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1. - GEÇEN T 

Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu, 
komünistliğe aykırı ve ımiHiyetçi eser ve dergi
lerin toplattırılarak komünist ve yabancı ideolo
jileri taşıyanlarının halk kitaplıklarında ser
bestçe bulundurulamasının ve Millî Eğitim Ba
kanının bu konuda sorumsuzluğunu öne sürtme
sinin üzücü bulunduğunu ifade etti. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu; pi
rinç fiyatlarının düşmesi karşısında çeltik eki
cilerimin içine düştükleri kötü durumdan ikur-
ta'Mİmalarını, 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'de, 
kendi seçim çevresindeki bâzı partizan davranış
lar olduğundan bahisle, 5 Yıllık-Kalkınma Plâ
nının uygulanmasında bu türlü davranışlardan 
dikkatle kaçınılmasını temenni ettiler. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan imar ve 
İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'a Devlet 
Bakanı Raif Aybar'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okunarak bilgiye sunuldu. 

Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri hak
kındaki kanun teklifinin, aynı konudaki Hükü
met tasarısını 'görüşmek üzere kurulmuş olan 
Geçici Komisyona hjavalesini isstiyen Kayseri 

Sözlü Soru 
1. — Çorum Millet'vekili Abdurrahman Gü

ler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Ortak-

Teklifler 
1. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alis-

kender'in, 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 
3 ncü maddesinin 5 mci bendini değiştiren kanun 
teklifi (2/582) (Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpis-
iken'der'in, 193 sayılı Gelir Vergisine ek kanun 
teklifi (2/583) (Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpis-
kender'in, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-

TUTANAK ÖZETİ 

, I Milletvekili Mehmet Yüceler'le, Cumhuriyet Se-
• I natosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in ve 

«Askerî hâkim ve askerî savcılar hakkındaki 
kanun tasarısı» nın, «Askerî mahkemeler kuru-

• I luş ve yargılama İkamın tasarısı» ile «Disiplin 
• I mahkemeleri kuruluş ve yargılama usul ve di-

I siplin suçları kanun tasarısı» nın görüşülmesi 
için kurulmuş olan Geçici Komisyona havalesine 
dair bu Komisyon Başkanı Ferda Güley'in öner
geleri kahul olundu. 

I Anayasanın 25 Ekim 1963 e kadar çıkarıl-
I masını ön gördüğü «Türkiye Radyo - Televiz-

, I yon kanun tasarısı» nın, gündeme alınarak, da
ğıtılmasından itibaren aradan 48 saat geçmeme
sine rağmen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 

L I geçildi. Tümü üzerindeki görüşmelerin bitiril
mesinden sonra 4 ncü maddesine kadar da <ka-

*• I bul olundu. 
> i 
' I 25 . 9 . 1963 Çarşam'ba günü saat 15 te top-

I lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
L I 
i I Başkan Kâtip 

I Başkanvekili Balıkesir 
I M ekici Keskin Mithat Şükrü Çavdmolğu 

. | Kâtip 
ı 1 Ankara 
i I ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 

çıoğlu'nun, durumuna dair sözlü soru önergesi, 
Adalet ve İçişleri bakanlıklarına 'gönderilmiştir. 
(6/722) 

nunun 7 ııci maddesinin 12 nci 'bendine bir fık
ra eklenmesine dair Kanun teklifi (2/584) 
(Millî Eğitim, Maliye ve Plân 'komisyonlarına) 

4. — Bilecik Milletvekili Orhan Tuğrul ve 8 
arkadaşının, T. B. M. Meclisi memurları teşki
lâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 
6886 saydı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştârikııesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5.1.1961 günlü 231 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/585) (Plân 
Komisyonuna) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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Rapor 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. ' 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Çalışma Bakam ve Millî Eğitim Bakan 
Vekili Bülent Ecevifin, meslek bölge okulları 
yerlerinin tarafsız uzmanlarca tesbit olunduğu 
yolundaki Gaziantep Milletvekili Süleyman' Vn-
lü'ye cevabı 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakan Vekili Sa
yın Ecevit, gündem dışı buyurunuz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKAN VEKÎLÎ VE ÇA
LIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT (Ankara) 
— Sayın arkadaşlar, dünkü oturumda Gazian
tep Milletvekili Sayın Süleyman Ünlü gündem 
dışı bir konuşma yaparak Gaziantep'in Yavuz
eli ilçesinde yapılması kararlaştırılan bir mes
lek ortaokulunun Araban ilçesine nakledilmesi 
için bir Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili 
tarafından siyasi baskı yapıldığı ileri sürülmüş
tür. Sayın Millî Eğitim Bakanının yerine bu 
konuda kısaca bilgi arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Bir defa Gaziantep'in her hangi bir ilçesin
de bir meslek ortaokulu yapılması söz konusu 
değildir. Ancak, Gaziantepliler de Millî Eğitim 
Bakanlığına, Gaziantep'te de bölge ilkokulları 

Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (Gün. 
deme) (S. Sayım : 435) 

m • • 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 
başlıyoruz. 

yaptırılması için müracaatlar vukubulmuştur. 
Millî Eğitim Bakanı bu müracaatları haklı gör
müş ve şimdiye kadar Gaziantep bölge okulları 
programına dâhil olmadığı halde, Gaziantep'in 
de bu programa dâhil edilmesi için prensip ka
rarma varılmıştır. Bu maksatla şimdiye kadar 
ortalama 6 milyon lira gibi çok yüksek meblâğ
larla çıkan bölge okullarının daha ekonomik 
şekilde yaptırılması imkân ve çareleri üzerinde 
durulmaktadır. Bu arada 500 mevcutlu olan bu 
okulların şimdi 300 er mevcutlu olarak yapılıp 
daha çok ilde bölge- okulları inşası cihetine gi
dilmesi düşünülmektedir. 

Gaziantep için bir prensip kararına varılmış 
olmasına rağmen 1963 programında Gaziantep'
te bir bölge okulu yapılması mutasavver değil
di. 1963 programına da Gaziantep henüz alına
bilmiş değildir. Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
haklı olarak 1964 programında evvelce inşasına 
başlanmış olan bötge okullarının bitirilmesini 
yerinde bulmuştur. Hükümet de bu görüştedir. 
Ancak, 1964 yılı içerisinde inşasına başlanmış 
bulunan bölge okulları vaktinden önce bitirilir 
ve tahsisat artarsa, bu takdirde başka bölge 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 142 
okullarının inşasına geçilebilecektir. O zaman 
muhtemelen Gaziantep'te de bir bölge okulunun 
inşası imkân dâhiline girmiş olacaktır. Henüz 
programa bile alınmmaış bir okulun inşası için 
şu veya bu istikametten gelecek bir baskının ve 
tesirin mevzuubahsedilemiyeceği pek tabiîdir. 
Kaldı ki, Gaziantep'te inşa edilecek bölge okulu 
hakkında kesin bir karara varmak zamanı gel
diğinde, bu konuda âdet olduğu üzere Millî 
Eğitim, Bayındırlık, Tarım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, îmar ve îskân Bakanlıklarındaki uz
manlardan müteşekkil bir heyet kurulacak ve 
bu heyet Gaziantep ilinde incelemeler yapacak 
ve en uygun yeri tesbit edecek, karara ancak 
ondan sonra varılacaktır. Meseleyi buraya geti
ren muhterem arkadaşımızın iddialarının ye 
tenkidlcrinin tamamen yanlış bilgilere dayan
makta olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda bir 
particilik gayretinin mevzuubahsolması ihtima
linin ne kadar uzak olduğunu belirtmek için şu 
hususu da izah etmek faydasız olmasa gerektir. 
Sayın arkadaşımız bir C. H. P. li milletvekili
nin baskısı ile bu okulun Araban'da yaptırıl
ması istendiğini ileri sürmüştür. Halbuki Ara
ban'da bir okul yaptırmak için müracaat eden 
kimse Adalet Partisi îlçe Başkanıdır. Buna mu
kabil Yavuzeli'nde böyle bir okul yaptırmak 
için Yavuzeli'ndeki C. H. P. si îlçe Başkanı 
müracaat etmiştir. Demek, ki, ortada hiçbir 
parti meselesi yoktur. Zamanı geldiğinde, bah
settiğim gibi, hiçbir tesir altında kalmaksızın; 
ne şu partinin, ne de bu partinin ilçe başkanı
nın dilekçesine ne de burada yapılan konuşma
lara bakılmaksızın doğrudan doğruya yetkili 
organların verecekleri müşterek karara göre 
bölge okulunun yeri tâyin edilecektir. Durumu 
takdirlerinize arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü, dünkü konuşmanızı 
tavzih için söz istiyorsunuz. Neyi tavzih edecek
siniz?... Buyurun. 

SÜLEYMAN ÜNIiÜ (Gaziantep) — Kıymet
li arkadaşlarım, dün bu meseleyi huzurunuza 
getirmiştim, özür dilerim, yanlış intikal ettir
mişler. Tabiî ben plânın sıhhatli çalışması ba
kımından bunu getirmiştim, özür dilerim. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Hiç kimseyi itham etmek 
niyetinde değilim. Nihayet bir yanlışlık eseri
dir. özür dilerim. (Alkışlar) 

25.9.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Geçmiş tutanak hakkında Sa

yın încioğlu, 
HÜSEYİN İNCÎOĞLU (Gaziantep) — Efen

dim, tavzih ettiğine göre bir lüzum kalmadı. 
BAŞKAN — Bunun için mi söz istemiştiniz, 

efendim ? 
HÜSEYİN ÎNCEOĞLU (Gaziantep) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. 

2. — Hükümetimizle Milletler arası Kalkın
ma Birliği arasında imzalanan Kalkınma Kre
disi Andlaşması ile Federal Almanya tarafından 
radyo tesisatı ve yayınları alanında memleketi
mize teknik yardım yapılması ile ilgili Andlaş-
ma ve Hükümetimizle İtalya Hükümeti arasın
da 6 250 000 000 lirettik malî andlaşmalarm} 

31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gere
ğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/701) (S. Sayısı: 452) 
(V 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum, efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 . 5 . 196:5 tarihli ve 244 sayılı «Millet

lerarası Andlaşm alarm yapılması, yürürlüğü ve 
yayınlanması ile bâzı andlaşmalarm yapılması 
için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkın
da Kanun» un 3 ncü ve f> nci maddeleri gere
ğince onaylanarak Resmî Gazetlerde yayımlan
mak suretiyle yürürlüğe konulmuş bulunan ekli 
listede yazılı Andlaşmalarm Resmî Gazete ile 
yayımlanan metinleri, Genel Kurulun bilgisine 
sunulmak üzere, ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in, dönüşüne 
kadar kendisine Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'-
in, vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tes
keresi (3/706) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum : 

(1) 452 S. Saydı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— 514 — 



M. Meclisi B : 142 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği
tim Bakanı İbrahim öktem'in dönüşüne kadar 
kendisine, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, mu
vafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı Ferid Melen'in, dönüşüne kadar ken
disine, Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'in vekâ
let edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/707) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar kendi
sine, Bayındırlık Bakanı tlyas Seçkin'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine mu

vafık görülmüş olduğunu arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bahanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Ali-
can'm, dönüşüne kadar kendisine, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun, vekâlet 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/708) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okuyoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican'-
ııı dönüşüne kadar kendisine, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun vekillik et-
m&sinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN -— Bilgilerinize sunulur. 

6. ,— Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/711) 

25.9.1963 0 : 1 
BAŞKAN — îzin istiyen arkadaşlarımız hak

kında Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresini oku
tuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 24 . 9 . 1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Giresun Milletvekili ibrahim Eteni Kılıçoğ-
lu, 20 gün, hastalığına binaen, 2 . 9 . 1963 ta
rihinden itibaren, 

İstanbul Milletvekili İbrahim Abak, 10 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 1 ay, 
hastalığına binaen, 18 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, . 

Hatay Milletvekili Bahri Bahadır, 15 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Rize Milletvekili A. Hikmet Güner, 15 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu, 15 
gün, hastalığına binaen, 12 .9 .1963 tarihinden 
itibaren, 

Ankara Milletvekili Fuat ıBörekçi, 1 ay, 
mazeretine binaen, 25 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN —• Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım .-

Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kılıçoğ-
lu, 20 gün, hastalığına binaen, 2 . 9 . 1963 ta
rihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili ibrahim Abak, 10 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 1 ay, 
hastalığına binaen,. 18 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Hatay Milletvekili Bahri Bahadır, 15 gün, 

kastalığma binaen, 18 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Rize Milletvekili A. Hikmet Güner, 15 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu, 15 

1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/483) (S. Sayısı: 455) (1) 

BAŞKAN — 4 ncü maddede kalmıştık. Bu 
madde üzerinde konuşmalar oldu. Verilmiş olan 
önergeleri okutup oylarınıza sunacağım. 

Başkanlığa 
Hayır cemiyetleri ve halk eğitimiyle meşgul 

derneklerden iki üyenin de bu kurula ithal edil
mesi hususunun maddeye ithal edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederiz : 
Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar 

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

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Aydın İstanbul 

ismet Sezgin Coşkun Kırca 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddedeki yönetim kurulu teşkilinin 

Hükümet tasarısındaki 6 ncı madde esasları da 
göz önünde tutularak yeniden düzenlenmesini 
ve kurula : 

1. Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile 

(1) 455 S. Sayılı basmayazı 24. 5 .1963 ta
rihli 141 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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gün, hastalığına binaen, 12. 9.1963 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Fuat Börekçi, 1 ay, 
mazeretine binaen, 25 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dünkü birleşimde görüşülmesine bağlanan 
Türkiye Radyo ve Televizyon kanun tasarısının 
görüşülmesine devam edilecektir. 

Anadolu Gazete Sahipleri Sendikası, 
2. İşçi Teşekkülleri, 
3. Diğer lüzum görülecek teşekküller tem

silcilerinin ithalini arz ve teklif ederim. 
Bolu. 

Turgut Çulha 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge da
ha gelmiştir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
TRT kanun tasarısının 4 ncü maddesinin 

8 nci fıkrası sonundaki «kuruludur» kelimesi
nin çıkarılarak aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif öderim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

VIII - Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun devamlı kadrolarında yer alan görevli
lerin, Türkiye Radyo veya Televizyon İşletme
sinin teknik veya program ve yöneticilik hiz
metlerinden en az beş yıl başarı ile çalışmış ve 
halen vazifede olmıyan ve seçim zamanında ku
ramda görevli bulunmıyan kimseler arasından 
seçecekleri bir yüksek elektronik veya elektrik 
mühendisi ile bir programcı veya yönetici ol
mak üzere iki kişiden kuruludur. 

Kurum personeli tarafından yönetim kurulu 
üyesi, seçiminde uygulanacak usul ve seçim ko
mitesinin toplanmasına ait esaslar bir tüzükle 
belirtilir. 

BAŞKAN — İhsan Ataöv arkadaşımızın 
önergesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 58 e karşı 
85 oyla önerge kabul edilmemiştir. 

(Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Çulha'nın de
ğiştirge önergesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Yönetim kurulunun ta
rafsızlığı bakımından mahzurlu görüldüğün
den katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Yönetim kurulunun tarafsızlı
ğı bakımından mahzurlu görüldüğünden ko
misyon katılmıyor. 

Sayın Çulha, oylama sırasında söz verilmez. 
Komisyondan katılıp katılmadıkları sorulur. 

önergenin nazara alınmasını oylarınıza su
nuyorum, kabul edenler. Etmiyenler. Nazarı 

dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
(Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bunun kıstasını bulma
ya imkân bulunmadığından dolayı katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bunun kıstasını bulmaya im
kân "bulunmadığından komisyon önergeye ka
tılmıyor. Nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kahul edenler. Kaıbul etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

(Coşkun Kırca ve İsmet Sezgin'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeye bir fıkra eklenmesine 
dair olan bu önergenin daha evvel komisyon 
sözcüsü tarafından izahı yapılmıştı. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul 'etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Mad
deyi kabul buyurduğunuz önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

yo - Televizyon Kurumuma bu kanunla verilen 
görevlerin yerine getirilmesini sağlar ve yayın 
esaslarını tesbdt eder. Bu amaçla : 

a) Seçim kanunlarındaki (hükümler da sak
lı kalmak üzere, tam hir tarafeızlık içinde hal- | 
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ka hizmet edilmesini ve radyo ve televizyon hiz
metlerinin karşılanmasını; 

b) Programların, Anayasanın Başlangıcı 
ile Genel Esaslar başlıklı Birinci Kısmında yer 
alan ilke ve hükümleri benimsetici ve bu ilke 
vo hükümlere uygun düşünce ve davranış tar
zını geliştirici bir zihniyet ve Türk toplumu
nun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ama
cını güden Atatürk Devrimlerini ve bu Devrim
lerin getirdiği dünya görüşü ile yaşama tarzını 
yerleştirici ve ıgeliştirici bir tutumla hazırlan
masını ; 

e) Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağ
daş habercilik ilkelerine uygun olmasını ve 
kaynaklarının 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 ha
zırlanmasını ve fikir, sanat, halk eğitimi ve 
toplum kalkınması bakımlarından yeterli ol
masını; 

g) Radyo ve televizyon istasyonlarının, 
teknik bakımdan gereken nitelikte çalışmaları
nı 'gözetir. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun sayın Çulha. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Bu madde genel olarak güzel tertip edilmiş
tir. Yalnız (e) bendiyle diğer son bendine bir 
ıbendin 'eklenmesi hakkında benim bir teklifim 
var : Şöyle ki, (c) bendinde «Haberlerin doğru
luk, çabukluk ve çağdaş habercilik ilkelerine 
uygun olmasını ve kaynaklarının belirtilmesini» 
diyor. Buraya şu şekilde bir cümle eklenmesini 
bendeniz uygun gördüm : «kontrol bantlariyle 
metinler arasında değişiklik olup olmadığını» 
şimdi tümü üzerindeki konuşmalarda da bâzı 
siyasi münakaşaların olabileceğini cevap ve dü
zeltme haklarının tanzimi mevzuunda ihtilâf çı
kabileceğini arz etmiştik ve bunlar hakkında. 
tartışma olmuştu. 

İş, yargı organına yahut kurula intikal et
tiği anda bunların esas metinlere uygun olup ol
madığı hususunu anlayabilmek için bir kontrol 
handı sisteminin kurulması lâzımdır. Bu, diğer 
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medeni, memleketlerin yayın organlarında mev
cuttur. Meselâ bir metin okunduğu zaman, için
den 10 satırı veya 20 satırı oradaki spiker her
hangi bir tesir altında kalarak çıkarabilir. Ve-
yahudda başka bir cümle veya metin ekliye-
bilir. Bunlarında kontrolü bakımından yönetim 
kuruluna bir görev yükleme bakımından bu 
kısmm eklenmesini teklif ediyorum ve bunun 
hakkında bir önerge vereceğim. 

Yine fougüne kadar dlan tecrülbeler göısıter-
miışjtir ki, radyonun tarafsızlıktan ayrıldığı (bir-
ejok zamanlar olmuş, hattâ yakın zamanımıızıa 
kadar {bunların ihtilâf lan devam eltmiışıtir. DBu-

hir misalini arz edeceğim, ilân ve nun 
reklâmlların radyoya kabulü mevzuunda daha 
Ibirlkaç, haJt/tlâ bir ay evveline kadar B^akanlı-
ğa intikal etmiş şikâyetler vardır. Bunun ilcin 
Ibenldeniız yeni ıbir fılkra eklenmesini isltiıiham 
>ed%ıoru'm, Şöyle ki, «ilân ve reklâmları verme
nin fikir ve iıçitilhatları aranmaksıızın usulüne 
<giöre yayınlanması.» diye ayrı bir (benldin ilâ
vesini teklif ediyorum. Bunun için de ayrı bir 
•önerge takdim. 'edeceğim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka döz 
islbiyen var m i t . Yok. Buyurun Eomisıyion. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GOŞKUN 
KIRÖA (ılstan'bul) — iMuihlterem arkadaşlarımı, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yö
netim 'kurulunun vazifesi, kuruma aiit cârâ gtün-
del'ilk işleri ,g)örimek değildir. Yönletim Kurulu
nun vazifesi, yayınlarda uygulanacak, yaıyınla-
rırı dayanacağı temel elsasları teshiıt eltm'ektir. 
Yayınların günlük yapılışından bu es'aıslar dai-
reisimde yönetim kuruluna karşı melsul olan zait 
,ge.riel m'üldıür ve onun maiyetindeki memurlar
ıdır. 

Bu itibarla Sayın Turgut Çuliha arkadaşı
mızın fikrine eisas itibariyle tamamen iştirak 
etmekle heralber, konltriol .banltlariyle metinler 
arasında fark lolup. olmadığına dilklkalt etmenin 
yönetim kuruluna mevdu Ibir vazife olamıyaca-
ğı (kanaatindeyiz. Yönetim Kurulu 'en az iki .ay
da blir toplanır. Bu "balkıımdan devamlı olarak 
toplantı halinde 'bulunan, görev başında fbulu-
nan Ibir yönetim kurulu mavzuulbalhils değil. Bu 
vazifemin genel müdüre aiıt Ibir vaızife olması 
lâzimlgelir.-Kaldı-ki; Iburada genel miüdlüre mev
du Ib i i- vaıziıfe ollar ak bunu.: Ibelirtm'eye lüzum 
yok. Çünkü eısaisen Komiilsyon metninin 20 nci 
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maddesi metinlerin saklanması hakkında gere
ken IhJülktümleri ihtiva etlmeM'edir. Eljbette me
tinle handa alınan teslbit arasında multalbıalkaltm 
mevcudol'nıalsı esastır. Ve Ibu ımutıalbakatm mev
cudiyetini hasta genel mjüidür olmak ülzıere mai-
lyeltinldelldi görevlilLer kontrol edeceklerdir. An
cak, Ibunu yönetim kurulunun vazifelerinden 
saymaya imkân yoktur. Maddeten yönetim ku
rulu fbıöyle bir vazifeyi göremez. 

«ilân ve reklâmlar, fikir ve içtihat farkı 
'aranmaksızın, yayınlanır.», densin üstleniyor. 
Mulhlterem arkadaşlarım, kurduğumuz kurum 
ıtara&ız bir kurumdur. Tarafsızlığı mlültaaddit 
yerlerde ızikredilmişltir, ve tarafsızlığının temi
natı lolarafc da muhtar olduğunu (belirtmiş ibu-
lunuıyloruz. Her meselede olduğu gibi ilân vte 
relMıâmların yayınlanmaısmda da kurum, ticarî 
bakımdan gereklli gördüğü takdirde, Ibu îbakım-
dan vâz'edilen şartlar dışında, hiç kiımfsenin fi
kir ve içltilhadı Ibakımından bir teifrik yapma
mak meclburiyeitindedir. Bu, esasen heşincli mad
denin (A) jbendinde yer alan umumi kaideniin 
içinde mütalâa edilmek lâzıımıgelir. «iSeç'im ka
nunlarındaki hükümler de saklı kalmalk üıziere 
tam Ibir tarafsızlık içinldle halka ihizfmet eltmıek 
ve radyo televizyon hizmetlerinin karşılanma
sı.» Bu tarafsızlığın, hiç şüphesiz ilân ve rek
lâm geltitfen fcimls'elerin - yalnız vatandaşların 
değil, kimselerin - .her hanıgi ıbir bakımdan şu 
veya bu içtihada sahijbolması djolaylsiyle teifrik 
'yapılma'malsını efsaisen ilstilzaim eder. Bu ıgilbi hu-
ısusları ayrıca kanunlara illâve etm'elk kazüiıs'tifc 
Ibir usulür, jbuna iltifat edilmemtelsi gerekir. 

ISayıın Turigut Çuliha ile bu hususta taınra-
men mutalbılkız. Esasen teklif buyurduğu husu
sun, bu maddenin (a) ,bendinde yer aldığının 
zapta ıgelçjmelsii, zannederim, kendilerini tatmin 
edecektir. 

IRAŞKAN — Başka söz ilstiiy eri?... Yıok. Mad-
•de üzerindeki değiştirge önergelerini okuyo
rum. 

Yülksek Başkanlığa 
Tasarıdaki, Gre'çici Kjomiısyonun kalbul 'ettiği 

•5 nca mıaldde, Hükümet teklifinin 4 nıciü maıd-
deisini karşılamaktadır. ' 

Şıifalhen arız ettiğim stdbeplerle, Kıomiisıyon 
ıdeğiışltirjgeısi yerinde değilıdir. 

ıKjo'milsyionun kalbul eıttiiği '& nci ımaddtenin ta-
ıs a fidan cılka rıl arak, Hükümet teklifi 'dlan 4 neü 
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maddenin aynen kabulünü arz ve teklüıf 'ede

rim. 
C. K. M. P. Gruıpu Adına 

Eslkişehir 
Seyfi ö^türkt 

(BAŞKAN — Komisyon 'katılıyor onu efen
dim? 

GEÇİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
ıKIRiOA (îstanlbul) —• Efendim, Hüikünre/t .met
ninde zikredilen ıhusuıslar aslında Komisyon 
metninde daha sarilh olarak ifade edilmiştir. 
(Bu iti/barla katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN —• Değiştirge önergesinin naızara 
alınmasını (aylarımıza sunuyorum; Ikalbul ed'en-
ler... Etmiyenlıer... 6>6 ya karşı 72 oyla öner
gemin navara alınması kalbul edilmiştir. 

Kjomisyon fil(hal iştirak ediyorlar mı? 
GEÇİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Istanlbul) — Komisyonumuz filllbal ,ka-
tılımıyjor. 

BAŞKAN — Komisyon filnal iştirak etmlî  
(yior. 

Bir önerige dalha vardır, bunu da ıdkultup oy-
larmıza arz edeceğim. 

Bayın Başkanlığa 
ö nıei maddeye aşağıdaki fılkranın eklenm'e-

sini arız ve talelbederim. 
Boam 

Turgut Çuliha 

ıh) İlân ive reklâmların, bunları verenlerin 
fitkir v© içjtüihaltları aranmaksızın ulsullüne göre 
yayınlannıasını, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (îstanibul) — Hayır. 

. B A Ş K A N — Komisyon fkatılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınnza sunuyorum. KJalbul eden
ler... Etmiyenler... 68 oya karşı 72 ıcy ile öner
ge kalbul edilmemiş tir, reddedilmiştir. 

Nazara alınmasını ikalbul ıbUyurJduğuınuız 
önerge ile Ibirlıikte madde Komisyona verilmiş-
tir. 

Yönetim 'kurulu toplantıları : 
MADDE 6. — Yönetim kurulunun toplan

tı ve karar oranı, üye (tamsayısının salt yoğun
luğudur. 
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Yönetim kurulu, ilik toplantısında, Ibaişlkanı 

ile b'ağlkan yardımcısını seçjer; genel müdür, Ibu 
görevlere seıçiilemez. 

Kurulun toplantıları ayda ikiden aız olamaız. 
ıBAŞKAN — Madde .'hakkında sıöız istiyen 

var mı?.. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Yasakiamalar : 
ıMADDE 7. — Yönetim Kurulu üyelieıri, Tür

kiye Radyo - Televizyon Kurumunun görelv ve 
yetkilerine giren konularda doğrudan doğru
ya veya dıolayısiyle taraf olamaz ve ıbu konuk
larda Ihiçjbir menfaat sağlıyamazlar. 

BAŞKAN — Madde .hakkında söız istiyen?.. 
Yolk. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Ücrelt : 
(MADDE 8. •— Yönetim kurulu üyelerine ve-

rileöeik ücretler, Bakanlar Kurulu kararname-
siyle telslbit edilir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında »öz isitüyen?.. 
Yak. Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iKurumun özerklik hakkına sadık kalınmak 

amacdyle tasannın 8 nci maddesinin aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmesini 'arz ve telklif ede
rim. 

ilzımir 
'Şükrü Akkan 

Madde 8. — Yönetim kurulu üyelerine veri
lecek ücretler, yönetim kurulunca tesfbit olu
nur. Ancak bu ücretlerin aylık tutarı birinci 
Idereeedelki Devlet memurunun aylığını aışıamaız. 

BAŞKAN — Komisyon değiş'tjirfge önergetei-
'ne katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRÇLA, (fetamlbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergiesi-
ne 'katılmıyor. 

Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edillmlemilş-
tir. 

Maddeyi loylarauza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmıîyenlier... Kalbul- edilmiştir. 

Genel müldür ve yardıimicıları : 
MADDE 9. — 1. 'Genel Müdiür, Yöneteni 

Kurulunun Turizm ve Tanıtma Bajkanlığına in-
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ikası ve Balkanın (teklifi üzerine, Balkanlar Ku
rulu kararnamesiyle atanır. 

Kurum, Genel Müdür tarafından ıtemMl olu
nur. 

Yönetim Kurulu, Genel Müdürün görevin-
dien uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Genel 
Müdür, atanmasındaki usule uyularak görevin
den uzaklaştırılır. Genel Müdür, Yönetim Ku
rulunun yazılı görüşü alındıktan sonra, millî 
güvenliği, kamu düzenini veya Devletin dış mü
nasebetlerinin sağlamlığımı korumak amaciyle 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden 
.uzaklaştırıl'afcilir. Bu fıkrada söz konusu işlem
ler aleyhine açılan iptal dâvalarında tebligat, mü
racaat tarihinden bağlıyarak kırksekiz saat için
de yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri onar 
ıgtündjür; bu sürelerin tamamlanmasından son
ra onlbeş gün içimde karar verilir. 

,2. Genel Müdür yardımcıları üçten fazla 
»olamaz. Bunlardan ıbirisinin yüksek elektronik 
veya elektrik mühendisi olmam gerekir. 

Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdürün I 
teklifi üzerine Yönetim Kurulu Ikarariyle ata
nırlar. Görevlilerinden uzaklaştırılmaları aynı 
usule göre ıolur. 

3. Genel Müdür ve Yardımcısı olalbilımelk 
ftçin: 

a) İktisadi veya sıoisyal (bilimler veyahut 
Ibalberleışımle veya radyo - televizyon tekniği ve
ya programcılığı alanında yüksek öğrenim yap-
muş lolmak; 

(b) Genel Müdürlük veya yardımcılığı gö
revini yerine (getirebilecek ıb%i ve tecrübeye; 
ve 

<c) Memurun Kanununun 4 ncü maddesinin 
(A), (B), (C), (H) ve (V) Ibendlerinıdeki ni
teliklere salhip bulunmak gerekir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL 
Buyurun Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım, Genel Müdür ve yardımcıları baş
lığını taşıyan 9 ncu maddede, «Kurum Genel 
Müdür tarafından temsil olunur» denildikten 
sonra «Yönetim Kurulu, Genel Müdürün göre
vinden uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Ge
nel Müdür, atanmasındaki usule uyularak göre
vinden uzaklaştırılır. Genel Müdür, Yönetim 
Kurulunun yazılı görüşü alındıktan sonra da 
Millî güvenliği, kamu düzenini veya Devletin 
dış münasebetlerinin sağlamlığını korumak I 
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I amaciyle Bakanlar Kurulu kararnamesiyle gö

revinden uzaklaştırılabilir.» denilmektedir. 
ft Pek muhterem arkadaşlarıma, Hükümet ta
rafından Türkiye Radyo - Televizyon Genel Mü
dürünün millî güvenlik ve kamu düzeni gibi mü
lâhazalarla işten el çektirilebilmesinin ne derece 
geniş tefsirlere uğrayabileceği hususunda muh
terem arkadaşlarımın dikkatlerini çekerim. Bu 

I «millî güvenlik ve kamu düzeni» deyimleri o 
kadar geniş bir tefsire müsaidolan ve içerisinde 
o kadar çok şeyleri kapsayabilecek olan mef
humlardır ki, «millî güvenliği ve kamu düze-

* nini veya Devletin dış münasebetlerinin sağlam
lığını» korumak gibi mefhumların içerisine, 
hükümetlerin istedikleri anda, istedikleri ko
nuları sokmaması için, bendeniz şahsan hiçbir 
sebep görmemekteyim, ta 

Esasen, bendeniz üyesi bulunduğum geçici 
Komisyonda itiraz etmiş fakat itirazımız kabul 
edilmemiştir. Aynı madde Hükümet tasarısının 
13 ncü maddesindedir. Ve Hükümet bu 13 ncü 
maddeyle bu bölümü şöylece getirmiş bulunmak
tadır : (Hükümet TRT yi Genel Müdürü tem
sil eder. Genel Müdürün görevinden uzaklaş
tırılması atanması usulüne göre yapılır), den
mektedir. Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kanunu tasarısı için toplanan Geçici Komis
yon Hükümetten daha ileri giden bir görüş 
içinde durumu mütalâa etmiş ve Genel Müdü
rün Yönetim Kurulunun yazılı görüşü alındık
tan sonra, atanmasında usulün tamamen dışına 
çıkmak suretiyle millî güvenlik, kamu düzeni 
veya harici dış münasebetlerin sağlamlığının 
korunması gibi, birtakım istediği istikamete çe
kilebilecek mehfumlarla Hükümete Genel Mü
dürü işten el çektirme imkânı verilmiş bulun
maktadır. Bu şekilde yapılabilecek her hangi 
bir dedi kodu Hükümetin yapmış olduğu veya 
yapacağı her hangi bir tasarrufa gölge düşüre
bilecek, üzerinde ciddi bir dedikoduya sebebi
yet verecek olan böyle bir tasarrufu hiç olmazsa 
kanun yolu ile dahi olsun, önlemek amacıyla 
bendeniz bir takrir hazırladım. Hükümetin 
13 ncü maddesinde kabul ettiği gibi yani, «Ge
nel Müdürün görevinden uzaklaştırılmasının 
atanmasındaki usule uygun olarak yapılması» 
tarzında takririmi hazırladım, böylelikle bir 
müessese olan ve Anayasamızın 121 nci mad
desiyle kurulan ve muhtariyetine gölge düşü-
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rülmesi mümkün ve muhtemel bulunan bu kabîl 
tasarruflarla, Hükümet tarafından her zaman 
için işten el çektirebilecek olan bir Genel Müdü
rün bu durumdan kurtarılması, Yüce Meclisi
nizin bu konuda vereceği müspet reylerine bağ
lıdır. Hükümet de esasen bendenizin bu takri
rim istikametinde gördüğü için, tasarıyı bu 
şekilde Yüksek Heyetinize sevk etmiştir. Ben 
de Hükümetin «Genel Müdürün görevinden 
uzaklaştırılması ,atanmasındaki usule göre ya
pılır.» hükmünü aynen aldım. Bu hükmü kabul 
buyurmalarını muhterem arkadaşlarımdan rica 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Efendim, ben 

de aynı noktaya temas edecektim. îsmet Sezgin 
arkadaşımız büyük bir vukufla bu mevzuu işledi
ler. Yalnız birkaç kelime konuşmak istiyorumi 

Şimdi burada Hükümetin Genel Müdürü az
letmesi için yönetim kurulunun da bilgisi alınır 
diyor. Yazılı muvafakati alınır. 

