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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ile 
üç arkadaşının, Nişan ve Madalya kanun tek
lifinin, Anayasa, Millî Savunma, İçişleri, Dışiş
leri ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyona havalesi
ne dair Anayasa Kamisyonu Başkanlığımın 
tezkeresi okundu, kabul edildi. 

İstanbul"Milletvekili Coşkun Kırca ile beş 
arkadaşının gecekonduların düzenlenmesi, Kon
ya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ankara 
Milletvekili Ahmet Üstün'ün gecekonduların 
ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkındaki kanun 
tekliflerinin, An'ayasa, Adalet, İçişleri, İmar 
ve İskân, Maliye ve Plân komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Komis
yona havalesine dair Anayasa Komisyonu Baş
kanlığının tezkerisi tokundu, kabul olundu. 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Maliye Bakanlığı (kısmında ve 2996 sayılı 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki Kanunda değişiklik yapılmasına ve 
ıbu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının tümü kabul olundu. 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
leri memurlarına 100 ncü yıl dolayısiyle bir 
maaş nisbetinde ikramiye verilmesine dair ka
nun teklifini diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkındaki Bütçe ve Plân 
Komisyonu yazısı okundu, kabul edildi. 

Tapulama kanun tasarısının görüşülmesinin 
geri bırakılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu, kabul edildi. 

Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem Tüze-
men'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 
3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 sayılı 

Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu, 

Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 279 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öııer-
geisi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu, 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karma Ko
misyon Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 252, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260/265, 267, 269,280, 281, 283, 285, 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar 
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 268, 270, 
282, 284, 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir Mil
letvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 297 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları ve muhteviyatı oya sunularak kabul 
olundu. 

24 . 12 . 1963 Salı günü saat 15 de topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

îlyas Kılıç 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-

m, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamuru 
Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapılan 
etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Tarım ve Sanayi bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/766) 

2. — Amasya Milletvekili Reş'at Arpacıoğ-

lu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile (bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/767) 

3. —• Çorum Milletvekili Nuri Ahısk'alıoğ-
lu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizasyo
nunun yapılması ve içinden geçen derenin ısla
hı hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
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soru önergesi, Bayındırlık ve İmar ve iskân 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/768) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan top
rak yolu, Karayollarınca, 1964 yılında inşa
sı suretiyle trafik kazalarının önlenmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/769) 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/770) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alını yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair söz
lü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (6/771) 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı hu
suslarında ne gibi tedbirler alındığına dair 
sözlü soru önergesi, Ticaret ve Tarım Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/772) 

8. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci ilçesinde yapılan A. P. ıkapalı salon 
toplantısında 27 Mayıs ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, İçiş
leri ve Adalet bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/773) 

9. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî 
olarak tesbit edilip edilmediğine dair sözlü 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderil
miştir. (6/774) 

10. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve (bu ölçümün nasıl yapıldığına dair sözlü soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/775) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir millî Gıda Kodeksi Komistesi ku
rulup kurulmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/776) 

12. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'mn, Kalkınma Plânında derpiş edilen 

zirai 'teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair sözlü soru önergesi, Tarım ve 
Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/777) 

Yazılı sorular 
i. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 

Kırımlı'nm, 1959 ilâ 1963 yıllarında hastane
lerin yatak ve personel adedleri ile hastalık 
ve ölüm vakalarına dair yazılı soru önergesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/394) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Mason teşkilâtını sinesine toplıyan 
derneğin adının ne olduğuna ve Bakanlar 
Kurulunun hangi tarihli karariyle Türkiye'de 
şube açmasına müsaade edildiğine dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/395) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Kayseri lisesi öğrencilerinin, Cumhu
riyetin 40 ncı yıl dönümünün geçit töreninde, 
taşıdıkları dövizlerle ilgili olayın tasvibedi-
lip edilmediğine dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/396) 

4. — Niğde Millet vekili Ruhi Soyer'in, 
izinsiz ili dışına çıkan Burdur valisi hakkın
da ne muamele yapılması düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/397) 

5. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Muş 
Belediyesince, Hükümet önü ile Erzurum 
yolu üzerinde yapılan asfalt kaplamanın kısa 
zamanda bozulmasından dolayı . müsebbipleri 
hakkında yapılan kovuşturmanın sonucunun 
bildirilmesine dair yazılı soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/398) 

6. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
15 Ekim 1961 seçimleriyle ilgili gerekli ista
tistiklerin, kanuni süreleri içinde, yayınlanıp 
yayınlanmadığına dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/399) 

7. — İstanbul Milletvekili -Reşit Ülker'in, 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan Mahallî İda
reler seçiminde, Türkiye'de, seçmen kütükle
rinin düzenlenmesi için ne kadar para sarf-
edildiğine dair yazılı soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/400) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde, 17 Ka
sım 1963 tarihinde yapılan Mahallî idareler 



•«çimlerinde, §eemen kütüklerinin düzenlenme- I aıiı soru önergesi» Adalet Bakanlıgm» gönde
rice, kaç ki^nin görevlendirildiğine dair ya- | rilmistir. (7/401) 

2. - OELBN KÂĞITLAR 

T Mi fim-

1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi îdareei üyelerinin, 1&63 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/624) (Kar
ma Bütçe Komisyonuna) 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu Ke
mal Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi (2/625) 
(Maüye ve Plân komisyonlarına) 

3. — C. Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 80 arkadaşının Devlet Operası 
Kuruluşu hakfcmda kanun teklifi (2/626) (Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

Tetkere 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1061 Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Ba^canliği tezkeresi (3/770) (Sayıştay Komis
yonuna) 

Raporlar 

5 . — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunca 

değiştirilen ve Millet Meclisince beaimsenmi-
yen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi; 
1/483; O Senatosu 1/307) (S. Sayısı : 455 e 
ikinci ek) 

6. — Kanun dı$ı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair O Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyon raporu (1/544) (S. Sayısı : 457 ye 
1 nci ek) 

7. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkıdaki kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) 

Cumhuriyet Senatonundun gelen işler 

8. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun tasarısı (M. Meclisi 1/308; O Senatosu 
1/248) (M- Meclisi S. Sayısı : 304, C. Senatosu 
S. Sayısı : 321) (M. Meclisi Maliye, Sanayi, 
Ticaret, Adalet ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyona) 
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B I R Î H O I O T U K U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKA» — BaçtamvekiH BTtfdri Keskin 
KÂTÎPEER : Süreyya Onar (Siirt), Nevaat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama için arkadaşlarımız 
anahtarlarını 90 derece çevirsinler, beyaz düğ
meye bassınlar. 

Arkadaşlar, anahtarları çevirip düğmeye bas
tınız mı?. Çünkü yoklamayı eskiden olduğu gibi 

1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin; 
Kıbrıs'ta son günlerde Türk topluluğuna karşı 
işlenen ve can kayıplarına seheoolan kanlı olay- 8 
lar karşısında Hükümetçe alınan siyasi tedbirler- i 
le ügiH demeci ve bu kanundaki, görüşmeler. I 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar yapa
cağız. Sayın Saadet Evren'in, Kıbrıs Hâdiseleri
nin izahını istiyen bir önergesi var. Fakat Dişiş- I 
leri Bakanı esasen bu mevzu hakkında bizden I 
saz istemişti. Onun için Saadet Evren arkadaşı
mızın önergelerini okutmaya lüzum görmedim. I 
Buyurtöı Sayın Bakan. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Grup adma 
konuşacağız efendim. 

BAŞKAN — Grup adına söz alan arkadaşla- I 
il ayrıca konuşturacağım. («Evvelâ Hükümet I 
izahat versin» sesleri) Sayın Bakan konuştuktan i 
sonra grupları adına konuşacak arkadaşlara söz I 
vereeeğim. Esasen bütün gruplar tarafından söz i 
istenilmiştir. 

Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
DÎŞÎŞLERÎ BAKANI FESÎBUN OEMAIi 

İSEKSlN — Muhterem arkadaşlarım, Yük&ek 
Meclise bütün Türk Milletinin son derece has
sasiyetle imlediği Kıbrıs olayları hakkında maru
zatta bokmmak istiyorum. 

Chnstebâfksnı Mâkarios 30 Kasım 1063 gü-
mi, bir taraftan Dr. Küçük'e diğer taraftan İM- | 

değil, birdenbire bitireceğiz. Anahtarları §*#• 
rip düğmeye basma. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz vardır, mfla«feeîS*gre î»j%&« 

ruz.. 

koşa'deki Türkiye re Y u n a n ı n Büyt&aİsBfcri 
ile İngiltere Yüksek Komiserine, yptı ayrı^ffe^l-
kat aynı mealde muhtıralar vererek, löbı» Aîm-
T asasının bâzı hükümlerinin kaiâmhas&inı tsfc-
]jf etmiştir. Başpiskopos Ma&ariöS^ın, Itevlatia 
işleyişinde güçlükler doğurduğu iödiaBi ile fesi-
dınlmasını istediği Anayasa hükümlerinin he
men hemen hepsi, Kıbrıslı Türklerin hak *pe 
menfaatlerinin temel teminatını teşkil eden çok 
önemli hükümlerdir. Bunlar, Zürih ArihsgmBBia-
dan Kıbrıs Anayasasına aktarılmış bulunan *« 
Anayasanın 132 nci maddesinde, iiiçMr «aıfctie 
ktddıntetmıyacağı veya rîeğiştirilemiyeceği tas
rih olunan temel hükümlerdendir. Bunlar aynı 
mamanda, Garanti Andlaşmasnıın teteinatı aîtma 
da konulmuş, milletlerarası mahiyetle hüfeüffiler-
dir. Anayasa teminatından mahrum kaldifij tak
dirde Kıbrft Türk Gemaati, niyetleri malam fcl-
lunan Rum Gemaatinin ve Hderifcrinin tam&oaiy-
le takdir ve lûtfuna bırakılmış alelade bir «Bin
lik durumuna indirilmiş olur. Tabiî4a, böyle bir 
teşebbüsün hiçbir Türk Hükümetince kabulüne 
asla imkân yoktur. 

