

MADDE 13. — Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi genel kurullarının görüşmelerini yayınlamak için, bunların toplantı günlerinde, 
uygun dinleme saatlerinde her yirmi dakikadan az olmamak üzere bir yayın süresi ayırır. 

Bütçe Konuşmaları : 

MADDE 14. — Hükümet adına ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi parti 
grupları sözcüleri tarafından yasama meclisleri genel kurullannda genel bütçenin tümü üzerinde 
yapılan konuşmalar, sadece konuşmayı yapanın temsil ettiği Hükümeti veya grupu bağlamak kay-
diyle, yarımşar saati geçmemek üzere Kurum tarafından yayınlanır. 

Bütçe üzerindeki kişisel konuşmalar hakkında 13 ncü madde hükmü uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden naklen canlı yayın : 

MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel kurullarından naklen yapılan canlı yayınlarda, Hükümet adına yapılan ko
nuşmalar yayınlandığı takdirde, siyasi parti gruplan sözcülerinin konuşmaları da aynı şekilde ya
yınlanır. 
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Seçimlerde siyasi partilerin yayınlan : 

MADDE 16. — Siyasi partilerin seçimler sırasmda radyolardan faydalanma şekil ve şartları, 
seçim kanunlarında belirtilmiş olan esaslara tabidir. 

Millî güvenliğe dokunan haller : 

MADDE 17. — Başbakan veya görevlendireceği Bakan, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı 
hallerde, bir haber veya yayını menetmeye yetkilidir. Men kararının yazılı olması veya acele hal
lerde sözlü ise, derhal yazıyla tekrarlanması şarttır. Kurumun sorumluluğu altında yapılmıyan 
yayınların menedilmesi halinde, men kararı, ilgililere, Genel Müdürlükçe alındığı tarihten baslıya
rak yirmidört saat içinde bildirilir. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanunun 52 ilâ 55 nci maddeleri uyarınca siyasi partiler adına yapılan konuşmalar hakkın
da 1 nci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

1 nci fıkrada söz konusu men kararları aleyhine açılacak iptal dâvalarında tebligat, müra
caat tarihinden baslıyarak kırksekiz saat içindo yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri onar 
gündür; bu sürelerin tamamlanmasından sonra onbes gün içinde karar verilir. 

Dış politikayla ilyill yayınlar; yurt dışı yayınlar; dış temaslar : 

MADDE 18. — Devletin dış politikası bakımından radyo ve televizyon yayınlarında ve bu 
arada, yurt dışı yayınlarda uygulanacak esaslar ve usuller, Dışişleri Bakanlığı ile Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığınca birlikte tesbit edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Kurumun yabancı veya milletlerarası radyo veya televizyon idareleriyle temasları ile Türkiye 
Cumhuriyetini temsilen yabancı devletlerin yetkili mercileri ve milletlerarası teşekküllerle te
maslarında uygulanacak esaslar ve usuller de, 1 nci fıkrada gösterilen şekilde tesbit edilir. 

-Kurum, programlarının düzenlenmesinde 1 nci fıkrada söz konusu esaslara uymakla yükümlü
dür. 

Kurum, bu maddede söz konusu yayınları il-3 temaslarını, 1 nci fıkrada yazılı bakanlıkların, 
gözetimi altında yapar ve temaslarından bu bakanlıklara derhal bilgi verir, 

Düzeltme ve cevap hakkı : 

MADDE 19. — Kurum, bir şahsın haysiyet veya şerefine dokunulması veya kendisiyle ilgili 
olarak gerçeğe aykırı yayınlar yapılması halinde, o şahsın, yayın tarihinden baslıyarak yedi gün 
içinde göndereceği düzeltme ve cevap metnini Genel Müdürlükçe alınmasından baslıyarak üç gün 
içinde yayınlamakla yükümlüdür. 