Farz ediniz ki, yönetim kurulu bu adam hak
kında gayet iyi bir tezkiye verdi. Bu adam 
namusludur, vazifesini bihakkın yapar, vazifesin
den uzaklaştırılmasını icabettiren en ufak bir ka
bahati yoktur. Buna rağmen Hükümet bu ada
mı vazifesinden atmakta kararlıdır ve atacaktır. 
Maddenin geliş tarzı budur, bu anlaşılıyor. O 
halde muhterem arkadaşlarım, Yönetim Kurulu
nun görüşünü almak manasızdır. Eğer bu mad
de aynen bu şekilde kabul edilecekse, maddeden 
bu cümlenin çıkarılması gerekmektedir, çünkü 
hiçbir mânası kalmıyor. Bendeniz de ismet Sez
gin arkadaşımın teklifine katılıyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen?. Buyurun Sayın Aksoy. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, 9 ncu 
maddenin (A) fıkrası Genel Müdür ve muavin
lerinin tâyinlerinde aranılacak kültürel vasıfları 
tadâdederken mühim bir boşluk hâsıl olmuştur. 
O da gerek Umum Müdürün, gerekse muavinle
rinin mutlaka ecnebi bir lisana vâkıf olmalarının 
şart olduğu hususunun yazılmamış olmasıdır. 

Binaenaleyh, encümen muvafakat ederse bir 
takrir takdim edeceğim. Buraya, (A) bendinin 
son satırında «Yüksek öğrenim yapmış ve bir 
yabancı dile vâkıf olmuş olması şarttır.» kaydı
nın ilâvesini zaruri görmekteyim. Bunu arz et
mek için söz almıştım. 

25.9.1963 O t i 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti» 

yen?. Yok.. 

REFET AKSOY (Ordu) — Şimdi bir takrir 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN —Peki. 
Değişiklik önergelerini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 121 nci maddesi gereğince özerk 

bir kurum olan Radyo ve Televizyon Kurumu
nun Devletin koyduğu nizamlara göre tam ser
besti yetkisini haiz olacağı tabiidir. Bu sebebe 
binaen özerkliğe aykırı hükümler taşıyan 9 ncu 
maddenin 1 nci fıkrasının aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Madde 9. — 1. Genel Müdür, Yönetim Ku
rulu karariyle atanır. 

Kurul Genel Müdür tarafından temsil olu
nur. 

Yönetim Kurulu, Genel Müdürü kanuni vazi
felerini ihmal etmesi veya savsaklaması sebeple
riyle görevinden uzaklaştırabileceği gibi, millî 
güvenliği, kamu düzenini veya Devletin dış mü
nasebetlerinin sağlamlığını korumak amacı ile 
Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak Hükümet 
Başkanlığının yazılı talebi üzerine de görevinden 
ayırabilir. 

Bu fıkrada söz konusu işlemler aleyhine açı
lan iptal dâvalarında tebligat, müracaat tarihin
den başlıyarak 48 saat içinde yapılır. Cevap ve 
cevaba cevap süreleri 10 ar gündür. Bu sürelerin 
tamamlanmasından sonra 15 gün içinde karar ve
rilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının 

şifahen arz ettiğim sebepler muvacehesinde aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
"*' Aydın 

İsmet Sezgin 

«Genel Müdürün görevinden uzaklaştırılması, 
atanmasındaki usule göre yapılır.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
9 ncu maddenin 1 nci fıkrasının aşağıda ya-
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zıh olduğu üzere, düzeltilmesini arz ve teklif edi
yorum. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

Hilmi Güldoğan 
Madde 9. — 1. Genel Müdür, Yönetim Ku

rulunun inhası, Turizm ve Tanıtma Bakanının 
teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararnamesiy
le atanır. 

BAŞKAN — Hilmi Güldoğan'm diğer öner
gesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
9 ncu madenin 3 ncü bendi (b) fıkrasının 

aşağıda yazılı olduğu üzere düzeltilmesini saygı 
ile arz ederim. 

Diyarbakır 
Hilmi Güldoğan 

Madde 9. — Fıkra 3. 
b) Genel Müdürlük veya yardımcılığı gö

revini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye 
sahibolmak, 

BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi daha 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak izah ettiğim sebebe binaen 

kanunun 9 ncu maddesinin 3 fıkrasının (A) 
'bendinde genel müdür ve muavinlerinde ara
nan vasıflar arasına bunların ecnebi bir lisan 
bilmeleri hususunun konulması; ve mezkûr 
(A) fıkrasının son satırına ve ecnebi bir dil 
bilmesi kaydının konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Ordu 
Rcfet Aksoy 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerinin hep
sini okuduk, şimdi, aykırılık derecelerine göre 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?' 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Efendim, kamu düzeni, 
millî güvenlik ve dış politika üzerindeki mesu
liyeti haiz olan Hükümetin bu mesuliyetlerinin 
icrasının yönetim kurulunun tasvibinden ge
çirilmesi kabul olunamaz. Bu itibarla katılmı
yoruz. •.':.'.• : 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. Öner

genin nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler.. Etmiyenler.. 30 a karşı 
65 oyla kabul edilmemiştir. 

(Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin'in* değiştirge 
önergesine komisyon katılıyor mu! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Biraz evvel izah ettiğim 
sebeplerle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergenin nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum:. Kabul edenler.. Iıhmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Güldoğan'm önergesini tekrar okutu
yorum: 

(Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güdoğan'-
ın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı

yor. önergenin nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

(Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan'-
m ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değiştirge -önergesine katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Pek ta'biî bir şeydir, 
bir âmme hizmeti almak iyin bilgi ve tecrübe 
sahibi olarak. Haşiv teşkil eder onun için ka
tılmıyoruz. 
• BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Nazara alınması kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Rcfet Aksoy'un önerge

si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, bu 3 ün (a) sı 
olarak 2 nin değil. 

REFET AKSOY (Ordu) — Evet. efendim. 
BAŞKAN — Değiştirge öhergeyinc komis

yon katılıyor mu? ' "• 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (tstanlbu]) — Efendim, hizmetin - ıca-
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bma göre bu esasen yönetim kuruluna düşer. 
Her halükârda zaruri olarak bâzı kıymetli ele
manların görev almasını engeli ivebilir, onun 
için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Naza
ra alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 38 e karşı 50 oyla kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Danışm* kurulları : 
MADDE 10. — Yönetim kurulu, radyo ve 

televizyon hizmetleriyle ilgili konularda danış
mak üzere kurullar kurabilir. 

Her radyo dinleme bölgesi için mahallî ih
tiyaçların tesbit edilmesini ve karşılanmasını 
kolaylaştırmak üzere, mahallî 'bölge danışma 
kurulları kurmaya genel müdür yetkilidir. 
Bölge radyo müdürü bu kurullara katılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Çulha. 

TURGUT ÇULHA (©olu) — Efendim, da
nışma kurulları hakikaten iyi bir teşekkül. 
Bunlar zaten şimdiki ,raidyo mevzuatımızda da 
vardı. Yönetim kurulunun çalışmalarına, pro
gramlarına, yayımlarına ışık tutabilecek, bilgi 
verebilecek bir durumdadır. Yönetim; kurulu
nun teşkiline biz muhaliftik, samsan ben de 
mu'halif idim. Arzu .edilen şekilde 'Olmadığına 
halen 'de kaaniim. Oradaki noksanlığın lıiç de
ğilse bu maddede1 giderilmesini .arzu ediyorum. 
Bu bakımdan bâzı tekliflerimiz var : Meselâ 
yönetim kurulunda, 7 nci bemdde toplanan ve 
sayısı 25 olan yönetim kurulu âzalarının 23 
tanesi Devlet kadrosunda bulunan Devlet me
muru sayılabilecek şahıslardandır. Bunlar ha
kikaten yetkili ve kıymetli, kendi sahalarında 
otorite sahibi insanlar olabilirler. (Bunların dı
şımda edebiyat, fikir, .sanat, müzik, tiyatro ve 
opera ve diğer *güzel sanatlar mevzularında 
isim yapmış ve serbest çalışan, yahut da Dev
letle bir ilişiği bulunmıyam insanlar da var
dır. Bunlardan da alınması gerekir idi. Eski 
radyo danışma kurullarında Millî Eğitim ve 
Dışişleri Bakanlığımdam birer, Üniversitelerara
sı Kurulun seçtiği tıp, edebiyat, hukuk, tarım 
ve.fen kollarından birer, ki buna şimdi radyo
da lâiklik neşriyatı yapılacağıma göre ilahi
yat Fakültesinden bir tane eklemiek münasi-
bolur, .Güzel Sanatlar Akademisimden, Anka-
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da Devlet 'Konservatuvarımdam birer ve yine 
danışıma kurullarından, basın derneklerinin 
'her birinden ikişer tame, genel müdürlükçe' 
seçilecek ve güzel sanatlar 'alanında yetkili üç 
uzmanın dâhil edilmesini ve bunlarım 'aynen 
alınmasını1 arz ve teklif ediyorum. Hürmetle-
irimle. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCI KOMÎ&YON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Istanibul) — Muhterem arkadaşlarım, 
danışma kurullarına kimlerin girmesi icabettiği 
hususunun bu maddede tadadının uygun olup 
olmadığı komisyonumuzda' uzunboylu müzake
re edilmiştir. Yine kozüstilk bir usulden kaçın
mak maksadiyle komisyonumuz bu hususun 
yönetmelikle tanzimini 47 nci maddesinde der
piş etmektedir. 

/Sayın Çulha arkadaşımızın .aklına gelen hu
suslar yerindedir. Bunu zapta geçirtmek üzere' 
bilhassa ifade etmek isterim. Fakat yerimde 
olabilecek başka hususlar da akla gelebilir. Bu 
itibarla bunların yönetmelikle tanzimime imkân 
•bırakmak dalha doğrudur. IBunların buraya it
halini, tadadi olabileceği eıülâhazasiyİe doğru 
görmüyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKÎNöt KISIM 
Yayınlarla ilgili hükümler 

BlBlNOl BÖLÜM 
Yayın esasları 

Hükümet bildiri ve konuşmaları : 
MADDE 11. — 1. Kurum, Hükümet bil

dirilerini ve Hükümet adıma yapılacak konuş
maları, sadece Hükümeti bağlamak kaydiyle 
yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, •bunlarım Hü
kümet bildirisi veya konuşması olduğunu yayı
nı sırasında .açıklar. 

Hükümet bildirilerine ait metinlerin yazılı 
yayın isteği ile verilmesi ve yetkilerin imzala
rını taişıması şarttır: 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya 
.kendi bakanlıklarımın1 işleriyle ilgili olan konu
larda Bakanlar Kurulu üyelerinin yaplacakları 
konuşmalara dair yayın istekleri, Başbakanım 
veya görevlendireceği bir Bakanım immsryle' 
yapılır. 
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% Hükümete dâhil otayan siyasi partiler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında grup kurara hakkına sahibolmak ş<ar-
ıtiyle*, yukardaki bendde s"öz konusu Hükümet 
bildirisi veya konuşmalarında!, kendileriyle Hü
kümet ve Hükümete dâhil siyasi partilerden 
birisi arasında tartışmalı olan bir konuda ken
di görüşünün münakaşa veya tenkid 'edildiğini 
ileri sürerek bu bildiri veya konuşmaya cevap 
vermek suretiyle bu konudaki kendi görüşü
nü açıklamak isterse, bu istem Siyasi Yayınlar 
Hakem Kuruluna derhal havale edilir. 

ilgili siyasi partinin bu bendin 1 nei fıkra
sında söz konusu isteminin, Hükümet bildirisi 
veya konuşmasının yayınlanmasından iki tam' 
'gün içinde o siyasi partinin genel başkanının 
veya ona vekillik etme yetkisine sahip parti 
merciinin imzasiyle Kurum Genel Müdürlüğüne 
iki örnek halinde yapılması gereklidir. 

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

ıSiyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu iste
mi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti 
adına yapılacaık konuşmanın, Siyasi1 Yayınlar 
Hakem Kurulunun kararının kendisine bildiril
diği günden başlıyarak iki tanı »gün içinde ya
yınlanması gerekir. Bu konuşma sadece o siyasi 
'partiyi bağlamak kaydi'yle yapılır ve bu hu
sus yayının başında Kurum tarafından belir
tilir. -_ ) 

(Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı ve 
metni, ilgili siyasi parti Genel Başkanlığınca 
veya on'a vekillik etmeye yetkili parti mercii 
tarafından, 'Kurum Genel Müdürlüğüne ko
nuşmanın yapılmasından önce yaziyle bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet 
bildirisi veya konuşmasının yayınlandığı saatte 
yapılır ve bildiri' veya konuşmanın süresini aşa-
ınaz; söz konusu konuşuna, Hükümet bildirisi 
veya konuşması hangi yayın postalarımdan 
yayınlanmışsa aynı postalardan yayınlanıtr. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu : 
MADDE 12. — Siyasi Yayınlar Hakem Ku

mlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hu
kuk Fakülteleri Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, 
Kamu idaresi ve insan Hakları kürsülerinin sı
rayla en kıdemli üç öğretim üyesinden kuruludur. 
Bu kürsülerin diğer öğretim üyeleri, kıdem sıra-
slyle yedek üyelik yaparlar. 

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

En kıdemli asıl üye Kurulun Başkanıdır. 
Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla 

toplanır ve karar alır. 
Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını sağ-

lıyacak tedbirleri alır. 
Başkanın izinli veya özürlü olması halinde, 

bu görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye yapar. 
Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine topla

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
rai? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T. B. M. Meclisi Saati : 
MADDE 13. — Kuram, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi genel kurullarının gö
rüşmelerini yayınlamak için, bunların toplantı 
günlerinde, uygun dinleme saatlerinde her gün 
onbeş dakikadan az olmamak üzere bir yayım 
süresi ayırır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Sayın Kürşat, şahsınız adına mı?. 

NtHAT KÜRŞAT (izmir) — Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürşat. 
A. P. GRUPU ADINA NtHAT KÜRŞAT 

(izmir) — Muhterem arkadaşlar, bu maddeyi 
tedvin ederken realitelere ve yakın geçmişte ce
reyan eden hâdiselere sırt çevirmememiz ve her 
şeyden evvel ıbu madde bizi alâkadar ettiği ci
hetle kendimizi iyice tartmamız lâzım gelir. 

Bu kürsüden, iki yıl zarfında radyolar hak
kında söylenen sözleri hatırlayınız; göreceksiniz 
ki Hükümet, Büyük Millet Meclisi saatlerinde 
radyoda yayınlanacak metinlerin Meclis Riyaset 

- 6 2 4 -



M. Meclisi B:142 
Divanınca tertipleneceği prensibini vaz'etmekte 
yerden ıgöğe kadar haklıdır. Şimdi bir an için 
geçmiş hâdiseleri de nazarı itibara alarak bu 
saati insaf ile düşünelim. Bu saati kim hazır
larsa hazırlasın muhterem heyetiniz de buna ait 
itiraz, şikâyet ve tarizler muhakkak devam ede
cektir. Bu vazifeyi, en bitaraf şahıslardan, en 
kaliteli kalemlerden müteşekkil bir heyete tevdi 
etseniz dahi yine o zamanda bu şikşyet ve ta
rizlerden radyoyu kurtarmak mümkün olamıya-
caktır. Bu bir realite olduğuna göre Hükümet' 
teklifini kabul etmek en iyi yol olacaktır. Çün
kü Hükümet teklifinde ne diyor: «Büyük Millet 
Meclisi Saatine ait metni Riyaset Divanı hazır
lar ve yazılı olarak radyoya gönderir, aynı giyi
de yayınlanmasını temin eder,» diyor. Bu mese
le ıgerek Alt Komisyonda gerekse Karma Komis
yonda enine .boyuna münakaşa edildi ve Riyaset 
Divanının ibu çeşit tartışmalardan berî kılınması 
lâzım geldiği fikri üzerinde durularak, birçok 
arka<î*gın muhalefetine rağmen yeni bir metin 
tanzim edildi. 

Biz biraz sonra vereceğimiz bir önerge ile, 
bize ait olan bu meselenin yine hu çatı altında 
bizler tarafından halledilmesi ve Hükümet tek
lifinin kabul edilmesine taraftarız. Riyaset Di
vanı bunu nasıl yapacaktır? Hangi kadro ile 
hangi elemanla yapacaktır meselesi münakaşa 
edilebilir. Bizim kanaatimize göre bu iş için ye
ni "bir kadro kurmaya lüzum yoktur. Esasen 
Mecliste bir Basın Bürosu vardır, bir kadro var
dır, flronun kıymetli elemanları vardır. Riyase
tin denetimi 'altında bu metni günü gününe ha
zırlatıp radyoya göndermek mümkün olacaktır. 
Buda, şikâyetleri durduracak mıdır? Ona da 
inanmıyoruz, şikâyetler ve itirazlar yine devam 
edecektir. Fakat biz bu mevzuda bize ait bir 
makamı, bize ait olan Riyaset Divanını muhatap' 
tutacağız. Bu yolda yapacağımız tenkidlerin bi
ze aidolması dolayısiyle, tarizlerimiz ve şikâyet
lerimiz herhalde Riyaset Divanı tarafından da
ha müsamaha ile karşılanacaktır ve yine bu 
görüşün ışığı altında diyoruz ki, kendimize ait 
olan bu organı Komisyonun teklifi ile vazife ve 
mesuliyetten kaçırıyoruz. Ona mukabil, tariz ve 
şikâyetten bu memlekette geçmiş olan hâdiseler
den de ilham alarak, acı duyarak bitaraf olma
sını istediğimiz, muhtar olmasını istediğimiz her 
türlü tariz ve şikâyetten berî olmasını istediği
miz radyoya bu vazife ve mesuliyeti yüklemek 
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istiyoruz. Binaenaleyh bizim görüşümüz odur 
ki, Hükümet tasarısının maddeleri kabul edildi
ği takdirde (bu şikâyet ve sızlanmaların sonu 
alınamamış olsa bile hiçolmazsa, «kol kırılır yen 
içinde kalır» kabilinden metni iyi hazırlansın 
veya hazırlanmasın, münakaşasını biz aramızda 
hallederiz. Nasıl oba biz biribirimize giriyoruz, 
biraz da bunun için münakaşa ederiz. 

BAŞKAN — Coşkun Bey, îsmail Hakkı Be
yi konuşturayım, ondan sonra.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdoğan. 
M. P. GRUPU ADINA tSMAÎL HAKKI 

AKDOĞAN (Yozgat) — Muhterem arkadaşlar, 
biraz evvel de konuşan arkadaşımızın bahsettiği 
üzere, radyodaki konuşma metinlerinin ıgerek M. 
Meclisi Başkanlığınca hazırlanması, ıgerekse ta
rafsız olarak kurulmasına çalıştığımız Kurum 
tarafından hazırlanması, iki halde de yine bu
nun muhteviyatı üzerinde münakaşalar cereyan 
edecektir. Bunda tarafaârlik olduğu da ileri sü
rülecektir. Bu bakımdan, bendeniz bu iddiaları 
kısmen önlemek için Yüksek Baskanh&a bir tak
rir vereceğim, e&er bu takrir kabul edilmiş olur
sa, birçok münakaşaların önlenebileceğini tah
min etmekteyim. Yüksek Meclisin müzakereleri
ni aksamları benimiz radyoda dinliyoruz. Bir 
hakıvoruz, Meclis konuşmaları için ayrılan saat, 
15 dakikalık müddetin, en az 10 veva 12 daki
kası bir bakanın ve Hükümetin görüsü ickı ay
rılmaktadır. Uzun uzun ondan bahsedilmekte ve 
geriye kalan 2-3 dakikalık zaman ise gerek Se
natoda, gerekse Mecliste grup sözcüleri tarafın
dan yapılan konuşmalara tahsis edilmekte ve 
böylece de ne sövlenildigi, ne konuşulduğu hiç
bir suretle anlatılamamaktadır. 

Bu halkımdan, şimdi yüksek huzurunuzda 
arz edeceğim takririmin kabulünü istirham edi
yorum ve okuyorum: 

«Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kanun 

tasarısının 13 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkranın eklenmesi arz ve teklif ederim. 

Madde 13 e ek fıkra: 
Ayrılacak ibu süre içerisinde bir bakan ile 

•Grup sözcülerinin konuşmalarına eşit şekilde yer 
verilir.» 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Tirali, Coşkun Bey, 
ben rica edeceğim zatıâlinizden. 
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. NAlM TlRALl (Giresun) — Sayın arka

daşlar, radyodaki Meclis saatinin bizzat Millet 
Meclisi Başkanlığı tarafından hazırlatılmağın
dan yanayım ben de. Bu hususta konuşan arka
daşlarında arz ettikleri gibi şikâyetleri hemen 
önliyeçek olmasak bile, bu en salim yoldur. 
Zaten Hükümet teklifi de bu vazifeyi Meclis 
Başkanlığına vermektedir. Biz komisyon tek
lifi yerine Hükümet teklifini kabul edersek 
daha yerinde hareket yapmış oluruz. Ancak 
Meclis Başkanlığının hazırlatacağı metin radyo 
tekniğine ve dinleyicilerin ilgisini çekecek şe
kilde hazırlanması gereken bir metin olmalıdır. 
Bunun içinde Hükümet teklifindeki maddeye 
bir ek yapmaya lüzum yoktur. Bunu Meclis 
Başkanlığı, halen radyoda bu kadroda çalışan 
arkadaşlardan istifade etmek suretiyle yahut 
radyoculuk, gazetecilik veya haber alma tek
niğini bilen bir kadro marifetiyle bu işi, kendi 
kontrolü altında yaptırabilir. Bu en doğru yol 
olur. 

Arkadaşlarımdan ricam, Hükümet teklifi
nin kabul edilmesidir. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Oanga. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, bütün mesele, Radyoda Meclis 
saati devam etsin mi, etmesin mi, meselesidir. 
Meclis saatinin devamı istendiğine göre, bu 
saatin muayyen bâzı hallerde şikâyet edilme-
memesi elbetteki imkânsız hale gelecektir. Ni
tekim geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle 
olacaktır. Kanaatimce, bir müesseseye muhta
riyet tanıyoruz, serbestiyet tanıyoruz. Bu mü
esseseyi sonra kontrol altında tutacak imkân
ları, şu ana kadar gelen maddelerde, bâzı 
arkadaşlarımız çıkıp müdafaa ettiler ve aksini 
de söyliyenler oldu. Şimdi muhtariyet tanıdığı
mız bir müesseseyi gene tamamen siyasetin için
de bulunan bir parlâmentonun Başkanlık Diva
nına terk ediyoruz. Başkanlık Divanının teşek
kül tarzı şu içinde bulunduğumuz devirdeki gibi 
olmıyabilir. Fakat arkadaşlar, ondan sonra 
çıkarlar ve rahatlıkla Başkanlık Divanını, taraf 
tutuyor, şöyle yapıyor, bilmem ne diye ten-
kid ederler. Bu kadar emek veriyoruz, bu ka
dar masraf ediyoruz, muhtar bir müessese 
kuruyoruz; bu muhtar müessesenin bir Meclis 
saatini düzenlemesine engel olmağa çalışıyoruz. 
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Kanaatimce madde çok yerindedir. Sayın Millet 
Partisi sözcüsü arkadaşımızın endişeside varit 
değildir. Meclis saatini hepimiz dinliyoruz, ba-
zan 5 dakikayı geçmeden bitiyor, bazan 25 - 30 -
40 dakika sürdüğü de oluyor. Burada en 
az 15 dakikayı geçmemesi kaydı konduğu tak
dirde arkadaşımızın endişesi do ortadan kal
kacaktır. Madde yerindedir, muhtar bir mües
seseye yakışan bir hüküm taşımaktadır. Bu 
şekilde muhafazasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
M. P. GRUPU ADINA İSMAİL AKDOĞAN 

(Yozgat) — Muhterem arkadaşlar, aynı mev
zuda ikinci defa söz aldığım için özür dilerim. 
Galiba bendeniz meramımı anlatamamışım. Bir 
yanlış anlama olmuş, bu bakımdan söz almak 
mecburiyetinde kaldım. 

Bendeniz sürenin azlığı veya çokluğu üze
rinde durmadım. Bendeniz, konuşulacak süre 
her ne olursa olsun, bu süre içinde Hükümete 
ve bir bakana, tanınacak müddetle, grup söz
cülerine tanınacak müddetin eşit olmasını iste
dim. 

(Bir mevzu konuşulduğu zaman bu hususta
ki görüşünü muhalefet veya iktidar grupları 
uzun uzun izah ediyorlar. Bilâhare bir bakan 
arkadaşımız çıkıyor, kendi görüşünü veya 
Hükümetin görüşünü izah ediyor. Akşam rad
yoda dinlediğimiz zaman bakanın konuşması 
aşağı - yukarı tamamen naklediliyor. Fakat 
grupların konuşmaları 1 - 2 dakika içinde biti
riliyor, zaman kalmıyor. «Hükümetin sözü 
çok zaman işgal etti» gibi bâzı cevaplarla karşı
laşıyoruz. Bir bakanın konuşması ile, grup söz
cüsünün konuşması için ayrılan müddetler eşit 
şartlara tabi kılınmalıdır) şeklinde teklif arz 
ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, komisyon adına. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet teklifine komisyonun niçin muhalefet 
ettiğini tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
uzun uzadıya anlatmak fırsatını bulmuştum. 
Açıkça ifade etmek lâzımgelirse, muhterem Hü
kümet, aslında Anayasa gereğince kendisine te-
rettübeden bir mesuliyetten, muhterem millet
vekilleri ve senatörlerin tcnkidlerine muhatap 
olmamak nıaksadiyle kaçmayı istihdaf etmiştir. 
Meclislerde yapılacak konuşmalar tarafsızlık 
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içerisinde ve habercilik tekniğine uygun olarak 
hareket edecek olan Radyo - Televizyon Kurumu 
bakımından, her hâdise gibi, bir hâdiseden iba
rettir. Bu hâdiseyi yani bir Mecliste cereyan eden 
bir genel kurul birleşimini hâdise olarak tarafsız 
bir şekilde, habercilik tekniğine uygun olarak 
nakletmek, Meclislerin çalışmalariyle ilgisi olmı-
yan bir husustur. Bu bakımdan Riyaset Divanı-
mn bu işle görevlendirilmesi, evvelemirde Anaya
samızın 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan kuvvet
ler ayrılığı prensibine aykırıdır. Riyaset Divanı, 
tutanaklar bakımından içtüzüğümüzle iki işlem 
yapmakla görevlendirilmiştir : Birincisi; tutanak
ları tam olarak basmak. Tutanakların tam olarak 
radyo veya televizyonda neşrinin mümkün ola-
mıyacağmı Yüksek Heyetiniz talîdir buyurur. 

İkinci husus, tutanak özetini yapmak. Tuta
rak özeti yapmak demek, tâ eski Meclisi Mebusan-
oan beri yerleşen bir teamüle göre, konuşanların 
isimlerini zikretmek, onların neler söylediğini 
özetlemek değil, fakat yapılan görüşmeler sonun
da Meclisin oylama yolu ile ittihaz ettiği karar
ları zikretmekten ibarettir. Şu kanun üzerinde 
görüşüldü, kabul edildi veya reddedildi, falanca 
sözlü sûru cevaplandırıldı veya bakan buluna
madığından ertelendi; bunun bir özetini yapar. 
Yoksa konuşmaların özetini nakletmez. İşlem
leri sıralar. İşte, Meclis içi çalışmanın hudutları 
içinde kalan şey bundan ibarettir. Bunun dışın
da, Meclis içinde cereyan eden bir birleşim 
Radyo - Televizyon Kurumu bakımından bir hâ
diseden ibarettir. Bu hâdiseyi tarafsızlıkla ha
bercilik tekniğine uyularak nakledecek olan ku
rumun kendisidir. Şimdi bu vazifeyi Riyaset Di
vanına verdiğimiz zaman hâsıl olacak tehlikeyi 
Sayın Nihat Kürşat arkadaşımın Kurama izafe
ten buyurduğu aynı kelimelerle dile getirmek 
mümkündü. Kendileri dediler ki, bu işi Kurama 
bıraktığımız takdirde, tarafsız olarak kurduğu
muz bu Kuram, milletvekilleri ve senatörler ta-
ıafmdan şiddetli tenkidlere hedef tutulacaktır. 
Bu mukadderdir, fakat, acaba aynı tehlike Ri
yaset Divanı için de varit değil midir?. Riyaset . 
Divanının tarafsızlığı Anayasada esas değil mi
dir?. Burada milletvekilleri ve senatörlerin böy
le bir konuda tam olarak tatmin edilememeleri 
mukadder olduğuna göre, hepimiz bu hususta şi
kâyetin kesilmiyeceği hususunda müttefik bu
lunduğumuza göre, Riyaset Divanı tarafsız bir 
Kurul olarak niçin milletvekilleri ve senatörlerin 
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bu konudaki tenkidlerine hedef tutulmak sure
tiyle mânevi otoritesi yıpratılsın?. Ve Riyaset 
Divanının asıl vazifesi, bu haberlerin özetini 
yapmayıp, bu Meclisin müzakeresini idare etmek 
olduğuna göre, bu Meclisin müzakerelerini idare 
ederken tarafsızlığının temeli olan mânevi oto
ritesi niçin kaybolsun?. Bunu kabul etmeye im
kân yok. Kaldı ki, Riyaset Divanı bu hususta 
resmî bir karar ittihaz etmiş değilse de, Riyaset 
Divanmdaki muhtelif partilere mensup ve bu iş
lerle alâkalı arkadaşlarla da görüştüm, konuş
tum ve kendilerinin de aynı fikirde olduğunu 
gördüm. Hangisini vikaye edelim?. Kurumu mu 
milletvekili ve senatörlerin mukadder tenkidleri
ne hedef olarak bırakalım, yoksa Riyaset Diva
nını mı?. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Meclislerin çalış
masının selâmeti bakımından bendeniz Riyaset Di
vanının değil, fakat aslen kendi vazifesi icabı 
bu işleri yapmak durumunda olan kurumun 
bu tenkidlere hedef tutulmasının tercih edil
mesini doğru görürüm. Riyaset Divanını bun
ların dışında bırakmalıyız, bu münakaşaların 
üstünde bırakmalıyız. Kaldı ki, Hükümet bu 
teklifi getirirken tamamiyle yanlış bir anla
yış içinde hareket etmiştir. Bugün milletveki
li ve senatörler henüz bu kurum, yokken 
radyo - televizyon istasyonlarının idaresi Tu
rizm ve Tanıtma Bakanliğma bağlı olduğu 
içindir ki, Bakanlığı ve Hükümeti tenkidet-
mektedirler. Bu işi yarın muhtar bir kurum 
yapacaktır. Bu muhtar kurumun fiillerinden, 
davranışından, gerçi siyasi sorumluluğu YükT 
sek Meclislere karşı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı ve Bakanlar Kurulu taşıyacak ise de, 
kendilerinin burada okurumun muhtar oldu
ğunu, tarafsız görevlilerin elinde bulundu
ğunu söylemeleri her halükârda münakaşa ve 
polemikleri Hükümetin dışına çekebilecektir. 
Binaenaleyh, Hükümet de bu noktada kendi 
kendisini tatmin edilmiş hissedebilir. Her ha
lükârda Hükümetten rica edeceğiz : Muhtar 
bir kurum kurulduğu halde dahi kuvvetler 
ayrılığı prensibi gereğince kendisine düşen 
işleri Riyaset Divanının üzerine yüklemeye 
kalkışmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Akdoğan ar
kadaşımın sözlerine prensibolarak iştirak et
memek mümkün değildir. Eğer bugün rad-
voda bahsettikleri tarzda bir tatbikat varsa 
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kurumun tarafsızlığını gerektiren hukuk 
kaideleri böyle bir tatbikatı önlemeye kifayet 
eder. Hükümet adına konuşan kimselere ve 
grup sözcülerine eşit söz hakkı tanınsın. Ken
dileri de takdir buyururlar ki, nihayet 15 da
kikadan az olmamak kaydı ile fakat, her 
halükârda belirli bir süre devam edecek olan 
bu yayınlar sırasında belki de her zaman 
bu eşitliğe riayet etmemek, edememek, et
memek habercilik tekniği bakımından müm
kün olabilir. Ama, şu şekilde : Eğer haber ni
teliği bakımından bir grup sözcüsünün söy
lediği söz Hükümet adına yapılan konuşma
dan mühim ise bu takdirde tarafsızlığın 
icapları, o grup sözcüsünün sözlerine, bu 
saatte, hattâ Hükümetin sözlerinden daha 
fazla yer verilmesini âmirdir. Mütakahilen, 
eğer haber niteliği bakımından Hükümet 
sözcülerinin ifadeleri grup sözcülerininkin-
den daha ehemmiyetli görülüyorsa, elbette ki 
Hükümet bu durumdan istifade edecektir. 
Fakat, her halükârda kurum görevlilerinin Hü
kümetin baskısından ve tesirinden tamamen 
uzak kişiler olarak dikkat etmeleri gereken 
husus, tam bir tarafsızlık içinde habercilik 
tekniğinin tatbik edilmesinden ibarettir. Bu
nu yaparken, işte bu kıstasları kullanırken 
şu noktada Sayın Alp Doğan arkadaşıma iş
tirak ederim; bu kıstasları kullanırken Hükü
meti, grup sözcülerini, hattâ yalnız grup 
sözcülerini değil, alelıtlak bütün milletve
killeri ve senatörleri tam bir müsavat anla
yışı içinde tartmak mevkiindedirler. Bu tar
tış sonunda haber niteliği bakımından han
gisine daha fazla ağırlık vermek gerekiyor
sa bu ağırlığın verilmesi kendi takdirine 
bağlı bir husustur. Kimi zaman gruplara da
ha fazla ağırlık verilir. Kimi zaman Hükü
mete daha fazla ağırlık verilir. Bu hususta 
Hükümet hiçbir suretle bu programların ya-
pılışmdaki cari muamelâta müdahale edemez. 