Filhakika, geçen üç yıldan beri Kıbrı#,dö 
Devlet idaresinde bazı güçlükler ortaya çıkmış
tır. Fakat, bu güçlükler karşı tarafın iddia et
tiği gibi Anayasanın tatbikatından değil, bilâ
kis Anayasa ve Anlaşmalar hükümlerinin Rum
lar tarafından kaiden uygulanmamasından T«ya 
kötü uygulanmasından doğmuttu-r. Cumhnpb«ş* 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 18 
kanı Makarios, haiz bulunduğu Devlet Reisliği 
sıfatının icaplarını ve bitaraf sizliğini unutarak 
Rum Cemaatini Anlaşmalara cephe almaya ve 
Türk Cemaatine karşı tahrik etmeye devamlı su
rette faaliyet göstermiştir. Kıbrısta'ki güçlükle
rin asıl sebepleri bunlardır. 

Bu düşünceler sevkiyledir ki, 6 Aralık günü 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Makarios'un 
tekliflerini redde karar vermiş ve keyfiyeti aynı 
gün bir bildiri ile umumi efkâra duyurmuştur. 
Hükümet kararı gereğince hazırlanan cevabi 
muhtıramız 16 Aralık günü Lefkoşa Büyükelçi
miz tarafından bizzat Makarios'a tevdi olunmuş
tur. Başpiskopos Makarios, cevabımızı alıp ince
ledikten birkaç saat sonra, kapalı bir zarf içinde 
ve zarfın muhteviyatını bilmediğini söyliyen 
Cumhurbaşkanlığı Umumi Kâtibi vasıtasiyle 
Büyükelçiliğimize geri göndermiştir. Zarfın için
den çıkan gayriresmî bir kâğıda, cevabımızın 
Kıbrıs'ın dahilî işlerine müdahale mahiyetinde 
görüldüğü ileri sürülerek kabul edilemiyeceği ya
zılmıştır. Milletlerarası münasebetlerde câri te-
amül ve usullere tamamiyle aykırı olan bu dav
ranış, Kıbrıslı Rum idarecilere hâkim olan sakim 
ve tehlikeli zihniyetin yeni bir delilidir. Zira, 
evvelce Yüksek Meclise arz ettiğim gibi, Kıbrıs 
Anayasasının temel maddeleri Türkiye'nin de ta
raf olduğu birer milletlerarası anlaşma vasfmda-
dır. Bunların akibeti hakkında elbette ki, Türki
ye'nin hak ve yetkileri mevcuttur. Bu kadar ba
sit devletler hukuku kaidesinden tegafül eder 
görünmekle Türkiye'yi hak ve vecibelerinden 
uzaklaştırmanın mümkün olabileceğini ummak sa
dece, sonu tehlikeli bir yanlış hesaptır. Makarios 
cevabımızı okuyarak Türkiye'nin tutumunu açık
ça öğrenmiştir. Cevabımızın kaçamaklı yollarla 
geri gönderilmesi esasta hiçbir şey değiştirmez. 
Makarios'a icabeden ikaz yapılmış bulunmakla 
bizce bu husustaki maksat hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Son günlerde NATO Konseyi, Avrupa Konse

yi ve Kıbrıs ittifak Andlaşması, Bakanlar Top
lantıları vesilesiyle Paris'te, İngiltere ve Yuna
nistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı ve etraf
lı bir surette Kıbrıs meselesi hakkında görüşme
ler yaptım. 

Kendilerine, Kıbrıslı Rumların çok tehlikeli 
bir yolda olduklarını, Kıbrıs Anayasasının temel 
maddelerinin değiştirilmesini Türkiye'nin asla 
kabul -edemiyeceğini, Kıbrıslı Rumlar, Anlaşma-
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lara dayanan bugünkü Anayasa rejimini yıkma
ya teşebbüs ederlerse, bütün Kıbrıs meselesinin 
yakın geçmişteki çeşitli mahzurları ile geri geti
rilmiş olacağını en açık bir şekilde anlattım. 
Mösyö Venizelos'un suali üzerine, Makarios tek
liflerinden rücu ederse, Anayasa çerçevesi dâhi
linde - yani, Anayasa metnine dokunulmadan -
tatbikatta karşılaşılan güçlüklere pratik hal su
retleri aranması amaciyle iki cemaat idarecileri 
arasında görüşmeler yapılmasına taraftar oldu
ğumuzu da belirttim. Yunanistan Dışişleri Ba
kanı, Anayasa çerçevesi dâhilinde olmak şartiy-
le, karşılaşılan güçlüklere pratik hal suretleri 
aranması için iki cemaat yetkililerinin görüşme
ler yapmaları hakkındaki görüşümüze tamamiyle 
iltihak ettiğini ve o sırada Paris'te bulunan Kıb
rıs Dışişleri Bakanına bu istikamette gerekli tav
siyelerde bulunacağını ifade etti ve bu tavsiyeleri 
benim huzurumda ilgiliye bildirdi. 

Sayın Milletvekilleri, 
İyi niyetle ve normal diplomasi yollariyle 

Kıbrıs'taki güçlükleri hal için gayret sarf ettiği
miz bir sırada, Adada maalesef vahim olaylar 
patlak vermiş ve süratle gelişmiştir. 20 Aralık 
gününü 21 Aralığa bağlıyan gece, Kıbrıslı Rum 
polisler Lefkoşe'de, içinde Türklerin bulunduğu 
bir otomobili ve yolcularını haksız ve dürüst bir 
şekilde aramaya tabi tutmak istemişlerdir. Türk
lerin rıza göstermemeleri neticesinde çıkan kar
gaşalıkta Rum polisler Türk halka sebepsiz yere 
ateş etmişlerdir. Bu olayda iki Türk ölmüş ve 
dört Türk de yaralanmıştır. Ertesi günü, bir 
gece evvelki olayları protesto için mekteplerinin 
önünde toplanmakta olan Lefkoşe'deki Türk Er
kek Lisesi öğrencilerine, hızla geçen bir otomo
bilden meçhul şahıslar tarafından ateş açılmış 
ve iki Türk öğrenci yaralanmıştır. Diğer semt
lerde masum Türk kadın ve çocuklarına dahi ateş 
edilmiştir. Bu tecavüz ve tahrikler -karşısında. 
Türk cemaati mensupları da tabi atiyle kendileri
ni korumak için ateşe ateşle mukabele etmek za
ruretinde kalmışlardır. Bu suretle Lefkoşe'nin 
muhtelif semtlerinde zaman zaman karşılıklı ateş 
başlamıştır. Bu sabaha kadar aldığımız fakat 
henüz kesinlikle teyidi kabil olmıyan bilgileri! 
nazaran, olaylar neticesinde 10 Kıbrıslı kardeşi
miz öldürülmüş ve birçokları da yaralanmıştır. 
Rum cemaatinden de sayıları tesbit edilemiyen 
miktarda ölü ve yaralı vardır. 
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Bu vahim ve çok ciddî inkişaflar üzerine dün 

öğleyin Yunanistan, İngiltere ve Amerika Birle
şik Devletleri Büyükelçilerini davet ederek, Kıb
rıs'taki son olayları Türk Milletinin ve Hüküme
tinin son derece ciddî addettiğini ve büyük bir 

- hassasiyetle izlediğini ifade ile Kıbrıslı Rumların 
tecavüz ve tahriklerinin derlhal durdurulması 
için hükümetlerinin ellerindeki bütün imkânları 
seferber etmelerini talebettim. 

İngiliz Büyükelçisinin dün gece saat 10,30 da 
'bana mealini tebliğ ettiği İngiltere 'Hükümetin
ce yayınlanan (bir bildiride, «Kıbrıs ile ilgili 
Londra ve Zürih Anlaşmalarını teminat altına 
alan devletlerden biri olarak İngiltere Hüküme
tinin, Ada'da nizam ve asayişin (bozulmasından 
ciddî endişe duyduğu, İngiltere Dışişleri Baka
nının, Kıbrıs Dışişleri Bakanına, her 'hangi bir 
gelişmenin ilk ışartımn Ada'da nizam ve asayişin 
korunmasına bağlı olduğunu bildirdiği ve 
Ada'da 'gerginliği giderecek, asayişi koruyacak 
tedbirlerin alınması için Cumhurbaşkanı Maka-
rios'a müştereken müra/eaat edilmesi hususunda 
İngiltere'nin Türkiye'ye 've Yunanistan'a il-t'i-
'haka kazır bulunduğu» açıklanmıştır. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı da dün Yunan 
parlâmentosunda yaptığı konuşmada, Kıbrıs 
'halkını aralarındaki anlaşmazlıklara uzlaşıcı 
bir zihniyet içerisinde barışçı hal çareleri ara
maya davet etmiş ve Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki iyi münasebetleri Kıbrıs'ta da kur
mak için Yunan Hükümetinin elinden geleni ya
pacağını beyan etmiştir. 

Lefkoşa'daki Türkiye, Yunanistan ve İngil
tere temsilcilerinin Başkan Makarios ile Dr. 
Küçük nezdinde müştereken teşebbüsler yapa
rak çarpışmaların derhal durdurulmasını isteme
leri hususunda üç devlet mutabık kalmışlardır. 
Bu hususta gerekli talimat bu sabah Lef koşa'ya 
gönderilmiştir. 

(Müttefik İngiltere 've Yunanistan (hükümet
lerinin, bizim için Ihayati olan bu konuda yük
sek müş'terek menfaatlerimizin 've müşterek ah
dî taahhütlerimizin emrettiği şekilde Türkiye 
ile yakın işbirliği yapmalarını istiyor ve bek
liyoruz, Biraz evvel aldığım (habere göre İn
giltere Hükümeti Kıbrıs'ta yeniden sükûnu, 
huzuru tesis 'hedefi ile konuşmalar yapmak 
üzere Öomimon "VV.ealth Münasebetleri Nâzın 
Duncan Sandys riyasetinde 10 kişilik bir he
yeti bu sabah Kıbrıs'a izam etmiştir. 
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Bu siyasi faaliyetimize muvazi olarak Hü

kümetimiz, Kıbrıslı Türk idarecilere, Türk 
milletinin Kıbrıslı kardeşlerimizin güvenlikle
rine verdiği »hayati önemi bildirmiş ve soydaş
larımıza her zamanki soğuk kanlılıklarını, fü
tura kapılmadan devam ettirmelerini tavsiye 
ve çarpışmalara karşılıklı olarak son verilmesi 
imkânlarını Rum idarecilerle birlikte araştır
malarını telkin etmiştir. 

Cumhurbaşkanı Makarîos ile Cumhurbaş-
kan Muavini Dr. Küçük dün öğleyin buluşa
rak, Iher iki cemaate 'hitaben, sükûnet tavsiye 
eden müşterek bir çağrı yayınlamışlardır. Ay
rıca, asayişin iadesini teminen Kıbrıslı Rum ve 
Türk polislerden mürekkep karma p'olis dev
riyelerinin 'görevlendirilmesini 've diğer bâzı 
tedbirlerin alınmasını da kararlaştırmışlardır. 