Bu düzeltme ve cevap metninde, yayının niteliğinin yukardaki fıkra kapsamına girdiği; ya
yında kendisine, gerçeğe aykırı olarak bir husus atfedildiği veyahut şeref ve haysiyetine dokunul 
duğu ve gerçeğin ne olduğu kısaca açıklanır, 

Düzeltme ve cevap metninin, bu kanun hükümlerine uygun olmaması veya suç niteliğindeki 
ifadeler taşıması halinde, Genel Müdürlük bu nvstni derhal Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine gönde
rir. Sulh Ceza Hâkimi, en geç yirmidört saat için d s, düzeltme ve cevap metnini, suç niteliğinde 
olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, bu maddede yazılı şartlara uygun olup 
olmadığı ve bu maddede yazılı süre içinde Kurum Genel Müdürlüğüne gönderilip gönderil
mediği cihetlerinden inceliyerek bir karar verir. Hâkim, düzeltme ve cevap metninin aynen yayın
lanmamasına karar verebileceği gibi, aynen veya uygun göreceği değişiklikleri bizzat yaptıktan 
sonra yayınlanmasına da karar verebilir. Hâkimin kararının birer örneği, taraflara gönderilir. 
Hâkimin kararına, taraflar, kendilerine tebliğd en baslıyarak yirmidört saat içerisinde Ankara As-
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MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

Dış politikayla ilgili yayınlar; yurt dışı yayınlar; dış temaslar: 

MADDE 18. — Devletin dış politikası bakımından radyo ve televizyon yayınlarında ve bu 
arada, yurt dışı yayınlarda uygulanacak esaslar ve usuller, Dışişleri Bakanlığı ile Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığınca birlikte tesbit edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Kurumun yabancı veya milletlerarası radyo veya televizyon idareleriyle ve Türkiye Cumhuri
yetini temsilen yabancı devletlerin yetkili mercileri ve milletlerarası teşekküllerle temaslannda uy
gulanacak esaslar ve usuller de, 1 nci fıkrada gösterilen şekilde tesbit edilir. 

Kurum, programlarının düzenlenmesinde 1 nci fıkrada söz konusu esaslara uymakla yükümlü
dür. 

Kurum, bu maddede söz konusu yayınlarını ve temaslarını, 1 nci fıkrada yazılı bakanlıkla
rın gözetimi altında yapar ve temaslarından bu Bakanlıklara derhal bilgi verir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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liye Oeza Mahkemesine itiraz edebilirler. Düzeltme ve cevap sahibi, itirazını, bulunduğu yer mah
kemesine, Ankara Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, aynı süre içerisinde verebilir. 
Hâkimin yayınlanmasına karar verdiği metin, Genel Müdürlükçe alındıktan veya itiraz süresinin 
sona erdiği tarihten itibaren üç tam gün içinde aynen yayınlanır. 

özel tüzel kişilerce gönderilecek düzeltme ve cevaplar hakkında da bu madde hükümleri uygu
lanır. 

Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadan Ölen kimsenin bu hakkını, vârisleri birlikte veya bun
lardan yalnız ilk başvuranı, sadece bir defa kullanabilir. 

Bu maddede söz konusu tebliğler, ilgili istediği takdirde, memur eliyle yapılır. 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sa

yılı Kanunun 52 nci maddesinde yer alan kayıtlamalar saklıdır. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

Yayınlar yoliyle işlenen suçlar ve haksız fiiller 

Sorumluluk : 

MADDE 20. —- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yayınları yoliyle işlenen suçlarda ve hak
sız fiillerde, canlı yayın yapılması halinde, suç veya haksız fiil teşkil eden fiili işliyen ve eğer 
canlı yayın bir metne dayanılarak veya tesbit yoliyle yapılmışsa, metni yazan veya sesi tesbit 
edilen ve bu metni veya tesbiti fiilen kontrol eden; diğer hallerde de, konuşan ve yayını fiilen 
idare ve kontrol eden kişiler sorumludur. «Canlı yayın» dan maksat, olayın veya konuşmanın anın
da ve doğrudan doğruya radyo veya televizyon ile yayınlanması halidir. 

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

Kurumun kendilerine tevdi edilen metni aynen okumakla görevli personeli, o yayının idare 
ve kontrolunda özel olarak görevlendirilmiş olmamak şartiyle, o yayın yoliyle işlenen suçtan veya 
haksız fiilden hiçbir suretle sorumlu değildir. 

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

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

Bu madde kapsamına giren suçlardan ve haksız fiillerden dolayı yayının yapıldığı tarihten 
başhyarak iki ay içinde açılmıyan dâvalar dinlenmez. 