Bu tamamen kurum görevlilerinin taraf
sızlık ve habercilik tekniği esasları içerisin
de kararlaştıracakları bir noktadır. Buraya 
rijit hükümler koymaktan kaçınılmak icabet-
tiği kanısındayım. Fakat öyle zannediyorum 
ki her halükârda Hükümete, grup sözcülerin
den, milletvekillerinden ve senatörlerden da
ha fazla yer verilmelidir tarzında bir zihni
yet hiç şüphesiz kurumun tarafsızlığına ay-
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kırıdır. Bu hususların zapta geçmesi, zannedi
yorum, Sayın Akdoğan arkadaşımızı tatmin et
meye kifayet eder. 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 
SAMÎ ÖZTÜRK (Muş) — Muhterem ar

kadaşlarım, Meclis görüşmeleri gerek kurul ta
rafından, gerek Riyaset tarafından hazırlan
sın, zamana ve şartlara göre tarafsızlıktan 
ayrılmalar ve tenkidler olabilir. Maksat, ta
rafsızlık vo eşitliği temin etmek olduğuna 
göre, arz edeceğim iki husus var. Bunlar hiç 
olmazsa tenkidleri bir dereceye kadar önliye-
bilir zannediyorum. Kurul tarafından hazır
lanması daha uygundur kanaatindeyim. An
cak, maddede asgari had olarak 15 dakika 
tesbit edilmiş, fakat âzami had tesbit edilme
miştir. Şartlara göre bu daha fazla uzatıla
bilir. Bu bakımdan âzami haddin tahdi-
delilmesi lâzımdır. 

İkincisi de, yine maddeye eşitlik ve taraf
sızlık kelimeleri ithal edilirse her halde bir 
dereceye kadar tenkidler de, mahzurlar da 
bertaraf edilmiş olabilir. 

BAŞKAN — Sayın-Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar; görülüyor ki, T. B. M. M. saatinin, rad
yoda yapılan neşriyatının, dün olduğu gibi bu
gün, bugün olduğu gibi yarın da aynı istikamette 
yürüyeceği anlaşılıyor. Seneler sonesi bu mevzu 
bir türlü halledilememiştir. Bugün bu kanun 
münasebetiyle burada yapılan müzakerelerde tu
tanak dergilerinin sayfalarını dolduracak muh
telif grup sözcüleri ve sayın milletvekilleri uzun 
uzun konuşacak ve fakat hiçbir şey yapmadan bu 
madde bir ölü madde olarak kanun içine gömüle
cektir. Neden bir ölçü vermiyoruz? İktidara ge
çen her siyasi teşekkül, radyoyu babasının ma
likânesi imiş gibi dilediği şekilde kullanır, dile
diğine dilediği kadar yer verir. Hükümete daha 
fazla konuşma imkânı verir, kendisine muhatap 
olan siyasi partilerin sözcülerine veya milletve
killerine daha fazla yer ayırır. Muhalefet sözcü
lerine de veya milletvekillerine de çok az, kısa 
bir zaman ayırır, hattâ yalnız ismini söylemekle 
yetinir. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu işi 
hiç iyi yürütememiştir. Bu kötü yürüyüşe, hiç
bir siyasi partiyi tatmin etmiyen yürüyüşe bir 
ölçü koymak iktiza eder. Bu ölçü, radyoda Bü
yük Millet Meclisi için ayrılan 15 dakikalık za-
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manın kısalığı dolayısiyle bu ölçüyü tâyin et
mekte güçlük çekiyoruz. Neden 15 dakika? («En 
az 15 dakika», sesleri.) Bu en az 15 dakikaya 
âdeta katî bir hüküm gibi devamlı olarak 15 da
kikaya intikal ettiriliyor. Ve Hükümetin yaptı
ğı uzun konuşmalara yer verebilmek için bir ge
nişleme elastikiyeti sağlanmış oluyor. Aslında 
3 - 5 dakikada dahi bitirildiği oluyor. Bu müd
detin azını veya çoğunu bırakıp... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Arar; bu rad
yo Meclis saatini Başkanlık Divanı hazırlama
maktadır, bunu biliyorsunuz. (Gürültüler) 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Nereden ha
zırlandığı dahi Büyük Millet Meclisince malûm 
olmıyan ve meçhulümüz bulunan bu mevzuun 
bu suretle Sayın Başkan tarafından aydınlatıl
masını memnuniyetle karşıladım, teşekkür ede
rim. 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Nerede 
hazırlandığını bilmiyor musunuz Beyefendi? 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Bilmiyorum 
efendim. Bir sözlü soru münasebetiyle bunun ne
rede hazırlandığını sorduğum zaman, zamanın 
Basın - Yaym ve Turizm Bakanı bu mevzuu sâ-
kit geçmiştir. (Ortadan, gülüşmeler.) 

Gülüşmeye mahal yok. Meclis müzakeratm-
dan bahsediyorum. Salahiyetli bir bakandan sor
duğumuz sual cevapsız bırakılmıştır diyoruz. 
Bu sizi tatmin etmelidir muhterem arkadaşım? 
Bilmediğimiz için sorduk. Meclise intikal ettir
dik, soru müessesesini çalıştırdık, fakat muvaf
fak olamadık. Bu itibarla bu müddeti en az şu 
kadar dakika, ençok şu kadar zaman diye kayda 
tabi tutmadan Hükümetin vereceği izahatın, grup 
sözcülerinden biraz daha fazla olması mümkün 
olabilir. Çünkü Hükümet bir icraatı ve sayısız 
soruları enine, boyuna cevaplandırmak ihtiyacı 
karşısında kaldığı için ona biraz daha geniş bir 
imkânın verilmesi lâzımdır. 

Bu itibarla grup sözcülerine şu kadar dakika-
yakadar denirse, az konuşmuşsa mesele yok. 
Milletvekillerine de, gayet garip herkesin acaibi-
ne giden bir usul. Bir milletvekili de, ne demek 
o, onu ne ile takyit ediyor. O milletvekili kim
dir, bâzılarına falan mahallin milletvekili, kişi
sel görüşlerini açıkladı derken, diğer taraftan 
bir milletvekili de şunu söyledi diyor. Görüşünün 
metnini söylüyor da, miletvekilinin ismini söyle-
miye lüzum görmüyor. Bu kıstas kimindir? Kim 
kullanıyor? Bu bir sualdir, (Adalet Partisi sı-
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ralarmdan, «Reis Bey, madde üzerinde konuş
sun,» sesleri.) Bunlar madde efendim. Bu kanu
nun ana temelini teşkil eden madde bu, Türkiye 
Büyük Milet Meclisi ile alâkası olan madde bu... 
Hergün milletvekillerinin asabını bozan madde 
bu... Bunun üzerinde durmayıp da, neyin üze
rinde duracağız? Madde üzerinde konuşuyorum, 
muhterem arkadaşlarım. 

Sayın komisyondan istirham ediyorum, görüş
lerinize aşağı - yukarı muvazi bir kanaat izhar 
buyurdular. Yalnız, eski görüşün tesiri altında 
kalarak maddeye vuzuh vermek istemediler. Be
nim istirhamım Hükümeti kayıt altına alma
dan bütün siyasi parti gruplarını ve Büyük Mil
let Meclisi azalarını tatmin edebilmek için grup 
sözcülerine bir zaman tâyin etmek suretiyle şu 
kadar, 3 dakika, 5 dakika, milletvekillerine şu 
kadar demek suretiyle bu işi tanzim ile vazifeli 
olan kurula veya her hangi bir teşekküle büyük 
mesuliyetler yüklemiydim. Nihat Kürşat arka
daşımızın tebarüz ettirdiği gibi bu şikâyet man
zumesi bir yılan hikâyesi gibi devam edecektir. 
Bu zinciri koparalım ve hudutlu, ölçülü,, terazi
li bir mevzu haline getirerek, bu mevzu Büyük 
Millet Meclisinde cereyan etmesin diyelim. Bu 
itibarla komisyon sözcüsü arkadaşımdan bir 
teklifle gelmediği takdirde, cevaben yazılı veya 
sözlü bir teklif gelmediği takdirde bendeniz bu
na muvazi bir teklif hazırlıyarak, Başkanlığa 
sunacağım, desteklemenizi rica edeceğim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki. 
HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karalıisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktada kendi adı
ma bir kadirşinaslık ödevini yerine getirmek 
için söz almış bulunuyorum. Radyo saatinden 
herkes şikâyet eder. Her partiden arkadaşlar, 
hattâ radyo ile ilgili Basın - Yayın Bakanının 
ınensubolduğu parti de dâhil olmak üzere her 
partiden.arkadaşlar şikâyet etmiştir. Ama, bun
ların toplu mânası şudur ki, bugüne kadarki 
tatbikatında dahi, radyonun mutlaka bir taraf
sızlığı mevcuttur, bu sebeple hep çeşitli parti
lerden şikâyetler olmuştur. Radyo saatinin bü
tün hataları diye addedilen noktalarını teker 
teker cevaplandırmak, karşılamak niyetinde de
ğilim. Ancak, insaf ile düşünelim ki, bugün
kü ölçüler içerisinde, bir tarafsız kuruluş hali
ne gelmeden dahi radyo, Meclis Saatinde taraf
sız bir şekilde hareket etmiştir. Bunu kabul 
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etmek lâzım. Bunun dışında düşünmek hatalı 
olur ve kadirşinaslık olmaz. Eğer bir şeyin kad
ri bilinmezse, o nimete de lâyik olmamış olu
ruz. Tarafsızlığı ciddî surette gösterecek şim
diye kadar Parlâmentoda 15 Ekim 1961 den 
açıldığı günden bugüne kadar radyonun ciddî 
şekilde taraf tuttuğunu gösterecek bir şikâyet 
olmuş mudur? Arkadaşlar insaf ile düşüne
lim; bir mebus çıkmıştır «Benim konuşmada 
adını söylenmedi» demiştir. Bir başka mebus 
«benimki 11 dakika oldu, ötekisininki 12,5 da
kika oldu» demiştir. Bunların tarafsızlıkla ne 
ilgisi vardır. Rica ediyorum, bunun tarafsız
lıkla ne ilgisi vardır? 

Sonra arkadaşlar bir nokta üzerinde daha 
durmak lâzım: Bir kuruluşu kurarken evvelâ 
kuranın kendisine inanması lâzımdır. Eğer 
tarafsız bir radyo müessesesi kurduğumuza ina
nıyorsak bu maddeler üzerindeki konuşmaları 
boşuna yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bu taraf
sız bir müessese ise, rica ederim, şikâyet olur, 
şöyle olur böyle olur diye tarafsızlığını bidayet
te bu kürsüde niçin nakzediyoruz. Bir haberin 
tekniği ile, bir parlâmento üyesinin taknini bir 
olmaz ki; Bugün BBC dinliyenler gayet iyi bi
lirler ki, kendi çapında, çok büyük dahi bir me
busun, bir kişinin yapmış olduğu saatlerce ko
nuşmadan yarım dakika bahsetmiştir. Ama hiç 
ismi geçmiyen bir mebusun, önemsenmemiş olan 
konuşmasını yarım saat verebilir. Haberin bir 
tekniği vardır. Bir grup sözcüsü 3,5 saat ko
nuşmuştur, haber tekniği bakımından değeri 
sıfırdır. Ama başka bir arkadaş çıkar, bu de
mek değildir ki, bu konuşmalar siyasi bakımdan 
değeri yoktur. Siyasi bakımdan değer başka
dır, kanuni değeri bakımından başkadır, hukuk 
felsefesi bakımından değer başkadır. Haber 
tekniği bakımından ise yine başkadır. Radyoda 
grup sözcülerine zaten şimdiye kadarki tatbi
katta kâfi derecede bir avantaj' tanımıştır. Bu
nun üzerinde mutlaka grup sözcüsü olacaktır, 
söylediği haber tekniğine uygun bir cevherdir 
diye illâ radyodan herkese dinletmeye hakkımız 
yoktur. Haber tekniğininde bir haysiyeti var
dır, arkadaşlar. Bu bakımdan kurduğumuz 
müesseseye ilk defa kendimiz inanmalıyız. Her 
maddesinde kalkıp kurduğumuz müesseselerden 
şüphe etmenin âlemi nedir? Bendeniz anlamı
yorum. Eğer tarafsız bir kuruluş kuramıya-
cağımıza inanıyorsak, bu memleketteki demok-
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ratik rejime de yazık, kuracağımız müesseselere 
de yazık olur. Bizde bir inanalım da, kurtula
lım şu kompleks ve fobilerden. Bir Anayasa 
Mahkemesi kurduk, buna hepimiz inanıyoruz, 
bundan şüphe etmiye hakkımız var mı? Memle
kette bir Yüksek Hâkimler Kurulu var, hiçbir 
kimse bunun tarafsız olmadığına inanıyor mu? 
Ama kuruluşlar acaba şöyle mi olur, böyle mi 
olur diye fobiler, kompleksler geliyor. Bıraka
lım bunları Radyo - Televizyon idare kurulu
şu tarafsız bir kuruluş olacaktır. 

Ben sizlere işim/diden kürklüden temin ediyo-
î'iım, bir .giün gelecek tarafsızlığından şikâyet 
edeceğiz. Arkadatşlar, o kadar tarafsız olacaktır 
İki, «ÛBu kadar Itarafeız olmaz, bizim millette gült-
miyor.» diye şıilk'ây'eit eideceğiz. Bu kadar taraf -
isiz 'bir müessesenin şimdiden ışüplhelerle eızil-
nıet&inde mânâsız endişelere düşülmeislkıde fay
ıda görnıüylorum. Komislyıomun gelindiği gilbi ve
relim. Ancak, şöyle ibir temenni olur; (bu öaa-
'tın ihalber tekniğine dalha uygun olalbiimieısü için 
el|bet>t.e 'ki, yeni kıııaıluış içerisinde olan Ibu mü
essese elemanlarını yoğaltacak, şimdi 1, 2 kişi
nin niöjbetleşie nölbeltleşe zorla yapltılkları Ibu va-
ızifeyii (dalha geniş ibir kadroyla dalha bol zaman 
içimde, tetkik imkânlarını arıyacak (bir kadro 
ile yapmak imkânını bulusun 'diye inısan bir te
mennide bulunulabilir. Fakat tarafsızlığı için 
şlüplheye düşmek, tarafsızlığını ağır bir şekilde 
itiham 'etmek, iktidarın şu kadar sesi dutyulu-
yormuş İd a muhalefetin yalnız ismi duyuÜlmn-
yormulş demek, günalh olur. Radyolarda öyle 
ağır konuşmalar lolm'uşltur ki, radyo sıaaJtinide 
öyle kelini eler geçmiştir İki, bu kelimeler okun
duğu Manian • hayrat edilmiştir. Bunlar radyoda 
nasıl söylenir diye. Bu selbeple inisaf ile kadri
ni Ibillelim. Bıuigünkü haliyle bile tarafsız lolan 
Ibu mıüeısls'osenin kanuni .tarafsızlık huiduldu içe
risine girdikten ısionra bize çıdk yararlı taratfisuz 
olacağına evvelâ kendimiz inanalım. Hürmetle
rimle. 

IİAŞKAN — Sayın Dizman. 
,H. ALİ DÎZMAN (Tokat) — Muhltferem ar-

Ikadaşlarım, milletimizin mukaldlderaltına hâkim 
en ylülce İbir kurulun çalışmalarını ve (buradaki 
fikir ve söz bar ek ellerini efkârı unrumityeye 
duyurmak, elbetlte ki, yayın organlarımın en 
Ibirinci vaızif esidir. Eljbötlte ki radyoda bu lü
zumu hissedecek, 'ona göre tedjbir alacaktır. 
Ancak, memlekette keza, mühim fikir ve söz 
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hareketlerinin vâki olduğu başika yerler de var
dır. Hallbulki biz o toplantılar hakkında, Ikanuaı-
da ibunllar şu şekilde neşredilir, bunlara şu ka
dar bir zaman ayrılır veya asgari mJüiddelt şu 
kadardır gilbi en ufak Ibir hiükîüm. daihi ıkoyıma-
mı§ bulunmalkltayıız. Bunu koymaya haklkıımıız 
da ylolktur. Bu teşkilâtı kurmaiktaiki gölsıterece-
ğ'imü'z ehliyet, •boınum neticesinde meydana gele
cek teşkilât ıbıı lüzumu ifa ve en uygun bir şe-
Ikilde çalışmayı temin edecek veya etjmijyecek-
tir. Şu hale göre aslımda gerelk bu maidde ve 
ıgereklse bundan ısionraki madde kamunda yemiz 
olaralk konmuştur. Bizi alâkadar eden bir m>ev-
ızuu kanunda ayrı 'bir hülkü'mle halle kalikıışmalk 
ve illâ (konuşmaların radyoda verillmıeisi lâzım
dır şieklinde İbik madde koymak iyi bir hal tar
zı olmaısa gerekir. Zaten böyle (bir maidde kon
sa da kiomnaisa da, 'ellbeltte ki, biraz evvel arız 
etltiğim. selberplerlc radıyo idaresi Iburada 'konu
şulan sözlerin efkârı umumiyeye duyurulması 
lıüizıunı zaruretine zaten inanacalkltır. Bu iltiilbar-
la ıbence >en iyi yol gerek maddenin metinden 
Ikâmilen çıikarılm ası, kanunda koyduğumuz esals-
lar ve prenısiıpOıer dâhilinde bu mulhtar mlüesısıese-
nin mulhftar olanalk faaliyetlerini ıtanzim. e'tme-
ısidir. Eğer bu cihet .kıalbul edilmiyecekıs'e, o za
man Komiısıyonun getirmiş olduğu mıeltin en iyi 
sekilidir, ızirn hem 'kendi Ikonuşmamızı tahtı em
niyete almalk, hem de kendi (konuşmamızı dik
te etltirme'k giibli bir yala gitmek hiejb'k zaman 
bu müessesenin rııJhu ile (kabili telif olmıiyaealk-
tır. Hürmetti e riıml̂ e. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yıozjgalt) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir arlka-
daşımızın kurduğumun rnıüeısiseseden şüphe ê tlti-
ğimiız huisu'sunda'ki görüşlerime cevaıp vermtelk 
is<tfy!orırm. 

Ankadaşlıarıını, yapılan bir kanunda şu ve
ya Ibu ıtaklyütlerin konulması, bâzı prensip ve 
Ikaidelerin metinde yer alması, <o müessesenin 
varlığından veya ilerfeinden korfkulduğuna de
lâlet etmez. Her müessese, her iötimıai toplulu
ğun bir kanunu, (bir tüzüğü, ıbir yönetmenliği 
olur. Bunda uyulacak veya uyulmuyacalk husus
lar göslfcerilir. Onu yönetenlere ışılk tultullur. Bu 
o mıüesiseseden korkulduğunu gösterimez. 

Muhterem arkadaşlar, komisyon adına konu
dan arkadaşlarımız haber niteliği üzerinde, efkâ-
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rı umumiyenin üzerinde durduğu önemli olan 
iıaberlerin radyoda yayınlanması gerektiği üze
rinde durarak partilerin ve grupların veya mil
letvekillerinin konuşmaları haber bakımından 
önemli ise, bunların radyo saatinde hattâ bir ba
kandan daha fazla konuşmasından gündemde 
daha fazla yor alacağını ileri sürmüştür. 

Arkadaşlar, biraz evvel kabul ettiğimiz bu 
kanunun 11 nei maddesine göre bu Kurul, Hü
kümet bildirilerini ve Hükümet adına yapılacak 
konuşmaları sadece Hükümeti bağlamak kay-
diyle yayınlamakla yükümlüdür. Demek ki, Hü
kümet ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 
yayınlanacak. Bir kere Hükümet memleketi
mizin iktisadi, içtimai, kültürel bakımdan önem
li gördüğü hususlar hakkında radyoda bildiri 
yayınlıyacaktır. Bu, kanunun vermiş olduğu bir 
haktır, buna karşı itirazımız yoktur. Bir Meclis 
müzakeresinde, siyasi bir müzakerede bir husus 
hakkında Bakanın görüşü efkârı umumiyeye 
haber niteliği bakımından uygun görülüp de arz 
edilirken, buna karşı olan görüşün aynı şartlar 
içerisinde efkârı umumiyeye, milletimize akset-
firilmemesine ben bir mâna veremiyorum. Habe
rin haber olma bakımından niteliği veyahut da 
önemi haberi verenle, haber alan arasındadır; 
yani bu konuşmayı yapanla, bu konuşmayı din
leyenlere göre değişir. Ama buna vasıta olan için 
bu haberi vasıta olma suretiyle nakleden için 
olmuş veya olmamışın bir kıymeti yoktur. 
Bir misalle arz edeyim. Burada milletvekili 
arkadaşlar belki mütaaddit defalar bu kürsüye 
çıktılar. Ofisçe çiftçinin teslim ettiği buğday be
dellerinin, hububat bedellerinin ödenmediğinden 
dert yandılar. Bu haber mütaaddit defalar bu
rada konuşulmuştur diye önemlidir, önemsizdir 
diye bu kurum karar verecek, ama vatandaş 
derdinin konuşulup konuşulmadığı hakkında 
kendisi takdir hükmünü kullanacaktır. Onun 
için bir haberin, parti bakımından, önemli olup 
olmadığını o parti bilir. Haberi dinliyen vatan
daşlar da o habere önem verip vermemekte muh
tardırlar. Bu bakımdan Meclis müzakeresinin şu 
veya bu kısmını ben önemli buldum veya önemli 
bulmadım diye şu veya bu şekilde tahdit etmek, 
kanaatimce, doğru değildir. 

Sonra, her siyasi partinin, her siyasi teşek
külün bir görüşü vardır. Bir propaıganda siste
mi vardır ve efkârı umumiyeye tanıtmak iste-
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diği bir fikri vardır. Tabiî siyasi partiler her 
hangi bir görüş Mecliste konuşulurken kendi 
ıgörüşünü savunacaktır. Bu haberi yayınlıyam 
kurul veya kuruta bunun şahsi görüşüne veya
hut da âmrae nizamı hakkındaki telâkkisine 
uygun görmedi 'diye o görüş kıyımetilni, nite
liğini, önemini kaybeder mi? Bu bakımdan 
bendeniz radyoda siyasi partiler adına yapıla
cak 'konuşraalardaki önemi bu kurumun takdir 
etmeye yetkisi olmadığına, bu yetkinin konu
şan parti ile dinliyen vatandaşa aidolduğuna 
k'aaniiım. 

Muhterem arkadaşlar, yine burada bir arka
daşımız (milletvekili .arkadaşların görüşmelerine 
temas ettikten s'onra, «bir partinin yapmış ol
duğu konuşmaların şu veya bu istikamette bir* 
değer tasımladığını iddia eden komisyonun ko
nuşmalarını 1,5 - 2 ısaat burada biz dinliyoruz 
ama millete de dinletmek doğru mudur? gibi 
bir mütalâada bulundular. Bendemiz kendi' 
mensup bulunduğum parti adına değil bu ko
nuşmadan çok üzüldüğümü, bütün siyasi par
tiler adına, belirtmek isterim. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Hayır, öyle söylemedim. Tasrih ettim. Hu j 

'kuıkî değeri vardır, siyasi değeri1 vardır ama ha
ber değeri olmıyaıbilıir, dedim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
öyle ise özür dilemeye lüzum kalmadı. Siyasi 
parti!erin buradaki konuşmalarının millet ef
kârına arzında bunun o siyasi parti veya mem-
fleket için veya vatanın bütünlüğü için önemli 
olup olmadığını o partinin takdir edecek du
rumda olduğuna inanmanızı bilhassa, belirtmek 
isterim,. 

Muhterem arkadaşlarım, bu haklımdan ben
deniz biraz evvel Yüksek Riyasete takdim et
miş olduğum takririn kabulünü istirhamı edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Üzer. 
GELÂLETTÎN ÜZER (Eskişehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarımı; 
•Şimdi Coşkun Kırca arkadaşımız mâkul bir 

sekilide durumu izah ettikten sonra ısrarla ar
kadaşların başka yönlere maddeyi sevk etme
lerine hayret ettim, öyle grup konuşmıaeıları, 
sözcüleri var ki, kendi ıgrupları dahi bunların 
konuşmalarından yaka silkip Meclis salonunu 
terk ediyorlar, dinleyemiyorlar. öyle konuş-
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macılar var iki, - öz Türkçe okuyor taibiî - mese
lâ 1 saatlik konuşmalarının yüzde 80 ini1 (ı>) 
ile, (i) ile (geçiriyorlar. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Burada kürsüden öyle hitabedemez
isin. 

ÖELÂLETTİN ÜZER (Eskişehir) — Müsaa
de buyurun bey efendi, öyle parti konuşmacı
ları var ki, melânkolik konuşmaıları ile salonu 
boşaltıyorlar.. . 

BAŞKAN — Sayım Üzer bir dakika, Sayın 
Yılanlıoğlu'nun işaret ettiği doğrudur. Böyle 
konuşmaya 'hakkınız yoktur. Bütün arkadaşla
rımızın konuşmaıları1 bizim için muteber ye muh
teremdir. 

GELÂLETTİN ÜZER (Devamla) — özür 
dilerim efendim, öyle olduğu muhakkak. 

Muhterem Yılanlıoğiu' ankadaşımdan özür 
dilerim. Maksadım şuıduir : Bu 'kusa, 16 dakika
lık konuşma bugünkü halde Basın - Yayının 
tutumu ile mükemmel şekilde halledi'lirken bu
nu zorla kusurlu bir veçheye 'sevk etm^elk, bence, 
mâkul hareket değildir. Onun için komisyonun 
teklifinin 'kabulünü istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Tirali. 
NAÎM TlRALÎ (Giresun) — Sayın arka

daşlar, bu madde metni gerçi birkaç satırlık 
yer işgal ediyor ama, yapılan konuşmalardan 
da anlaşılacağı üzere, bir hayli önemli bir mad
dedir. Şimdi arkadaşlar konuştukça bâzı mese
leler ortaya çıkıyor. Ancak şu veya bu Meclis 
saati - ismi üstünde - bir haber saati midir, de
ğil midir, bunun üstünde durursak, bunun üs
tünde bir karara varırsak mesele kendiliğinden 
çözülmüş olacaktır. Benim kanaatimce Meclis 
saati - ismi üstünde - bir haber saati değildir. 
Haber değeri olan konuşmalar, kararlar zaten 
radyonun haber bültenlerinde daha önce veril
mektedir. (Bravo sesleri).. Meclis saati. Mec
lisin çalışmalarını - ama iyi şekilde, ama kötü 
şekilde - aksettiren, aksettirmesi gereken bir 
saattir. Bütün mesele Meclis saatinde, bu Mec
lis saatini hazırlıyan elemanların radyoculuk 
tekniğini bilmesi ve iyi birer yazar olarak, iyi 
birer gazeteci olarak konuşulanları metne sa
dık kalarak özetlemesini bilmeleridir. Çünkü 
istenen ve istenmesi gereken, bu kürsüden ko
nuşulan en önemli konuları radyoya aksettir-
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inek değildir sadece. Bu kürsüden konuşulan 
her konu, (ister değerli olsun, ister değersiz 
olsun, ister kabul edelim, ister kabul etmiye-
lim, istet' bâzı arkadaşların söylediği gibi, hat
tâ affmızı dileyerek söylüyorum, gülüne olsun, 
mantıka aykırı olsun, ne olursa olsun) aslı 
olan olduğu gibi yahut aynı ölçüler içinde, bir 
bakan konuşması nasıl özetleniyorsa, bir parti 
grup sözcüsünün konuşması da nasıl özetleni
yorsa bir milletvekilinin, bir senatöründe ko
nuşması aynı ölçüler içinde özetlenerek millete 
aksettirilmeğidir, radyoda önemli olan budur. 
Bâzı arkadaşlar, «Bu konuşmalara Meclis salo
nunda bile tahammül edilmiyor, çokları salonu 
terk ediyorlar, bunların radyodaki verilmesine lü
zum ve mahal varandır?» diye bir fikir ileri 
sürüyorlar. Kanaatimce bu yanlıştır istiyen 
radyosunun düğmesini kapatmakta serbesttir, 
istiyenin salondan dışarıya çıkmakta serbest ol
duğu gibi. Yapılması gereken madem ki bunun 
ismi Meclis saatidir, Meclis'te ve Senato'da 
yapılan bütün konuşmaları gayet iyi bir teknik
le özetliyerek ve hiçbir noktasını hoşa gidecek 
veya gitmiyecek, halkın hoşuna gidecek veya 
gitmiyecek diye atlamadan radyoda aksettir
mektir. Radyo Meclis saati bir bakıma Mecli
sin açıklığını sadece bu salon içinde, bu salonda 
dinliyebilen dinleyicilerin katında değil; bütün 
memlekette, bütün vatan sathında bütün seç
menler karşısında uygulayan, ortaya koyan 
bir vakıadır. Bu vakıayı inkâr etmek, bu vakı
ayı, sadece haber tekniğini düşünecek olan, iste
diği kadar müstakil olsun, sadece haber tekni
ğini düşünecek olan ve bâzı kademelere bağlı 
olan bir küçük kadroya Radyo - Televizyon 
Kurumu içersindeki küçük bir gazeteci veya 
radyocu kadrosuna tamamen terketmek, bence 
mesuliyetten kaçmak olur, Meclis Başkanlığının 
bu nevi bir mesuliyeti üstüne almaması olur. 
Nasıl sözcü arkadaşımız, Coşkun Kırca Hükü
metin bir nevi mesuliyetten kaçarak bu kanunu 
o maddede olduğu gibi sevk ettiğini, yani mesu
liyeti Meclis Başkanlığına yüklemeyi tercih 
ettiğini ileri sürdü ise, biz de aynı şekilde ko
misyonun bu maddeyi tedvin şeklini mesuliyeti
ni Meclis Başkanlığını bu mesuliyetten kurtar
ma şeklinde yorumlıyabiliriz. O zaman Coşkun 
Kırca arkadaşımız bizi haksızlıkla itham ede
mez. 
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Şimdi arkadaşlar, mühim olan, bu Meclis 

saatinin müzakereleri çok uzun sürdüğü için 
harfiyen değil ama usta bir teknikle kısaltıla
rak mümkün, mertebe konuşmalara sadık kalı
narak vermektir. Bu, demokratik rejimde, 
Meclisin, Meclis müzakerelerinin açıklık pren
sibinin de vazgeçilmez ve Meclis tarafından da 
başkasına terkedilmez bir görevidir. Muhtari
yet verdiğimiz bir kuruma, bu şekilde bir mü
dahalenin yersiz olduğunu ileri sürdü komis
yon sözcüsü arkadaşımız. Muhtariyet verdiği
miz bir kuruma her hangi bir şekilde burada 
bir müdahale mevcut değildir. Bunu müdaha
le kabul edersek Hükümet bildirilerinin yayın
lanması bâzı bakanların konuşmalarının yayın
lamasını da, aynı şekilde, bir müdahale kalbul 
etmek zorunda kalırız. 