Buna rağmen son aldığımız haberler, maa
lesef silâhlı çarpışmaların hâlâ devam ettiğini 
'göstermektedir. 

Teşlhisimiz, olayların mürettebolduğu ve 'hu
kukî alanda başarı elde edemiyeceklerini an-
lıyan Kıbrıs Rumlarının işi bu defa fiilî teca
vüze dökerek Kıbrıs Türklerini ve Türkiye'yi 
ta'hrik edip mukabil harekete sevk etmeyi gö
zettikleri merkezindedir. 

Bu düşünce ile vaziyeti; 'hakkından emin 
insanların soğuk kanlılığı ile muhakeme et
mekteyiz. Bununla beraber, bu saate kadar 
aldığımız haberlerde olayların maalesef cid
den vahim ve endişe verici bir yöne doğru seri 
bir inkişaf gösterdiğini öğreniyoruz. Silâhlı 
çatışmaların derhal durdurulmasını temin 
maksadiyle diplomatik yollarda aralıksız te
şebbüslerimizi devam ettirmekteyiz ve ettire
ceğiz. Diğer taraftan olayların her türlü in
kişaflarına karşı gerekli bütün çalışmaları da 
Hükümetimizin yapmakta olduğunu bildirmek 
isterim. Ümit ve temennimiz akıl ve sağ du
yunun ilgililere hâkim olmasıdır. 

Türk milletinin sayın temsilcileri, 
Bütün bu ümit ve temennilerimize rağmen 

Rum Cemaati idarecileri gerekli sağ duyuyu 
gösternıezlerse, bundan doğacak bütün neti
celerin yegâne mesulü kendileri 'olacaklardır. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Akça arkada
şımızın bir önergesi vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kıbrıs'ta hunharca şehidedilen kardeşlerimiz 
i^te 3 dakika saygı duruşunda bulunmayı arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Ertuğrul Akça 

BALKAN — Kıbrısta şehidedilen kardeşle
rimiz için Yüksek Heyetinizi ayakta üç dakika
lık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Ayftfeta üç dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 
B&ŞEftN — Teşekkür ederim. 
SEYFÎ fj&OTBK (Eskişehir) — Reis Bey, 

rfe'aen navara alınmadığı takdirde, konu etra-
fffıdftft bütün parti gruplarına konuşma fırsatı
nın verilmesini töklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, parti grupları 
daha evvelden söz almışlardır. Söz alış sırasına 
göre bu mevzuda kendilerine söz vereceğim. 

8ö« alış sırasına göre Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Oevad (')dyak-
maz, buyurunuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD-
Yffl£WÂZ (Sivas) — Asîl Türk milletinin sayın 
miltetrakiîleri; 

Sön günlerde Yeşil Kıbrıs'ta Türklere karşı 
işlenen alçakça cinayetler, bütün Türk milletim 
derin bir üzüntü ve endişe içinde bırakmıştır. 
Birtakım fesatçı ve düşman unsurların Zürih 
ve Londra andlaşmalarına aykırı olan bu harc-
keileri, higbir suretle mazur gösterilemez ve mü
samaha ile karşılanamaz. 

Kıbrıs Cumhuriyeti halen üç devletin garan
tisi altındadır. Bu garanti, devletler adına ol
duğu kadar, insanlık adına verilmiştir. Aksine 
hareket, insanlığa karşı cinayettir. 

Kıfcns'ta; bütün unsurlara eşit muamele et-
mök^hepsinin hak ve hürriyetlerini korumak ve 
anlara saygı göstermekle vazifeli bir devlet var
dır. Hal böyle iken Rum idarecilerin ve hattâ 
bizzat Kıbrıs Cumhurbaşkanının komitecileri 
tahrik ettiği, ateşi körüklediği bir gerçektir-, 

Kıbrıs'ta can ve mal emniyetine, insan hak
lanma tecavüz edenlerin gayesi Enosis'tir. Kıb
rıs Üttm idarecilerinin de aynı yolda olmaları 
eh hafif tâbiri ile, imzalarına ihanettir. 

KîfrrıSta alçakların döktüğü her damla Türk 
kanının intikamı icabederse bütün Türk milleti
ni» kanını -akıtmak pahasına mutlaka alınacak
tır. (Bravo sesleri, alkışlar) 
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Türkiye'deki 30 milyon Türk'ün kalbi, Kıb

rıs'taki 120 000 Türk'ün kalbi ile beraber çarp
maktadır. Bu sebeple Kıbrısta bir Türk'ün bağ
rına sıkılan kurşunun, 30 milyon Türk'ün bağ
rına sıkılmış bir kurşun olduğunu artık Rumlar 
ve bütün dünya bilmelidir. (Bravo sesleri) 

Türk Milleti taahhütlerine daima bağlı kal
mıştır. Diğer milletlerden de sadece bunu iste
mektedir. Ama ilâ nihaye bu hale sabredemiye-
ceğimizi idrak etmeleri zamanı gelmiştir. 

Türk Milleti dış düşmanlara karşı daima bir
lik olduğunu tarih boyunca ispat etmiştir, bun
dan böyle de daima öyle kalacaktır. 

Kıbrıs'taki hâdiselerin önünü almak üzere 
garanti vermiş olan devletlerin derhal müdahale 
etmeleri mutlaka lâzım ve zaruridir. Hükümeti
mizden enerjik hareket etmesini istiyoruz. "Ve 
bu isteğin gerçekleşmesine C. K. M. Partisi ka
yıtsız şartsız bütün varlığı ile çalışacaktır. (Bra
vo sesleri) 

Kıbrıs'taki Rum komiteciler ve bu komiteci
leri tahrik eden Makarios ve arkadaşları, demok
ratik idarenin tabiî hallerinden olan bugünkü 
hükümet buhranını fırsat sayıyorlarsa, bunda 
çok aldanmaktadırlar. (Bravo sesleri) 

Türk 'Milleti kadar, Türk Milletinin hizme
tinde olan siyasi partiler de millî meselelerde 
daima beraberdirler, birliktirler, (Bravo sesleri, 
alkışlar) C. K. M. P. olarak bilhassa bu nokta
ya bir defa daha işaret etmeyi zaruri görmekte
yiz. 

Kıbrıs'ta devletlerarası hukuk ve ahlâk ku
rallarının ahlâksızca ve alçakça çiğnenmesine 
T. C. Hükümetinin asla müsaade etmiyeceğine 
inancımız tamdır. 

Aziz arkadaşlar, Kıbrıs'ta can veren ve ya
ralanan sevgili milletdaşlarımızm acılarına or
tak olduğumuzu ve hainlerin cezasız kalmıya-
caklarmı ilân etmeyi millî bir borç biliriz. Hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aynı konuda Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Faruk ıSükan. 

A. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAİN 
(Konya) — Muhterem milletvekilleri; Kıbrıs'ta 
Türk cemaatine karşı yeniden girişilen kanlı ve 
esef verici hâdiseler ve tedlhiş hareketleri, bütün 
yurtta büyük bir infial yarattığı gibi, hür ve 
medeni âlemde de üzücü tepkilere yol açmıştır. 
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M. Mecb» B : 18 
Kıbrıslı katfdeşleriiftke yapılan tertipli ve 

hunharca hareketler kargısında milletçe duydu
ğumuz derin teessür ve heyecanı arz ve ifade et
mek istiyoruz. 

Son olaylar dokyısiyle bir daha günün ko
nusu ihaline gelen «(Kıbns dâvası» Türk milleti 
için senelerce emek ve gayret sarfettiğimiz millî 
bir dâva karakteri taşımaktadır. Bu itibarla me
seleyi tamamen partilerüstü bir mevzu olarak 
mütalâa ediyor ve derlendiriyoruz. 

îç politika meseleleri üzerindeki ihtilâf ve 
çekişmeler ne kadar şiddetli olursa olsun, ikti
darlar için değişmeyen ve değişmiyecek olan ve 
millî bir hüviyet taşıyan dış politikamızîn esas
ları üzerinde T. B. M. (Meclisinde temsil edilen 
Vatün siyasi partiler müttefik ve mutabıktırlar 
kanaatindeyiz. (Bravo sesleri) Biz ana muhale
fet partisi olarak bu hususu katiyetle ifade edi
yoruz. Biz bu fırsattan istifade ederek istifa et
miş bulunan bir Hükümetin durumundan fayda
lanmayı düşünmeyiz. Ancak, 'Hükümetin istifa 
etmiş olmasına rağmen mesuliyet yüklenmekten 
âzâde kalamıyacağı hususuna da bilhassa işaret 
etmek istiyoruz. 

Şu ciheti de kesinlikle ifade edelim ki, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetleri ıhangi parti ve
ya 'görüşe bağlı olurlarsa olsunlar, başlıca dış 
politika konularında bütün partilerin kuvvetli 
desteğine güvenebilirler. (Alkışlar) Ancak, ik
tidarda bulunan Hükümetlerin dış politika ko
nularında T. B. ÖVE. Meclisinin sık sık tenvir et
mek vazifesinden de vareste kalmamaları gerekir. 
işte bu zarurete binaen biz bu kürsüden Hükü
meti sık sık ikaz etmiye çalıştık ve muhalefet 
partisi olarak vazifemizi yaptık. 

Geçen sene bugünlerde dış politika ve Kıb
rıs mevzuunda Millet Meclisinde açılan genel gö
rüşmede de görüş ve tenkidlerimizi açıkça ifade 
etmiştik. Hâdiseler gösteriyor ki, Hükümet bi
zim bu samimi tenkid ve ikazlarımızdan kâfi mik
tarda faydalanmamıştır. Acaba vaktinde lüzum
lu tedbirler alınmış olsaydı, bugünkü elîm hâdi
seler önlenemez miydi î Biz o kanaatteyiz ki, Hü
kümet mütereddit, çekingen ve pasif bir politika 
yerine aktif ve cesur bir politika takibotse idi 
bu elîm hâdiselerin vukuuna meydan verilmiye-
oekti. 