Metin ve tesbitlerin saklanması: 

MADDE 21. — Kurumun yayınında kullanı an yazılı metinler ve metni bulunmıyan radyo re 
televizyon yayınlarına ait tesbitlerin, yayınlan tarihinden başhyarak iki ay onbeş gün süreyle 
saklanması şarttır. 

Tesbitlerden faydalanmaksızın yapılan naklen yayınlar ile müzik yayınları, yukardaki fıkra 
hükmünün dışındadır. 

Teşriî »idari veya kazai soruşturma veya kovuşturma veyahut Meclis araştırması konusu olan 
yayına ait metin ve tesbitler; soruşturma, kovuşturma veya araştırmanın sonuçlandığı yetkili 
merci tarafından Kuruma yaziyle bildirilinceye kadar saklanır. 
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MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meçlisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Memur kapsamına giriş : 

MADDE 22. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri ile görevlileri, 
ceza hükümlerinin uygulanmasında memur sayılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yayınlar üzerindeki halılar 

Fikir haklarına benzer haklar : 

MADDE 23. — Kurum, yayınlarının telli veya telsiz olarak tekrar yayınlanmasına, ücretli 
veya ücretsiz olarak tedavüle çıkanlmak üzere bir kısmının veya bütününün tesbitine veyahut 
bunların çoğaltılmasına izin vermek veya bu ameliyeleri menetmek hakkına sahiptir. 

G-irişi ücrete tabi yerlerde televizyon yayınlarının halka gösterilmesinde de, Kurum, yukar-
daki fıkrada söz konusu haktan faydalanır. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 66 ilâ 79 ncu maddeleri hükümleri, yukardaki fıkralarda 
belirtilen hallerde de uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî hükümler 

BÎBÎNOİ BÖLÜM 

Sermaye, yatırım programı, bütçe ve hesaplar 
Sermaye : 

MADDE 24. — Kurumun itibarî sermayesi iiçyüz milyon liradır. Bakanlar Kurulu kararname
siyle bu sermaye üçte ikiye kadar artırılabilir. 

Bu sermayenin kaynakları şunlardır : 
a) Bu kanunun 1 nci geçici maddesi gereğince Kuruma geçecek her çeşit değerlerin rayiç 

tutarları; 
b) Genel bütçeye konulacak ödenekler. 

Yedek akçe : 

MADDE 25. — Her yıl elde edilecek safi kârın yüzde onbeşi, itibarî sermayenin yüzde yirmi-
beşini buluncaya kadar yedek akçe olarak ayrılır. Zararlar yedek akçeden karşılanır. 

Gelirler : 

MADDE 26. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde gösterilen 
her çeşit alıcı telsiz tesisatı ve cihazları için verilen ruhsatnamelere ait ücretler ve cezalar, rad
yo ve televizyon vasıtasiyle yapılan her çeşit ilân ve reklâm karşılıkları, halk önünde yapılacak 
konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti, kitap, dergi ve plâk gibi yayınlarla ilgili ge
lirler, girişilecek her çeşit radyo ve televizyon ticari ve iktisadi işlemlerinden elde edilecek kâr
lar ve bağışlar, Kurumun geliridir. 

Bütçe yardımı : 

MADDE 27. — 26 nci maddeye göre karşılanamıyan işletme açığı her yıl sonunda bu mak
satla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten Kuruma ödenir. 
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MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Millet Meclisi metninin 25 qpi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. •— Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Radyo ve televizyonla yapılacak okul, halk eğitimi ve yurt dışı yayınlarının gerektirdiği tesis 
ve işletme giderleri karşılığı, her yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ilgili Bakanlıklarla bir
likte kararlaştırılarak, bu Bakanlığın bütçesine konulur ve yardım olarak Kuruma ödenir. 

Yatırım programı ve bütçenin hazırlanması. 

MADDE 28. — Kurumun yıllık yatıran, finansman ve işletme programları üe yıllık bütçesi 
Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Turizm ve Tanıtma Bakanının onayıyla kesinleşir. 

Askerî görüşün alınması : 

MADDE 29. — Kurum, 2 nci maddenin (b) bendinde yazılı tesisleri kurmadan önce, askerî 
bakımdan Millî Savunma Bakanlığının yazılı görüşünü alır. 