Şimdi, yine Coşkun Kırca arkadaşımız, ko
nuşmasına ve kendi kendini savunmasına bir 
esas teşkil etmek için bir vikaye konusu ele 
aldı, «koruma».. Yani «•burada 'biz Radyo - Te
levizyon Kurumu ister bu konuşmaları radyo
ya nakletsin, ister Meclis Başkanlığı kanaliyle 
bu konuşmalar radyoya nakledilsin, bunlar 
üzerine şikâyetleri önliyemiyeceğiz» dedi. Ya
ni bu bir vazgeçilmez hata olarak, vazgeçilmez 
bir yanlışlıklar komedyası gibi bir durum arz 
ediyor. Aslında bizim meseleyi bu şekilde vaz'-
etmemiz doğru değildir. Eğer hatalar varsa 
bu hataları düzeltecek yolları bulmalıyız. O da 
yaparsa, im da yaparsa mutlaka tenkidlerc 
uğrayacaktır. Madem ki, tenkidlerc uğrayacak
tır, biz hiç değilse B. M. M. nin vakarına, B. M. 
M. nin üstünlüğünü, haysiyetini ve Başkanlık 
Divanının şerefini ve haysiyetini korumak için 
bu vazifeyi Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumuna verelim demek sağlam bir mantığa 
dayanmamaktadır. Eğer düzeltemiyorsak, eğer 
yoluna koyanııyarsak ve en az hatalı şekle so-
kamıyorsak bu radyodan Meclis saatini tama
men kaldıralım, yahut da her çalışanın yapa
bileceği ve affetmemiz tabiî olan asgari hata 
ile yapabileceksek bunu Meclis Başkanlığının 
yapmasında fayda vardır. Bu faydaları daha 
önce konuşan arkadaşlar da sıraladılar. Bence 
asıl fayda, Meclis müzakerelerini, sadece bir 
haber tekniği içinde değil de sadakâtla ve ta
rafsızlıkla aksettirme tarafı yanında mühim 
tarafını teminat altına alacak bir yönü de var
dır. 
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Arkadaşlar, Meclis müzakereleri stenograf

lar tarafından zaptedilmefctedir. Meclis müza
kereleri, Meclis Başkanlığının denetlemesi altın
da, yine bugün bu saati hazırlıyan birtakım ga
zeteci ve radyocu arkadaşların da yardımiyle ya
hut bu kadrolara bunların alınması suretiyle ha
zırlanacaktır. Fakat Millet Meclisi çatısı altında 
hazırlanırsa bu'zabıtlardan, rahat rahat fayda
lanmak imkânı mevcuttur. Halbuki buradaki ko
nuşmalar, nihayet basın locasında yer alan bâzı 
arkadaşlar tarafından not edilmek suretiyle ve 
alelacele birtakım radyonun kendi koştuğu şart
lara da uymak mecburiyeti yüzünden, kendisi-
tarafından alelacele tertip edilmekte ve verilmek
tedir. Çok defa bu kürsüye getirilen şikâyetler, 
bu acelecilik ve burada Meclisin tabiî imkânla
rından bu arkadaşların faydalanmamasından ile
ri gelmektedir. Sonra, bu çalışma üzerinde Mec
lis Başkanlığının manevi otoritesi olmadıkça, ne 
dersek diyelim, orada çalışan arkadaşların tam 
mânasiyle tarafsız hareket edeceklerini temin 
edemeyiz. Bu yüzden bu noktaları belirterek 
Hükümet teklifinin kabul edilmesi daha yerinde 
olacaktır, kanaatindeyim. Hükümet teklifi ka
bul edilirse; bu işleri Meclis Başkanlığı tarafın
dan yürütülecek ve tabiî Meclis Başkanlığının 
bugün yine bu işleri yürüten bir kadro kurması 
ile yürütülecektir. Fakat, biraz önce de dediğim 
gibi Meclis Başkanlığının mânevi otoritesi, bu ko
nuşmaların, hem müzakerelerin tam bir aynası 
şeklinde olmasını sağlıyacaktır; hem de tarafsızlı
ğını böylelikle temin etmiş olacaktır. 

Saygılarımla. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem Naim Tirali 
arkadaşımdan sormak isterim : Tarafsız radyo 
kurumlarının hangisinde Meclis saatlerinin yayın 
mesuliyeti Meclis Başkanlık Divanına verilmiş
tir? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta
monu) — Milletvekiline sual sorulmaz. Bunu 
bilmeniz lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sualim üslûp bakımından 
sorulmuş bir sualdir. Başka türlü değil! 

'BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, siz de müda
halelerinizi kürsüden yapın. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — İngiliz Radyo - Televiz
yon Kurumu Statüsü elimde, okuyorum: «B. B. 
C. Parlâmentoyu bir haber kaynağı olarak telâk
ki eder. Bu haberler, haber bültenlerinde veri
lir. Ayrıca haftada bir kere Parlâmentodan doğ
rudan doğruya canlı yayın yapılır.» 

Şimdi arkadaşlarım, bu meselelerde ziyadesiy
le tecrübe sahibi olmuş memleketlerde dahi ka
bul edilmemiş olan bir sistemi buraya getirme
nin bir kere ameli imkânı yoktur. Sayın Naim 
Tirali arkadaşımız, tutanaklardan istifade edil
mesinden bahsettiler. Bu tutanakların nasıl son 
şekli aldığından haberdar mıdırlar? Bu tutanak
lar burada steno ile yazılıyor. Arkasından teyp
ten kontrol ediliyor. Bir günde bu tutanakların 
tekemmülü mümkün değildir. Şimdi -ne' istiyo
ruz biz? Mecliste bir kadro olsun yani bâzı me
murlar olsun, bu memurlar Kurumun memur
ları yerine kaim olarak bu görüşmelerin hülâ
sasını çıkartsın, bu hülâsaların çıkarılması muh
temelen görevli Başkan veya Başkanvekilleri ve 
Kâtiplerin murakabesi altında yapılsın. Şimdi 
muhterem arkadaşlar, Meclis teşkilâtında görevli 
olacak memurların, tarafsızlık bakımından, Ku
rumda görevli memurlardan daha fazla mı te
minatı vardır? 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis Riyaset Diva
nına böyle bir görevin verilmesindeki büyük 
mahzur şuradadır: Ortaya bir özet çıkacak. Bu 
özetin matluba uygun olup olmadığı hakkında 
şahsi görüşler çok tehalüf eder. 

Sayın Naim Tirali arkadaşımız buyurdular 
ki, «Hatanın olacağını peşinen kabul etmek ka
nun tedvininde bir sistem değildir.» Benim bil
diğim, kanun tedvininde asıl sistem, hatanın ola
bileceğini peşinen kabul etmektir. Çünkü, hata
sız bir işin yürütüldüğü, insan için, beşer için gö
rülmüş şey değildir. İnsafla mütalâa edelim; 
son derece fikirlerin tehalüf edeceği, takdirle
rin değişeceği bir konunun içindeyiz. Kendi gö
rüşmesi yayınlanmamıştır. Hepimiz beşerî za
afla malûlüz, benim görüşüm daha ehemmiyetli
dir deriz. Biraz evvel Akdoğan arkadaşımın 
dediği gibi, her parti kendi görüşünün ehem
miyetini kendi tâyin eder. Ama bu görüşten ha
reket ettiğimiz takdirde en ehemmiyetli olmıya-
cak tek bir görüş yoktur. Hepsi kendi noktai 
nazarından kendi görüşünü en ehemmiyetli sa
yar. 
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Şimdi, bu böyle 'olduğuna göre, herkes böyle 

saymakta devam edeceğine göre, Riyaset Divanı 
devamlı tenkidlere hedef tutulacaktır, devamlı 
surette Başkanlığı burada sözlü ve yazılı soru
lara hedef tutacağız.... 

ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Gün
dem dışı sözler... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Gündem dışı konuşmalar, 
bu mevzuda tevali edecektir. 

Şimdi arkadaşlar, Başkanlık Divanının va
zifesi herşeyden evvel bu Meclisin müzakerele
rini idare etmektir. Bu 'bakımdan, mümkün 
mertebe az tenkitlere hedef tutulması lâzımdır. 
Bu gibi makamlar, görüşlerin çok daha tehalüf 
ettiği, indî ve şahsi takdirlerin daima yer alma
sının kuvvetle muhtemel olduğu konuların içe
risine atılamazlar, atılmamaları lâzımdır. On
ları bu gibi tenkitlerin .mümkün mertebe dışında 
tutmak zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım; bu böyle olduğu 
içindir ki, 'bizden daha tecrübeli insanların ve 
memleketlerin hiçbirisinde bununla ilgili bir 
şey yoktur. Biraz evvel BBC Radyo Statüsünü 
okudum. Tek bir çaresi vardır. Radyo kendi 
takdirine göre, icabederse müzakereleri canlı 
yayın şeklinde olduğu gibi nakleder. O zaman 
mesele yoktur. Bunu şikâyete de imkân yoktur. 
Ne deniyor Biz 15 dakikadan az olmamak üzere 
bir program yapacağız. Şimdi bunu Başkanlık 
Divanının takdirine bıraktığımızı kabul edelim, 
Başkanlık Divanı o günkü müzakere özetini ya
rım saat, bir veya bir buçuk saat olarak tesbit 
etti. Peki, bu kurum kendi programını nasıl ya
pacak, kendi programlarını nasıl düzenliyecektir? 
özetleme süresi dahi Başkanlık Divanının bir
leşim bittikten sonra ele alıp kuruma bildirme
sine vabeste olan »bir husustur, insafına terke-
diyorum arkadaşların ki kurum, Münir Nuret
tin'in., yahut Zeki Müren'in şarkısını ne zaman 
çalacağını bilemez duruma gelecektir, böyle 
şey olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, tarafsız bir kurum 
kuruyorsak, bu tarafsız kuruma vazifesini yap
mak imkânım lütfen tanıyalım ve onun taraf
sızlığının Meclis Başkanlığının tarafsızlığından 
daha ıaz olmıyacağma lütfen inanalım. 

Şimdi Saym Naim Tiralı arkadaşımın bir 
sözüne daha değineceğim: «Hükümetin ve ba-
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kanların da konuşmalarını yayınlamak zorun
dadır. Bu tarafsızlığa aykırı olmuyor mu?» bu
yurdular. İnsaf 'buyursunlar. Komisyon bu mad
denin biraz evvel münakaşasız ittifakla kalbul 
edilen 11 nci maddesine bir 2 nci bend ilâve et
mek suretiyle şu Hükümet bildiri ve konuşmala
rında eğer muhalefetin görüşleri tenkit veya 
münakaşa edilmiş ise hattâ, yalnız (muhalefetin 
değil Hükümete dâhil 'olmıyan partilerin 
görüşleri, münakaşa veya tenkidedilmişse, on
lara cevap hakkını tanımıştır. Bu noktada 
şu 11 nci maddenin, hattâ hukuk tekniği ba
kımından getirdiği teminat ile İngiliz rad
yolarında uygulanan usulü tekemmül ettir
miştir, esprisini aynen buraya nakletmiştir. 
Binaenaleyh «Hükümetin, Bakanların, görüşü
nü naklediyor, ama burada, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi saatinde de şöyle böyle bir özet
leme ile geçiliyor» şeklinde bir itham yapmak 
doğru olmaz, arkadaşlar. 

Şimdi Saym Akdoğan arkadaşıma şunu ifade 
etmek isterim : Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu istasyonları, seçim zamanı hariç, parti
lerin propaganda yeri değildir. O kadar değil
dir ki, Hükümet tarafından yapılan bildiri ve 
konuşmalar dahi eğer bir partinin resmî gö
rüşü cerhedilmiş, tenkidedilmiş veya münaka
şa edilmişse veyahut Hükümete mensup bir 
Bakan kendi partisi ile, Hükümete dâhil ol
mıyan bir partinin aralarındaki ihtilaflı ko
nularda o partinin çeşitli görüşlerini cerh ve 
münakaşa etmiş ise ona cevap hakkını tanı
mamız, radyonun Hükümet için dahi bir pro
paganda vasıtası olmadığını kabul etmiş ol
mamızdan ileri gelmektedir. Partiler propa
gandalarım radyoda eşit haklarla ancak se
çim zamanlarında yaparlar. Bunun dışında 
kurumun yapacağı yayınlarda halkın, vatanda
şın hangi habere daha fazla ehemmiyet vere
ceğini kurum bizzat takdir etmek mevkiin
dedir. Bu takdiri kendilerine göre, şurada 
mevcut ve hepsi muhterem 5 siyasi parti grupuna 
terk etmek değil, fakat ,bunu tarafsız kuru
mun takdirine bırakmak yine bu kurumun ta
rafsızlığının icaplarmdandır. 

Şimdi biraz evvel zapta geçirdiğim sözleri
mi tekrar ediyorum : Tarafsızlık esasları için
de ve haber tekniği dairesinde, kurumun her 
şeyden önce ve sadece Hükümet konuşmaîarı-
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na bu saatto daha fazla ağırlık vermesi di
ye bir prensibolamaz. Böyle bir prensip taraf
sızlık esaslarına aykırıdır. Böyle bir pren
sip habercilik esaslarına aykırıdır. Haberci
lik esaslarına göre, tarafsızlık esaslarına gö
re, o günkü umumi programının çerçevesi 
içinde sığdırabileceği âzami ölçüyü kurum 
takdir etmek mevkiindedir. Bu kurum, Hükü
mete, parti grupu sözcülerine ve T.B.M.M. nin 
sayın üyelerine eşit muamele etmek mecbu
riyetindedir. 

Bu hususun zapta geçmesi Sayın Akdoğan'ı 
tatmin eder zannediyorum. 

Sayın Dizman'ın, maddenin tamamen çıka
rılması hususundaki teklifine gelince : Başka 
memleketlerin statülerinde de yer almış 
olan böyle bir maddenin burada bulunma
sında fayda vardır. Hakikaten radyoyu bir 
dereceye kadar Meclis çalışmalarından halkı 
haberdar etmeye mecbur etmekle fayda mü
lâhaza ediyoruz. Madde metninin aynen ka
bul edilmesini rica ediyorum. 

NÎHAT KÜRŞAT (izmir) — Sual soraca
ğım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NlHAT KÜRŞAT (İzmir) — Dediler İd, 

«Eğer Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan metin 1,5 -.2 saati aşarsa, radyo 
programı ne hale gelecektir? Çok haklı bir en
dişeye temas ettiler. Şimdi ben kendilerin
den soruyorum. Hükümet bildirisi veya Ba
kanların konuşmaları, izahatları 1-2 saat sü
rerse ,radyo programları ne hale gelecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetin bildirisi veya konuşması daha ön
ceden bir yayın isteği ile kuruma duyuru
lacaktır. Binaenaleyh, kurum Hükümet bil
dirisinin veya konuşmasının ne kadar süre
ceğini evvelden bilmek durumundadır. Bu 
bakımdan eşitliğe tamamen riayet edilmiştir. 
Çünkü, 11 nci maddenin son fıkrası aynen 
şöyledir : «Muhalefete ve ondan sonra Hükü
mete dâhil olmıyan partilerin, Hükümet bil
dirisine veya konuşmasına verdikleri cevap, 
Hükümet bildirisinin veya konuşmasının ya
yınlandığı saatte yapılır ve bildiri veya 
konuşmanın süresini aşamaz». Yani bu sü
reye eşit olabilir. Ancak, bu bakımdan da 
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programları alt üst edecek bir durum yok
tur. Çünkü maddenin daha önceki fıkrala
rında bu konuşma metnin de önceden kuruma 
yazılı olarak bildirilmesi şart koşulmuştur. 
Binaenaleyh, kurum her iki halde de yapıla
cak olan konuşmanın uzunluğunu bilmekte
dir ve programlarını buna göre ayarlıyabilir. 
Fakat kurumu.. 

NİHAT KÜRŞAT (İzmir) — Mecliste ne 
kadar konuşulduğunu bilmiyebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Müsaade buyurursanız, 
bu şıkta bilmediği şudur : Meclisin toplandı
ğını biliyor. Ancak Mecliste yapılan müzake
reler için Başkanlık Divanının yapmayı uy
gun gördüğü, özetin ne kadar olacağını bil
miyebilir. Son dakikada bunu öğrenmesinin 
burada programları yapmak bakımından bü
yük mahzur teşkil edeceği aşikârdır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, bir ar
kadaşa sıradan söz veriyorum. Sayın Ataöv, 
buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar; T. B. M. M. Saatini Radyo - Televiz
yon Kurumu Kanununun bir maddesi halinde 
tedvin ederken, burada konuşan bir arkadaaşı-
mızın konuşmasına komisyon tarafından kısaca 
cevap verildiği için bu konuda aynı düşüncede 
olmadığımı teyidetmek için huzurunuza geldim. 

Ali Dizman arkadaşımız, «Bu maddeleri çı
karalım, zira bu maddelerde kendimizi burada 
teminat altına almak gayreti içindeyiz» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, kurduğumuz müesse
se tarafsız ve hakem rolü oynıyacak bir mües
sesedir. Onun için bu müessesenin esas vazifesi, 
Türk milletini temsil eden ve T. B. M. Meclisi 
(•atisi altına gelmiş, seçilmiş insanların fikirle
rini, düşüncelerini, çalışmalarım öğrenip onlar 
hakkında kanaat sahibi olmak için radyonun va
sıta olmasıdır. Eğer bizim Büyük Millet Meclisi 
Saatimiz basında gerekli değerini bulsa, yalnız 
aktüel konular basında yer almasa da, bütün ilmî 
münakaşalar basında yer alabilse, o zaman Ali 
Dizman arkadaşıma iştirak etmemek müm
kün değildir. Fakat bu mümkün olma
dığına göre bu parlâmentonun çatısı altında 
bulunan bütün arkadaşların fikirlerini, kendi par
tilerinin, görüşü olarak efkârı umumiyeye radyo 
tarafından aksettirmelerinde mutlak surette fay-
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da vardır. Bu da Büyük Millet Meclisi saatinde 
mümkün olabilmektedir. Çünkü bütün millete 
buradaki çalışmalmarı göstermeye imkân yoktur. 
Bu madde ile üzerinde fazla tartışmayla milletve
killeri kendi kendilerini teminat altına almak de
ğil, demokratik rejimi teminat altına almış olu
yorlar. Parlâmentonun çalışmadığını, ciddî konu
lar üzerinde durmadığını kötü niyetle dışarıda 
yayarken, Büyük Millet Meclisi Saatinde Parlâ
mentonun bütün ana konularını 15 dakikaya de
ğil, yarım saate, Zeki Müren'in veyahutta fala
nın şarkılarına değil Parlâmentonun ciddî mev-
zularma ayırarak daha geniş bir yer vermek su
retiyle bütün partilerin görüşünü Naim Tirali ar
kadaşımın çok-vukufla izalı ettiği gibi menfi ve 
müspet bütün görüşleri açıklamalı Türk Milleti, 
Parlâmentosunun ne şekilde çalıştığını, hangi yol
da yürüdüğünü, hangi konular üzerinde durdu
ğunu bilhassa bilmelidir. O bakımdan bu madde
nin kaldırılması değil, bu maddenin daha büyük 
teminatla kanunun içine perçinlenmesi lâzımdır. 

Şimdi, bir arkadaaşımız ifaade buyurdular, 
dediler ki, radyo zaten tarafsızdır, tarafsız olan 
bu radyoyu bu şekilde konuşmak sureti ile bura
da zan altında bırakmayalım. «Bize bir tane misal 
verebilir misiniz radyonun şimdiye kadar ki, ta
rafsızlığı hakkında?» dediler, yanılmıyorsam Sa
yın Halûk Nur Baki arkadaşımız. 

Muhterem arkadaşlar; bizim radyolarımız 
öteden beri taraflıdır. Bunu birçok misaller verile
bilir. Bu arkadaşımıza bir tanesini misal verece
ğim. Onun için konuşurken bir daha burada baş
ka misal istemesinler. Hatırlarsınız, bir partiden 
12 kişi istifa etmişti... («Hangi partiden» sesleri) 
A. P. sinden. Akşam üzeri, saat 5 te" anonslar
da, kısa haber saatlerinde, ertesi günü sabah, öğ
le. akşam ajans haberlerinde bu arkadaşların is
tifası, istifa mektupları neşredildi ve radyomuz 
bu kadar geniş saat bulmuştur ama bundan sonra 
başka partilerden de birçok istifalar olduğu hal
de bunlara radyo aktüel bir haber değilmiş gibi 
yer dahi vermedi. Demek ki, radyo çok güzel ta
raflı hareketlerde bulunabiliyor. Bunu bir misal 
olarak söyledim. Ve geçen sene bütçe müzakere
leri sırasında Muhterem Maliye Vekili Şefik înan 
Beyefendi saatlerce radyoyu işgal ederek karşı
sındaki partiye sövmesini misal olarak vermiyo
rum. Yani tarafsız olarak bu istifa meselesini ve
riyorum. 

26.9.1963 0 :1 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Radyoda söv

mek diye bir şey kalmadı İnsancığım. 

BAŞKAN — Sövmek tâbiri yok. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu da benim 

ölçümdür. Sövmek tâbiri p şekilde küfür değil
dir. Biliyorsunuz, bizim ağzımızdan çıkan bu tip 
kelimeler sizin tarafınızdan sövme olarak değer
lendirildiği için sizin değer ölçülerinize göre lâf 
ediyorum, öyle değerlendirin diye. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu esaslara gö
re, yeni kurduğumuz tarafsız ve tamamiyle Hü
kümetin diktasına, Hükümetin arzusuna göre 
hareket etmiyeceğini kanunla tescil etmekte oldu
ğumuz radyomuzun Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Saatini bihakkin değerlendirebilmesi ve bunu 
bir haber olarak değil, nasıl bir ilâçlamla mevzuu
nu Tarım Bakanlığından ilmî bir konu olarak alıp 
okuyorsa, Türk Parlâmentosunun çalışmaları da 
Türk Parlâmentosunun Riyaset Divanından hiç 
kimsenin şüphe etmiyeceği bir açıklık içinde, nis
pî sistemin icaplarına göre bütün partileri tem
sil eden ve tarafsızlığına hiçbir kimsenin en kü
çük şaibe konduramıyacağı bir divandan geçmek 
suretiyle, sayın sözcünün ifade buyurduğu gibi 
değil, bütün partileri temsil eden Divanın mura
kabesinden geçmek sureti ile radyoya verilmesin
de ve bugünkü haberlerin o gün değil ertesi gün 
verilmesinde dahi mahzur olmıyacaktır. Yalnız ye
lerin mutlak surette realist, olarak verilmesinde de
mokratik rejimin âtisi bakımından fayda olduğu 
için mutlak surette T. B. M. Meclisi saatinin haber 
saati değil doğrudan doğruya bu memleket Par
lâmentosunun bir saati olarak Riyaset Divanının 
tensibedeceği bir esas dairesinde efkârı umumiye-
ye intikalinde fayda vardır. Bu yönden, verilen 
takrirlerin, Naim Tirali arkadaşımızın vukufla 
izah ettiği gerçekler çerçevesi içinde kabulünde 
fayda mülâhaza ederiz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde üzerindeki konuşmalar Umumi Heye

ti kâfi derecede aydınlatmıştır. Müzakerelerin ye
terliğinin oya arzını saygılarımla arz ederim. 

Hatay 
Saki Zorlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza sü
rüyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde üzerinde değiştirge önergeleri vardır, 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
13 neü madde yerine Hükümet tasarısının 

28 nei maddesinin müzakere ve kabulünü teklif 
ederiz. 

îzmir 
Nihat Kürşat 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddenin 3 ncü satırının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Muş 

Sami öztürk 

(Uygun dinleme saatlerinde hergün 15 daki
kadan az, bir saatten fazla olmamak üzere eşitlik 
ve tarafsızlığa riayetkar olarak bir yayın süresi 
Ayırır.) 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanun 

tasarısının 13 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Millet Partisi Grupu 
Adına 

Yozgat Milletvekili 
ismail Hakkı Akdoğan 

(Madde 13. — Ek fıkra) Ayrılacak bu süre 
gerisinde bir bakan ile grup sözcülerinin konuş
malarına eşit şekilde yer verilir. 

BAŞKAN — Aykırılıklarına göre tek tek 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(izmir Milletvekili Nihat Kürşat'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN -— Sayın Kürşat'm değiştirge öner
gesine Komisyon katılıyor mu?. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 36 ya karşı 68 oyla 
kabul edilmemiştir 

(Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılıyor mu?. 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Efendim bir üst taban 
tesbitiue muhalifiz. Bunu Kurumun takdiri du
ruma göre halledebilir. Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Üst taban tesbitine komisyon 

katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum, önergenin 
nazara alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo
ğan'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değiştirge önergesine komis
yon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim, muamele işi 
başka, süre işi başkadır. İzah ettiğim sebepler 
dolayısiyle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor değiştir
ge önergesine, önergenin nazara alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütço konuşmaları : 
MADDE 14 —• Hükümet adına ve Cumhu

riyet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi 
parti grupları sözcüleri tarafından yasama 
meclisleri ıgenel kurullarında (genel "bütçenin 
tümü üzerinde yapılan konuşmalar, sadece 
konuşmayı yapanın temsil ettiği Hükümeti 
veya grupu bağlamak kaydiyle, yarımşar saati 
geçmemek üzere Kurum tarafından yayınla
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Ak
doğan. Buyurun. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) ~ 
Muhterem arkadaşlarım,, Meclis müzakereleri
nin yayınlanmasına dair umumi görüşü havi 
madde biraz evvel kabul edildi. Şimdi mü
zakeresi yapılmak istenen madde ile bütçe 
konuşmaları hakkında özel bir (hüküm koyul
maktadır. Bu özel Mkümde genel bütçenin 
tümü üzerinde yapılan konuşmalarda yarım 
saati geçmemek üzere grup sözcülerinin ko
nuşmalarının yayınlanmasını âmir bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Hepiniz biliyorsu
nuz İd, uzun senelerden beri bütçe müzake
relerinde, yalnız genel bütçenin tümü üzerin
deki müzakereler değil, her müstakil bütçe
nin tümü üzerindeki müzakereler yayınlan
makta ve bu bütçelerin tümü üzerindeki gö
rüşler, haradaki müzakerelere çok kere fay
dalı olmakta ve vatandaşlarımız da bütçele-
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rin sarf yerleri ve istikametten hakkında ge
niş bilgi edinmek imkânı hâsıl olmaktadır. 
Bu bakımdan bendeniz Yüksek Başkanlığa şim
di ıbir takrir vermek suretiyle gerek genel 
bütçenin tümü hakkında, gerekse her müs
takil bütçe hakkında tümü üzerindeki görüş
melerin aynı statükoya tabi olmalarını arz 
ve teklif ediyorum : Yüksek Heyetinizin ka
bulüne mazhar olacağı kanaatiyle hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Buyurun komisyon. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu husus, komisyonda da üzerinde durulan hu
suslardan hiridir. Yalnız arkadaşlarım takdir 
buyururlar ki, genel bütçe aşağı - yukarı 20 
kadar bakanlık vs müstakil daireden müteşek
kildir. Bir 10 kadar da yanılmıyorsam katma 
bütçe vardır. Bunların hepısi hakkında, 
tümü üzerindeki konuşmaların bu madde hük
müne tabi tutulması hakikaten kurumun yayın
larını fazlasiyle işgal eder bir mahiyet arz ede
cektir. Esasen bu müzakereler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi saatinde yayınlanacaktır. Ayrıca 
haber bültenlerinde de verilmesi gayet tabiî ki 
mümkündür ve verilecektir. Aşağı - yukarı bir 
aydan fazla süren bütçe müzakereleri verilecek
tir. Ayrıca bunun yanında Senatonun da mev
cudiyetini bu arada unutmamak lâzım. Kuru
mu diğer vazifelerini yapmakta büyük engeller-, 
le karşılaştıracak böyle bir teklife maalesef ta
raftar olamıyoruz. Yalnız şunu söylemek iste
rim, önemli müzakereler sırasında tıpkı ingi
liz radyosunun yaptığı gibi Kurum, kendi tak
dirine göre Meclisten canlı yayın yapmak ve bu 
canlı yayın sırasında da, muhtelif görüşleri ak
settiren hatiplerin konuşmalarını olduğu gibi 
mikrofondan yayınlaması imkânına daima sa
hiptir. Ve her halde bu imkân yerine göre kul
lanılacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen? Yok.. Değişiklik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanun 

tasarısının 14 ncü maddesinde yer alan (... Ge
nel bütçenin) ibaresi yerine (... Genel bütçenin 
ve müstakil bütçelerin) ibaresinin konulmasını 
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arz ve teklif ederim. 

M. P. Grupu Adına 
/ Yozgat 

ismail Hakkı Akdoğan 
BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı

yor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Hayır, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ISMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
15 nci madde ile ilgili bir teklif yapıyorum, bu 
arada geçmesi lâzım,' mümkünse 15 nci madde
yi okutmayınız, efendim. 

BAŞKAN — Biz önce maddeyi okutalım, 
ondan sonra sizin takririnizi okuturuz. 

Seçimlerde siyasi partilerin yayınları 
MADDE 15. — Siyasi partilerin seçimler sı

rasında radyolardan faydalanma şekil ve şart
ları, seçim kanunlarında belirtilmiş olan esasla
ra tabidir. 

BAŞKAN — Gönderiniz şu önergeyi sayın 
Akdoğan. Evvelâ madde hakkında söz istiyen 
var mı?. Yok. 15 nci madde olarak takdim edi
len ve Akdoğan arkadaşımız tarafından veril
miş bir önerge var, okutuyorum. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Bu maddenin yerine mi 
acaba? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Hayır, araya efendim. 

BAŞKAN — Araya mı efendim? Takriri 
bir okuyalım bakalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanun 

tasarısına aşağıdaki metnin onbeşinci madde 
olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 

M. P. Grupu Adına 
Yozgat 

İsmail Hakkı Akdoğan 

T. B. M. Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi toplantılarında Hükümet adına 
yapılan konuşmalar naklen radyoda yayınlan
dığı takdirde aynı mevzuda grup sözcülerinin 
yapacakları konuşmalar da naklen radyoda ya
yınlanır. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — İştirak ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergenin 15 nci madde olarak nazara alınma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde redak
siyon için komisyona verilmiştir. 

Bu suretle 15 nci madde 16 ncı madde ol
muştur. Denim okuttuğumuz 15 nci madde 
üzerinde söz alan arkadaşımız yok. Bu madde
yi 16 ncı madde olarak oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî güvenliğe dokunan haller 
MADDE 17. — Başbakan veya görevlendi

receği Bakanlık millî güvenliğin açıkça gerekli 
kıldığı hallerde, bir haber veya yayım menetme
ye yetkilidir. Men karramın yazılı olması veya 
sözlü ise, derhal yaziyle tekrarlanması şarttır. 

Bu men kararları aleyhine açılacak iptal dâ
valarında tebligat, müracaat tarihinden baş-
lıyarak kırksekiz saat içinde yapılır; cevap ve ce
vaba cevap süreleri onar gündür; bu sürelerin 
tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde ka
rar verilir. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Nihat Erim. Mad
de hakkında. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem arka
daşlar, bu maddede Hükümet Başkanına çok 
lüzumlu, yerinde bir yetki tanınmaktadır. Hat
tâ, bence, bu yetki komisyon tarafından biraz 
fazlaca sıkıştırılmış, tahdidedilmiştir. «Millî gü
venliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde» den
miştir. Sadece «Millî güvenliği gerekli kıldığı 
hallerde» demek daha doğru olurdu. Korkarım 
ki, bu «açıkça» kelimesi radyo kurumunun ilgi
lileri tarafından itirazlara kapıyı açık bırakmak 
gibi bir yoruma tâbi tutulmaya kalkılsın. Buna 
imkân vermek, böyle bir yoruma imkân ver
mek, her halde devlet menfaatleri bakımından 
doğru olmaz. İkincisi; şahsan ikinci fıkrada bu 
karar aleyhinde idari kaza merciine müracaat 
edileceğinin bilhassa tasrih edilmiş olmasını da 
şu anda kavramış değilim. Kim gidecek idari 
kaza merciine? Kurum mu gidecek, fertler mi 
gidecek? Ne maksatla gidecek, neyi iptal etti
recek1? Niçin iptal ettirecek?... Belirtilmemiştir. 
Bu noktada da bir vuzuha ihtiyaç vardır. Bel

ki maddenin metninde doğrudan doğruya gö
rülmüyor, ama zannediyorum ki, yeri burası
dır. 

Biri ikinci mülâhazam daha var. Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun tarafsız olması 
çok yerindedir, bir zarurettir. Bir demokraside 
Radyo - Televizyon Kurumu tarafsız olmalıdır. 
Fakat, bağımsız olmalı mıdır? Şüphesiz ki, ha
yır. Devlete bağlı Radyo ve Televizyon Kuru
mu gibi bir kurum bağımsız olamaz. Esasen ka
nunda da bağımsızlığı teklif edilmemiştir. Muh
tariyetin tercümesi, öz Türkçesi olarak özerk 
terimi kullanılmıştır, özerkliği getiren birinci 
madde, «Türkiye Radyo - Televizyon adiyle, 
tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu iktisadi te
şebbüsü kurulmuştur» diyor. Bu özerklik ka
nunlarımız bakımından, tüzel kişiliğin faaliyet
leri bakımından yerindedir. Fakat, bu özerkliği, 
tarafsızlığını muhafaza etmek, ihlâl etmemek 
şartı ile, icradan tamamen uzak, icra hiçbir işe 
karışmaz, şeklinde yetkilerle Kurumun teçhiz 
edilmesi şeklinde anlamaya imkân yoktur. Ve 
böyle bir anlayış tarzı da zararlı olur. Şimdiye 
kadarki maddelerde şimdi arz edeceğim hususu 
temin edici, açıkça tammalayıcı bir tanzime 
Taslamadığı m için, işe vuzuh getirmek bakımın
dan bir misal arz edeceğim. 

Başbakan menfi olarak maddedeki bu yet
kiyi kullanabiliyor. Falan haber millî güvenli-
ğe açıkça aykırı diyecek ve neşrettirmiyecek-
tir. Peki Başbakan müspet olarak radyo üzerin
de hiçbir yetkiye sahibolmıyacak mıdır? Yani 
Türkiye Cumhuriyetinin icra yetkisini yürüten 
Bakanlar Kurulunun başında bulunan zat, me
selâ dış münasebetlere taallûk eden, dış politi
kaya taallûk eden bir hususta radyoda zararlı 
olabilecek, dış politika bakımından doğrudan 
doğruya millî güvenliğe dokunmıyan konularda 
da yetki millî güvenliğe açıkça aykırı sayılmıya-
cak olan bâzı haberlerin Türkiye'nin dış politikası 

dış menfaatleri bakımından, mütemadiyen rad
yo bültenlerimize girmesinde bilerek veya bil-
miyerek, istiyerek veya istemiyerek, onun tira
jını yapan memurlar anlıyamadıkları için kon
masında zarar vardır. Bu zararı önleyici bir te
şebbüs olmıyacak mı, bir yetki sahibi bulunmı-
yacak mı? 