Dışişleri Bakanlığının geçen yıldan beri Kıb
rıs mevzuunda ne gibi karar ve tedbirler aldı-
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ğını ve bu karar ve tedbirleri ne ölçüde tatbik 
sahasına koyduğunu bilmemekteyiz. Şu anda Sa
yın Dışişleri Bakanı bu tedbirler hakkında tat
minkâr cevap vermemişlerdir. Şu cihet açık bir 
hakikattir ki, Kıbrıs'ta cereyan eden hâdiseler 
çok önceden tertibediilkn&ş bir pJân dâhilinde 
yÜTÜtüHfm©ktedir. Ve bunun altında Enosis'in 
başı olduğuna hiç kimsenin şüphesi olmtyan bu
günkü Kıbrıs-İRum idarecileri bulunmaktadır. 

©izim 'görüşümüze göre, Kıbrıs'taki bugünkü 
iç çatışmalar kısa bir zaman sonra Milletlerarası 
bir konu haline getirilmek için düzenlenmiştir. 
Esasen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios, daha 
Zürich ve Londra Anlaşmalarından ve Kıbrıs 
Anayasasının yürürlüğe girmesinden çok kısa 
bir zaman sonra bu istikamette alenen faaliyet
lere başlamış ve zaman zaman verdiği beyanlarla 
takibettiği plânın ana hatlarını sarahatle ortaya 
koymuştur. Nihayet C. Başkanı Makarios, 30 
Kasım'da Kıbrıs'lı Türk Liderlerine anlaşmaların 
değiştirilmesi ve Kıbrıs Anayasasının tâdili ile 
ilgili olmak üzere 13 maddelik bir muhtıra tev
di etmiş ve bir «Ekalliyet statüsü» kurmak ve 
ilhak etmek istikametinde olduğunu açıkea gös
termiştir. Ve hattâ Türk Hükümetinin 16 Aralık 
1963 tarihli cevabi notasını diplomatik kaide ve 
nezaketin dışında bir tutumla reddetmek cesa
retini de kendisinde görmüştür. Bütün bu husus
larda Hükümet gerekli tedbirleri aldık diyor, 
ama bu tedbirlerin mahiyetinden biz parlâmento 
olarak haberdar değiliz. Anayasa pervasızca ih
lâl ediliyor ve anlaşma esaslarma riayet edilmi
yor. Bu durum karşısında Hükümet sarili ve ka
ti kararlar almalıdır. Yoksa, normal diplomatik 
görüşmeler hiçbir netice sağlamamıştır ve safla-
mıyaeaktır. 

Garanti Anlaşmasına göre Kıbrıs Anayasası, 
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin teminatı 
altında olup, Anayasanın ihlâli halinde Zürich 
ve Londra Anlaşmalarının tatbik edilmediği ah
valde bu 3 Devlet müştereken veya münferiden 
müdahale (hakkına sahip bulunmaktadırlar. Bu 
devamedegelen ve bugünkü kanlı hâdiselere yol 
açan sarahat karşısında Hükümet ne gibi tedbir 
almış veya almayı düşünmüştür; bu, belli de
ğildir. 

Biz A. P. olarak esaslarında mutabık bulun-
uuğumuz dış politikamızın gerçek mânada millî 
bir dış politika hüviyetini iktisabedebiîmesi için 
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M. Meclisi B : İd 
Hükümetlerin bu gibi konularda mut laka muha
lefetle istişarede bulunmak mecburiyetini bir 
kere daha hatırlatırız. Bu husus batı demokrasi
lerinde kaçınılmaz bir kaidedir. Fakat maalesef 
bu zaruri vazifeyi iktidarda 'bulunan Hükümet 
her nedense ifa etmemektedir. 

Muvafıkı ve muhalifi ile birlikte 'bütün Türk 
milletinin arzu ve temayülüne tercüman olarak 
söyliyebiliriz ki, Kıbrıs dâvası Türkün müşterek 
davasıdır. OBu meselede Türkün haklarını çiğnet-
miyecek olan her Hükümet bizden ancak sami
mî yardım ve müzaharet görecektir. (Bravo ses
leri) 

Son olarak katiyetle ifade edelim ki, Kıbrıs'
ta cereyan eden elîm hâdiseler ve Garanti An
laşmasına katılan Devletlerin de açık tutumları 
kargısında Hükümetten azimli ve cesaretli ka
rar ve hareketleri beklemekteyiz. 

Adalet Partisi Meclis G-rupu adına yaptığı
mız bu konuşmanın en samimi dileklerimizin bir 
ifadesi olarak kabul buyurulmasmı hürmetlerim
le arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Cihad Baban. 

C. H. P. GRÜPU ADINA CÎHAD BABAN 
(Jtıstanibull) — Çok sayın 'arkadaşlarım; (bu kür
süye Ibitfe Ibüyüık istı»rap veren Kılbns konusun
da Cumhuriyet Halk Partim adına çıkarken itki 
görevi birden yerline getirmek istiyoraım. 

Birisi, Kılbrıstıa) hürriyet içinde ve infsamca 
yaşama uğrunda' hıayatlaimnı feda etmiş olan 
soydaşlarmuızın aziz hâtıralarına karşı duydu
ğumuz sonsuz saygıyı belirtmek, onları (bu bü
yük müeaıdölede uınutmıyaoağıımi'zı ifade etmek. 
Kılbrısta yaşıyan 120 (bin, Türkün yanında oldu
ğumuzu bütün dünyaya ibir kere dıaıha açıklamak. 

Diğeri de, yine Cumhuriyet Halk Partisi 
adına Kılbns olayları hakkında düşüncelerimizi 
ifade «itmektir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Aylar var kli, Kılbns'tıaki Türkler (gece yatak

larında Iruz/ur içlinıdo uyuyaımamıalktadırlar. Ay
lardan (beri Yeşil Ada'nın üzıerinden blir felâket 
rüzgârının eseceği Ihalkkında peşin bir duygu, 
bu insanları rahatsız ve tedirgin etmektedir. Çün
kü Kılbns Devleti Başkanı Maıkariids Kıbrıs Ana-
yalsasma karşı başkaMırtnıştır. 

Türk efkârı um ilmiyesinin büyük teessürü de 
işte Türk c'eımaatimıe karşı (girişilen bu tehdit, 
^ecaVüz ve Ibu katiller yüzündendir. 

24 . 12 . 1963 0 : 1 
Artık açıkça gömülmektedir kli., Makarios ve 

onun izinde gidenler Londra ve Zürih anlaşma
larını kendi emellerine kavuşmak için gecjfci bir 
ımoriıale telâkki etmişler ve akıllarınca1 ortaya 
fırsat çıktığı zaman Enosis'e ulaşmak maksa* 
diyle bir adım daha atma teşdblbüsünde bulun-
muşlardır. 

Türkiye dıalha evvel hu kötü niyeti .s/ezdiği 
için, Türk (belediyeleri konusunda olduğu gibi, 
Kılbns Devletinin düfckaltJini .çekiniş ve Tünle halk
larının çiğnendiği ıgünld'en beri ara! ıikisuız .tavsiye 
ve uyarmalara nağmen son ilki »gün içinde cere
yan eden ve insanlığa utanç veren, cinayetlere 
mâni lOİaımıaımışItır. 

Mu'hterem arkadaşlanm; 
Hiç şüphe yok, eğer Makarios Kılbns Anaya

sasını çiğmemek heveslinde olduğunu açıkça ifa
de /etmemiş olısa idi', evvelki gün. Türk kanı dö
külmemiş olacaktı. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Evvelâ hliçbir parti ve ihiçjbir siyasi teşekkül 

(tarafından 'telkzi'bedilmekten korkmadan şu ger
çeği Eıdka'cı Kılbns Rumlarına. duyurmak is
teriz : Kıfbnsfta soydaşlarımız öldürüljür, yavru-
lanmızım üzerine ateş açılır ve Yeşil Ada'daki 
insanlar korkunç kâbuslar ilcinde yaşatmaya mah
kûm edildikleri zaman, Ibu insanlığa yakışmıyan 
tutuım karşısında Türkiye'de ayrı ayrı düşüne
cek, ayn ayrı istikametlere yönelecek pıaırtfil yok
tur. (Bravo sesleri, alkışlar) Türkiyel in (büyük 
kuvveti hu birliktedir. Türkiye zor 'zamanların 
(birleştirici kudretini nefsinde toplamasını bilen 
İbir millet olmaıkla daima iftihar eder. (Alkışlar) 

Bizim Kılbns hakkındaki görüşümüz şudur : 
İsteriz İd, Kılbns Türkiye ile Yunanistan ara
sında Büyük Atatürk'le Venizelos'un, kurmuş 
oldukları dostluğu kuvvetlendiren hliır unsur ol
sun. Başka ibir ifade .'ile, Kılbns Akdeniz'de Yu
nanistan ile Türkiye arasında NATO camiası 
ortasında, Afrika, Avrupa ve Asya arasında 
•bir ihtilâf konusu değil, bütün dünyaya masal 
teşkil edecek İbir itilâf vesilesi olsun. 

Biz Zürih Andlaşmasına imza atarken, Ada '-
daı birbirine yan gözde 'bakamı insanların bir gün 
en (büyük dostluk duygusu içimle -bir Devlet ya
pısı .altında, tek Ibaıyrağa, saygı göstererek, bir-
birlerinie yalkliaışafbileöefclerini düşünmüıştıük ve 
fbdkl emiştik İki, o Devletin başına geçen İnsan 
din ve soy farkı gözetmeksizin.; 'bu dostluğun 
mim an olmak şerefini1 kazansın. Halbuki o, bu 
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şerefi elinin tersiyle itti, dostluğun mimarı ola
cağına düşmanlığın ve fesatçı bir poTitoamm yol
cusu oldu. (Bravo sesleri) 

Sayın arteadaşlariim; 
Türkiye, ingiltere ve Yunanistan yani Kıb

rıs'ın bağımsızlığını teminat altına allan üç Dev
letin üçü dto Maikarios'un Anayasayı aihlâl etti
ğinden, tarafsız bir Dövldt ReM olması lâzımge-
lirken, Türk halikının karşısına dikilerek Eoka'-
ci'ları harekete geçirdiğinden aısla şüphe etme
diklerime inanmak istiyoruz. Nitekim İngiltere'
min; Kıbrıs ıtakli kötü niyetli harekeleri gözden 
fcaçırmadığı .gazetelerde çıkan töblliıği ile 'de sabit 
olmuştur. 

Makarüos'u'n işe evvelâ Anayasa Mahkemesi 
Başkanını ıkaeırmıafkla başladığını unutmuyoruz. 