Ortaklıklar : 

MADDE 30. — Yönetim Kurulu, Kurumun amaçlarına uygun olmak şartiyle ve Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle gösterilecek esaslar içersinde, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, 
özel hukuk hükümlerine tabi mahdut mesuliyetli ortaklıklar kurabilir. 

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

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

Tarife ve ruhsatiyeler : 

MADDE 31. — Kurum ve ortaklıklarının yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak üc
retler, alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazlarından alınacak ruhsatname karşıhklan ve ce
zaları, tarifelerle belli edilir, iş ve hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamıyacak hu
suslarda, Kurum, özel sözleşmeler yapmaya ve ücretler tesbitine yetkilidir. 

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

Ruhsatname karşılıkları ile ilgili tarife, yönetim kurulunca kabul edildikten sonra Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe girer. 

D. Y. B. kredileri : » 

MADDE 32. — Kurum, yatırımlarının finansmanında Devlet Yatırım Bankası kredilerinden 
faydalanabilir. 

Uygulanacak genel hükümler : 

MADDE 33. — Bu kanundaki özel hükümler saklı kalmak kaydiyle, Kurum hakkında, İktisa
di Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hükümler uygulanır. Bu hükümlerin uygulanmasında 
ilgili Bakanlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlığıdır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi : • ,,. 

MADDE 34. — Kurum, Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı, Kurumla ilgili olarak, belli bir hususun incelenmesini Yüksek 

Denetleme Kumlundan istiyebilir. 
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MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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IKÎNCÎ BÖLÜM 

îstisna ve muaflıklar 

Radyo - Televizyon tekeli : 

MADDE 35. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile ek ve değişikliklerinde 
gösterilen elektromanyetik dalgalar vasıtasiyle ses, işaret ve r jsim vermeye yarıyan tesislerden 
radyodifüzyon ve televizyon tesisi niteliğinde olanların kurulması ve işletilmesi hakkı, yalnız 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna aittir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ders aracı niteliğindeki 
radyo ve televizyon yayınlarını Kurum ve Millî Eğitim Bakanlığı birlikte düzenlerler. 

Tahsilat : 

MADDE 36. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinde gös
terilen alıcı telsiz tesisleri ve cihazları için verilen ruhsatnamelerin ücretleri ve cezaları, Posta - Tel
graf - Telefon Genel Müdürlüğü tarafından tahsil olunur. Bu ücret ve cezaların tahsilinde Kamu 
alacaklarının tahsili hakkındaM 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun uygulanır. Ruhsat-
name ücret ve cezaları tahsil tarihinden sonra iki ay içinde Kuruma ödenir; gecikme olursa, genel 
hükümlere göre faiz yürütülür. Bu tahsilat karlılığında Posta Telgraf Telefon Genel Müdür
lüğüne yüzde on tahsil ücreti Kurum tarafından ödenir. 

Tenzilâtlı PTT tarifesi : 

MADDE 37. — Kurum, haber hizmeti niteliğindeki konuşmalar ve radyo - televizyon program
ları ile ilgili olarak Posta Telgraf Telefon Genel Müdürlüğünden kiralıyacağı hat ve kanallar için, 
basma uygulanan indirimli tarifeden faydalanır. 

İndirimli tarife : 

MADDE 38. — Kuruma indirimli tarife uygulayan Devlet, kamu tüzel kişileri ve kamu iktisadi 
teşebbüslerine ilân ve reklâm işlerinde indirimli tarife, yönetim kurulu karariyle uygulanabilir. 

Telekomünikasyon tesisleri : 

MADDE 39. — Kurum, radyo - televizyon tesi ilerini birlikte çalıştırmak için, bunlar arasında 
vay a bunlarla geçici, sabit veya gezici transmisyon yerleri arasında telekomünikasyon tesisleri kur 
maya ve işletmeye yetkilidir. Kurum, bu tesislerin kurulmasında ve işletilmesinde 4 Şubat 1924 ta
rihli ve 403 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanu
nu ve Ek ve değişikliklerinin Hükümete verdiği haklardan faydalanır. 