Mevzuu biraz daha açayım : Bugün dünya 
üzerinde radyolar ieadedildiği andan itibaren 
bir radyolar harbi cereyan etmektedir, Muhte-
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lif ajanslar vardır. Reuter, Tass, Tansung, 
Asosiyeted Press, United - Press ajansları var. 
Bizim de Anadolu Ajansımız var. Bu ajansla
rın her biri, hangi devletin ajansı ise, o dev
letin namü hesabına dış politika mevzularında 
zaman zaman balonlar uçururlar. «Tendanci-
eııses» denilen haberleri imal ederler, şişirirler. 
Bunları gayet ustalıkla kendi bültenlerine ko
yarlar. Veya diğer ajans bültenlerine geçir-
miye çalışırlar. Ve bunu o kadar incelikle ya
parlar ki bunu, ancak Dışişleri bakanlıkları, 
Dışişlerinin hattâ her servisinin değil, Dışişleri
nin politikayı idare eden' servisleri farkederler 
ve bunları kendi kaynakları vasıtalarıyle haber 
alırlar. Bizim Radyo - Televizyon Kurumumuz 
o kadar ince hesaplar içerisinden nasıl çıkacak
tır1? Hükümet bunları farketti, Dışişleri Ba
kanlığının bundan haberi oldu; Başbakana 
haber verdi. Başbakan da ikaz ediyor, Radya -
Televizyon Kurumunun, dikkat ediniz, falan 
ajansın ve falan haberi koymayın veya koyun 
diyor ve Radyo İdaresi bunu dinlemiyor, yahut 
gaflet ediyor. Radyo - Televizyon Kurumu bu 
derece serbest mi bırakılacaktı? Burada Genel 
Müdürü azletmeye gitmek zannediyorum doğru 
değildir. Genel Müdürün bir kabahati yoktur. 
Çünkü Yönetim Kurulu hakim Yönetim Kurulu 
saltçoğunlukla karar alıyor ve gaflette ısrar 
ediyor. Bence burada Başbakana bu konuda 
dış politika, dış münasebetler, dış menfaatler 
konusunda bir de müspet yetki tanımalı menfi 
yetkilerin yanında. Arkadaşlar, Devlet para-
siyle kurduğumuz kanunla kurduğumuz müesse
seler nihayet Devlete millete dış menfaatleri 
her sahada Hükümetin hizmetinde edebilmeli, 
etmeli. Bu, rahatça olmalıdır. Onun için bu 
mülâhazaları herhalde komisyon da düşünmüş
tür, bu noktalar üzerinde durmuştur. Belki 
kanunun başka maddelerinde, başka hükümler 
veya bendler, benim bu mülâhazalarımı, bu 
endişelerimi giderici mahiyettedir. Ama her 
halde komisyon bu noktada Yüksek Heyetinizi 
aydınlatırsa, yaptığımız işi bilmiş olarak yapa
rız ve eksik bir nokta kalmışsa, vakit geçmemiş
ken o eksiği de tamamlamak fırsatını bulunruz, 
teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kırca, grup adına konu
şacak arkadaşlarımız olacak, bunlara cevap 
vermek için lütfen biraz sonra söz alınız. 
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Sayın Yılanlıoğlu, sizde mi grup adına konu

şacaksınız? 
Buyurunuz Sayın Kürşat. 
A. P. GRUPU ADINA NİHAT KÜRŞAT 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Yüksek He^ 
yetinizin bu maddenin ehammiyetni müdrik ola
rak üzerinde hassasiyetle duracağından emin 
bulunmaktayım. Zira bu madde aynen kabul 
edildiği takdirde radyolarımızın muhtariyeti 
mevzuunda beslenen ümitlerin bir anda uçup 
gitmesi mukadderdir. 11 nci madde güzel ve 
ileri prensipler getirmiştir. Bu maddede ikti
dar - muhalefet münasebetlerinin radyoda ta
rafsız bir şekilde işlemesi mümkün kılınmıştır. 
Pratik ve âdil esasların ciddi bir tatbikat ile 
her türlü şikâyet ve münakaşaları önliyeceğihe 
inanıyoruz. Fakat bunun hemen arkasından 
gelen 16 ncı madde; bu iki maddenin çelişmesi 
mukadderdir. Dün de ifade ettiğimiz gibi meni-
leket gerçeklerine aşina insanlar olarak bizler, 
16 ncı madde muvacehesinde 11 nci maddenin 
rahat işliyeceğine inanmıyoruz. Ne olacak? 
İzah edelim : 

Hükümetin bir bildirisi ve onun adına yapı
lacak konuşmalara Hükümet dışındaki siyasi 
partiler, yani muhalefet cevap verecek. Bu 
cevaplar siyasi atmosferin icabı hazan sert ve 
aşırı olabilir veya iktidar, cevapları böyle 
görebilir. Bundan sinirlenir. İktidarların sinir
liliğinin nelere müncar olduğunu hepimiz yaki-
nen biliyoruz. İktidar, «Ben bu konuşmada 
millî güvenliği isal eden hususlar gördüm. Bu 
cevabı yayma!» diye emir verecek. Böylece 
bir şey olur mu, olmaz mı? Buna karar verme
den 18 yıllık siyasi mücadelelerimizi hatırlama
nızı istirham ederim. Muhalefete, yargı orga
nına başvurup bu kararı iptal ettirme hakkını 
tanıyoruz. Bir bakıma güzel görünen esasın 
doğuracağı netice muhalefeti avutmak ve uyut
maktan ileri, gitmiyecektir. Danıştaya başvur
dunuz, tetkik ve karar safhalarımda bu kanun
la kısalttınız. Komisyonda, biz değil, hukukçu 
olmadığımız için biz değil, fakat bu mevzuda 
mütehassıs tatbikatçılar, bu şartlar altında 
bile, bu sürelerin kısaltılmış olması halinde 
bile, bu karalann üç - dört aydan evvel istihsal 
edilemiyeceğini ittifakla ifade ettiler. Şimdi 
size sorarım: Başvekilin bu tasarrufunu iptal 
ettirmekle, 4 ay 5 ay sonra iptal ettirmekle 
muhalefet ne kazanacaktır? Hükümetin ver-
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diği cevap, muhalefetin Hükümete verdiği ce
vap 3 - 4 ay sonra yayınlanacak, bu arada ise 
hâdiseler tavsamıştır, umumi efkâr yeni yeni 
görüş ve kanaatlerin tesiri altına girmiştir, se
çimler bitmiş ve kısacası atı olan üsküdarı geç
miştir. Sayasi tartışmaların sıcağı sıcağına te
sirler ika ettikleri, kimsenin inkar edemiye-
ceği bir husustur. Şimdi gene 16 ncı madde 
muvacehesinde Anayasa ile teminat altına 
alınmış ve 18 nci madde de yerini bulmuş olan 
cevap hakkının, nasıl ihlâl edilebileceğini izah 
edeyim: Hükmi ve hakiki şahısların radyo 
yayınlarına karşı cevap hakkını tanıdık. Mad
de büyük gayretlerle hem Anayasanın âmir 
hükmüne uygun, hem de teknik bakımdan ko
lay işliyecek demokratik bir şekilde tedvin 
edilmiştir, mükemmeldir. Ama 16 ncı madde 
karşısında işlemiyecektir veya zaman zaman işle-
miyecektir. Şahısların cevapları ayni mülâhaza
larla Başvekil tarafından neşirden menedile-
cektir. Hattâ 18 nci maddeye göre mahkeme 
ilâmı haline gelen cevap dahi... 

BAŞKAN — Sayın Kürşat, maddelerde 
bir yanlışlığınız oluyor. 15 nci maddede yeni
den, şimdi yapılan değişikliklere dikkat ederek, 
konuşunuz. Okuduğunuz maddeler bir fazla 
olacak. 

NİHAT KÜRŞAT (Devamla) — 18 nci 
maddeye henüz gelmiş değiliz, efendim 16 yeri
ne 17 yi konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçiyor, onun için 
lüzumludur. 

NİHAT KÜRŞAT (Devamla) — Değil efen
dim, değil. Bu maddeye göre mahkeme ilâmı 
haline gelen cevap dahi Başvekil tarafından 
menedilelbilecefctir. Burada bir açıklama yap
mak mecburiyetinde kaldığım için müteessirim. 
Komisyonda bu endişesini ileri süren bir üyeye, 
Sayın Sözcü Kırca «Mahkeme kararını da Baş
vekilin aynı şekilde infaz ettirmiyebileceğini», 
ifade etmişti. Dün bu yolda sorulan bir suale 
cevap verirken, 

«Başvekilin bu salâhiyetinin mahkemeden 
geçmiş kararlara teşmil edilemiyeceğini» ifade 
eden gene aynı sözcü olmuştur. Demekki ken
disinin de bu mevzuda belirli bir tek görüşü 
yoktur. 16 ncı madde muvacehesinde, seçim 
kanunları ile tanınmış ve bu kanunun 15 nci 
maddesinde yer alan (seçimler de siyasi parti-
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lerin radyolardan faydalanma hakları) da zaman 
zaman selbedilecektir. Muhterem arkadaşlar, 
bütün bu endişelerimizin kaynağı, iktidarın 
basma tanıdığımız böyle bir yetkinin istinadet-
tiği mefhumun karakteridir. Millî güvenlik 
nedir? Kesin tarifi yapılabilir mi? Millî gü
venlik nerede başlar, nerede biter, sınırlan 
nedir? Bu maddenin müdafaasını yapan sayın 
sözcü bile dün, 

«Millî güvenlik zaman ve mekâna göre mâna 
ve kıymet alır» dediler. Böylesine indî \e 
izafi bir mefhumun iktidarîn tutumunda muha
lefet aleyhine nasıl işliyeceğini tahmin etmek 
için kâhin olmaya lüzum yoktur. Bu madde 
tatbikatta da teknik bakımdan büyük bir keş
mekeş yaratacaktır. Başbakan radyo yayınla
rının metinlerini önceden nereden bilecektir ki, 
menedebilsin. Demek ki şekli ve işleyiş tarzı 
ne olursa olsun, adına rahatça sansür diyebi
leceğimiz bir sistem doğacaktır. Anayasa bu 
sistemi reddetmiştir. Çünkü ister başında, ister 
radyoda olsun sansür demokratik nizam ile bağ
daşamaz. 

Arkadaşlar, daha saymakla bitirilemiyecek 
mahzurlar dolayısiyle, bu maddenin getirdiği 
istisna bütün bir muhtariyet sistemini boza
caktır. Millî güvenlik gayri siyasi bir teşekkül 
olan Yönetim Kuruluna bırakalım millî güven
lik mahzurunu gayri siyasi bir teşekkül olan 
Yönetim Kurulu takdir etsin. Radyoların ba
şına memleketin mümtaz, Devlet, ilim ve sanat 
adamlarını getiriyoruz. Millî güvenliğin icap
larını yerine getirmekle onların vatan perverane 
dikkatlerinin tam bir hassasiyetle sarf edecekle
rine inanmalıyız. Aarkadaşlar, halbuki sırf 
Başvekilin, Bakanlar Kurulunun mesuliyet 
noktasına sarılarak bir muhtariyeti bertaraf 
edici yollara gitmekten sakınmalıyız. Bu mad
deyi getirenlerin ve müdafaa edenlerin, yıllar 
yılı radyonun tarafsızlığını istemiş, partizan
ca yayınlardan şikâyet etmiş, aynı siyasiler 
olduklarını görmek, bizi hayretler içerisinde 
bırakmıştır. 17 nci maddenin metinden çıkarıl
masını teklif ediyor ve buna mütedair takriri
mizi riyasete sunuyoruz. Takdir Muhterem 
Heyetinizindir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kırca grup sözcüleri 
vardır. Şimdi mi konuşmak istiyorsunuz? 
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GEÇİCİ KOMİSYON ıSÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz, komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
evvelâ Sayın Nihat Erim'e mevzuun mesuliye
tini tamamiyle müdrik bir muhteva taşıyan 
konuşmasından dolayı teşekkür ederim. Bu 
konuşması elbette ki bu .kanunun tatbikatçıla
rına ve yorumcularına ışık tutacak mahiyette
dir Millî güvenlik mefhumunun, hukukî muh
tevası ve tarifi üzerinde söylediklerine komis
yonunuz aynen iştirak halindedir Kendisinin 
«açıkça» kelimesinin dahi buradan çıkmasını 
isteyişi 'karşısında komisyon Daniştayın mura
kabesi sırasında buı kelimenin önemli bir rol 
oynıyabileceği imüîâlhazasiyle iştirak etmemek
tedir Şunu arzu ettik; eğer" millî güvenlik 
mefhumu üzerinde genel müdürlük veya yöne
tim kurulu ile Başbakan veya 'görevlendireceği 
Bakan arasında bir ihtilâf çıkarışa; böyle bir 
ihtilâfta Başbakanın veya görevlendirdiği Ba
kanın haklı olduğu, açıkça belli olacak bir ma
hiyet taşımalıdır İşte Daniştayın bakacağı1 hu
sus budur. 

Muhterem arkadaşlarım, Nihat Kürşat ar
kadaşımızdan özür diliyerek beyan edeyim ki, 
bu Mecliste yer alan herkesin insaf ile müta
lâa eittiği takdirde kabul buyurması icabeden 
bir husus memleketimizde, belki her memleket
ten 'daha önemdi bi'r mahiyet arz ıeden millî gü
venlik diye bir dâvanın mevcudolduğudur. Rad
yonun tarafsızlığı evet, radyonun muhtariyeti 
evet, lama şu (memlekette, insafla Yüce Heye
tinize ve efkârı umuımiyeye hitabediyorum, 

. Millî Güvenlik diye de bir problem mevcut de
ğil midir?. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Güvenlikten 
Yüce Meclise karşı ımesuıl olan kurul, onun 
yönetim kurulu veya genel müdürü değildir. 
Millî Güvenlikten Yüce Meclislere karşı mesul 
olan, Sayın Nihat Erim'in de mükemmel şekil
de ifade buyurdukları gibi, Hükümettir. Sa
yın Nihat Erim kurumun muhtar olmasının, 
bağımsız olmasının, muhtariyet adına ve tarafa 
sizlik adına Devlet içinde, Devlet veya Hü
kümet üstünde bir kudret olması demek ol-
ımadığı tezini pek beliğ bir şekilde, benden 
çok daha mükemmel şekilde ifade buyurdular. 
Biz bütün bu kanunu tedvin ederken, Hükü-
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metin payını ve kurumun payını, Allanın hak
kını Allaha, Sezar'm hakkını Sezar'a vermek 
ıgiıbi ortadan ayırmayı mümkün mertebe ^ene
mek suretiyle, denemeye cüret etmek suretiyle 
gerçekleştirmek istedik. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin ha
zırlanması ve müdafaasında ben de oldukça -
önemli bir rol oynadıım. Sayın Nihat Kürşat'ın. 
bahsettikleri kimselerden biriyim aynı zamanda. 
Uzun yıllar radyonun rafasızlığından şikâyet 
etmiş olanlardanım. Fakat dikkat buyurulma-
sını Yüce Meclisten istirham ederim ki, burada 
ımevzuuhahsolan şey yüksek menfaatler adına 
hattâ millî güvenlik adına Başbakanın radyo
ya bir haberi tahrif etmesini emretme yetkisi 
değildir. Burada imevzuubahsolan şey açıkça 
millî 'güvenliğe aykırı bir haberi menetme yet
kisinden ibarettir. Millî ıgüvenlik bu haberin 
tahrifini icabettiriyor, tahrif ettir öyle yayımla! 
Hiçbir Başbakan bu kuruma böyle bir emir 
veremiyecektir. Bu hâtıralar bu kanunla, bu1 

Anayasa ile çoktan beri uzaklaşmış gitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarıım, böyle olmadığını dü
şünenlere ikinci fıkra bi'r yıol açıyor. Danışta-
ya ıseri ımuıhakeıne usulü ile gitmek... Danış
tay hemen kararını veremiyecektir, deniyor. 
Buradaki murakabe usulünün ehemmiyetine 
Yüce Meclisin dikkatini çekmek isterim. Da
niştayın velev 3 ay sonra açıkça Millî Güvenli
ğin icabettirmediği bir halde, Başbakanın veya 
onun •görevlendireceği Bakanın men yetkisini 
kullandığını ilân ile, Türk Milletine, Türk ef
kârı umumiyesioıe ve hattâ dünyaya ilân etmesi 
rizikosu mevcutken; haysiyetli hiçbir Başbaka
nın Iböyle bir yola, içinde mesuyliyet duygusunu 
duymadan, Millî Güvenliğin açıkça emrettiği 
menfaatleri Devlet .adamı mesuliyeti ile omuz
larında bütün ağırlığı ile hissetmeden karar 
veremez arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından bra
vo sesleri, alkışlar) 

Ama, biız Ksomİisyion olarak, Başbakanın nan
iği partinin, hangi iktidarın, hangi devrin Baş-
ibalkanı lolursa olsun, Türkiye'nün realislt olarak 
(gördüğümüz gerçekleri' karşısında böyle bir 
'yetkiye sahip kılınımasını zaruri görüyoruz, Bu 
Ibaşlbalkan ne bugünün başbakanıdır, ne dünün, 
ne yarının barbakanıdır; Türkiye Cumhuriyeti
nin, hamgİ partiye mensulbolursa ıdlsun, millî 
/güvenliğin açılkça gerektirdiği şartları aynı va-
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itanısevierlilk ölçüsünde takdir edeceğinden emin 
lOilduğumuz ıbaşib akandır. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Komis-
<yond'a Sayın Şükrü Akkan arkadaşımın sordu
ğu bir suali iyice kavrıyamıyarak kendisine bir 
cevap verdim. Bu cevabımın yanlıışlığıhı dalha 
/orada kendisine Komisyon huzurunda ifade et
tim. Herlkes halta edelbJlir. Bendeniz de edebi-
lirim ve o zaman etmişimdir de. Fazilet şudur 
iki, imısan İhatasını düzeltmesini bilmelidir; dü
zeltmişim, dün de burada ^açılkca ifade edip 
ızajbıtlara -geçirmişim ki, Anayasanın 138 nci 
maddesinin üçüncü, fıkrasının 2 nci -cümlesi, 
«Yasama ve yürütme organları ile idare, malh-
Ikeme kararlarına . uymalk aorundadır. Bu or-
ıganlar ve iildare mahkeme kararlarını hiçlbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez.» Idemdktedir. 

Nasıl ki, Danıştay, Barbakanın men ka
rarının açıkça millî güvenliğin icaplarını yeni
ne götiirmelk maksadı ile alınmadığını taikdiret-
ıme yetkisini tanıyoruz. Düzeltme ve cevap met
nini gönderen, mahkemeye de bu takdir yetlki-
ısinli tanıyoruz. Düzeltme ve cevap metni mah
kemeden geldiği takdirde; Anayasanın bu âmir 
Ihıülkmıü karşısında, bu kanunun 17 nci mdade-
sinin işlemesine imlkân ve ihtimal tasavvur edi
lemez arkadaşlar. Bu ifadelerimin kendisini tat
min edeceğini talhmin ederim. 

Maddenin 2 nci fıkrasının konuşunun sebep
lerimden (bir tanesi de şudur: Esasen Anayasa
nın 114 nc!ü maddesinin 1 nci fıkrası, «Idare^ 
nin bütün eylem ve işlemlerinin kazai denetim 
altında olduğunu söylüyor.» Binaenaleyh, <bu 
men kararları bu 2 nci fıkra olmasa idi dahi, 
Danıışltayda iptal dâvalarına mevzuu teşkil ede-
Iblirdi. Bu Anayasa, hikmeti Hükümet mülâlha-
ızası ile Hükümet tasarrufu teorisini köklünden 
yıkan nâdir Anayasalardan birisidir. Burada 
daha ileri gidilerek denmiştiir ki, ibu iptal dâ
vası serti muhakeme usulü ile görüleoelktir. Ni
çin? Başlbalkan böyle bir kararı alırken bilsin 
ki, üç ay sıonra mı, 4 ay sonra mı ama seri bir 
sekilide her halükârda, Danıştay'da iptal dâva
larının .görülmesinde geçen normal müddet -zar-
ıfıınlda değil, çok daha erken, efkârı umumiye 
karşısında Danıştay tarafından mahcubedilelbi-
lir. işte bu yeltiki bu şekilde tatlbilk edilecektir^ 
Benim ve Eomisiyondaiki ekseriyetin kudretinin 
iyettiği niilslbetlte millî güvenliğin açıkça gerek-
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İttirdiği memleket menfaatlerinin müdafaasını,, 
muhafazasını arzu ediyorsak Ibunun muhafaza 
ve müdafaası için tanınacak bir yetkinin hu
kukî teminatlarla daha fazla çerçevelenmesi, 
Ibizim görüşümüzce, mümkün 'değildir. Daha 
fazlla çerçevelendirefbilen çıkarsa 'bunların gö
rüşlü ellbelbte ki, münakaşa ve müdafaa edilmek 
mümkündür. 

BAŞKAN — C. K. M. P. Meclis Grupu laldı-
na Sayın Yılanlıoğlu. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAK
KI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Muhte
rem arikadaşlarım, evvelâ 16 nci yaJhüt 17 nci 
ımadde üzerinde Nihat Kürşat Beyefendinin fi-
ikirler'iıne, ıbemen hemen tamamen, Nihat Erim 
Beyefendinin fikirlerine de kısmen iştirak etti
ğimi arz etmek isterim. («Anllaşılmııyor söyle
dikleriniz», sesleri) («Parti adına mı konuşu
yorsun?», sesleri) («Grup adına mı konuşur 
ylor, Reis Bey?», 'sesleri) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu -adına ko
nuşacağını Ibaşta söyledim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Simidi ben söız istedim, Reis Bey Grup 
adına dedi, ben kendi adıma konuşacağım, 
Grup adıma konuşmıyacağım. Grup adına den-
ıdi, 'biz de çıktık. Bunu samimiyetle itiraf ede
yim, oyun yapmış olmıyalım. 

BAŞKAN —• Buyurun devam eldin, şahsımız 
adına konuşun. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Çünkü grup adını istismar edemem. 

Kbmisyon isöızeüsü Sayın öoşjkun Kırca ar
kadaşımızın konuşmasını dinledim. Eğer, haki-
Ikalten, 'bendenizi tatmin etmiş alsaydı huzuru
muzu işgal etmiyecektim. 

Muhterem arikadaşlarım, yeik nazarda şu 
17 nci maddeyti okuduğumuz -zaman kaibu! et
mek için uzun uzun müzakere yaptığımız tarafsız 
Radyo - Televizyon Kurumunun bu madde ile 
tarafsızlığına hücum edildiğini, bu maddenin ta
rafsızlığının zedelediğini ve şunu da ilâve ede
yim, Anayasanın ruhuna aykırı hareket ettiğimi
zi belirtmek isterim. Benim kanaatim budur. Ben 
bu maddeye parmak kaldırırsam, bu madde kabul 
edilirse, Anayasanın ruhuna aykırı hareket 
ettiğime kaani olacağım. Zira basın hürdür, Ana
yasa bunu temin etmiştir. Şimdi, Başbakan, ta
rafsız olarak kurduğumuz bir kurumun' verdiği 

544-



M. Meclisi B : 142 
habere müdahale eder, meneder de gazetelerin ve
receği habere neden müdahale etmez? Millî güven
liğe aykırı haberleri gazeteler veremez mi? Ga
zete efkârı umumiyeye millî güvenliğe aykırı 
olan bir haberi aksettiremez mi? Gazete ile, taraf
sız bir kurum kuruyoruz, Hükümet emrindedir. 
Hükümetin emrinde ise bu kurumun idaresini de 
biz, 4 ncü madde ile yönetim kuruluna veri
yor. Yönetim Kuruluna seçeceğimiz insanla
rın da millî güvenliğe aykırı haberleri takdir et
meleri lâzımdır. Eğer bunu takdir etmekten âciz 
insanların eline veriyorsak bu Kurumun idaresi
ni, o zaman bu Kuruma lüzum yok arkadaşlar. 
Devlet sırtına mütemadiyen masraf yüklemiye-
lim. Eskisi gibi Hükümete bırakalım idare etsin. 
Başbakan emir versin, menetsin. Basın - Yayın 
Bakanının yetkisine bırakalım, istediği haberi 
versin. Yahut radyo evinin idaresine bırakalım. 
Böyle kanuna ne lüzum vardır. Biz demokratik 
nizamın müesseselerini getiriyoruz. Biz Anaya
sanın ruhuna uygun kanunları kabul ediyoruz. 
Bu memlekette demokratik nizamın kökleşip yer
leşmesi için çırpmıyoruz arkadaşlar. (Alkışlar) 
Bu madde nedir? Başbakan millî güvenliğe açık
ça aykırı olan haberleri nereden haber alacak? 
Radyo eğer verdi ise bunu menetmenin faydası 
nedir? Her gün verilecek olan bu haberleri Baş
bakan mı kontrol edecek? Başbakanın vazifesi 
bu mudur? Evet, Başbakan millî güvenlikten 
sorumludur, 1 nci derecede sorumlu adamdır 
ama, Hükümet adına bir kurum kuruyoruz, 4 - 5 
Bakanlığın da üyesi vardır... 

Coşkun Kırca arkadaşımız; «Bu memlekette 
millî güvenliği yalnız Başbakan takdir eder, mil
lî güvenliğe aykırı hareketleri yalnız Başbakan 
takdir eder.» dediler. Muhterem arkadaşlarım, 
bu memleketi seven her insanın, cahilinden mü
nevverine kadar, millî güvenliğe aykırı hareket
leri tasvibetmiyeceğini kabul etmemiz icabeder. 
Ve bahusus böyle bir Kuruma seçeceğimiz kim
selerin, millî güvenliğe aykırı hareketleri takdir 
edecek durumda ve karekterde ve kalitede olma
larını da düşünmemiz icabeder. Rasgele adam 
seçmiyoruz buraya. 

Şimdi arkadaşlar aşağı - yukarı bu maddenin 
sakat taraflarını güzel bir şekilde belirttiler. 4 
ncü maddede Yönetim Kurulunun vazifeleri be
lirtiliyor. Yönetim Kurulunun nasıl seçileceği 
de yazıldı, kabul edildi. Şimdi bu maddeyi koy
makla bir kere bu kurumun tarafsızlığına, Ana-
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yasanın ruhuna aykırı hareket etmekteyiz. Ben 
bir önerge hazırladım, bu madde ya tamamen çı
karılsın, yahut da komisyondan istirham ediyo
rum, millî güvenliğe aykırı bir haberin verilece
ğine muttali olunca, Hükümeti; bunu bu 
kuruma bildirmelidir. Bu Kurum da karar ver
melidir. Biraz evvel bu radyo ve televizyon ko
nusunda ancak bu Kurum karar vermelidir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Niçin Anayasa
ya aykırıdır? Onu izah edin. («Milletvekiline 
sual sorulmaz.» sesleri.) 

ISMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — iki senedir Parlâmentoda çalışıyorsunuz. 
Milletvekillerine soru sorulmaz. Ben Komisyon 
Sözcüsü değilim. Başkanlığın da böyle şeylere 
müdahale etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — ikaz • ettim, Yılanlıoğlu. Siz 
duymadınız geliba. Oturduğu yerden daima lâf 
atar. Sayın Oğuz'a ikazda bulundum. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Arkadaşlarımın anlayışına bırakıyorum. 
Anayasanın maddelerini de getirin. Böyle bir 
kanun maddesi Anayasaya aykırıdır. Başbakan 
her hangi bir haberin neşrini menedecek. Böyle 
şey demokratik memleketlerde olamaz. Var mı? 
Ben komisyon sözcüsünden istirham ediyorum. 
Ecnebi memleketlerde, demokrasinin hâkim oldu
ğu memleketlerde böyle bir madde kabul edilmiş 
midir? Hiç tahmin etmiyorum ama belki varsa, 
hata etmişlerdir. (Gülüşmeler) Bilmem Alman
ya'da, Fransa'da var diye ben bunu uygun 
göremem. Böyle bir madde kabul edilemez, is
tirham ediyorum, önergem kabul edilsin. 

'BAŞKAN — Saym Oğuz, 'karşılıklı müna
kaşa yok. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı konuşacaksınız? 

Buyurun Saym Arar.? 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Grup adına. 
BAŞKAN — Buyurun, M. P. Grupu adına 

Sayın Arar. 
M. P. GRUPU ADINA KÂZIM ARAR 

(Çankırı) — Muhterem arkadaşlar, değişikli
ği ile 17 nci madde haline gelen bu madde ben
den evvel grup adına konuşan ve şahısları adı
na konuşan arkadaşlarımın düşüncelerine mu
vazi olarak, anti demokratik telâkki ettiğimiz 
bir maddedir. Böyle bir maddenin siyasi isti
haleler geçirmiş bir memleketin Yüce Parla-
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mentosunda yer almaması iktiza eder. Bunun
la beraber sayın komisyon sözcüsünün beyan 
ettiği gibi, bir millî güvenlik mevzuu da var
dır arkadaşlar. Evvelâ bunu kabul etmemiz 
lâzımgelir. Yalnız tatbikattaki aksaklıklar bizi 
öteden beri daima her meseleye şüphe ile bak-
tırmıştır ve bu endişelerimizi zaman zaman izha
ra vesile olmuştur. Bu bakımdan biz bu mad
denin tasarıdan tamamen kaldırılması husu
sundaki katî beyanımızda ısrarla beraber, Yü
ce Meclisin iltifatına mazhar olmadığı takdir
de bu maddeye, eksik kalan bir iki fıkranın ek
lenmesini Yüksek Meclisten rica edeceğiz. Bu
rada tasarının 15 nci maddesinde «her şeyden 
evvel siyasi partilerin seçimler sırasında rad
yolardan faydalanma şekil ve şartları, seçim 
kanunlarında belirtilmiş olan esaslara tabidir». 
Denmiş olmasına rağmen bunun ileride millî 
güvenlik veya ona muvazi bâzı bahanelerle or
tadan kaldırılması endişesiyle bu maddeye ikin
ci fıkra olarak şu hususun eklenmesini teklif 
ediyoruz: Siyasi partilerin, seçimler sırasında 
radyolarda yapacakları konuşmalar hakkında 
bu madde hükmü uygulanmaz» 

Yine bu maddeye; «men'i halinde alakalı
lara 24 saat içinde men kararının metni ay
nen tebliğ olunur» fıkralarının da eklenmesi 
ricasiyle huzurunuzu terkediyorum. Teşekkür 
ederim. Ve Ibu mevzuda da Başkanlık Divanı
na takririmi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erim. (A. P. den «ek
seriyet» yok sesleri) efendim, ben zaten öner
geleri oylamıyacağım, şu konuşmaları bitirelim. 
Arkadaşlar dışarıdalar biliyorsunuz. 

Buyurun Sayın Erim. 
NlHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar; itiraf edeyim ki, ben yeni numara-
siyle, 17 nci maddeden, Sayın A. P. sözcüsü sa
yın arkadaşımızın ve M. P. den konuşan iki 
değerli arkadaşlarımızın çıkardıkları mâna
yı çıkaramadım. 

Şimdi arkadaşlarım, evvelâ meseleyi gayet 
ıaçik olarak ortaya koyalım. Bu kanundan ev
vel radyo tamamen icra kuvvetinin elindedir, 
her türlü tasarrufta bulunabilir, radyonun ya
yınlarını, yalnız millî güvenliğe açıkça aykırı 
olduğu mülâhazasiyle değil, siyaseten uygun 
bulup bulmama noktasından da istediği gibi tan
zim edebilir. Biz böyle bir rejimden, bu kanu
nun getirdi bir rejime geliyoruz. Ve af buyur-
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şunlar, müesseseleri bağımsız ve siyasette so
rumsuz kılmakta sonuna kadar ıgidilirse bu Dev
let idare edilemez arkadaşlar. 

Burada bir misâl vereyim, yeri geldi: İkinci 
Dünya Harbinden evvel İspanya Cumhuriyeti, 
Anayasasını profesörler hazırladılar. Mükemmel 
mazisi bakımından ikusursuz, tarafsız bir 
idare ıkunmaya o kadar dikkat ettiler ki ; Ana
yasa işlemedi, ve bugün herkes, bütün kritik
ler de şu hususta müttefiktirler ki; İspanya 
dahilî harbinin çıkmasında bu anayasanın bü
yük rolü olmuştur. 

Şimdi bizde benim gördüğüm; Anayasamız 
malûm hâdiselerden sonra geldiği için büyük 
bir ihtiyatla, mütemadiyen kontrol mekanizme-
lariyle kuvvetler tahditler getirmiş. Anayasa
ya uygun olsun diye çıkardığımız bu kanun da 
icra kuvvetinin elini kolunu bağlıyor, onu işle
mez hale getiriyor. Şimdi benim fikrimce, ben 
bu maddenin ikinci fıkrasını katiyen 'koy
mam, lüzum yoktur böyle bir fıkraya. 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına radyo 
mevzuunda bir tek salâhiyet tanıyoruz, bu 17 nci 
madde ile gelmiş, sıkışmış olan bir salâhiyet. 
Onu da nasıl tahdit etmişiz: «Millî güvenliğe 
açıkça aykırı olduğuna karar verilecek bir ha
ber veya yayımın» demişiz. Bu, artık fevkalâ
de, pek ender bir haldir. Eğer bir Başbakan 
«falan parti lideri bana cevap verdi, yahut be
nim taraftarıma cevap verdi, ben bunu neşret-
tirmiyeyim» derse, böyle bir Başbakan bir gün
de haysiyetini itibarını beş paralık eder. Han
gi rejimde yaşıyoruz?. (C. H. P. den bravo 
sesleri) Onun için bence arkadaşlar, millî men
faat derken Devletin menfaatini yalnız siyasi 
murakabede tanımalıyız. Tekrar ediyorum, 
«yalnız Devletin dış politikasının, dış menfa
atlerinin icabettirdiği yerde bir haberin neşrini 
bir Başvekil istiyebilir.» demeliyiz açıkça. Bunu 
tatbik edenler suiistimal ederlerse biz neciyiz 
burada? Efkârı umumiye necidir? Bir Başba
kan, Mecliste, efkârı umumiyede, partiler önün
de kendi haysiyetini, itibarını ayaklar altına 
alacak, niçin? Radyo rakiplerinin konuşmala
rını yayınlamak için. Bu kabil değildir. Aksi 
takdirde gazeteler yayınlar. 