Türk belediyeleri konusunda Anayasayı Mâl 
eit'tüğini, Anikana'ya geldiği zaman yüzüne de 
söylemiştik. Buna rağmen vazifesinin icabettir-
diği dürüstlüğe dönmediğini görmekle müteessi
riz. 

Şu halde Anayasayı bile bile çiğneyen bir 
Devlet Reisine, onun varlığına teminat olan Tür
kiye'nin, Yunanıistıan ve İngiltere'nin «söyliye-
cek ciddî sözleri olmak lâzungelir. Türk Harici
yesinin bu vazifeyi yerine (getirmiş olduğunu 
öğrenerek memnun olduk. İngiltere ve Yuna
nistan'ın da bizim ıglilbi -aynı sıorumlululk duygu
ları içinde vaziMerini yapmakta olduklarına 
inanmak istiyoruz. 

Yeşil Ada'nm siyasi ufkunu kızartan Türk 
şehitlerinin taze kanı bize bir gerçeği hatırlatmak
tadır. Biz, kötülükten bir şey çıkmıyacağına ina
nan ve bu inançla hakkımızı medeniyet ve hukuk 
mefhumundan alan bir toplumuz. Bunun karşısı
na Makarios rahipliğe, komitacılığın bayağı usul
lerini bulaştırmaktan kendisini alamamış bir in
san olarak çıkmaktadır. Makarios belki bir damla 
asîl kanın tarihte nasıl kabara kabara ufukları 
tuttuğunu bilmez. Bilmediğini gördüğümüz için 
de kendisine hatırlatalım : Kan dökülmeye baş-
1 aymca bu felâketin nerede duracağını ve nasıl bi
teceğini kimse tahmin edemez. Fakat kimsenin 
tahmin edemiyeceği bir neticenin içinde ilâhî bir 
gerçek saklıdır. O kanı dökeni, kan mutlaka bir 
gün boğar arkadaşlarım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Biz kan dökülmesini istemiyoruz. Biz Kıbrıs'-
da iki cemaatin Türk, Yunan dostluğuna kuvvet 
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kazandırarak kardeşçe yaşayıp gelişmesini istiyo
ruz. Ne Türk'ün, ne Rum'un burnunun kanama
sı taraftan değiliz. Bilâkis Türk'ün de Rum'un
da akşam evlerine mesut dönmelerini, çocukları
nın istikballerinden endişe duymamalarını istiyo
ruz. 

Avrupa milletlerinin birleşip kaynaştığı bir 
devirde, Yunanistan'la NATO içinde kader birliği 
yaptığımız bir zamanda Makarios'un bu dostluğu 
sabote etmek istemesini Yunanistan'ın da tasvib-
et m iveceğine kuvvetle eminiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına ve bu halde 
bütün partilere ve memlekete tercüman olmak
tan korkmadan Türk Milletinin müşterek dâvası 
olan Kıbrıs Anayasasını koruma ve savunma yo
lunda hiçbir fedakârlıktan kaçmmıyacağımm bu 
kürsüden ilân ederken, Büyük Millet Meclisi ola-
lak bu düşünce ve kararı bütün gönlünüzle tas-
vibettiğinize de inanıyorum. Eğer Makarios, iç 
politikadaki çekişmelerimize ve Hükümet buh
ranlarına bakarak bunlardan kendisine bir men
faat yontmak gibi basit bir oyunun peşine sürük-
knmişse, bunda ne kadar aldandığını ona bir ke
re daha anlatmak bütün partilere mensup aziz 
arkadaşlarıma yani sizlere düşer. Ona, temsil et
tiğimiz kutsal millî iradenin heybetini gösterdi
ğiniz anda, bu heybetin altında manen ezilecek, 
insanlığa, milletlerarası tesanüde ihanet eden bu 
zattan kendi kara kisvesi bile utanacaktır. (Bravo 
sesleri) İmzaladığı Anayasaya saygısızlık ederek 
kendisini ve mevkiini meşruiyet dışı bir hale so
kan bu komitacının, Kıbrıs'da dökülen kanlardan 
şahsan sorumlu olup olmadığı meselesi de kafamı
zı ciddî olarak kurcalamaktadır. Ona bu kürsü
den yine hepinize tercüman olacağıma emin ola
rak şu gerçeği de ifade etmek istiyorum. 

«Şayet Makarios kendi eliyle imzaladığı Ana
yasayı hiçe sayarak bu Anayasanın tanıdığı iki 
milletin beraber yaşama prensibini ve bu prensi
bin Türk camiasına tanıdığı hak ve menfaatleri 
ihlâl etmekte devam ederse, biz de bundan gere
ken dersi çıkararak, anlaşmaların imzasından ev
velki taleplerimizi yeniden canlandırır, yani Ada'
nm taksimini istemekte kendimizde hak görürüz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Ve eğer Makarios, her 
türlü iyi niyet yollarını kapayacak olursa, o yol
ları hakkımıza dayanarak açacak vasıtayı bulmak
la güçlük çekemiyeceğimize de eminiz, arkadaşla-
ıım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

— 515 — 



M. MecİHû B : 18 
Sayın arkadaşlarım, 
Her halde büyük Meclis bu millî dâvada Türk 

diplomasisinin enerjik tutumunu her zaman des-
tekliyeeek ve bu konuda ingiliz ve Yunan Parlâ
mento! ariyle birlikte aynı istikamette hakkı, ada
leti, nizamı berberce korumuş olmanın zevkini de 
duyacaktır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupıı adına Sayın 
Kâmdan Evliyaoğlu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA KİMRAN EVLİ
YAOĞLU (Samsun) — Saym milletvekilleri, 
Kıbrıs'ın Cumhuriyet rejimine kavuşmasından ev
velki hâdiselerin acısı, içimizden henüz çıkmadan 
Cumhuriyetin ilânını takibeden günlerden beri 
huzursuzluğun ortadan kalkmadığı da bir hakikat 
olarak karşımızda bulunmaktadır. Birkaç günden 
beri Kıbrıs'da aziz Türk toplumuna karşı, Rum'
lar tarafından vuku bulan âdi ve hunharca teca
vüzleri yeni bir Eoka zihniyetinin alçakça ör
nekleri olarak saymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda ve şu 
mukaddes kürsüden bir kere daha ifade ediyoruz 
ki, Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman yalnız değiller
dir ve yalnız kalmıyacaklardrr. (Bravo sesleri) 

Onların arkasında Devleti, Hükümeti ve asil 
varlığı ile Türk Milleti mevcuttur. (Bravo sesle
ri) Hükümetimizin beynelmilel icaplara ve Kıb
rıs Cumhuriyeti Anayasasına uygun olarak gerek
li tedbirleri olacağına şüphemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; hislerinize de tercü
man olduğuma inanarak bütün milletimizin tem
sil edildiği şu kürsüden Kıbrıs Türklerinin dai
mî bekçisi olan Kahraman Kıbrıs Türk Alayına 
sevgi ve muhabbetlerimizi ileterek huturunuzdan 
ayrılıyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Zekâi Dorman. 

M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂI DOR
MAN (istanbul) —Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlar; Kıbrıs Rumlarının Türklere karşı gi
riştikleri kanlı tedhiş hareketlerini bütün Türk 
milleti, muhalifi ile, muvafıkı ile derin bir elem 
ve nefretle karşılamıştır. Irkdaşlarımızın hak 
ve hayatını korumak hususunda Hükümetçe alı
nacak haklı ve müessir tedbirleri Millet Partisi 
Meclis Grupu hararetle desteklemeye hazırdır. 
Alınacak tedbirler, mürettebolduğu ifade edilen 
tecavüzlerin cüretini kıracak mahiyette olmalıdır. 
iç politika hâdiselerimizden istifade ile, memleke
timizin ve Kıbrıs'daki ırkdaşlarımızın hak ve men-
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faatleri aleyhine okn emelkrifii g«rçekleştiı?eeek-
1 erini zannedenler, büyük bir gaflet işinde bulu
nuyorlar. Şunu bir kere daha ifade etmek iste
riz ki; böyle millî meselelerde parti ihtilâfları su
sacak ve topyekûn Türk Milletinin vatanseverlik 
duyguları konuşacaktır. (Bravo sesleri alkışlar) 

Bu birliğin ağırlığını Hükümet, süratle mü
tecavizlere ve müseecel tertiplilere hissettirmeli
dir. 

Saygılarımızla. (Bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Bu mevzuda "şahısları adına Sa
yın özarda? Yoklar. Konu ile ilgili bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bu en tehlikeli günlerinde Kıbrıslı kardeşle

rimizin yalnız olmadıklarını, Türk milletinin 
yanıbaşmda bulunduğunu ispat etmek bakımın
dan, Büyük milletimizi temsil etmek üzere 
10 kişiden ibaret bir Millet Meclisi Heyetinin 
bilcümle masrafları gideceklere ait olmak şar-
tiyle derhal Kıbrıs'a gönderilmesini teklif ede
rim. 

istanbul 
Sabpi Vardarh 

BAŞKAN — Millet Meclisinden 10 arkadaşı
mızın Kıbrıs'a gönderilmesini istiyen Sayın Sabri 
Yardarlı arkadaşımızın tekliflerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... i t t i
fakla kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm, 
Tevfik Ormanhn afftm ektir kanun teklifinin 
geriverilmmine dair önergesi (2/295, 4/280) 

BAŞKAN — Saym Cihat Baban'm öner
gesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tevfik Oraran'm affına dair kanun tekli

fimi, evvelce çıkan Af Kanunu ile Tevfik Or
man affa uğarmış olduğu cihetle geri alıyo
rum. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi rica 
ederim, 

istanbul 
Cihad Baban 

BAŞKAN 
verilmiştir. 

Gündemde olnnrihgı isçin geri-
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5. — Yozgat Milletvekili Celâl 8m4jfur,'un> 

Dilekçe Karma Komisyonundan istifa ettiğini 
bÜdİvm önergesi. (4/M8) 

BAŞKAN —önergeyi okutuyorum. 

Millet Meoidsi BaşfefcBİiğttia 
Seçilmiş bulunduğum Dilekçe Karma Ko-

misyıosUBâ&n istila ettftfiî»i bildirir, gerekli 
işlemin yapılma»m rioa »»derim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Mvntisyonlarda açık bulunan üyelikler 
için seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; ko
misyonlarda açık bulunan, üyelikler için seçim 
yapılacaktır. Seçim yapılacak komisyon adedi 
beştir. Onun için beş sepet konulacaktır. Aday
ları bildireceğiz, lütfen oylarınızı kullanınız, 
kâğıtları dağıtıyoruz. 