Kurumun mallan : 

MADDE 40. — Kurumun malları ve her çeşit mevcutları, har bakımdan Devlet malı sayılır. 
Kurumun işletme, tesis ve binalarının güvenliğinin korunması, Millî Savunma ve İçişleri Ba

kanlıklarının* ortak sorumlulukları altındadır. 
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MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İndirimli PTT tarifesi: 

MADDE 37. — Kurum, haber hizmeti niteliğindeki konuşmalar ve radyo - televizyon program
ları ile ilgili olarak Posta Telgraf Telefon Genel Müdürlüğünden kiralıyacağı hat ve kanallar için, 
basına uygulanan indirimli tarifeden faydalanır. 

İndirimli tarife : 

MADDE 38. — Kuruma indirimli tarife uygulayan Devlet daire ve kuruluşları kamu tüzel ki
şileri ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ilân ve reklâm işlerinde indirimli tarife, yönetim kurulu ka-
rariyle uygulanabilir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kurumun malları : 
MADDE 40. — Kurumun malları ve çeşitli mevcutları, Devlet malı sayılır. 
Kurumun her türlü işletme, tesis ve binalannın güvenliğinin korunması, İçişleri Bakanlığının 

sorumluluğu altındadır, 
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Kamulaştırma : 

MADDE 41. — Kurumun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştı
rılması, Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştırmalarla ilgili hükümlere göre yapılır. 

Bâzı hanımların uygulanmaması : ' 

MADDE 42. — Kurum ve kuracağı ortaklıklar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale 
Kanunu ve kurumun ve ortaklıklarının personeli hakkında da 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanun, 3 Temmuz 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun ve 28 Şubat 1959 tarihli ve 7244 sayılı 
Kanun ve bu kanunların ek ve değişiklikleri uygulanamaz, 

ÜÇÜNOt' BÖLÜM 

Personele İlişkin Hükümler 

Öğrenim ve eğitim : 

MADDE 43. — Kurum, kendi kuruluşu içinden, görevleri arasına giren konularda, yurt içinde 
ve dışında öğrenim ve ihtisas yapmak üzere personelinin eğitimini sağlar, kurslar açar ve burslar 
verebilir. 

Personelin emeklilik hakları : 

MADDE 44. — Kurumun personeli Türkiye Oumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerin
den faydalanırlar. Kurumun hizmet akdiyle çalıştırdığı personel hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Mesken yapımı .• 

MADDE 45. — Meskûn yerlerden uzaktaki tesislerde çalışan veya hizmetin gereği olarak hiz
metin yapıldığı binada veya civarında devamlı olarak bulunmak zorunda olan kurumda görevli 
uzman ve diğer personel için, kurum, mesken yaptırmaya yetkilidir. 

Personel için yasaklamalar : 

MADDE 46. — Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri, süresiz veya geçici olarak baş
ka hiçbir hizmet göremezler. 

Yönetim kurulu üyeliğine atanan veya seçilen Millî Eğitim Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı memurları ile üniversite öğretim üyeleri ve Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunda görevli üni
versite öğretim üyeleri hakkında 1 nci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yönetim kurulunun yukardaki fıkrada söz konusu olmıyan üyeleri ile diğer görevlilerin, üniver
site ve yüksek okullarda öğretim üyeliği veya görevliliği veyahut her türlü okul ve öğretim ve eği
tim kurullarında ve kurslarda öğretmenlik yapmalarına, yönetim kurulunca izin verilebilir. Kurum 
görevlilerinin yönetim kurulu karariyle kurumun ortaklıklarında görevlendirilmeleri de mümkün
dür. 

Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile her çeşit görevlileri, görevlerinin yerine getirilmesi sıra
sında öğrendikleri sırları saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, kurumun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri hakkında 
da uygulanır. 
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Kamulaştırma : 

MADDE 41. — Kurumun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştı
rılmasında, Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştırmalarla ilgili hükümler uygulanır. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Personel için yasaklamalar : 

MADDE 46. — Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile her çeşit görevlileri, görevlerinin yerine 
getirilmesi sırasında öğrendikleri sırları saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, kurumun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri hakkında 
da uygulanır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçici hükümler 