Bir »arkadaşımız sansürden bahsetti. Sansür 
burada mevzuubahis değildir. Sansür gazete 
için mevzuubahistir. Dikkat buyursunlar, rad-

546 



M. Meclisi B : 142 
yo bir âmme müessesesidir. Âmme müessese-
lerinde'ki tasarruf sansür olmaz, tanzim olur. 

Âmme müessesesinde aslında onun âmme 
namına harekeite yetkili makamların elinde ol
masıdır aslı. Biz bu asıldan ayrılmıyoruz, han
gi mülâhaza ile? İtiraf edelim iki bir tek 'mü
lâhaza ile, radyolarımız, televizyonlarımız par
tiler arasında, siyasi tandanslar arasında taraf
sızlığı muhafaza etsin. Bütün bu gayret Ibu 
çekişmeler zannediyorum ki, yalnız Ibu hedefo 
varmak için. Bu hedef temin edilmiştir. Bunun 
yanında Devletin millî güvenliğini ve dış po
litikasını dış münasebetlerini alâkadar eden hu
suslarda Başvekile yetki tanımak lâzımdır. 1 - 2 
arkadaşım bunu yönetim kuruluna bırakalım 
•dediler. Yönetim kurulunun iyi niyetinden 
şüphe etmeye hakkım yok. Ama yönetim kuru
lunun bilgi ve halber kaynakları bu meseleyi 
takdire yetmez. Meselâ bir misâl vereyim; far-
zedelim ki, Hükümet müttefikleri kanalından 
bâzı haberler almıştır, silahlanmaya, silâhsızlan
maya dair. Bir yabancı ajansda maksatlı olarak, 
gizli kalması lâzımgelen bu haberleri bültenle
rine geçiriyor, mütemadiyen dünyaya yaymaya 
çalışıyor; bizim ittifakı içinde (bulunduğumuz 
zümrenin menfaati bakımından o haberin va
kitsiz neşrinde büyük zarar var." Bu itibarla, 
bu yalan haberle efkârı karıştıracak, zarar ve
recek... Bu yönetim kurulu nereden bilecek? 
Yönetim kuruluna söylenmiyecek şeyler var, 
askerî sırlar var, siyasi, altı ay sonra açıklana
cak şeyler vardır. Devlet idaresinde açıklanmı-
yacaJk şeyler-var, bugünden açıklammıyacak 
şeyler var.... 

Arkadaşlar, Devlet idaresinde öyle şeyler 
vardır ki, yalnız Reisicumhur ve Başbakan Ibilir 
Hariciye Vekili dahi bilmez. Olmuştur bunlar. 
Hariciye Vekili, diğer bakanlar bilmez, Bakan
lar Kurulunda görüşülmez. Millî Emniyette 
öyle raporlar vardır ki yalnız Reisicumhur bilir, 
yalnız Başbakan bilir, başka 'kimse biLmez. 
Bu yönetim kurullarına falan götürülecek şey
ler değildir. Bunun İçin burada yani partiler 
arasında eşitliği, tarafsızlığı koruma bakımın
dan- bir risk bir muhatara varsa - ki yoktur -
buna rağmen o riski göze alalım ve Başbakanı 
bu yetki ile teçhiz edelim diyorum. Çünkü bu
nu yapmazsak bu kanun, !bu müessese, bu 'me
kanizma işlemez ve kısa bir müddet sonra yine 
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Yüksek Meclisiniz bu maddeyi kendisi değiştir
mek mecburiyetinde kalır. 

Devlet idaresinde bir takımı zaruretler var
dır ki, onların karşısına maddelerle dikilenleyiz; 
'maddeler bu zaruretlerin karşısında dayanamaz, 
yıkılır. Bunun için vakit yakınken, Devlet 
mesuliyeti anlayışına uygun bir hareketle, ye
rinde zaruri olan bir yetki verelim. Ben Ko
misyonun bu teyakkuzuna, çekingenliğine, işti
rak etmiyorum. 

İdari Kaza murakabesi niçin? Danıştaya 
kim gidecek? Yönetim Kurulu mu (gidecek, ben 
ıbunu anlamıyorum. Devletin içinde bir kurul 
içindeki yönetim kurulunu teşkil eden insanlar 
bakanlıklarca, birtakım müesseseler tarafından 
seçilmiş, Başbakanın kararı hakkında iptal dâ
vası açtırmaya gidecekler Danıştaya. Olmasa 
daha iyi olur. Ve bunu yalnız Büyük Millet 
Meclisi karşısındaki siyasi mesuliyet murakabe
sine, efkârı umumiye karşısındaki siyasi mesu
liyet, millet karşısındaki siyasi mesuliyet mura
kabesine terk edersek, zannediyorum ki netice 
bakımından daha müessir ve Devlet haysiyetiyle 
daha kabili telif bir yol tutmuş oluruz. Teşek
kür ederim. (Ortadan alkışlar). 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz al
mış arkadaşımız yok. Sayın Kırca, konuşacak 
mısınız Buyurun efendim. 

•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
kurumun yayımlarının Hükümet tarafından san
sür edilmemesinin, Sayın Nihat Erim'in de izah 
buyurdukları gibi, esasen Kurumun taraf sidiği
nin bir icabı olduğunu dün bu kürsüden beyan 
etmiştim. Bunun üzerinde daha fazla durmıya 
lüzum görmüyorum. Bir sansür bahis konusu 
değildir. 

Sayın Arar'm ifadelerine gelince: Seçim Ka
nunlarımız gereğince, seçimler sırasında siyasi 
partilerin radyoda yaptıkları konuşmalar ve 
bu konuşmaların meni v.s. gibi hususlar öteden 
beri bugün meri seçim kanunları gereğince Yük
sek Seçim Kurulunun murakabesine tabidir. 
Ancak, bu madde, yeni sevk edilen umumi ma
hiyette ve seçim konuşmaları sırasında da tat
biki gereken bir madde olduğu cihetle bu mad
denin tatbikatının murakabesinin seçim kanun
ları gereğince yapılan konuşmalarda Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından yapılacağına dair bir 
fıkrayı Komisyon olarak teklif ediyoruz. 
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SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Efendim, 

zabıtlara geçmesi bakımından bir sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sorunuz sualinizi Sa
yın Çanga, Ayrılmayın Say m Kırca. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Nihat Erim müteaddit defalar tekrar 'ettiler. 
Zapta 'geçmesi bakımından fayda var. Madde
nin ikinci fıkrasında men kararları aleyhinde 
açılacak iptal dâvaları kimler tarafından açıla
cak? İleride tatbikatta tereddüdü mucip olacak. 

GEÇİıCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşım, 
Danıştay Kanunu sarihtir. Bir hakkı muhtel 
olan her şahıs Danıştayda dâva açma yetkisine 
sahiptir. Bu hususun yani hakkının muhtel olup 
olmadığını Danıştay serbestçe takdir etmek yet
kisine sahiptir. 

Şunu da belirteyim ki, bizim hukuk nizamı
mızda Devletten gayrı kamu tüzel kişilerinin, 
ezcümle kamu iktisadi teşebbüslerinin -ki bu 
Kurum da bir kamu iktisadi teşebbüsüdür- bu 
Devlet mercileri tarafından ısdar edilmiş idari 
tasarruflar aleyhine iptal dâvası açmasına mâni 
hiçbir hüküm mevcut değildir. 

BAŞKAN — 'Grupuı adına Sayın Akdoğan. 
M. P. GRUPIT ADINA İSMAİL HAKKI 

AKDOĞAN (Yozgat) — 'Çok muhterem, arka
daşlarım, biraz evvel Sayın Grup Başkanvekili-
miz Kâzım Arar tarafından verilmiş olan bir 
takrir hakkında Komisyon .sözcüsünün mütalâa
sını dinledikten sonra grup adına tekrar söz al
mak mecburiyetinde kaldım, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı-, 
mı grupumuzda tetkik ettiğimiz zaman 15 nci 
maddede, (Siyasi partilerin seçimler sırasında 
radyolardan faydalanma şekil ve şartları seçim 
kanunlarında belirtilmiş olan esaslara tabidir) 
denildikten sonra 16 ncı maddenin yer alması 
ilk nazarda bize seçim zamanında yapılacak ko
nuşmaların, tamamen seçim kânununa ait ol
duğu kanaatini verdi. Fakat üzerinde hassasi
yetle •eğildiğimiz zaman 16 ncı maddenin biraz 
evvel burada Komisyon [Başkanının da ifade 
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ettiği gibi umumi bir hüküm olduğu ve seçim
ler anından yapılacak seçim propagandasındaki 
konuşmalara da tatbik edileceği neticesine var • 
dik. Ve takririmiz üzerine, bir soru üzerine, Ko
misyon Başkanı bu kanaati burada teyidettiler. 

Muhterem arkadaşlar, seçimler sırasında par
tiler adına yapılacak konuşmalar aktüel ko
nuşmalar olup o gün cereyan eden bir hâdise 
hakkında o gece cevap vermek, gece o husus
larda konuşmak icabedecektir. Bir parti adı
na bir sözcünün veya bu partinin genel baş
kanının radyoda konuşmak üzere tele verdiği 
bir konuşmanın beş dakika sonra okunması lâ-
zımgeldiği halde şu veya bu şekilde güven
liğin icabettirdiği aşikâr olduğundan bah
setmek suretiyle, o konuşmanın iptal edil
mesi ve o gün o siyasi partinin bir konuş
ma imkânından mahrum edilmesi her zaman 
akla gelen keyfiyetler arasındadır. Yüksek 
Heyetinizin bu şekil bir politika oyununa, bu 
şekildeki ' bir taktiğe alet olmıyacağı kanaa
tindeyim. Seçimler esnasında her siyasi par
ti görüşünü efkârı umumiyeye her türlü 
imkândan faydalanarak serbestçe arz etmek 
mecburiyetindedir. Buna mâni olmaya hiç
bir kuvvet Anayasa muvacehesinde kaadir 
değildir, arkadaşlar. Bu bakımdan, hassaten 
Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum. 
Seçimler sırasında her siyasi parti temsilci
leri her türlü baskıdan, her türlü kanuni 
müeyyideden azade olmak suretiyle serbestçe 
konuşmalıdır. Bu bakımdan arkadaşımızın 
teklif ettiği 16 ncı maddenin son. fıkrası hak
kında teklif ettiği bu madde hükmünün yani, 
«sçimler esnasında yapılacak ' konuşmalara 
tatbik edilemez» hükmünün muhakkak konul
ması lâzımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki konuşma
lar, söz alan başka arkadaşımız olmadığı 
için, bitti. Değişiklik önergelerinin oylanma
sında ise, kalabalık bir birleşimde yapmak 
istiyoruz. Fakat, vaktin gecikmiş olması do-
layısiyle, 26 Eylül Perşembe günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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Hükümetimizle Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında imzalanan 
Kalkınma Kredisi Ândlaşması ile Federal Almanya taraf ından Rad
yo tesisatı ve yayınları alanında memleketimize teknik yardım yapıl
ması ile ilgili Andlaşma ve Hükümetimiz ile İtalyan Hükümeti ara
sında 6 250 000 000 liretlik Malî andlaşmalann, 3 1 . 5 . 1963 tarihli 
ve 244 sayılı Kanun gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına 

dair Başbakanlık tezkeresi (3 /701) 

T. C. 
Ba§lfakanlik , 14. 9 .1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 94-79/4296 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı «Milletlerarası Andlaşmalann yapılması, yürürlüğü ve yayınlan 
ması ile bâzı andlaşmalann yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında Kanun» un 
3 ncü ve 5 nci maddeleri gereğince onaylanarak Resmî Gazetelerde yayımlanmak suretiyle yürür
lüğe konulmuş bulunan ekli listede yazılı Andlaşmalann Resmî Gazete ile yayımlanan metinleri, 
genel kurulun bilgisine sunulmak üzere, ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 
Başbakan 

LÎSTE 

Bakanlar Kurulu kararı- Resmî Gazetenin 
Andlaşmamn konusu mn tarihi ve sayısı Tarihi ve Sayısı 

Hükümetimizle Milletlerarası Kalkınma Birliği 
arasında imzalanan «Kalkınma Kredisi Aridlaşma-
sı» (94-79) 
Federal Almanya tarafından radyo tesisatı ve ya
yınları alanında memleketimize teknik yardım 
yapılması ile ilgili Andlaşma (101 - 22) 
Hükümetimiz ile italyan Hükümeti arasında 
6 250 000 000 Liretlik «Malî Andlaşma» (94 - 85) 

26.7 .1963 6/2008 1.8.1963 11469 

10.8.1963 6/2084 2.9.1963 11494 

21.8.1963 6/2120 6.9.1963 11498 
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Karar Sayısı- 6/2008 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında 31 . 5 . 1963 tarihin
de Washington'da imzalanan, 20 milyon dolârhk bir krediyi kapsıyan ilişik «Kalkınma Kredisi And-
laşması» nıîı onaylanması ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi; Maliye Bakanlığının 15 . 7 . 1963 
tarihli ve 56980-3/11/27757 sayılı yazısı üzerine, 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 5 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 26 . 7 . 1S63 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dincer 

DeVlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Devlet Bakanı V. 
F. K. Oökay 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Sa. Bakanı 
/ . Sancar 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Enirin 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . öktem 

Bayındırlık Bakanı 
/ . Seçkin 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Y. Azizoğhı 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Ulaştırma Bakanı 
/ . Ş. Dura 

Çalışma Bakam 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Turizm ve Tanıtma 
N. Ardıçoğlu 

Bakam tına iv ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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Kalkmma Kredisi Andlaşması 

(Bundan böyle müstakriz diye anılacak olan) Türkiye Cumhuriyeti ile (Bundan böyle Bir
lik diye anılacak olan) Milletlerarası Kalkınma Birliği arasındaki 31 Majıs 1963 tarihli 
Andlaşma. 

MADDE _ I . 

Kalkınma Kredisi Nizamnamesi hususi tarifler 

Kısım 1.01. Taraflar, (Bundan böyle Nizam ıame diye anılacak olan) Birliği 1 Haziran 
1961 tarihli 1 Numaralı Kalkınma Nizamnamesinin hükümlerini aynen işbu Andlaşma tümüyle 
yazılmış gibi aynı derecede mer'i ve muteber olmak üzere kabul ederler. 

Kısım 1.02. Kalkınma Kredisi Anlaşması veya ona bağlı bir tabloda kullanılan terimler, 
metin aksini icabettirmedikçe, aşağıdaki anlamlan taşıyacaklardır. 

(a) «Plân» teriminden kastolunan mâna; (1) birinci kademesi 53,000 hektar II ikinci 
kademesi 34,000 hektar ve III üçüncü kademesi 83,000 hektardan terekkübeden, sulanabile
cek net arazi 170,000 hektar olan Adana Ovasının sulama, kurutma ve kalkınması- hakkındaki 
plândır. 

(b) «Plânın bakiyesi» teriminden kastolunan mâna plânın projeye dâhil olmıyan kıs
mıdır. 

(c) «Kısım A» ve «Kısım B» terimlerinden kastolunan mâna, projenin bu Andlaşmaya 
bağlı 1 numaralı tablonun sırasiyle A ve B paragraflarında tarif edilen kısımlar olup bu ta
rifler müstakriz ile Birlik arasında varılan mutabakata göre zaman zaman değiştirilebilecek
tir. 

(d) «Yabancı para» müstakrizin parasından başka paralar anlamındadır. 

MADDE — II. 

Kredi 

Kısım 2.01. Birlik, muhtelif para cinsleri ile yirmi milyon dolar ($ "20,000,000)tekaibül eden 
meblâğdan bir kalkmma kredisini, bu Andlaşr iada tasrih edilen veya sözü geçen hüküm 
ve şartlarla müıstakrizin tasarrufuna amade kılmayı kabul eder. 

Kısım 2.02. Birlik, müstakriz adına bir kredi hesabı açacak ve bu kredi hesabına kredi 
tutarını alacak kaydedecektir. Kredi tutarı, bu Andlaşma ile Nizamnamede derpiş olunduğu 
suretle ve yine sözü edilen Andlaşma ve Nizamnamedeki iptal ve durdurma haklarına tabi 
olmak kaydiyle kredi hesabından çekilebilir. 

Kısım 2.03. Müstakriz, bu Andlaşma ve Nizamnamenin hükümlerine tabi olmak kaydiy
le (1) projenin tahakkuku için lüzumlu malzemenin makûl dış tediye ihtiyacı için 
sarf edilmiş olacak meblâğları, (II) yukarda sayılan.masraflar dışında kalan ve projenin tahakku
ku için lüzumlu malzemenin mâkul maliyeti için sarf edilmiş olacak meblâğların müstakriz ve 
Birlik arasında zaman zaman mutabık kalınacak olan yüzde veya yüzdelerinin mukabilini ve 
(III) Birlikçe muvafakat edildiği takdirde yukardaki (I) ve (II) numaralı fıkralardaki tediyelerin 
ifası için lüzumlu meblâğları, kredi hesabından çekmek hakkına sahibolacaktır. 

Bununla beraber 1 Mart 1963 tarihinden evvel yapılan masraflar için her hangi bir çekiş yapıl-
mıyacaktır. / 

Kısım. 2.04. Kredi hesabından yapılacak çekişler Birlik tarafından zaman zaman mâkul bir 
şekilde seçilecek konvertible para veya paralarla olacaktır. 

Kısım. 2.05. Müstakriz, zaman zaman kredi hesabında bulunan resüimal bakiyesi üzerinden 
Birliğe yüzde birin dörtte üçü (% 1 in 3/4 ü) nisbetinde bir hizmet komüsyonu ©diyecektir, 
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Müstakriz ayrıca, Nizamnamenin Kısım 4.02 si gereğince Birlik tarafından girişilecek her hangi bir 
özel taahhüt dolayısiyle bu taahhüdün resülmal "bakiyesi üzerinden aynı nisbette bir hizmet ko-
müsyonunu Birliğe ödiyecektir. 

Kısım 2.06. Hizmet komüsyonları her senenin 1 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinde olmak üze
re altışar aylık devrelerde ödenecektir. 

Kısım 2.07. Müstakriz kredi hesabından çekilen kredi resülmalini 1 Haziran 1973 tarihinden 
itibaren başlamak, 1 Aralık 2012 tarihinde bitmek ve her sene 1 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinde 
olmak üzere altışar aylık devrelerde ödenecek olup 1 Aralık 1982 tarihinde ödenecek taksitle dâ
hil olmak üzere bu tarihe kadar ödenecek her taksit, taksitlerin ödeneceği tarihlerdeki resülmal ba
kiyesinin yüzde birinin yansı (% 1 in 1/2) ve bu tarihten sonra ödenecek her taksit, taksitlerin 
Ödeneceği tarihlerdeki resülmal bakiyesinin yüzde bir buçuğu (% 1.1/2) nisbetinde olacaktır. 

MADDE — III. 

Kredi hâsılâsmm kullanılması 

Kısım 3.01. Müstakriz, Kredi hâsılasının sırf bu Andlaşmaya bağlı 1 numaralı cetvelde tarif 
edilen T)roienin tatbiki için lüzumlu malzeme bedellerinin karşılanmasında kullanılmasını temin 
edecektir. Kredi hâsılasından finanse edilecek spesifik malzeme ve bu gibi malzemenin mubayaasın
da takibedilecek usuller, daha sonra yapılacak andlaşmalarla değişebilmek üzere, müstafcrizle Bir
lik arasında varılacak bir andlaşma ile tâyin edilecektir. 

Kısım 3.02. Müstakriz ve Birlikçe aksine mutabık kalınmadıkça Müstakriz, kredi hasılatından 
finanse edilen malzemelerin tamamının projenin tatbiki için müstakrizin topraklan dâhilinde kul
lanılmasını temin edecektir. " 

MADDE — rv. 

özel hükümler 

Kısım 4.01. (a) Müstakriz projenin gerekli ihtimam ve ehliyetle ve sağlam mühendislik, zi
raat ve mahiyecilik prensiplerine uygun olarak tatbikini temin edecektir. 

(b) Projenin tatbikine yardım etmek üzere Müstakriz ve Birlik tarafından kabule şayan gö
rülecek ehliyetli ve tecrübeli müşavirleri müstakriz ve Birlik tarafından tatminkâr bulunacak 
kayıt ve şartlarla Müstakriz istihdam edecek veya istihdam edilmelerini temin edecektir. 

(c) Projenin tatbikine yardım etmek üzere Müstakriz ve Birilik tarafından kabule şayan 
mtitaahhitleri, Müstakriz ve Birlik tarafından tatminkâr bulunacak kontratlarla Müstakriz istih
dam edecek veya istihdam edilmelerini temin edecektir. 

(d) Müstakriz, plânlann, spesifikasyonlann, kontratların ve projeye ait çalışma programlan-
hın ve bunlarda bilâharâ yapılacak her hangi bir değişikliğin, tanzimlerini mütaakıp hemen ve 
Birliğin talebedeceği şekilde detaylı bir şekilde Birliğin tevdi edilmelerini temin edecektir. 

(e) Müstakriz projeye dâhil bütün iş ve tesislerin sağlam mühendislik ve zirai tatbikatına 
ve staiidartlanna uygun olarak ve iyi bir şekilde muhafaza ve tamir edilmelerini ve projeye dâ-
nil olmiyto fakat projenin iyi bir şekilde ve ehliyette işletilmesinin temininde lüzumlu olan bütün 
barajların, kanalların, yapı ve diğer işlerin yukarda sayılan tatbikat ve standartlara uygun ola
rak işletilmelerini* muhafaza ve tamir edillmelerihi temin edecektir. 

Kısım. 4.02. (a) Müstakriz, kredi hâsılasından finanse edilen malzemenin tanınmasını temin 
ederek, bunlann proje içinde kullanılışlarını belirtecek (Maliyeti de dâhil olmak üzere) projede 
kaydedilen ilerlemeleri kaydedecek, projeye dâhil arazinin sulanmasından elde edilen neticeleri gös
terecek ve (Projenin A ve B kısımları için ayn ayn defterler tutulması da dâhil olmak üzere) Müs
takrizin projenin tamamı veya bir kısmının tatbikatı ile vazifelendirdiği müessese veya müessese
lerin faaliyet ve malî durumllannı muntazam bir şekilde tutulmuş sağlam muhasebecilik tatbikatı
na uyguu olarak aksettirecek şekildeki kayıtlarını tutacak veya tutulmalannı temin edecek, Birli-
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ğin temsilcilerinin projeyi, malzemeleri ve ilgili her türlü 4myit ve vesikaları teftiş etmelerine im
kân verecek; kredi hâsılasının sarf şekli proje ve malzemeler, projeye dâhil arazinin sulanmasın-
dan elde edilen neticeler ve Müstakriz tarafından projenin tamamı veya bir kısmının tatbikatı ile 
vazifdendirilmiş olan müessese veya müesseselerin faaliyet ve malî durumları ile ilgili olarak Bir
lik tarafından mâkul surette istenecek her türlü bilgiyi; temin edecek veya temini Bağlıyacaktır. 

(b) Müstakriz, projenin B kısmı için lüzumlu olan müsait şartlı kredi teinini için gerekli meb
lâğlar da dâhil olmak üzere, projenin tatbiki için lüzumlu olan meblâğın tamamının her zaman 
vaktinde temin edilmesini sağlıyacak veya sağlatacaktır. 

(c) Müstakriz projeye dâhil arazinin ve bu arazinin sulanması için tefrik edilen suyun tama
men, tesirdi bir şekilde ve zamanında zirai maksatlar için mümkün olan en iyi derecede kullanıl
maları bakımından lüzumlu olan ziraat hizmetlerinin ıslahı ve geliştirilmesi, çiftlik ekipmanları ve 
canlı hayvanlar mubayaası, devamlı bir stok tesisi tohumlar, gübreler, zirai mücadele ilaçlan ve 
sair cari istihsal masrafları ve çiftlik ıslah masrafları için müsait şartlarla kredi temini için, gerek
li faaliyetlerde bulunacaktır. 

(d) Müstakriz, projeye dâhil saha içinde çiftlikten pazara muntazam yolların yapılması, ürün
lerin ve canlı hayvanların pazarlanmaları için daha iyi aranjmanlar temini ve pazar araştırma hiz
metlerinin inkişafı için lüzumlu her türlü faaliyette bulunacaktır. 

Kısım 4.03 (a) Kredinin gayesinin tahakkuku için Müstakriz ve Birlik tam bir iş birliği yapa
caklardır. Bu maksatla, taraflardan her biri kredinin genel durumu ile ilgili olarak karşı tarafın 
mâkul olarak istiyeceği bütün bilgileri tevdi edecektir. Müstakrizin temin edeceği bilgilere, Müs-
takrizin memleketinde mevcut malî ve iktisadi durum ve Müstakrizin milletlerarası tediye muvaze
nesi durumu da dâhil olacaktır. 

(b) Müstakriz ve Birlik kredinin gayeleri ve kredi mürettebatının ödenmesinin idamesi mev-
zularmda temsilcileri vasıtasiyle zaman zaman görüş teatilerinde bulunacaklardır. Müstakriz, Kre
dinin maksatlarının tahakkukunu veya kredi mürettebatının ödenmesinin idamesini haleldar eden 
bir halin vukuunda Birliği derhal haberdar edecektir. 

(c) Müstakriz, krediyle ilgili maksatlarla Müstakrizin memleketinin her hangi bir mahallini 
ziyaret etmeleri için Birliğin yetkili temsilcilerine mâkul olan her imkânı sağlıyacaktır. 

Kısım 4.04. Kredinin resülmali ile krediye mütaallik hizmet bedelleri, hiçbir vergi için tevkif at 
yapılmaksızın, vergiden muaf olarak ve Müstakrizin kanunları gereğince yahut Müstakrizin mem
leketinde cari kanunlar gereğince vaz'edilmiş bilûmum tahdidattan muaf olarak ödenecektir. 

Kısım 4.05. Bu Andlaşma veya bunun imza, ısdar ve tevdii veya tescili sebebiyle veya bunlar
la ilgili olarak Müstakrizin kanunları gereğince yahut memleketinde cari kanunlar gereğince vaz'-
edilmiş bilûmum vergilerden muaftır. 

Kısım 4.06. Müstakriz, krediden finanse edilen ve proje içinde kullanılmak üzere ithal edilecek 
malzemelerin tamamını mesul sigortacılara sigorta ettirecek veya sigorta ettirilmelerini sağlıyacak-
tır. Sigorta, deniz ve sair nakliyat ve malların mubayaası, Müstakrizin memleketine ithali ve proje 
mahalline sevkı ile ilgili her türlü tehlikeyi karşılayacak sekide olacak ve miktarı ticari teamüle 
uygun olacaktır. Sigorta tazminatı, sigorta edilen malların bedelinin ödendiği para ile veya her 
hangi bir konvertibl para ile ödenecektir. 

Kısım 4.07. (a) Müstakriz ve Birlik plân üzerinde kaydedilen ilerlemelerle ilgili olarak sa
man zaman fikir teatisinde bulunacaklardır. 

(b) Plânın bakiyesine ait müşaata ancak; Projenin A kısmının tatbikinde Müstakriz ve Birlik 
tarafından tatminkâr bulunacak ilerleme kaydedildikten sonra başlanacaktır. 

Kısım 4.08. (a) Müstakriz en az projenin işbtme ve idame masraflarını karşılamaya kâfi ge
lecek miktardaki bir sulama ücretinin projeden müstefidolanlardan tahsili için gerekli aranjman
ları yapacak veya yapılmasını sağlıyacaktır. 

(b) Müstakriz, ayrıca, projeye yatırılan paganın faizi ile birlikte amortise edilmesini temi-
nen müsait kayıt ve şartlarla ve mümkün olduğu kadar büyük meblâğların projenin müstefitle-, 
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rinden tahsili hususunda gerekli aranjmanları yapacak veya yapılmasını temin edecektir. Bu 
aranjmanlar beş seneyi geçmiyecek devreler zarfında gözden geçirilecektir. 

MADDE — V. 

Birliğin müeyyideleri 

Kısım 5.01 (1) Nizamnamenin 5.02 sayılı kısmının (a) veya. (c) paragraflarında yazılı hâdi
selerden her hangi birinin vukua gelmesi ve otuz gün müddetle devam etmesi halinde, veya 
(II) Nizamnamsnni 5.02 sayılı kısmının (b) paragrafında yazılı hâdiselerden her hangi birinin 
vukua gelmesi ve Birlikçe Müstakrize tebliğinden itibaren altmış gün müddetle devam etmesi ha
linde, bundan sonra her hangi bir zamanda, Teşkilât, kredi resülmalinin o tarihteki bakiyesinin 
ivedilik kesbettiğini ve derhal tediyesi icabettiğini beyan edebilecek, bu suretle yapılacak bir 
beyanı mütaakıp, işbu Andlaşmada mevcut aksine her hangi bir hükme bakılmaksızın, bahis 
konusu resülmal derhal ivedilik kesbedecek ve derhal ödenmesi icabedecektir. 

MADDK — VI. 

Müteferrik 

Kısım 6.01 Kapanma tarihi 28 Şubat 1968 veya Müstakriz ile Birlik arasında zaman zaman mu
tabık kalınacak başka tarih olacaktır. 

Kısım 6.02 Nizamnamenin ! 8.04 kısmı bakımından bu Andlaşma tarihinden itibaren 60 gün 
sonraki bir tarih tesbit edilmiştir. 

/ 
Kısım 6.03. Nizamnamenin 7.01 kısmı bakımından aşağıdaki adresler tasrih "edilmiştir. 
Müstakriz için 
Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilât Genel Sekreterliği 
Ankara - Turkey 
Telgraf ve telsiz telgraf için diğer adres : 
Maliye 
Hazine 
Ankara 
Birlik için : 
International Development Association 
1818 H. Street N. W. 
Washington 25 D. C. 
United States of America 
Telgraf ve telsiz telgraf için diğer adres 
Indevas 
Washingtondc 
Kısım 6.04 Nizamnamenin 7.03 kısmı bakımmdan Müstakrizin Maliye Bakanı tâyin edilmiş. 

tir. 
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Yukardaki hususları teyiden usulü gereğince yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasiyle hareket 

eden taraflar, bu Kalkınma Kredisi Andlaşmasını Amerika Birleşik Devletleri District of Go-
lumbiada adlarına imza ve tevdi ettirmişlerdir. 

Milletlerarası Kalkınma Birliği Türkiye Cumhuriyeti 
adına adına 

Burk e Kaapp Kemal Siber 
Başkan Yardımcısı Yetkili Temsilci 

TABU) : 1. 
Projenin tarifi 

Proje, Adana Ovası sulama, kurutma ve kalkınma plânının bir parçasıdır ve Ovanın İTP, 
İYP, 3YP ve 4YP olarak bilinen kısımlarındaki 53 000 hektar kadar sulanabilecek arazinin sula
ma, kurutma ve kalkınması, Kısım II de yapılacak işlerin tanzimi ve Kısım III için yapılacak 
fizibilite çalışmalarından meydana gelmiştir. Aşağıdaki hususları ihtiva eder : 

A. - Sulama ve kurutma : 

I — 1) İTP ünitesindeki takriben 16 500 hektarlık arazinin sulama ve kurutma sistemindeki 
değişikliğin; 2) İYP, 3YP ve 4YP üniteleri dahilindeki takriben 36 500 hektarlık araziye hizmet 
etmek üzere hali hazırda başlamış olan sulama ve kurutma çalışmalarının; 3) denize açılan en 
doğudaki ana kurutma kanalı inşasının; ve 4) 40 kim. uzunluğundaki sağ ve 19 kim. uzunluğun
daki sol kıyı su kanallarına yeniden şekil verilmesi ve kaplanmasının; tamamlanması. 

II — Projeye dâhil arazi için tam bir sulama ve kurutma sistemi meydana getirmek maksa-
diyle, geri kalan üçüncü derecedeki yan kanalların, kurutma kanallarının ve amelî yolların inşası. 

IH — II kısımda İTP, 2TP ve 5YP olarak bilinen üniteler üzerinde yapılacak işlerin ve III 
kısımda 3TP, 4TP, 5TP, 2YP, 3YP, 6YP, 7YP ve 8YP olarak bilinen üniteler üzerinde araştırma
lar yapılması ve fizibilite çalışmaları. 

- . ... * ! - - i i 

B - Çiftlik kalkınması. : 

Münferit toprak sahipleri veya çiftçiler tarafından doğrudan doğruya veya mütaahhit istihda
mı ile tatbik edilen çiftlik kalkınma programı 1) toprak tesviyesi, 2) çiftlik kurutma şebekele
rinin inşası, 3) çiftlik sulama şebekesinin inşası ve 4) tuzlu ve alkalik toprakların ıslahından; 
ibarettir. 