Bağımsızlardan Sayıştay Komisyonu için bir 
üya ismi rica ediyoruz... Bağımsız milletve
killerinden Sayıştay Komisyonuna bir üye 
ismi rica ediyoruz... Hepsini bir arada çıkara
lım, bunun için ayrıca seçim yapmıyalım. Kâ
ğıtlarınızı hazırlayınız, bağımsızlardan Sayış
tay Komisyonu için bir isim bekliyoruz. Şimdi 
tasnif heyetini seçiyoruz. Hasan Aksay (Ada
na)... (Yok sesleri.) Muzaffer Canbola.t (Ga
ziantep)... (Yok sesleri.) Abdurrahman Altuğ 
(Kırklareli)... (Yok sesleri) 

EaMh özlen... (Konya)... Burada. 
Mehmet Kazova... (Tokat) ... Burada. 
Seyfi öztürk... (Eskişehir) ... Bumda.. Se.çi-

len bu tasnif heyetindeki arkadaşlar lütfen 
seçim bitene kadar ayrılmasınlar. 

Bağımsızlardan, Sayışmaya bir aday rica et
miştim.,. lütfen göndeRsinka\ 

Komisyonlam gösterilen adayların isimle
rini okutuyorum : 

Püefeçs Komisyonuna : Saffet Eminağa-
ogk (Artvin), Fakijb G-zi'akih (Konya), (Cev-
dat Aycfcû (Siirt); 
foaar ve, tskân KoBftisyonuna : Züiıtü FeihÜvanlı 
(Ankara), Millî Eğitim Komisyonuna : Şevki 
Güler, (Afyon Karahis&r),. Sayıştay Komisyon 
nuuA : Bjakir Sami K^ahauh, (Urlar), Ahmet 
Meydan, (Hakkâri); 

Bir de bağımsızlardan rica etmiştim, hâlâ 
gölmedi. Sayın Mustafa Kemal Erkovan, sizi ya
zalım mı? 

MUSTAFA E&KOVAN (Aakara) — İste
miyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şaban Keskin? (Başka 
komisyonda sesleri.) Sayın Kadri özek?... 

Arkadaşlar, Sayıştay Komisyonu için bir 
de Fethi Doğauçay'ı yazınız. 

Lütfen bir başka kâğıt alınız; Ticar&t Ko
misyonu için Ahmet Fırat. 

Adayların isimlerini yeni baştan okuyorum ar
kadaşlar : Dilekçe Komisyonu için Saffet Emjn-
ağaoğlu, Fakih Özfakih, Cevdet Aydın. İmar 
ve iskân Komisyonu için, Zühtü Pehlivanlı, 
Millî Eğitim Komisyonu için, Şevki Güler. Sa
yıştay Komisyonu için Bekir Sami Karahanh, 
Ahmet Zeydan ve Fethi Doğançay, Ticaret 
Komisyonu için Ahmet Fırat. 

Oyların toplanmasına hangi seçim bölge
sinden bağlanacağını tesbit için kura çekiyo
rum : Kastamonu. 

Oyların, toplanmasına Kastamonu milletve
killerinden başlıyoruz. Arkadaşlarımız lütfen 
komisyonlar için oylarını kullansınlar. 5 tane 
sepet konulmuştur. 

(Kastamonu milletvekillerinden başlamak 
suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa lütfen kullansınlar. 

5. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
hastaliğma binaen bir ay izinli sayılması hak
kında Başkanlık tezkeresi (3/772) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, hastalı

ğına binaen, 18 . 12 . 1963 tarihinden itibaren 
1 ay izinli sayılması, Başkanlık Divanının 
20.12.1963 tarihli toplantısında kararlaştırılmış
tır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Puad Sirmen 

BAŞKAN -̂ r- Oyşnusa suuuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türkiye Radyo • Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon metinleri (M. Meclisi; 1/483; C. Se
natosu 1/307) (S. Sayısı: 455 a ikinci eh) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon Sözcüsünün 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlar listesinde yer alan 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu ta
sarısının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kındaki T. B. M. M. Karma Komisyonu raporu
nun, Anayasanın 7 nci geçici maddesine tabi bir 
tasarıya aidolmasma binaen, gündeme alınmasını 
ve diğer bütün işlere takdim en Öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

T. B. M. M. Karma 
Komisyonu Sözcüsü 

îstanbul 
Coşkun Kırca. 

BAŞKAN — Anayasanın muayyen müddette 
çıkmasını istediği kanunlardandır. Senato metni 
bizim komisyonumuzca kabul edilmediği için bâ
zı maddeler Karma Komisyona havale edilmişti. 
Karma Komisyonun raporu gelmiştir. Gündeme 
alınmadığı için gelen kâğıtlardan, komisyon 
sözcüsü gündeme alınmasını teklif etmektedirler. 
Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takdimen, öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
oyunu kullanmıyan arkadaşlar lütfen oylarını 
kullansınlar. 

Karma Komisyon raporunu okutuyorum. 
(T. B. M. M. Karma Komisyon raporu okun

du.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız varsa lütfen kullansınlar. Oyunu kullan-

(1) 455 e 2 nci eh S. Sayılı has 
nağm sonundadtr. 

>asmayazı tuta-

mıyan arkadaşımız var mı?.. Yok. Oylama mu
amelesi bitmiştir. Tasnif heyeti lütfen sıraların 
arkasında tasnifi yapsınlar. Sayın Fakih öz
len, Sayın Mehmet Kazova ve Sayın Seyfi öz-
türk tasnifi yapacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, Karına Komisyon ra
porunu dinlediniz. Bundan sonra ihtilaflı mad
deler üzerinde Karma Komisyon metnini okuta
cağım. Karma Komisyon metni üzerinde mutaba
katı kabul etmezseniz, Cumhuriyet Senatosu 
metnini oylarınıza sunacağım. Cumhuriyet Sena
tosu metni de kabul edilmezse, Millet Meclisi 
metnini okutup oylarınıza sunacağım. Prosedür 
budur, Anayasa hükmüne göre. 

Karma Komisyonun tedvin edip getirdiği 
maddeleri okutuyorum : 

Yönetim Kurulunun kuruluşu : 
MADDE 4. — Yönetim Kurulu : 
i - Genel müdür; 
II - Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir 
Hükümet temsilcisi; 

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

IV - Radyo veya televizyon konularında kür
süsü bulunan Üniversite Fakülteleri Profesörler 
Kurulları üyelerinin aralarından seçecekleri be
şer kişinin İstanbul Teknik Üniversitesi Rek
törlüğünün çağrısı üzerine istanbul'da toplanıp 
seçecekleri elektrik veya elektronik uzmanı bir 
öğretim üyesi; 

V - Üniversitelerin Hukuk, iktisat ve Sosyal 
Bilimler Fakülteleri öğretim üyelerinin kendi 
aralarından seçecekleri beşer kişinin Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine An
kara'da toplanıp bu fakülteler mensupları ara
sından seçecekleri bir öğretim üyesi; 

VI - Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün çağ
rısı üzerine; üniversitelerin Edebiyat ve Dil -
Tarih ve Coğrafya fakülteleri ile Güzel Sanat
lar Akademisi Profesörler Kurullarının kendi 
aralarından seçecekleri üçer öğretim üyesi ile bu 
üyelerin Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinde toplanıp kendilerini seçen
ler dışından seçecekleri edebiyat, fikir veya sa-
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nat alanlarında belirli hizmet veya eserleri gö
rülmüş beş kişinin bir arada yapacakları top
lantıda kendi aralarından veya dışardan seçe
cekleri edebiyat, fikir veya sanat alanında yük
sek hizmetleri görülmüş bir kişi, 

VII - Devlet konservatuvarları öğretim ku
rulları, istanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı 
Müziği Bölümü öğretmenleri, istanbul Belediye
si Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğret
menleri, Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Devlet 
Operası sanatçıları, istanbul Belediyesi Tiyat
rosu sanatçıları ve Cumhurbaşkanlığı Filarmo
ni Orkestrası sanatçılarının kendi aralarından 
seçecekleri ikişer kişi ile Devlet Tiyatroları Ge
nel Müdürünün, Millî Eğitim Bakanının çağrısı 
üzerine Ankara'da toplanarak kendi araların
dan veya dışardan müzik veya temsil sanatları 
alanlarında yüksek hizmet veya eserleri görül
müş kimselerden seçecekleri bir kişi; , 

VIII - Yukardaki bendler uyarınca Yönetim 
Kurulu üyesi olanların Turizm ve Tanıtma Ba
kanının çağrısı üzerine toplanarak, Kurumun 
devamlı kadrolarında çalışanlarla devamlı ola
rak en az bir yıl çalışmış olan diğer personel 
arasından, birisi yönetici ve diğeri yüksek elek
trik veya elektronik mühendisi olmak üzere se
çecekleri iki kişiden 

Kuruludur. 
Yukarda yazılı seçici kurullar, üye tamsayı

sının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi, 
hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun gizli 
oyu ile yaparlar. 

I I ve I I I ncü bendlerde yazılı Yönetim Kuru
lu üyeleri, görevlerinden, atanmalarındaki usule 
gbre uzaklaştırılabilirler. 

IV, V, VI, VII ve VIII nci bendlerde yazılı 
Yönetim Kurulu üyeleri, beş yıl süre ile görev 
yaparlar ve görevlerinden hiçbir suretle uzak-
laştırılamazlar. Bu süre sona ermeden üyeliğin 
boşalması halinde, yeni seçilen üye, eskisinin gö
rev süresini tamamlar. Tekrar seçilmek caizdi t-. 
Bu üyelerin, siyasi parti mensubu olmamaları 
şarttır. 

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

24 . 12 . 1963 O : 1 
Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar 

üyeleriyle Yönetim Kurulu üyelerinin harcırah
ları, Kurum tarafından ödenir. 

T. B. M. M. KARMA KOMİSYON SÖZCÜ
SÜ COŞKUN KIRCA (istanbul ) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyonun Ibir düzeltmesi 
var, onu mu konuşacaksınız Sayın Kırca? 

T. B. M. M. KARMA KOMİSYON SÖZCÜ
SÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Ev-et. 

BAŞKAN — Zaten madde madde okutaca
ğım. 