Aktif ve pasifin intikali : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
yönetilmekte olan radyo televizyon hizmetleriyle ilgili bütün aktif ve pasif ve diğer haklar, ku
ruma geçer. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yönetilen radyoların hizmetine ayrılmış Hazineye ait taşınır 
ve taşınmaz mallar, yurdun çeşitli yerlerinde radyo istasyonu yaptırılması için kamulaştırılmış ve
ya Hazine veya mahallî idarelerce tahsis edilmiş olan taşınmaz mallar, buralarda yapılmaya baş
lanmış radyo bina ve tesisleriyle bunlarla ilgili her türlü âletler, cihazlar ve malzeme ile her tür
lü hak ve menfaatler, mevcut alacaklar, ödenekler ve borçlar, kuruma geçer. Bu geçişin gerektir-
liği işlemler, hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

2 nci geçici maddede yazılı komisyon, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu ve rayi
cine göre aktif ve pasifleri kıymetlendirerek, bir devir bilançosu yapar. 

Deri-r komisyonu : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 nci geçici maddede yapılı devir bilançosu, Maliye Bakanlığı, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı, îmar ve İskân Bakanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi Rektörlüğü ve kurumun yönetim kurulanca seçilecek birer temsilciden kurulu Devir Ko
misyonunca altı ay içinde yapılır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi temsilcisinin radyo ile ilgili öğretim üyesi olması gerekir. 
Komisyon, gereği kadar personel kullanır. Komisyon ile personelinin her çeşit giderleri Kuru

mun tasfiye hesabından Ödenir. 

Eski görevlilerin e/öı-eve d evcim i : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kurumun yeni kadroları hazırlanıp bu kadrolara gerekli atanmalar ya
pılıncaya kadar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının radyo ve televizyon hizmetlerinde çalışan her çe
şit personeli görevlerine, bulundukları kadro veya görevlerde ve bu kadro veya görevlerin tabi ol
duğu hükümlere göre devam ederler. 

Eski personelin m>iıkl<sap halkları : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kurumun kuruluşundan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en az 
beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve ihtisas sahibi oldukları Yönetim Kurulunca tesbit edilen
ler, Kurumdaki bir göreve atanmak için yüksek öğrenim kaydının bu kanımda veya bu kanunun 
47 nci maddesinde söz konusu yönetmeliklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu kayıt aranmaksı
zın atanabilirler. Yüksek elektronik veya elektrik mühendisi olması gereken Genel Müdür Yar
dımcısı için bu madde hükmü uygulanmaz. 

ilk Yönetim Karala seçinri : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kurumun Yönetin: Kurulunun kuruluşu, bu kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak üç ay içinde tamamlanır. Genel Müdür de, aynı süre içinde atanır. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştiı 

GEÇİCİ MADDE 4, — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlk yönetim kar ulu secimi : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kurumun yönetim kurulunun kuruluşu, bu kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak 3 ay içinde tamamlanır. Genel Müdür de aynı süre içinde atanır. 

4 ncü maddenin sekizinci bendine göre yapılacak ilk seçimL Turizm v-2 Tanıtma Bakanlığının 
bildirisi üzerine Radyo Dairesi ile sürekli olarak veya deneme mahiyetinde yayın yapan radyola
rın bulundukları yerlerde aynı günde ve saatte sözü geçen bendde nitelikleri belirtilen kimselerin 
toplanmaları suretiyle ve gizli oy ile yapılır. 
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Eski hükümlerin uygulanması : 
GEÇÎCÎ MADDE 6. — Hizmetler, tarifeler ve çalışma ile ilgili diğer konular için yeni hüküm

ler yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut hükümlerin uygulan
masına devam olunur. 

Yönetmeliğin yapılması : 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — 47 nci maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu yönetmelik, Yönetim Ku
rulunun kuruluşu ve Genel Müdürün atanmasından başlıyarak iki ay içinde hazırlanır. 

İlk hesap dönemi : 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak o tarihteki malî 
yılın sonuna kadar olan süre Kurumun ilk hesap dönemidir. 

îlk hesap dönemi altı aydan az ise, ayrıca bilanço yapılmaz ve hesaplar, ileriki yılın bilançosu 
ile birleştirilir. 

Radyo yapımı ödenekleri : 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Radyo yapımı için Bayındırlık Bakanlığının yürürlükteki bütçesine ko
nulmuş olan ödeneklerin bu Bakanlıkça harcanmasına devam olunur. Ancak, bu konuda Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına aidolan yetkiler Kurama geçer. 