(! - Teknik yardım ve hizmetler : 

örnek çiftliklerin ve bir araştırma istasyonunun faaliyeti de dâhil, projenin sağladığı suyun 
müessir bir şekilde kullanılmasında çiftçiye yardım etmek maksadiyle, lüzumlu teknik yardım ve 
ilgili hizmetlerin sağlanması. ' > 

Karar sayısı : 6/2084 

Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından, radyo tesisatı ve yayınları alanında, Türkiye'ye tek
nik yardım yapılması hususunda Hükümetimizi temsilen Dışişleri Bakanlığı ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Ankara'daki Federal Almanya Büyükelçiliği arasında Nota 
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teatisi suretiyle yapılan 9 Nisan 1963 tarihli Andlaşmaya ait ilişik metinlerin onaylanması vo ya
yımı tarihinde yürürlüğe girmesi; Dışişleri Bakanlığının ft . 7 . 1963, 25 . 7 . 1963 tarihli ve 
300. - 769 - ÎKT - VI/225, 3/238 sayılı yazılan üzerine, 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 
3 ncü ve 5 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 10 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı V. 
F. K. Oökay 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Turz. ve Tanıtma Bakanı 
N. Ardtçoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
/. §. Dura 

îmar ve îskân Bakanı 
F. K. Oökay 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ankara, 9 Nisan 1963 
Bay Bakan, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti temsil
cileri arasında 1963 Ocak ayı ortalarında Ankara'da ve 1963 Mart ayı ortalarında Bonn'da yapıl
mış olan müzakerelere atfen aşağıdaki hususları Ekselanslarına bildirmekle şeref duyarım. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, enformasyon' ala
nında teknik iş birliği amacı ile, aşağıdaki Anlaşmayı teklif eder. 

1. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile birlikte : 
a) Erzurum'da bir radyo - yayın istasyonu ve 
b) Ankara'da bir meslekî yetiştirme merkezikuracaklardır. Ankara Meslekî Yetiştirme Merke

zi esas • itibariyle radyo - yayın teknisyenleri ve radyo programlama elemanlarının yetiştirilme-
siyle görevli olmakla beraber, televizyon alanında da temel bilgileri vermeyi sağlıyacaktır. 

2. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti bundan başka 12 Türk radyo ve televizyon tek-
nisiyeninin Federal Almanya'da meslekî yetiştirilmelerini üzerine alacaktır. 

3. Bu projenin gerçekleştirilmesi için Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, bütün mas
rafları kendine aidolmak üzere, 1 nci maddenin (a) fıkrasında bahsedilen konuda : 

aa) Türkiye Cumhuriyeti Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının Mart 1963 tarihli teklifine 
dayanarak, modülâsyon irtibatı hariç, (Stüdyo ile verici arasındaki sol yol) bir radyo yayın 
stüdyosu ekipmanını CÎF olarak bir Türk tahliye limanına çıkarmayı ve, 

bb) Montaj işlerim ve tesisin faaliyete geçmesini sağlamayı gözeten çalışmaları kontrol et
mek üzere, 3 ay müddetle iki mühendis göndermeyi ve 1 nci maddenin (b) fıkrasında bahsedilen 
konuda, 
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aa) Türkiye Cumhuriyeti Basm - Yaym ve Turizm Bakanlığının Mart 1963 tarihli ekipman 

teklifini göz önünde bulundurarak, radyo - yayın teknisyenleri ve radyo programlama uzmanları 
yetiştirecek ve televizyon alanında temel bilgileri verecek bir yetiştirme merkezine ait teknik ekip
manı istanbul Limanından CÎF olarak vermeyi kabul eder. Bu ekipman aynı zamanda televizyon 
teknisyeni ve program uzmanları yetiştirebilmek için gerekli teknik malzemeyi de kapsıyacaktır. 
Bu münasebetle Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ilerde muhtemelen kurulabilecek bir 
Türk televizyon şebekesinin hazırlanmasındaki yardımının sadece personel yetiştirme alanına inhi
sar edeceğini belirtir. 

bb) Meslekî yetiştirme merkezi tesislerinin kontrol ve işletilmesini teminen Federal Almanya 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından üç ay müddetle iki mühendis ve aynı merkezde öğretim yapmak 
üzere bir yıl müddetle üç profesör gönderilecektir. 

2 nci maddede bahsedilen konuda : 
1 Mayıs 1963 tarihinden başlamak üzere 12 Türk radyo ve televizyon teknisyeni ile radyo 

program personeli on ay müddetle Federal Almanya'da eğitim görecektir. Federal Almanya tara
fından sağlanacak olan ve işbu anlaşmada zikredilen diğer hizmetlere ait modaliteler Türkiye 
Cumhuriyeti Basm - Yayın ve Turizm Bakanlığı ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin 
Ankara Büyükelçiliği arasında mektup teatisi suretiyle sonradan tesbit olunacaktır. 

4. Federal Almanya Hükümeti tarafından 'gönderilecek telkmiik (tesisler, .montaj ve (kontrol iş
leri tamamlandıktan sonra, Türküye Cumhuriyetine devredilecek ve .böylece onun 'malı olacaktır. 

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu projenin ıgerç ekleşmesini, teminen, bütün masrafları 
kendisine aidolmaık üzere: 

a) Derpiş olunan radyo-yayın istasyonunu amten sistemıleri ile 3 ncıü ımaddenin (aa) fıkrasın
da bahsi ıgeçen modülâsyan irtibatı da dâhil olmak üzere, Erzurum'da kuracak. 

b) Federal Almanya Hükümeti tarafından gönderlilecek lolan radyo-yaym stüdyosu için ge-
relken binalar iıle her çeşit antenlere, alet ve cihazlara mahsus mahalleri, depoları, personele ait 
ikamet yerlerini, ıgereiken elektrik cereyanını ve «uyu temin edecek, depoların kontrol ve muhafa
zasını sağılıyacak ve, 

c) Ankara'da kurulacak yetiştirime merkezi için imütekaddim (b) fıkrasında ziıkroılunan veci
beleri aynen yerine «getirecektir. 

6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti diğer ibütün masrafları ve ezcümle : 
a) Erzurum'daki ^radyo-yayın ıstüdyosu ile Ankara'daki yetiştirme merkezinin baki/m ve işle

mesi için ıgereiken cari masrafları, 
!b) '3 ncü m'addeniın (a) (aa) ve (b) (aa) fıkralarında bahsi ıgeçen ve Federal Almanya Hükü

metti tarafından göiderileeefc malzemenin 'çıkarıldıkları tumandan alınarak kurulacakları yerlere 
kadar olan nakliye (masraflarını ödiyecektir. ' 

7. 3 ncü «maddemin (a) (aa) ve (b) '(<aa) fıkraalrmda bahsi geçen ve Federal Almanya Hükü
meti tarafından 'gönderilecek «malzemenin ithal-ihraç ıgömriik vergi ve resimleri ile sair malî mü
kellefiyetleri, liman, antrepo hare ve masrafları Federali Almanya Hükümeti tarafından her han
gi bir ödeme gereiktirmiyecektiır. 

8. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, vazifelerinin ifasında, Alman uzmanlarına, gerekli bütün 
yardım ve kolaylıkları 'gösterecek ve icabeden bütün vesikaları istifadelerine hazır bulundura
caktır. 

9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti : 
a) Uygun ve yeter şekilde bürolar iıle bunlara lüzumlu .büro levazııroatını tedarik ve, 
b) ıStüdyo tesis cifhazlarının montaj işjlerrnde çalışacak yerli yardımcı işçi ve ustaları ile, ge

rekiyorsa, tercümanları, 
c) Baıkım masrafları kendine aidolmaık üzere, bir servis aralbası ile şoförtünü temin ede

cektir. 
10. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından işbu 
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anlaşana çerçevesi dâhilinde /görevlendirilen uzananların : 

a) (Birleşmiş ıMiHetöler uizmanlaranınkâler ayarımda möbleli ikametgâhlarımın kira ve balkım 
masraflarını ödemeyi veya kendilerine flbu vasıfta ilkameltgâhlar tahsis eylemeyi, 

'b) Uzmanların 'Türkiye dâhilinde yapacakları, görevleriyle ilgili seyahatlere ait ıgerçek mas
rafları (kendilerine aynen ödemeyi veya şahıs ve eşya nakline ait 'bilet ücretleri ile birlikte ken
dilerine Birleşmiş (Milletler eksperleri emsaline uygun net bir yevmiye vermeyi ıkabul eder. 

Kİ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
a) Uzmanlar ile bunların ve evlerinde bulunduracakları personele her zaman Türkiye'ye ıgiriş 

ve Iharice çıkış için ıgerelkli müsaadelerle, meslekî faaliyetleriyle ilgili çalışana ve ikamet müsaade
lerini vermeyi, 

İD) Uzmanları, Almanlar tarafından ödenen maaş ve ücretlerini verigi ve sair «malî mükellefi
yetler bakımından, (Birleşmiş Milletler uzmanlarına uyıguılanan muameleye benzer bir işleme tabi 
tutmayı, • • » 

c) Uzmanların ithal edeeekleri ımeslelkî malzeme hakkında, mahiyetleri icalbı, ızamanla aşınmı-
yacak ve harabıolmıyacak cinsten iseler, tekrar ihraoediltaıeleri İkaydı ile «5383» sayılı Gümrük Ka
nununun muvaıkkat ıkabul ile ilgili 124 ve 25 nci maddeleri'gereğince işlem yapmayı, 

d) Uzmanlar ve aileleri efradı ile evlerinde bulunduracakları kimselerin ithal edecekleri ver
gi ve rüsuma ta<bi alması 'gereken cinsten ev eşyaları ile zati eşyaları tekrar ihraeedil meleri kaydı 
altında, «5383» sayılı Türk Gümrük Kanununun muvakkat kabule müteallik 20, 24 ve 25 
nci maddesi çerçevesinde işleme tabi kılmayı (işbu fıkrada yazılı eşya mefhumundan aile 
başına bir otomobil, bir buz dolabı, bir dondurarak yiyecek muhafaza etme cihazı, bir radyo, 
bir teyp, bir plâk çalma cihazı, küçük •elektrikcihazları, her şahıs başına bir soğuk ve sıcak 
hava cihazı, bir fotoğraf makinası ve bir sinema makinası anlaşılacaktır). 

e) Uzmanlara, görevlerinin ifasında yetkili resmî makamlarca yardım ve kolaylığa maz-
har olabilmelerini teminen bir hizmet belgesi ita edilmesini taahhüt eyler. 

12. Kasıt, ağır ihmal ve dikkatsizlik halleri müstesna, bir uzman kendine verilen gö
revin ifası sırasında üçüncü şahıslanın zarar ve ziyanına sebebiyet verdiği takdirde bahis ko
nusu zarar ve ziyan, onun yerine, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti tarafından tazmin edilir. 

13. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Federal Almanya'da meslekî görgü ve bilgilerini 
artırmak üzere gönderilecek olan stajyerleri, 

a) Meslek ve dil bilgileri bakımından, Federal Almanya'daki kursları bitirdikten .sonra 
radyo - yayın stüdyolarında çalışabilecek kabiliyet ve yeterlikte olanlar arasından seçecek ve 

b) Türkiye'den hareketlerinden evvel, Federal Almanya'daki kurslarının hitamında radyo 
stüdyolarında tekrar göreve bağlıyacaklarına dair kendilerinden birer taahhütname alacaktır. 

14. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Federal Almanya'daki meslekî yetiştir
me kurslarına katılacak olan stajyerlerin sigorta ve kazalara karşı korunmaya ait 'mas
raflarını bu memlekette yürürlükteki mevzuata uygun olarak yüklenmeyi kabul eder. 

15. İşbu Anlaşmanın hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihi kovalıyan üç ay içinde Fede
ral Almanya Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, aksine bir- beyanda 
bulunulmadığı takdirde, Berlin Land'ı için de muteber sayılacaktır. 

16. Yayını tarihinde yürürlüğe girecek olan işbu Anlaşma 29 Şubat 1964 tarihine kadar 
muteber olup yenilenebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu Notanın i ilâ 16 nci fıkralarında yer alan teklif
leri uygun bulması halinde, işbu Nota ile Hükümetinizin muvafakatini bildirecek cevabi 
Notanın, her iki Hükümet arasında akdedilmiş bir Anlaşma mahiyeti taşımasını ekselansla
rına teklif eylemekle şeref duyarım. 

Üstün saygılarımın lütfen kabul buyurulmasım dilerim. Ekselans. 
.(İmza) 

Gerhardt Von Walther 
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5 N%$m İ963 

Bay Büyükelçi, 

Ekselânlarma aşağıda metni yazılı 9 Nisan 1963 tarihli notalarını almış bulunduğumu bil
dirmekle şeref duyarım : 

«Bay Bakan, , ' 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 

temsilcileri arasında 1963 Ocak ayı ortalarında Ankara'da ve 1963 Mart ayı ortalarında 
Bonn'da yapılmış olan müzakerelere atfen aşağıdaki hususları Ekselanslarına bildirmekle şe
ref duyarım. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, enformasyon 
alanında teknik iş birliği amacı ile, aşağıdaki anlaşmayı teklif eder. 

1. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile birlikte : 
.a) Erzurum'da bir radyo - yayın istasyonu ve 
b) Ankara'da bir meslekî yetiştirme merkezi kuracaklardır. Ankara Meslekî Yetiştirme 

Merkezi esas itibariyle radyo - yayın teknisyenleri ve radyo programlama elemanlarının ye-
tiştirilmesiyle görevli olmakla beraber, televizyon alanında da temel bilgileri vermeyi Bağlı
yacaktır. 

2. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti bundan başka 12 Türk radyo ve televizyon teknis
yeninin Federal Almanya'da meslekî yetiştirilmelerini üzerine alacaktır. 

3. Bu projenin gerçekleştirilmesi için Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, bütün mas
rafları kendine aidolmak üzere, 1 nci maddenin (a) fıkrasında bahsedilen konuda : 

aa) Türkiye Cumhuriyeti Basın - İYaym ve Turizm Bakanlığının Mart 1963 tarihli teklifi- . 
ne dayanarak, modülâsyon irtibatı hariç, (Stüdyo ile verici arasındaki sol yol) bir radyo yayın 
stüdyosu ekipmanını CÎF olarak bir Türk tahliye limanına çıkartmaya ve, 

bb) Montaj işlerini ve tesisin faaliyete geçmesini sağlamağı gözeten çalışmaları kontrol etmek 
üzere, 3 ay müddetle iki mühendis göndermeği ve 1 inci maddenin (b) fıkrasında bahsedilen konuda, 

aa) Türkiye Cumhuriyeti Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının Mart 1963 tarihli ekipman 
teklifini göz önünde bulundurarak, radyo - yayın teknisyenleri ve radyo programlama uzmanları ye
tiştirecek ve televizyon alanında temel bilgileri verecek bir yetiştirme merkezine ait teknik ekipmanı 
istanbul limanında ClF olarak vermeği kabul eder. Bu ekipman aynı zamanda televizyon teknis
yeni ve program uzmanları yetiştirebilmek için gerekli teknik malzemeyi de kapsıyacaktır. Bu, 
münasebetle Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ileride muhtemelen kurulabilecek bir Türk 
televizyon şebekesinin hazırlanmasındaki yardımının sadece personel yetiştirme alanına inhisar ede
ceğini belirtir. 

bb) Meslekî yetiştirme merkezi tesislerinin kontrol ve işletilmesini teminen Federal Alman
ya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından üç ay müddetle iki mühendis ve aynı merkezde Öğretim yap
mak üzere bir yıl müddetle üç profesör gönderilecektir. 

2. nci maddede bahsedilen konuda : 
1 Mayıs 1963 tarihinden başlamak üzere Üj2 Türk radyo ve televizyon teknisiyeni ile radyo prog

ram personeli on ay müddetle Federal Almanya'da eğitim görecektir. Federal Almanya tarafından 
sağlanacak olan ve iş bu anlaşmada zikredilen diğer hizmetlere ait modalitler Türkiye Cumhu
riyeti Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin Ankara 
Büyükelçiliği arasında mektup teatisi suretiyle sonradan tesbit olunacaktır. 

4. [Federal Almanya Hükümeti tarafından gönderilecek teknik tesisler, montaj ve kontrol işleri 
tamamlandıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine devredilecek ve böylece onun malı ola
caktır. I 

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu projenin gerçekleşmesini teminen, bütün masrafları 
kendine aidolmak üzere : 
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a) Derpiş olunan radyo - yayın istasyonunu anten sistemleri ile 3 ncü maddenin (aa) fıkra

sında bahsi geçen modülasyon irtibatı da dâhil olmak üzere, Erzurum'da kuracak, , ' 
b) Federal Almanya Hükümeti tarafından gönderilecek olan radyo - yayın stüdyosu için 

gereken binalar üe her çeşit antenlere, alet ve cihazlara mahsus mahalleri, depoları, personele ait 
ikamet yerlerini, gereken elektrik cereyanını ve suyu temin edecek, depoların kontrol ve muhafa
zasını sağlıyacak ve, 

c) Ankara'da kurulacak yetiştirme merkezi için mütekaddim (b) fıkrasında zikrolunan veci
beleri aynen yerine getirecektir. ' 

6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti diğer bütün masrafları ve ezcümle : 
a) Erzurum'daki radyo - yayın stüdyosu ile Ankara'daki yetiştirme merkezinin bak m ve işie-

mesi için gereken can masraf lan, 
b) 3 ncü maddenin (a), (aa) -ve (b), (aa) fıkralarında belirtilen ve Federal Almanya Hükü

meti tarafından gönderilecek malzemenin çıkarıldıkları limandan alınarak kurulacakları yerlere 
kadar olan nakliye masraflarını ödiyecektir. 

7. 3 ncü maddenin (a),'(aa) ve (b), (aa) fıkralarında bahsi geçen ve Federal Almanya Hü
kümeti tarafından gönderilecek malzemenin ithal-ihraç gümrük vergi ve resimleri ile sair malî 
mükellefiyetleri liman, antrepo hare ve masrafları Federal Almanya Hükümeti tarafından her hangi 
bir ödeme gerektirmiyecektir. 

8. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, vazifelerinin ifa-ında, Alman uzmanlarına, gerekli bütün 
yardım ve kolaylıkları gösterecek ve icabeden bütün vesikaları istifadelerine hazır bulunduracaktır. 

9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti : 
a) Uygun ve yeter şekilde bürolar ile bunlara lüzumlu büro levazımatmı tedarik ve, 
b) Stüdyo tesis cihazlarının montaj işlerinde çalışacak yerli yardımcı işçi ve ustaları ile, gere

kiyorsa, tercümanları, 
c) Bakım masrafları kendine ait almak üzere, bir servis arabası ile şoförünü temin edecektir. 
10. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, , Federal Almanya Cumlhuriyeti Hükümeti tarafından işbu 

Anlaşma çerçevesi dâMlinde görevlendirilen uzmanlarm-' 
' a ) Birleşmiş Milletler uzmanlarınınkiler -ayarında möbleli ikametgâhlarının kira ve bakım mas

raflarını ödemeği veya kendilerine ıbu vasıfta ikamegâhlar tahsis eylemeyi, 
b) Uzmanların Türkiye d'âhilinde yapacakları, görevleriyle ilgili seyahatlere ait gerçek masrafla

rı kendilerine aynen ödemeyi veya şahıs veya eşya nakline ait Ibilet ücretleri ile birlikte kendileri
ne Birleşmiş Milletler eksperleri emsaline uygun niet bir yevmiye vermeyi kabul eder. 

11. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
a) Uzmanlar ile bunların ailelerine ve evlerinde bulunduracakları personele her zaman Türki

ye'ye giriş ve harice çıkış için gerekli müsaadelerle, meslekî faaliyetleriyle ilgili çalışma ve ikamet 
müsaadelerini vermeyi, • 

b) Uzmanları, Almanlar tarafından ödenen maaş ve ücretlerini vergi vesair malî mükellefiyet
ler bakımından, Birleşmiş Milletler uzmanların'a uygulanan muameleye benzer bir işleme tabi tut
mayı, 

ç) Uzmanların ithal edecekleri meslekî malzeme (hakkında, mahiyetleri icabı zamanla aşınmıya-
cak ve haralboMıyacak cinsten iseler, tekrar ihraç edilmeleri kaydı ile «4383» sayılı Gümrük Ka
nununun muvakkat kabul ile ilgili 24 ve 25 nei maddeleri gereğince işlem yapmayı, 

d) Uzmanlar ve aileleri efradı ile evlerinde bulunduracakları kimselerin ithal edecekleri vergi 
ve rüsuma tabi olması gereken cinsten ev eşyaları ile zatî eşyaları tekrar ihracedilmeleri kaydı al
tında, «5383» sayılı Türk Oümrük Kanununun muvakkat kabule mütaallik 20, 24 ve 25 nci mad
deleri çerçevesinde işleme tabi kılmayı (işbu fıkrada yazılı eşya mefhumundan aile başına bir oto
mobil, bir buz dolalbı,-toir dondurarak yiyecek muhafaza etme cihazı, bir radyo, bir teyp, bir plâk 
çalma cihazı, küçük elektrik cihazları, her şahıs başına bir soğuk ve sıcak hava cihazı, bir fotoğraf 
makinası ve bir sineına makinası anlaşılacaktır). 
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e) Uzmanlara, görevlerinin ifasında yetkili resmî makamlarca yardım ve kolaylığa mazhar 

olabilmelerini teminen bir hizmet belgesi ita edilmesini taahhüdeyler. 
12. Kasıt, »ağır Ühmal ve dikkatsizlik, halleri müstesna, bir uzman kendisine verilen görevin İtfa

sı sırasında üçüncü şahısların ^ verdiği takdirde bahis konusu zarar ve 
ziyan, onun yerine, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tara
fından tazmin edilir. 

13. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Federal Almanya'da meslekî görgü ve bilgilerini artırmak 
üzere gönderilecek olan stajyerleri, 

a) Meslek ve dil bilgileri bakımından, Federal Almanya'daki kursları bitirdikten sonra radyo 
- yayın stüdyolarında çalışabilecek kabiliyet ve yeterlikte lo'lanlar arasından seçecek ve, 

b) Türkiye'den hareketlerinden evtvel, Federal Almanya'daki kurslarının hitamında radyo stüd
yolarında tekrar göreve bağlıyacaklarına dair kendilerinden birer taahhütname alacaktır. 

14. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Federal Al manya'daki meslekî yetiştirime kurs
larına katılacak olan stajyerlerin sigorta ve kazalara karşı korunmaya ait masraflarını bu memle
kette yürürlükteki mevzuata uygun olarak yüklenmeyi kalbul eder. 

15. işbu Anlaşmanın hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihi kovalayan üç ay içinde Federal Al
manya Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümıetine, aksine bir beyanda bulunulmadığı 
takdirde, Berlin Land'ı için de muteber sayılacaktır. • . 

16. Yayını tarihinde yürürlüğe girecek olan işbu Anlaşma 29 Şubat 1964 tarihine kadar mu
teber olup yenilenebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu Notanın 1 ilâ 1'6 ncı fıkralarında yer alan teklifleri uygun 
bulması halinde, işbu Nota ile Hükümetimizin muvafakatini bildirecek cevabi Notanın, her iki Hü
kümet arasında akdedilmiş bir anlaşma mahiyeti ta Kim asını Ekselanslarına teklif eylemekle şeref 
duyarım.* 

Notalarının 1 ilâ 16 ncı fıkralarında yer alan tekliflerin Hükümetimce uygun bulunduğunu ve 
anılan Notaları ile işbu cevabi Notanın her iki Hükümet arasında bir Anlaşma teşkil eylemesinin 
kabul edildiğini Ekselanslarına bildirmekle, şeref duyarım. 

Üstün saygılarıma lütfen inanmanızı rica ederim Bay Büyükelçi. 

V&riâ/ü/n Cemal Erkin 
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Karar sayısı: 6/2120 

1 . 0 . 1963 tarihli ve 0/1796 sayılı Karanname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimiz 
temsilcisi ile italyan Hükümeti temsilciliği arasında 6 250 000 000 liretlik kredi hakkında teati 
olunan ilişik 17 . 6 . 1963 tarihli mektuplarla, italyan Bankaları arasında 21 . 6 . 1963 tarihin
de Roma'da imzalanan ilişik «Malî Andlaşma» ve eklerinin ve bu hususla ilgili mektupların onay
lanması ve yayımlan tarihinde yürürlüğe girmesi; Maliye Bakanlığının 30 . 7 . 1963 tarihli ve 
55815 -3/30422 sayılı yazısı üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 nci maddele
rine göre, Bakanlar kurulunca 21 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
V. PirİT^ççioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
0. Öztrak 

Sanayi Bakam 
F. Çeliklaş 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

İçişleri Bakanı 
H. 0. Bekata 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Turz. ve Tanıtma Bakanı 
İV. Ardıçoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
/. §. Dura 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K, Oökay 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 
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MALI ANLAŞMA 

Bir taraftan, 
— Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası îktjsadi İş Birliği Teşkilâtı Müşaviri Hayati 

Kumbutoğlu tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Bundan böyle metinde 
«Türkiye Hükümeti» veya «Hükümet» diye bahsedilecektir) ile, 

Diğer taraftan, 
— Bundan böyle bir arada olarak «italyan bankaları» şeklinde adlandırılacak olan : 
— İdare Merkezi Roma'da (Via S. Nicola da Tolentino 5) de kâin ve Başkan Profesör Giovanni 

Balella tarafından temsil edilen Efibanca - Ente Finanziario Interbancasio S. P. A.; 
Merkezi Roma'da Via Quintino Sella 2 de kâin ve Genel Müdür Prof. Alberto Perrari'nin temsil 

ettiği tstituto di Credito per le Imprese di Pubblico Utilita Ente di Diritto Pubblico; 
tdare Merkezi Roma'da Via della IV Fontane, 121 de kâin ve Başkan M. Stefano Siglienti ta

rafından temsil edilen ISTITUTO MOBILLIARE ITALLIANO (I. M. I.) - Ente di Diritto Pubb
lico, 

— Merkezi Milano'da Via Filodrammatici 10 da kâin ve Bankanın yetkili İdare Meclisi Üyesi 
Dr. Enrico Buccia ve memuru Dr. Bonaldo Stringher tarafından temsil edilen MEDİOBANOA -
Banca di Credito Finanziario S. P. A. arasında olmak üzere, 

a. İtalya Hükümeti, Türkiye ile İtalya arasında iktisadi iş birliğini geliştirmek gayesiyle, talep
te bulunacak orta vadeli kredi müesseselerine, Türk Hükümetine; âzami 6 250 000 000 İtalyan Lireti 
tutarında bir malî kredi açmak müsaadesi vermeyi taahhüdettiğine; 

b. Yukarda bahsi geçen hükümetlerarası mutabakat çerçevesi dâhilinde, mezkûr malî kredinin 
şekil ve şartlarının müşterek bir anlaşma ile tesbiti hususunda taraflar serbest bırakıldıklarına; 
bununla beraber, İtalyan bankalarının Türk Hükümetine piyasa seviyesi dununda bir faiz haddi tat
bik etmelerini mümkün kılmak üzere, İtalyan Hüloimetinin, % 2 nisbetinde olarak faiz haddine iş
tirak etmeyi taahhüdeylediğine; 

c. İtalyan bankaları, Türk Hükümeti tarafından izhar edilen arzuya uygun olarak, yukarda 
mezkûr hükümetlerarası mutabakat çerçevesi dâhilinde ve 5 Temmuz 1961 tarih ve 635 sayılı İtal
yan Kanununun 21 nci maddesi hükümlerine dayanarak Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ta
rafından çıkarılacak Hazine bonolanndan - bundan böyle bono diye anılacaktır - âzami 
6 250 000 000 liretlik bir meblâğ dâhilinde katî alışta bulunmak üzere Türk Hükümeti ile malî bir 
operasyon akdine amade olduklarını beyan ettiklerine; 

d. İtalyan bankaları, işbu Anlaşmaya mevzu teşkil eden malî operasyona, 

— IMI Liret 2 500 000 000 % 40,000 
— ICIPU » 1 563 000 000 % 25,008 
— MEDIOBANCA » 1 652 000 000 % 24,992 
— EFİBANCA » 625 000 000 % 10,000 

Nisbetleri dâhilinde ve her halükârda, her biri için zikredilen âzami mebaliğ ile iştirak edecekle
rine ; 

e. İşbu Anlaşma ile derpiş olunan, katî alışların icrasını kolaylaştırmak için : 
— Türk Hükümeti, işbu Anlaşma tamamiyle sona erinceye kadar, bu Anlaşmadan doğan bil

cümle münasebetlerde, bizzat Hükümeti, - Malî Ajanı sıf atiyle - temsil etmek üzere gayrikabili rücu 
olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını (Bundan böyle kısaca Merkez Bankası diye anılacak
tır) tevkil eylediğine, 

— İtalyan bankaları, işbu Anlaşma tamamiyle sona erinceye kadar, bu Anlaşma muvacehesinde 
kendilerini yalnız ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO'nun temsil etmesine ittifak ettiklerine; 

ve binaenaleyh, işbu Anlaşmada her defa Merkez Bankası ve IMI mevzuubahsedildiğinde, ilerde 
başkaca açıklama yapılmasa dahi, bunların yukarda belirttilen vasıfları kasdolunduğuna; 
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f. Bundan evvelki (e) fıkrasında tesbit edilen hususa tevfikan, işbu Anlaşmadan doğan bütün 

münasebetler, bu Anlaşma tamamiyle sona erinceye kadar doğrudan doğruya IMI ve Merkez Ban
kası tarafından yürürtüleceğine; ezcümle ve misal kabilinden olmak üzere, katî alış talebi Merkez 
Bankası tarafından IMI ye yapılacağına; Bonolar Merkez Bankasınca IMI ye tevdi olunacağına 
ve tutarları doğrudan doğruya Merkez Bankasına alacak kaydedileceğine; bundan başka, işbu An
laşma çerçevesinde her halde lüzumlu ve faydalı bilcümle iş'ar ve tebliğler daima IMI tarafından 
Merkez Bankasına, veya Merkez Bankasınca IMI ye yapılacağına ve bu iş'ar ve tebligat bütün ta
raflarca yapılmış veya alınmış sayılacağına; 

Göre; 

Yukarda zikri geçen taraflar, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır 

MADDE — l. 
Katî alış taahhüdü 

Dibacenin (a) fıkrasında mezkûr hükümetlerarası mutabakat çerçevesi dâhilinde ve .mevzuuba-
his dibacenin diğer kısımlarında açıklanan esaslar gereğince, - bu dibace işbu Anlaşmanın ayrılmaz 
bir parçasını teşkil etmektedir - ve 5 Temmuz 1981 tarihli 635 sayılı İtalyan Kanununun 21 nci 
maddesine istinaden, İtalyan bankaları, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkan-
laoak ve aşağıda yazılı şekil ve şartlara göre tanzim edilecek olan âzami meblâğ ve yekûnu 
6 250 000 000 (Altı milyar ikiyüz elli milyon) lirat tutarına kadar «Bonolar» ı katî surette almayı 
taahhüdederler. 

MADDE — 2. 

Katî alış taahhüdünün icra müddeti ve taahhüt komisyonu 

1 nci maddede zikrolunan malî operasyon, 7 nci maddenin (A) bendinde derpiş olunan şartların 
tahakkuk ettiği hakkında IMI tarafından Merkez Bankasına telgrafla yapılacak iş'ar ve tebligata 
göre icra olunacaktır. 

Muamelenin icrası, 7 nci maddenin (B) paragrafında derpiş olunan hususlar önceden yerine 
getirildikten sonra, aşağıdaki 5 nci maddede tesbit edilen usuller dairesinde, bir önceki paragraf-

' ta zikri geçen şartların yerine getirildiği ayın 15 nci veya son gününde veyahut mütaakıp ayın 
aynı günlerinde yapılacaktır. Aksi halde, işbu Anlaşma, hukukan hükümsüz addolunacaktır. 

İtalyan bankalarının yüklendikleri katî alış taahhüdü ile ilgili olarak, Hükümet, işbu Anlaş
ma tarihinden itibaren âzami 30 günlük bir müddet zarfında mecmu taahhüdün % 0,40 ı (Sıfır 
virgül yüzde kırkı) nisbetinde bir taahhüt komüsyonu defaten ödemeyi kabul eder. 

Bu ödeme, müştereken kararlaştırılacak bir İtalyan bankasının Roma Merkezine IMI lehine 
yapılacaktır. Aşağıda, 7 nci maddenin (A) bendindeki şartlar yerine getirilmediği veya Türk Hü
kümeti bu operasyondan vazgeçtiğini beyan eylediği takdirde, Türk Hükümetinden bu şekilde 
alınmış olan mebâliğ, eksiksiz olarak iade olunur. 

MADDE — 3. 

Hazine bonoları 

Birinci maddede yazılı katî alış taahhüdüne mevzu teşkil eden Hazine bonoları, Türkiye Cum
huriyeti Maliye Bakanlığı tarafından -işbu Anlaşmanın A ekindeki örneğe uygun olarak ve gerek
li tasdikleri ile birlikte- IMI'ye tevdileri tarihinden itibaren 18 nci aydan 144 ncü aya kadar, 
altışar aylık vadeli 22 bonodan müteşekkil ve mecmu nominal değeri 6 250 000 000 (Altı mil
yar ikiyüz elli milyon) liret olmak üzere tek seri halinde çıkarılacaktır. Her bononun tutan 
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(286 000 000 italyan lireti olan sonuncu hariç) ceman 6 250 000 000 lirete baliğ olmak iUere 
284 000 000 (îkiyüz seksen dört milyon) liretten ibaret olacaktır. 