Gelecek yıllara sâri taahhütler : 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Radyo hizmetleri için kalkınma plânına dâhil yatırımların yapım, te
sis ve teçhizat masrafları için bu kanunun 1 nci geçici maddesi ve 2 nci geçici maddesi gereğin
ce devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, elli milyon lirayı aşmamak kaydiyle, gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişmeye Turizm ve Tanıtma Bakanı yetkilidir. 

BEŞÎNCÎ KISIM 

Son hükümler 

Yönetmelikler : 

MADDE 47. -— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuruluşu, personelinin kadro ve üc
retleri, görev ve yetkileri, özlük işleri; danışma kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri; Kuru
ma bağlı iş yerlerinin hangi saatlerde işletmeye açık bulunacağı ve görevlilerin çalışma saatleri; 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut veya sonradan yapılacak Kuruma ait personel mes
kenlerinden faydalanma hakkı ve şekilleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca onaylanacak yönetmeliklerle belirtilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuruluşu, personelinin kadro ve ücretleri, görev ve 
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Seçime katılanların kendi aralarından seçecekleri üç kişilik bir kurul seçimi denetler ve sonuç
larını bir tutanakla belli ederek radyoların arasındaki en yüksek memurunun aracılığı ile Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderir. 

Bu tutanaklar Bakanlıkça birleştirilerek seçim sonuçları tesbit edilir. En çok oy alanlar seçil
miş sayılır, ikiden fazla kişi aynı sayıda oy aldığı takdirde bunlardan nitelikleri aynı olan kimseler 
arasında ad çekilir. 

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

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

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

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

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelikler : 

MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuruluşu, personelinin kadro ve üc
retleri ve yetkileri; Yönetim Kurulunun seçimi; Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum görevlerinin 
Kurum dışındaki görevleri ve Yönetim Kurulunda bu hususta verilecek izinlerle; Danışma ku
rullarının kuruluş ve çalışma usulleri; Kuruma bağlı iş yerlerinin hangi saatlerde işletmeye açık 
bulunacağı ve görevlilerin çalışma saatleri; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut veya 
sonradan yapılacak Kuruma ait personel meskenlerinden faydalanma hakkı ve şekilleri Yönetim 
Kurulunca hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onaylanacak yönetmeliklerle belirtilir. 
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yetkileri ve özlük işleri ile ilgili yönetmeliğin Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onaylanmasın
dan önce, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığının görüşü alınır. 

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 48. — 2 Temmuz 1963 tarihli ve 265 sayıh Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 

38 nci maddesiyle yürürlükte bırakılan 24 Mayıs 1949 tarihli ve 5392 sayılı Kanunun radyo ile 
ilgili hükümleri, yukarda zikri geçen Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 7 nci geçici mad
desi ve 15 Eylül 1944 tarihli ve 4670 sayılı Kanun, 9 Temmuz 1953 tarihli ve 6128 sayıh Kanun 
ve 20 Mayıs 1955 tarihli ve 6588 sayılı Kanun ile 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Kanunun 
21 Haziran 1957 tarihli ve 7035 sayılı Kanunla değiştirilmiş 5 nci maddesinin (b) bendi hü-
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş. : ' 

MADDE 49. — Bu kanun, yayımı tarihinden sonraki üç aylık sürenin bitimini takibeden ay 
başında yürürlüğe girer. Ancak, bu kanunun 4 5 ve 9 ncu geçici maddeleri hükümleri, bu ka
nunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 50. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Millet Meclisinin 1 . 10 . 1963 tarihli 146 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir.) 
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Geçici Ko. kabul ettiği metin 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuruluşu, personelinin kadro ve ücretleri, görev 
ve yetkileri ve özlük işleri ile ilgili yönetmeliğin Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onaylan
masından önce, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığının görüşü alınır. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe giriş : 

MADDE 49. — Bu kanun, yayımı tarihinden sonraki üç aylık sürenin bitimini takibeden ay. 
başında, 4, 5 ve 10 ncu maddeleri hükümleri de bu kanunun yayımı tarihinde jnirürlüğe girer. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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