Bonolar: 
— IMI'ye tevdileri tarihinden itibaren faiz. getirmeye bağlıyacaktır ve bu faizin nisbeti % 

5,80 (Yüzde beş virgül seksen) olacaktır. Faizler, ilk faiz taksiti katı alış tarihinden itibaren 
altı ay sonra ve sonuncusu da bononun vâdesinde olmak üzere, her altı ayda bir ödenir. 

Bu suretle tesbit edilen bu faiz haddi, İtalyan bankalarının tatbikine hazır olduklarını bildir
dikleri % 7,80 (Yüzde yedi virgül seksen) faizden, dibacenin (b) fıkrası gereğince % 2 nisbe-
tinde faize iştirak hissesinin tenzili suretiyle hâsıl olan faiz haddi olduğu malûmdur. 

Türkiye Cumhuriyeti için, faiz ve ana para olarak derpiş edilen mebaliğ, hiçbir istisna ve 
temdit imkânı olmaksızın, vâdeleri geldikçe, Merkez Bankası vasıtasiyle, ödeneceği hususunda, 
gayrikabili rücu özel bir taahhüt (teşkil edecektir. 

MADDE — 4 . 

- Tâli vecibeler 

Türk Hükümeti, bütçelerinde, üçüncü maddede bahsi geçen bonoların resülmal ve b/l veya faiz
lerinin Merkez Bankası vasıtasiyle, tediyesi için lüzumlu mebaliği derpiş etmeyi ve Merkez Ban^ 
kasının bonolara mütaallik hizmetinin muntazam şekilde işlemesini zamanında sağlıyabilmesi için, 
münasip zamanda mezkûr banka lehine tediye emirlerini vermeyi taahhüt eder. 

Nihayet Hükümet, yukarıda derpiş edilen bonolara ait hizmetlerin ve her halükârda işbu 
Anlaşmadan doğacak diğer her hangi bir meblâğın tediyesinin Merkez Bankasınca icrasını mÜm-' 
kün kılmak üzere, mezkûr bankaya, kâfi miktarda mebaliği, münasip zamanda yatırmayı gayri
kabili rücu ve kayıtsız olarak taahhüt eder. 

MADDE — 6. 

Katı alışa mütaallik usuller 

Merkez Bankası, Türk Hükümetince (2 nci maddenin 2 nci paragrafındaki hükme istinaden) 
tâyin edilecek tarihten en az bir hafta evvel İtalyan bankaları tarafından Bonoların katî alışı için 
IMI'ye telgrafla bilgi verecektir. 

Bu talep alındığı andan itibaren IMI, aşağıda 8 nci maddede belirtildiği gibi (Burada derpiş 
olunan bakiyeler hariç) ISTITUTO NAZİONALE ASStCURAZtONl'ye ödemesi gereken (ö-araati-
den mütevellit) muhtemel sigorta primi tutarını hesap edecek ve Merkez Bankasına telgrafla bil 
dirilecektir. 

Muamelenin icrası için tesbit edilen vâdenin hululünde, Merkez Bankasınca, önceden kararlaş
tırılacak ajan İtalyan bankasının Roma'daki merkezinin tavassutu ile IMI'ye : 

— İtalyan bankaları tarafından katî alışı yapılacak Bonoları, 
— Merkez Bankası kendi adına işbu Anlaşmaya ek B modeli gereğince re'sen tevdi edilecek bir 

beyanatı, 
— IMI tarafından istenen sigorta primi tutarını 
gönderilir. 
Aynı zamanda IMI, çıkarılmış olan bonoların ana para baliğinin nominal tutarını teşkil eden 

âzami 6 250 000 000 (Altı milyar ikiyüz elli milyon) İtalyan liretini, İtalyan bankalarını teznsilen, 
Merkez Bankası (Yukarda tebarüz ettirilmiş sıfatı gereğince) lehine, önceden mukarrer ajan ban-
kanın Roma'daki merkezi nezdinde açılacak hesaba yatıracaktır. 

Mezkûr tediyenin yapılması suretiyle İtalyan bankaları, bonoların katî alış hususundaki bütün 
taahhütlerini ifa etmiş olacaklardır. IMI tarafından (Tebarüz ettirilen sıfatı gereğince) yatırılan 
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meblâğın tahvili, transferi ve bilâhara muhtemel bir tahsis ciheti ile ilgili talimat, Merkez Banka
sı tarafından doğrudan doğruya ajan bankaya verilecek ve ajan bankadan Merkez Bankasınca ya
pılması istenilen muamelelere mütaallik vecibeleri doğrudan doğruya onunla halledecektir. 

MADDE — 6. 

Çeşitli hükümler 

Bonoların katı alışından evvel : 
a. Türk Hükümetinin uhdesine terettübeden işbu anlaşmanın esas şartlarından her hangi biri

ne riayet edilmediği, 
veyahut : 
b. Dibacenin (a)) bendinde mezkûr anlaşmalardan vazgeçildiği veya her halükârda feshedil

diği takdirde, işbu anlaşma hukukan münfesih addedilecek ve dolayısiyle İtalyan bankaları artık 
bahis mevzuu bonoları katî alış yapmak mecburiyetinde olmıyacaklardır. 

MADDE — 7. 

Anlaşmanm yürürlüğe girmesi 

îşbu anlaşma, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği zaman ve anda yürürlüğe girer : 
A) IMI tarafından Merkez Bankasına bildirileceği veçhile İtalyan Bankalarınca : 
a/l — 5 Temmuz 1961 tarih ve 635 sayılı Kanunun 21 nci maddesiyle derpiş olunan ve dibacenin 

de (b) fıkrasında bahis mevzuu olup işbu anlaşmanın 3 ncü maddesine göre ödenecek faize işti
rak vecibesini hedef tutan Bakanlık müsaadesine ait Kararnamesinin; 

a/2 — Bu anlaşmaya mevzu teşkil eden bonolardan mütehassıl kredilerin (resülmal ve faiz) 
tamamına mütaallik olarak - İtalyan bankaları tarafından vâki olacak talep üzerine INA - ISTI-
TUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI tarafından, bizzat İtalyan Hükümeti hesabına tanzim 
edilecek sigorta poliçesi ile, yukarda bahsi geçen 635 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde (6 numa
ralı bend) münderiç risklere karşı aynı kanunun 23 ncü maddesi ve bu maddenin 1 nci paragra
fında derpiş olunan âzami miktar dâhilinde olmak üzere, İtalyan Devletinin garantisinin; 

a/3 — Yukanki (a/l) paragrafında zikredilen kararname ile tesbit edilmiş faiz hissesinin, 
İtalyan bankalarına ödeneceğine dair merkezi Roma'da bulunan Istituto Centrale per il Creditoa 
Hedio termine «MEDİOCREDİTO CENTRALE» nin kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu taahhü
dünün, 

istihsal edilmesi; 

B) . Merkez Bankasınca da : 
b / l — Re'sen hareketle aşağıdaki hususları beyan eden yazılı bir tebliğin IMTye tevdi edil

mesi ile; 
b / l / a — Yukarda bahis mevzuu bonoların (ve binnetice bunlardan mütevellit taahhüt ve veci

belerin) - içlerinden hiçbiri hariç ve müstesna tutulmaksızın - tamamen muteber oldukları ve 
Türkiye'de mer'i kanun, nizamname ve bilcümle ahkâm, muvacehesinde, her halükârda bir taah
hüt teşkil eyledikleri ; 

b/ lb — Bütün muamelenin her bakımdan tamam ve her veçhile usulüne uygun olduğu, ve bina
enaleyh hiçbir halükârda her hangi bir Teşekkülün, Hükümet ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Maliye 
Bakanlığının salâhiyetsizliğini veyahut gerek işbu anlaşmanın ifa veya icrası, gerekse bonoların ih
racı, hariçte tedavülü ile ilgili asli, idari ve nakdî bakımlardan veya bunlara taallûk edecek her 
hangi bir hususta, hattâ bonoların iyi neticeye isali yolunda Türkiye Cumhuriyetinin alacağı ta
ahhüdün muteberiyeti, yani Türkiye Hükümetinin bahis mevzuu bonoların tâyin edilen vâdelerde 
İtalyan lireti ile tesviyeleri, faizlerinin ödenmesi ve işbu anlaşmadan doğan başkaca her hangi bir 
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tediyeyi yapması ve bu hususta bütçe ile ilgili ve diğer tedbirleri alması bakımlarından bir salâhi
yetsizlik iddiası dermeyan edemiyeceği; 

b / l /c — Türk mevzuatında ve Merkez Bankası statülerinde, Bankayı, yukanki beyanlarda bu
lunmaktan ve bu beyanlarla ilgili mesuliyetten meneden hiçbir hükmün bulunmadığı; 

b/2 — Türk Hükümetinin malî ajanı sıfatiyle hareket ederek, a/2 bendde belirtildiği üzere 
INA - ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSÎCURAZlONt - ye yatırılacak pirimin kabulünü IMI'
ye bildireceği ve bu işann, IMI'nin, mezkûr pirim baliğini telgrafla Merkez Bankasına tebliği ta
rihinden itibaren on gün içinde adı geçen IMI'ye yapılması gerekeceği. 

MADDE — 8. . . 

Masraflar ve malî külfetler 

Kredi sigortasının ücreti Türk Hükümetine ait olacak ve Merkez Bankası vasıtasiyle - Yukan
ki 7 nci maddenin b/2 bendinde münderiç kabulle aynı zamanda olmak üzere - INA ya yatınlacak 
primin ilk tranbı IMI'ye avans olarak ödenecek, garantiden mütevellit mebaliğ ise, yukanki 5 nci 
maddede derpiş edildiği veçhile IMI'ye tediye edilecektir. 

Primin katî miktarının INA'ya tediyesi anında, bu maksatla Merkez Bankası tarafından öde
nen mebaliğde bir fark olduğu takdirde, taraflar süratle gerekli mahsuplan yapacaklardır. 

Bonoların resülmal ve faizinden olduğu kadar, işbu anlaşmadan ve bu anlaşmanın icrasiyle ve 
tamamen sona ermesine kadar Türkiye'de tahassül edecek bilcümle malî külfetler, münhasıran 
Türk Hükümetine ait olacaktır. 

işbu anlaşmadan olduğu kadar, bu anlaşmada derpiş olunan Bonolardan mütevellit îtalya'daki 
malî külfetler, Türk Hükümetine tahmil edilmiyecektir. 

İtalyan bankaları, 27 Temmuz 1962 tarih ve 1228 sayılı Kanunda derpiş edilen vergi sistemin
den faydalanmak isteğinde olduklarını beyan ederler. 

. İşbu Anlaşma ile ilgili bilcümle malî muamelelere mütaallik her türlü kambiyo masraflan veya 
banka komisyonları, Türk Hükümetine aittir. 

MADDE — 9. 

Yetkili makamlar 

İşbu anlaşmadan doğacak muhtemel ihtilâflar için, taraflar dostane bir hal tarzı bulmaya çalı
nacaklardır. 

Bu teşebbüsler bir hal tarzına müncer olmadığı takdirde, işbu anlaşmadan ve icrasından doğacak 
her türlü ihtilâflar - Bonolar ve bunlann tediyeleri mevzuundaki her türlü ihtilâflar dâhil - İtal
yan kanunlanna göre, İtalyan mahkemelerinde halledilecektir. 
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MADDE — 10. 

Orijinal metinler 

İşbu anlaşma, aynı kıymette olmak üzere, Fransızca 6 asıl nüsha halinde hazırlanmıştır. 

Roma, 21 Haziran 1963 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Istituto Mobılıare îtaliano (IMI) 

MEDÎOBANCA - Banca Di 
Credito Finanziaro 

imza 
Hayati Kumbutoğlu 

îmza 
Stefano Sıglienti 

imza 
Enrico Cuccıa 

Istituto di Oedito per le Imprese 
di Pubblica Utilitâ 

EFÎBANÖA - Ente Finaziaro 

imza 
Bonaldo Strtngher 

imza 
Alberto Ferrari 

Interbancaria - S. P. A. imza 
Giovanni Balella 
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Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Hazine Bonolarının sureti 

No : Ankara, / /1963 
Hâmiline muharrer Hazine Bonosu 
İtalyan lireti . . . . . . . . 
Vâde : / / 19. . . 

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, bu Bononun hâmiline, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası vasıtası ile (Vâde) tarihinde İtalyan liretlik meblâğı ödemeği ve yukarıda 
yazılı meblâğ üzerinden senevi % 5,80 (Yüzde be§ virgül seksen) faizi, altışar aylık devrelerle, 
her yılin tarihi ile tarihinde ve sonuncusunu da işbu Bono vâdesinin hitamın
da tediyesini vadeder. '' 

Resülmal ve faizin, tediyesi bankasının Romada'ki merkezinde, Türkiye'de câri 
her çeşit malî külfetler ve her hangi bir memlekette câri her çeşit banka veya sair nakdi mas
raflardan âri olarak yapılacaktır. 

İşbu Bono, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Hükümeti arasında varılan anlaşma
lar gereğince İtalya'da icra edilmiş malî <bir operasyon ile ilgili olarak ve 21 Mayıs 1963 tarih 
ve 244 sayılı Türk Kanunu ile verilen yetkiye istinaden ve 5 Temmuz 1961 tarih ve 635 sayılı 
italyan Kanununun 21 nci maddesi hükümlerine göre ihraç olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığının iradesi dışında bir sebeple dahi olsa, resülmal ve 
faizler tutarı vâde gününe kadar ödeme ile mükellef İtalyan bankasına gelmediği takdirde, 'Tür
kiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı gecikmiş tediyeler üzerinden, vâdenin hululü tarihinden, 
mezkûr İtalyan1 ıbanlkasının işbu «Bono» nun hâmiline fiilen tediyede bulunabileceği güne ka
dar, ('ki işhu Bononun hâmillerine lüzumlu bütün tebliğlerin yapılması için İtalyan Bankası tevkil 
edilmiştir.) Yılda %7,80 (Yüzde yeri virgül seksen) nisbetindeki faizleri ödemekle mükellef tutula
caktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 

(Kupon metni) 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 

İtalyan liretlik Hazine Bonosu 
Liretlik faiz kuponu 

Vâde / / 19 . . . 
EK (B) 

Ankara, / / 1963 
ISTITUTO MOBİLLİARE İTALIANO'ya 

Roma , Via IV Fontane, 121 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, diğer taraftan IMI, ICIPU, EFIBANCA ve 
MEDIOBANCA arasında tarihinde Roma'da yapılmış olan 6 250 000 000 İtalyan Li
retlik kredi 'anlaşması Hk. 

Yukarıda yazılı anlaşmanın esas ve hükümlerine göre, bu anlaşmada derpiş edilmiş olan Bono
ları eklice size sunar ve tarihinde katî alışlarının yapılmasını rica ederiz. 

Bu vesile ile, mezkûr bonolar, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı adına Bay . . . . . . . 
tarafından imzalanmış olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak imzanın aslına uygun
luğunu olduğu kadar, T. C. Maliye Bakanlığının ilzamı hususundaki tam yetkisini de teyit 
eyleriz. ı 

Bundan başka, en şâmil ışekli ile, adı geçen «bono,» larm ve anlaşmanın 7 nci maddesinin h / l 
bendindeki hükümlerine göre size tevdi eylediğimiz beyanların muteberliğini teyit ederiz. 

Derin ihtiramlarımızın kabulünü rica ederiz. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

İmza 
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Dışişleri) (Bakanlığı 

Roma, 17 Haziran 1963 
Bay Başkan, 

italya ile Türkiye arasında halen mevcut iktisadi iş birliğini daha da kuvvetlendirmek maksadiy-
le italyan Hükümetinin, İıstituto Möbilioze îtaliano, Mediobanca, Bnte F'inanziariö înterbancerio, 
Istituto idi Credito per le Imprese de Pubblico Utilito isimli orta vadeli italyan kredi müessesele
rinin, iktisadi gelişmeyi teşvike matuf olmak üzere, 6 250 000 000 (Altı milyar ikiyüz elli mil 
yon) italyan liret'lik bir analî kredi açmalarına mezuniyet vermeyi taahhüt ettiğini bildirmekle şeref 
duyarım. 

Bu malî kredinin şartları ve şekilleri bir taraftan Türk Hükümeti, diğer taraftan yukarda isim
leri yazılı orta vadeli italyan kredi müesseseleri arasında yapılacak bir anlaşma ile tesbit edile
cektir. 

italyan Hükümeti, mervzuulbaıhiıs malî krediyi açacak olan orta Vadeli 'italyan kredi müessese
lerine ödenecek senevi faizin '% !2 isline iştirak etmeyi t'aahhüdeder. 

Yukardaiki husus üzerinde" mıutalbalk atınızı teyit buyurmanızı rica >ed!er!im. Sayın Başkan. 
Üstün saygılarımla.. 

Bay Hayati Kum'butoğlu Egidio Ortona 
Türk Heyeti Bıaşfkanı 

Roma' 

TÜKKlYE HÜKÜMETİ Roma, 17 Haziran 1963 
MALİYE BAKANLIĞI 

Türk - İtalyan malî müzakerelerini 
tedvire memur heyet 

Sayın Bay Büyükelçi, 

Bugünkü tarihli mektupla aşağıdaki hususları bildirmek lûtfunda bulunuyorsunuz: 
«italya ile Türkiye arasında halen mevcut iktisadi iş birliğini daha da kuvvetlendirmek maksa-

diyle italyan Hükümetinin, Istitııto Möbilioze îtaliano, Mediobanca, Finanziario înterbancario, 
îstitutıo di Crediite per ie împrese de Pubblico Utilito isimli orta vadeli italyan kredi müesseseleri
nin, iktisadi gelişmeyi teşvike matuf olmak üzere, 6 250 000 000 (Altı milyar ikiyüzelli milyon) 
italyan liretiik bir malî kredi açmalarına mezuniyet vermeyi taalhhüdettiğini bildirmekle şeref du
yarım. 

Bu malî kredinin şartları ve şekilleri, bir taraftan Türk Hükümeti, diğer taraftan yukarda isim
leri yazılı orta vadeli italyan kredi müesseseleri arasında yapılacak bir Anlaşma ile tesbit edile
cektir. 

italyan Hükümeti, mevzuubaihis malî krediyi açacak olan orta vadeli italyan kredi müesseselerine 
ödenecek ısenevî faizin % 2 sine iştirak etmeyi taalhhüdeder. , 

Yukardaki husus üzerinde mutabakatınızı teyit buyurmanızı rica ederim, Sayın Başkan -» 
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Yukarda aynen alınan mektupta 'belirtilen husus üzerinde Hükümetimin mutabakaıtini zaitıâlinize 

teyidi© şeref duyarım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Sayın Büyükelçi. 

Büyükelçi Egidio Ortona 
Dışişleri 'Bakanlığı 

İktisadi işler Genel Müdürü 
Roma 

Hayati Kumbutoğlu 
Heyet Başkanı 

Türkiye Hükümeti 
Maliye Bakanlığı 

Türk - ttalyan Malî Müzakereleri 
tedvire Memur Hevet 

21 Haziran 1963 tarihli 6 250 000 000 
ttalyan lirettik malî kredi 

Anlaşması 

Airlstituto Mobiliare 
Italiamo (IMI) 

Ali'Istituto di Credito Per le 
Imprese di Pübbliea Utilita 

(ICIPU) 
AH' Bfibanca Ente Finanziario 

înter*bancario 
Alla Mödidbanca Banca di Credito 

Finanziario 

Bugünkü taıihli mektupla bana aşağıdaki hususları bildirmek lûtfunda bulunuyorsunuz : 
Yukardaki Anlaşmaya atfen, - evvelce şifahen de arz edildiği gibi - tarafımızdan katî alış mev

zuu yapılacak olan bonoların italyan Kambiyo Ofisince satmalmacağmın taahhüdedilmesi üzerine, 
bahsi geçen muamele için gerekli mebaliğ karşılıklarının müesseseleriınizce temin edilebileceğini te-
yideyleriz. 

Bu itibarla, «Istituto Mobiliare İtaliano» ttalyan Kambiyo Ofisiyle yukardaki esaslar dâhilinde 
varılacak anlaşmalar hakkında T. C. Merkez Bankasına bilgi verecektir. Ancak Merkez Bankasına 
bilgi verilinceye kadar. Maliye Bakanlığı tarafından ilıracedilen bonoların müesseselerimizce katî 
alışına mütaallik taahhüde, anlaşmanın 7 nci maddesiyle derpiş olunanlara ilâveten, muallâk naza
riyle bakılması gerektiği hususunda • mutabık kalınmıştır. 

Bu mektubumuzu aynen tekrar suretiyle teyid etmenizi ve bu husustaki mutabakatınızı bildir
menizi, üstün saygılarımızla rica ederiz. 

îstituto di Credito per İmprese 
di Pubblica Utilito. (TCIPU) 

Istituto Mobiliare İtaliane 
(imza) 

Efibanco Ente Finanziario 
tnterbancario 

Mediobanca Banca di Credito 
Finanziario 

Yukarıya aynen alman mektupta belirtilen husus üzerinde Hükümetimin mutabakatını teyidle 
şeref duyarım. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim. 
Roma, 21 Haziran 1963 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
namına Heyet Başkanı 
(Hayati Kumbutoğlu) 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 452 \ 
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İSTİTUTO MOBİLİARE ITALLANO 
No : 31346 

, •• Bay Hayati Kumbutoğlu ' ' 

TÜRKİYE CHIMHURİYUTİ HÜKÜMETİ TEMSİLCİSİ 

21 Haziran 1963 tarihli 6 250 000 000 
İtalyan liretlik malî kredi Anlaşması » 
hakkında. 

Yukardaki Anlaşmaya atfen, - evvelce şifahen de arz edildiği gibi - tarafımızdan kati alış mevzuu 
yapılacak olan bonoların İtalyan Kambiyo Ofisince satınahnacağının taahhüdedilmesi üzerine, bahsi 
geçen muamele için gerekli mebaliğ karşılıklarının müessesemizce temin edilebileceğini teyit eyleriz. 

Bu itibarla, «İstituto Mobiliare ttaliano» İtalyan Kambiyo Ofisiyle yukardaki esaslar dâhilinde 
varılacak anlaşmalar hakkında T. C. Merkez Bankasına bilgi verecektir. Ancak, Merkez Bankasına 
bilgi verilinceye kadar, Maliye Bakanlığı tarafından ihracedilen bonoların müessesemizce ktıtî alını
şına mütaallik taahhüde;, anlaşmanın 7 nei maddesiyle derpiş olunanlara ilâveten muallâk nazariyle 
bakılması gerektiği hususunda mutabık kalınmıştır. 

Bu mektubumuzun aynen tekrarı suretiyle teyidetınenizi ve bu husustaki mutabakatınızı, üstün say
gılarımızla rica ederiz. 

İstituto di Credito per İmprese İstituto Mobiliare İtaliano 
di Pubblica Utulita (IMI) 

(ICIPU) 
Efibanca Ente Finanziario Mediobanca Banca di Credito 

İnterbancario Finanziario 

M. Meclisi (S. Sayı».: 452) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI• 

YÜZ KIRKÎKÎNOÎ BÎRLEŞÎM 

25 . 9 .1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hükümetimizle Milletlerarası Kal
kınma Birliği arasında imzalanan Kalkınma Kre
disi Andlaşması ile Federal Almanya tarafından 
radyo tesisatı ve yayınları alanında memleketi
mize teknik yardım yapılması ile' ilgili Andlaş-
ma ve Hükümetimizle İtalya Hükümeti arasın
da 6 250 000 000 liretlik malî andlaşmaların, 
31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gere
ğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/701) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 452) 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in, dönüşüne 
kadar kendisine Çalışma Bakanı Bülent Ece-
vit'in, vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/706) 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye/ Bakanı Ferid Melen'in, dönüşüne kadar 
kendisine, Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'in 
vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/707) 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem 
Alican'ın, dönüşüne kadar kendisine, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun, ve
kâlet edeceğine dairi Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/708) 
B - IKINCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşan hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen

mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı olar 
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri 
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (8/614) 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'in emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

10. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif' bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/61Ö) 



11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Brzurum imam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

12. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

14. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

15. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

17. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarnn Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

18. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

19. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

20. — Edirne Milletvekili Fahir airitlioğ-
lu'nun, Edirne Hinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

21. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta, çşyresinde, 1963 
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ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

22. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç* çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

23. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

24. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
iağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım, 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu '6/631.) 

26. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
Mılunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632} 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - tğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bavındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 



olup olmıyacağlna dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

81. — Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

82. — Kırşehir Milletvekili Halil özmenln, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

33. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılman düşünülen işlere 
dair Basın . Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

34. — Giresun Milletvekili Nizamettin ürk
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'in 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

36. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

36. — Giresun Milletvekili İbrahim iteni 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

37. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıeoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

38. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 

,(6/644) 
39. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 

mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

40. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (8/646) 

41. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

42. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

44. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

45. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin-
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

48. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın Hân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş* 
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

51. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

52. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında .uğranan yenilgi
nin sebepHerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 



— 4 
53. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 

Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
lakin Bakanlarından sözlü sorusu (6/861) 

54. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına v* 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

55. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü ihsan Araş'in gö 
revinden alınması sebebine dair içişleri Baka 
nmdan sözlü sorusu (6/663) 

53. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve /yetimlerin ay 
hklanna bir zam yapılmasının düşünülüp dü 
şünülm ediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6 664) 

57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe 
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas 
raflarının nereden ödendiğine dair içişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/665) 

58. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'in, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğin*1 

dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 
59. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 

Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline bağ 
lanması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

60. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan sed 
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

61. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü seddsleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/669) 

62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ ipsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

63. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti

yacının ne suretle sağlanacağına dair Tanm Ba
banından sözlü sorusu. (6/671) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
aun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın-
ian sözlü sorusu. (6/672) 

65. — Kırşehir Milletvekili Halil Öznien'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
jlarak verilmesi ve mallarının daha seri alın-
nası için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

66. — Kırşehir Milletvekili Halfl özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted-
)irler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan-
arından sözlü sorusu. (6/674) 

67. — Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalı-
»ğiu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala-
mm zamanında temin edilmesi için neden vak-
inde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın-
ian sözlü sorusu (6/675) 

68. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
um, Edirne ili dâhilindelti köy muhtarlıklarının 
eftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
lair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

69. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'-
ın, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
mtmalmmasına karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

70. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye ta
zim işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
lair, içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

71. — Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalı-
)ğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
ırazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

72. — Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden-
nesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
ılınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
mun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

73. — Baflıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, örfi idarenin kısaltılmasının veya bir 
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daha uzatılmamalının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

74. — Aydın Milletvekili Eeşat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşın solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 

76. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollannca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

77. __ Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

78. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayışma ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

79. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya 
pılmasınm dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

81. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'ün, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

82. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılma verilen zirai krediler ile Te
kel avanslan konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

83. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

84. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinofc-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

85. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

86. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

87. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından löslü so
rusu (6/695) 

88. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısıyla yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ-
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
,sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

90. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

91. — Niğde Milletvekli Asım Eren'in. Niğ-
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile İl Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

92. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tanm ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

93. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun-



da ne gibi tedbirlfer alındığına dair, Sanayi ye 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

94. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

95. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

97. — Trabzon Milletvekilli Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, îkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

99. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına Îkizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

100. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün faa
liyetlerine dair, Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/708) 1 

101. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

' 102. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balmv-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve tçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

103. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

104. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçlan hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 
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105. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-

in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/483) (S. Sayısı : 455) [Dağıtma tarihi . 
22 . 9 . 1963] ' 

X 2. — Sosyan Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 »ayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili İl
hamı Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

3. — Danışjbay kanunu tasarsı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 17.8.1963] 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 

, dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

V 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
l. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 



5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 noü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tak-
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 .7 .1908] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Gevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'ın, Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 

2 . 9 . 1963] 
4. -T- Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihî : 
3 : 9 . 1963] 

5. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat Özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet , Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve - Millj Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari
hi : 3.9.1963] 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Milli Savunma, İç- | 

işleri ve Plân komisyonları raporları (2^328) 
(S. Sayısı: 381) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

7. — Temsilciler Meclisi eski Üvesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme* 
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi: 13 . 9 .1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve Îçişlen Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma ta r ih i : 
14.9.1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân^Komisyonları raporları (2/148) 
(S. Sayısı: 392) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu • 
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tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı: 395) [Dağıtma 
tarihi: 14.9.1968] 

14. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (Ş. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi: 14 .9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
Ve Plân komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'« 
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca 'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

19. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı: 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 
v 20. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 

Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; O. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı: 405) [Dağıtma tarihi: 18 .9 . 
1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi 
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı: 407) [Dağıtma tarihi: 
18.9.1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı
sı :408) [Dağıtma tarihi': 18.9 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Önergesi ve Dilekçe Karma. Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı: 409) [Dağıtma karini : 
18.9.1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. * 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 



26; — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulumun 31. 5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Çilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

29.— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Gögüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31». 5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Merid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 
' 33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi | ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; O. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

(Yüz kırkikinci Birleşim) 
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3S. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan- | 

bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . i 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] . 

41. — Maliye Bakanı Ferîd Melen ve İstan- \ 
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] ; 

42. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40). 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

43. — Maliye Bakam Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Karann Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

44. — Maliye Bakam Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 

Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 4İ29) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

45. — Maliye Bakam Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Karann Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 .1963] 

46. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli ^Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Karann Genel Kuralda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/2Ö) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 .1968] 

47. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Karann Genel Kuralda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

48. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık ^Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi ..: 23 . 9 . 1963] 

49. — Maliye Bakam Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Gşnel Kuralda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

50. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan-
bul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
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tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/33; O. Senatosl 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 .1963] 

51. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kuruluûun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; O. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 2 3 , 9 . 1963] 

52. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 , 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

53. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

54. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra' eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 .9.1963] 

55. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet^Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

56. —Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi

na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] • 

57. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşınm, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter 
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum 
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay 
din Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kamı 
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi v^ Maliye 
ve Plân komisyonları .raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

58. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

59. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20.9 .1963] 

60. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 



Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları j 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : | 
20 . 9 . 1963] 

62. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
ki Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları- j 
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun basa maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 

• Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

63. Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 

v yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve ismail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 .9 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 2. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta 
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpif olunan re hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmeli hususunda Divanın yargı hakkını ön

ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Ve Adalet komisyonları raporlan (1/293) (S. 
Sayısı: 226) ; Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963} 

X 3. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyon lan ra
porları (1/233) (S. Sayısı ; 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be 
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
din Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo 
nü raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

5. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa 
yısı: 234) TBirinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 
' 6. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 

hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 dokum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27. 6.1963] 

7. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık teskeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 19631 

8. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah 
metoğlu Hatice'den' doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . • . 1963] 
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9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 

"\ No. 60 nüfusunda kayıtlı Oım&noğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılmağı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 10. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 11. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349)' (S. Sayısı : 161) [Birinci gö 
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 12. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlasmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasans: ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 13. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko-
misvonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

14. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BİRÎÎTCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tcprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası

nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Vf 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi 
1 . 4 . 1963] 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Seden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
aaddesmin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
'e İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa 
sası: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve * Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi ; 
30.5.1963] 

4. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
kinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
210) [Dağıtma tarihi : 8. 6.1963] 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
/e 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [DağAma tari 
hi : 12 . 6 .19631 

6. — Karacabey İlçesi Sanbey îslâm köyü 
hane 8, cilt 32 vex sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
loğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
aisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
*ayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
/e Millî Eğitim komisyonları raporlan (1/456) 
S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] 

7. — Ersurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üye3İ Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporlan (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) fDağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

5. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
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Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1963] 

9. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kafnun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19.6.1963] 

11. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6.1963] 

12. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları .raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Milli Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi ; 
25.6.1963] 

14. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporlan (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

15. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

16. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı ; 276) [Dağıt
ma tarihi : 26.6.1963] 

17. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 18. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı: 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 19. •— Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu ürfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar {hakkında Da-
nıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ye 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

22. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, içişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (1/402) (S Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

23. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 24. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına, dair sözleşme-» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun-
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duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 25. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

26. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

28. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 30. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne muta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 31. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 

raporla^ (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 32. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 33. —Teşhis ve tedavi maksadiyle saağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muaf en muvakkat ithaline 
dair Andlaşmamn uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 34. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan / 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle-
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) TDaeıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 35. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi :' 10 . 7 .1963] 

3(J. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve içişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) TDağıtma ta
rihi : 11 . 7 .1963] 

37. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

38. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporlan 



(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

39. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

40. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 .1963] 

41. •— Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
' ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna' geçici bir mad 
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

42. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da* 
ğıtma tarihi : 12 . 7 rl963] 

X 43. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanın. 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 .7.1963] 

44. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

45. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporlan. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

46. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 .1963] 

X 47. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi tncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 

1« -
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı: 370) [Dağıtma tarihi: 
20.8.1963] 

X 48. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okullan mütedavil sermayeti 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2 . 9 .1963] 

X 49. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Milli Eğitim ve Plân Komisyonlan ra
porlan (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

51. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

52. — Nakdi Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan (1/440) 
(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan ve Anayasa Ko
misyonu mütalâalan (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1,963] 

54. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 



Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayışı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

55. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

56. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17.9.1963] 

58. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17.9 .1963] 

X 59. Takip ve tahsiline mahal ve imkân gö-
rülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair Anaya
sa Komisyonunun mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 
266) [Dağıtma tarihi 20 . 9 .1963] 

X 60. —16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis

tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasının uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19.. 9 . 1963] 

61. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akanın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

62. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 .9 .1963] 

X63. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nm, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 64. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi. hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

(Yüz kırMkinci Birleşim) 