T. B. M. M. KARMA KOMİSYON SÖZCÜ
SÜ GÖÇKÜN KIRCA (İstanbul) — Bende 
madde madde okııtmanrzı istiyecektim. 

BAŞKAN — Madde madde okutacağım. 
Komisyonun ibu madde 'üzerinde bir düzeltme
si var, 'onu okultuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanu

nu tasarısına ait T. B. M. Meclisi Karıma Ko-
,misıyon metninde aşağıdaki düzeltmeler yapı
lacaktır. 

Arz »olunur. 
4 ncü maddenin 8 nci /bendinin 3 ncü satı

rındaki «personel» kelimesi «personeli» olarak; 
'Geçici Komisyon Sözcüsü 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — «Personel» kelimesi, «perso
neli»' 'olarak düzeltilmiştir. Karma Komisyo
nunun bu metni üzerinde söz istiıyen arkadaş 
var mı? Yok.. 4 ncü -maddeyi oyların ı'za sunu
yorum. Kabul edenler... Etım'iyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Hükümet bildiri ve konuşmaları 
MADDE 11. — ] . Kurum, Hükümet bil

dirilerini ve Hükümet adına yapılacak konuş
maları, sadece Hükümeti bağlamak kaydiyle 
yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, (bunların-
Hükümet ^bildirisi veya konulması olduğunu 
yayını sırasında açıklar. 

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

Hükümetin 'ortak sorumluluğuna giren ve
ya kendi bakanlıklarının işleriyle ilgili olan 
konularda Bakanlar Kurulu üyelerinin yapa
cakları konuşmalara dair yayın istekleri, Baş-
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bakanın veya görevlendireceği »bir Bakanın 
imizasiyle yapılır. 

2. Hükümete dâhil, 'olmıyan siyasi parti
ler, Türkiye 'Büyük Millet Meclisindeki üye 
sayısı ondan az olmamak ışartiyle, yukardaki 
Ibendde söz konusu Hükümet (bildirisi ıveya kıo-
nuşmalarmda, kendileriyle Hükümet veya Hü
kümete dâhil siyasi partilerden birisi arasında 
tartışmalı olan bir konuda kendi görüşünün 
münakaşa veya tenkid edildiğini ileri sürerek 
ibu (bildiri veya konuşmaya cevap vermek su
retiyle bu konudaki kendi görüşünü açıkla
mak isterse, ibu istem Siyasi Yayınlar Hakem 
Kuruluna derhal (havale edilir. 

îlgili siyasi partinin ibu bendin 1 nci fık
rasında s'öz konusu isteminin, Hükümet bildi
risi veya konuşmasının yayınlanmasından iki 
tam ğün içinde o siyasi partinin genel başka
nının veya ona vekillik etme yetkisine sahip 
parti merciinin imzasiyle (Kurum Genel Mü
dürlüğüne iki örnek 'halinde 'yapılıması gerek
lidir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, ibu istemi, 
Genel Müdürlükçe (havale edilir edilmez der
hal incelemeye .başlar ve kararını en ıgeç iki 
ıgün içinde verir. Bu karar, yazı ile ilgili si
yasi partinin genel ıbaşkanlığma derhal (bildi
rilir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun (bu iste
mi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti 
adına yapılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar 
Hakem Kurulunun kararının kendisine bildi
rildiği günden ibaşlıyarak iki tam gün içinde 
yayınlanması gerekir. Bu konuşma sadece »o 
siyasi partiyi Ibağlamak kaydiyle yapılır ve 
Ibıı husus yayının başında (Kuram tarafından 
•belirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı 
ve metni, ilgili siyasi parti genel (başkanlığınca 
veya ona vekillik etmeye yetkili parti mercii 
•tarafından, Kur-uım 'Genel Müdürlüğüne konuş
manın yapılmasından k'ince yazıyla (bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil etltiği Hükümet 
(bildirisi veya konuşmasının yayınlandığı saat
te yapılır ve bildiri veya konuşmanın süresini 
aşamaz; söz konusu konuşma, Hükümet /bil
dirisi veya konuşması 'hangi yayın postaların
dan yaymlanmışsa aynı pastalardan yayınla
nır. 

24 . 12 . 1963 O : 1 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı!.. Yok. Oylarmi'za sunuyorum. Kabul 
(edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu 
MADDE 112. — Siyasi Yayınlar Hakem Ku

rulu, Ankara Üniversitesi 'Siyasal Bilgiler v:e 
Hukuk fakültelerinin Anayasa Hukuku, İn
san Hakları, (Siyaset İlmi ve (Siyasi ıSlosyoloji 
kürsü ve enstitülerinde -çalışan en kıdemli iki 
öğretim üyesi ile aynı fakültelerin İdare Hu
kuku ve Kamu İdaresi kürsü ve enstitülerinde 
çalışan en kıdemli (bir öğretim üyesinden ku
ruludur. Bu kürsülerin diğer üğreitim üyeleri, 

k ibu fıkra uyarınca ve kıdem sırasiyle yedek 
I üyelik yaparlar. 

Kurulun asıl ve yerek üyelerinin 'her Ihan-
gi bir siyasi partiye mensu'b'alm.aması ve üç 
yıl öncesine kadar (her hangi ibir siyasi "parti 
ile üyelik ilişiğinin bulunmaması şarttır. 

En kıdemli asıl üye kurulun başkanıdır. 
I Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla 

toplanır ve karar alınır. 
I Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını 

sağlıyacak tedbirleri alır. 
Başkanın izinli veya özürlü olması halinde, 

bu görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye ya-
I par. 

Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine top
lanır. Genel Müdürün 'gerekçeli istemi veya 

I Kurulun re'sen gerekli görmesi üzerine, Ku
rul, Genel Müdürü veya glörevlendireceiği İbir 
yardımcısını, oy (hakkı almaksızın, toplantısına 

I davet edebilir. 

(BAŞKAN — 12 nci madde hakkında ko
misyonun tashihleri vardır, okutuyorum. 

'12 nci maddenin 4 noii 'fıkrasındaki «alınır» 
| kelimesi «alır» olarak; 
I Aynı maddenin son satırındaki «almaksı-

'zm» olarak düzeltilecektir. 
Karma Komisyon Sözcüsü 

Coşkun Kıma 

BAŞKAN — «Alınır» kelimesi «alır ve «al-
I maksızm»' kelimesi «'olmaksızın» -olarak düzel

tilmiştir. 
Bunun dışında söz mü istiyorsunuz Bayın 

Kırca? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞ&UN 
KIR/C A (İstanbul) — Müsaade ederseniz yerim-
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den bir hususun düzeltilmesini istirham edece
ğim. Gözümüzden kaçmış, bir tabı hatası var; 
burada; maddenin üçüncü satırında «fakülte
nin» kelimesi «fakültelerin» olacaktır. 

BAŞKAN — «Fakültelerin» olarak okuttuk. 
Sayın Eırca. 

Karıma Komisyonun 12 nci maddesi Ihak-
kmda söız istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Bütçe konuşmaları 
MADDE 14. — Hükümet adına ve Cumhu

riyet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi 
parti grupları sözcüleri tarafından yasama 
meclisleri 'genel kurullarında genel (bütçenin 
tümü üzerinde yapılan konuşmalar, sadece ko
nuşmayı yapanın temsil ettiği Hükümeti veya 
grupu bağlamak kaydiyle, yarımşar saati 'geç
memek üzere Kurum tarafından yayınlanır. 

Bütçe üzerindeki diğer konuşmalar (hakkın
da 13 ncü madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Her halde Sayın Kırca «ki» 
ekine işaret edeceksiniz? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim, bu maddede 
araya «13 ncü madde» kelimesi girecek. 

BAŞKAN — Araya 13 ncü madde kelimesi 
girecek. Onu da öyle okuttuk zaten. 

14 ncü madde hakkında sö'z istiyen?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Devleıt Yatırım Bankası kredileri 
Madde 32. — Kurum, yatırımlarının finans

manında Devlet Yatırım Bankası kredilerinden 
faydalanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Kurumun malları 
Madde 40. — Kurumun malları ve her çe

şit mevcutları, Devlet malı sayılır. 
Kurumun her türlü işlenme, tesis ve bina

larının güvenliğinin korunması, İçişleri Ba
kanlığının sorumluluğu altındadır. 

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

24 .12 . 1963 O : 1 
Bâzı kanunların uygulanmaması 

Madde 42. — Kurum ve kuracağı ortaklık
lar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2 Ha
ziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunu ve fbu kanunların ek 
ve değişiklikleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Personel için yasaklamalar 
Madde 46. — Kurumun devamlı kadrola 

rmdaki görevlilerinin üniversite ve yüksek 
okullarda öğretim üyeliği, öğretim üyeliği 
yardımcılığı veya öğretim görevliliği veyahut 
her türlü okul ve öğretim ve eğitim kurumla
rında ve kurslarda öğretmenlik yapmalarına, 
Yönetim Kurulu karariyle izin 'verilebilir. Bu 
görevlilerin, Yönetim Kurulu karariyle Kuru
mun ortaklıklarında gör evlendirilmeleri de 
.mümkündür.. 

- Cenel Müdür hariç - Yönetim Kurulu üye
lerinin ve 'Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun 
üyelerinin asli ıgörevleri ile ilgileri kesilmez; 
her türlü özlük hakları saklı kalır. 

4 ncü maddenin VIII nci bendi (gereğince 
Yönetim Kurulu 'üyeliğine seçilen kimselerin, 
kurumdaki görevlerine ait kadro veya sözleş
meleri ve bu kadro veya sözleşmelerine daya
nan aylık, tazminat veya ücretleri ile terfi ve 
terfih hakları saklıdır. Ancak, ibunlarm Ku
rumdaki görevlerine devam etmeleri, Yönetim 
Kurulunun iznine bağlıdır. 

Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri ile gö
revlilerinin Kurumdaki ıgörevleri dışında Ku
ruma bağlı radyo veya televizyon postaların
dan yapacakları yayınlar için kendilerine ya
yın başına ödenecek ücretler, Yönetim Kuru
lunun teklifi üzerine Turizm ve Tanıtma Ba
kanınca teslbit edilecek âzami miktarları aşa
maz. 

Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri, Siyasi 
Yayınlar Hakem Kurulu üyeleri ile her çeşit 
görevlileri, görevlerinin yerine getirilmesi sı
rasında öğrendikleri sırları saklamakla yü
kümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, Ku
rumun Yönetim Kurulu üyeleri ile görevlileri 
Ihakkmda da uygulanır. 
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BAŞKAN — Karma Komisyonun madde hak

kında bir düzeltmesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
46 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki «Siyasi 

yayınlar hakem kurulunun» ibaresi «Siyasi Ya
yınlar Hakem Kurulu» olarak; 

«Beşinci bölüm» ibaresi «Beşinci kısım» ola
rak ve 

«Altıncı bölüm» ibaresi «Altıncı kısım» olarak 
düzeltilmiştir. Arz olunur. 

Karma Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Madde bu şekilde düzeltilmiştir. 
Madde hakkında söz isti yen var mı? Buyurun Sa
yın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri
nin ek görev mahiyetinde olarak vazife aldıkları, 
bidayette seçime taallûk eden maddenin hükmüy
le anlaşılmaktadır. Buna ilâveten, yine kendi ka
rarları ile hariçte bir ilim müessesesinde profe
sörlük, doçentlik ve buna benzer bir öğretim 
üyeliği vazifesi, görevi de almak imkânı kendile
rine verilir diye bu yeni gelen son maddede bir 
hüküm vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Personel Ka
nununun prensipleri dâhilinde ek görevin Tür
kiye kadrolarından kaldırılacağı hepinizin malû
mudur. Bu vaziyet o kanunun çıkmasının arefe-
sinde böyle bir hükmün yeni bir kanuna konma
sı, zannederim ki, az sonra çıkacak Devlet Perso
nel Kanuniyle zıtlaşma haline girecektir. Bu hu
susta Sayın Komisyonun nazarı dikkatini celbe-
derim. 

Hürmetlerimle. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
evvelemirde bu Kurum, Genel ve Katma Bütçeli 
dairelerde çalışan personel rejimiyle ilgili bir re
jime tabi tutulacak kurumlardan değildir. Bu 
Kurum kamu iktisadi teşebbüsüdür ve sadece 
bir kamu iktisadi teşebbüsü olmakla kalmamak
tadır, nevi şahsına münhasır bir teşekküldür. 

24 . 12 . 1963 O : 1 
Karma Komisyonun 46 ncı maddesinin 1 nci 

fıkrasında bu hükmün sevk edilmesinin sebebi; 
Kurumun yapacağı hizmetler icabı olarak, bilhas
sa sanat veya temsil alanlarda bâzı şahısların is
ter istemez Kurumda olduğu kadar Devlete tabi 
diğer sanat müesseselerinde de görev alması za
rurettir. Bu, bugün halen mevcudolan bir husus
tur. Elimizdeki elemanların azlığı düşünülecek 
olursa, Kurum için bu istisnanın kabulünde bir 
zaruret mevcudolsa gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlar; Coşkun Kırca arkadaşımızın komisyon 
adına belirttikleri, bunun Devlet müesseseleri 
statüsü ile bir ilgisi yoktur, tarzındaki beyan^ bu 
maddeden evvelki maddede belirtilmiş olan, bu
nun bir Devlet müessesesi olduğuna dair açık 
kayıt ile zıtlaşmaktadır. 

Zaten, Devletin bütçesinde bir Devlet Kuru
mu olarak maddede ismini almış olan bir Kuru
mun, ne olursa olsun çıkacak olan personel ka
nununun hükümleri ile zıtlaşmaması şüphesiz mü-
devvenatm aynı ruh ile tanzim edilmiş olması 
prensibine göre bir lâzmıedir. Bu bir. 

ikincisi; memleketimizde işsiz aydınlar kütle
si gittikçe artmaktadır. Yüksek öğrenimin çapı 
genişlemiş, yüksek öğrenimden her sene diploma 
alan gençlerimiz artmıştır, artmaktadır. Dil bi
limlerinde yüksek öğrenimin her dalında gerek 
bilgi ve ihtisas sahibi, gerekse doktora yapan
lar sayıca gittikçe artmaktadır. Memleketimizde 
her aydın hiçolmazsa bir görevin düşmesi, bir ay
dına 10 görevin verilmesi elbette tercih edilir. 
Şimdiden inhisar altına alımrcasına bu Kuru
mun kendi insanlarına, yönetim kurumundaki 
zevata asgari üç vazifeyi bağışlıyan bir prensibi, 
bendeniz, Türk Milletinin bir vekili olarak, kabul 
etmiyorum, vicdanım bunu kabul etmiyor. Her 
aydına bir vazife yeter. Elverir ki, o verilen va
zifeyi hakkiyle yapsın ve işsiz olan aydınlara da 
bir vazife düşebilsin. 

Hürmetlerimle. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kırca. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım, biraz evvel kabul buyurduğunuz 
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42 nci maddede, Kurum personeli hakkında, Se
nato metninde gösterdiğinin aksine 3659 ve 7244 
sayılı kanunlara tabi oluşları keyfiyeti, hakikatte 
bu Kurum personelinin tamamiyle Genel ve Kat
ma Bütçeli dairelerde çalışan personel statüsüne 
tabi olacağını göstermemektedir. 

Çünkü, Karma Komisyonun 47 nci maddesi 
incelendiği takdirde görülür ki, bundan maksat 
sadece kurum personelinin muayyen bir statü 
içinde, şartlı tasarruflarla giren ve şartlı tasar
ruflarla çıkan personel olması ve emeklilik hak
larının Emekli Sandığı Kanununa tabi olmak 
suretiyle ma'hfuziyeti prensibinden ibarettir. 
Yoksa, 47 nci maddede kurum personeline taz
minat şeklinde gereken paraların verilebileceği 
prensibolarak kabul edilmiş, ancak bunun için 
evvelemirde Devlet Personel Dairesinin görü
şünün 'alınması ve Maliye Bakanlığının da mu
vafakati şart koşulmuştur. 

Şu hale göre kurum, elbetteki bir âmme 
kurumudur. Bu itibarla Devlet alâkası ortada
dır. Bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kanunun 
daha önce kesinleşmiş olan birinci maddesinde 
böyle denmektedir. Ancak burada bahis mev
zuu olan personel şunlardır; ekseriya radyo 
postalarımızda müzik veya temsil sanatları sa
halarında çalışan görevliler vardır. Bunlar sa
natkâr kimselerdir. Sanatkâr kimseler olduk
ları için elbette ki, münevver kimselerdir. Ama, 
Sayın Asım Eren de kabul buyururlar ki, bun
ların vasıfları alelade münevver olmayı biraz 
aşar. Çünkü sanatkâr olmak, sadece tahsil ve 
çalışma ile elde edilebilecek bir kaabiliyet de
ğildir. Sanatkâr olmak aynı zamanda bir takım 
fıtrî kaabiliyetleri gerektirir. Bu itibarla he
nüz gerek müzikal sanatlarda gerek temsil sa
natlarında sanatkârlarımızın sayısı pek fazla 
değildir. Bu sanatkârlarımızın bir kısmından 
hem icracı hem de öğretmen olarak istifade edi
yoruz ve daha uzun zaman istifade etmek mec-
Iburiyetinde kalacağız. Radyoda çalışan sanat
kârların hiçbir surette öğretmenlik yapmama
larını kabul etmek, Türkiye'de temsilî sanatta 
ve müzikal sanatlarda kurulmakta olan anane
lerin, bu ananeleri en mükemmel surette geliş
tiren icracılar tarafından kendilerinden sonra 
gelecek olanlara öğretilmemesi gibi bir sonuç 
doğurur. 

Prensipler hiçbir zaman istisna vaz'olunma
dan takibolunmaz. Meğer ki, o istisnalar haki-
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ki bir ihtiyaca tekabül ede. Böyle bir ihtiyacın 
burada mevcudolduğuna inanıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, 'aslında ayrıntılara girmeyi ve kıy
metli zamanınızı alm'ayı uygun bulmadığım için 
o şekilde konuşımamıştım. Müsaade buyururlar
sa Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın nazarı 
dikkatlerine bâzı maruzatta 'bulunacağım. 
Esasen bu madde ile teklif edilen 4 ncü aylık 
veya ücretlerdir. Çünkü yine bu maddenin 
metninde her yayında, yayın ücreti olarak da 
ayrıca kendilerine bir prim verileceği okunmuş
tur. Kurumun yönetim kurulu üyesi olarak da 
bir aidati vardır. O ikinci ücrettir. Bundan 
evvel de.seçildikleri bilim kurulundan, müesse
sesinden, üniversitelerden, akademilerden, yük-
se'k okullardan, güzen sanatlar kollarından, ti
yatrolardan, operadan, konservatuvardan, Dev
let Senfoni Orkestrasından seçilmeler dolayısiy-
le bunların asli birinci görevleri olan o dallar
daki o kurullardaki aylıkları da tabiî baki ka
lacaktır. Kanunen o aylıklarını da alacaklar
dır. Yeniden öğretim üyeliğine dönmeleri su
retiyle zannediyorum ki bir dördüncü aylık 
•mevzuubahistir. Bir aydına dört aylık da bu 
fakir millete pek uygun bir tevcih değildir. 
Ne kadar sanatkâr olurlarsa olsunlar bugün 
Türk Milleti bir insana 4 aylık verecek durum
da değildir. 

Bir noktaya cevap vermek istiyorum: «Dev
let Parsonel Dairesinin muvafakatini ve Maliye 
Bakanının onayını elbette alacağız» buyurdular. 

i Bunlar formalitedir muhterem arkadaşlarım. 
Devlet Personel Dairesi bu kanun çıktıktan son
ra zaten zorlanarak «peki» diyecektir. Mesele, 
yüksek kurulunuzdan bu kanunun 'bu hükmü
nün çıkmamasıdır. Bu kanun çıktıktan sonra 
Maliye Bakanı hangi gerekçe ile hayır diyebile
cektir? Elbette <jnüne gelen formaliteyi imza 
edecektir. Binaenaleyh; onlar esbabı mania veya 
esbabı sübutiye sayılmaz. Yani bir dâvayı isbat 
sadedinde ileri sürülen makul mantıki deliller 
değildir. Bunlar doğrudan doğruya Devlet 
muamelelerinin yürümesine taallûk eden birer 
merhaledir, o bu imzıa eder bu onayını verfcp, 
ama esas bu kanundaki Ihalk mutlaka verilür, ka
nun çıkmaya görsün, işte Ibundan dolayıdır M, 
bendenizin 4 ncü bir aylığın da verilmesine gön-

| lüm razı değii!. Bir milletvekili olarak vicdanen 
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(bu vebal altıma giiremem. Kaldı ki; hadi bumun 
'ikisini verelim, müessese ile adi irtibatını mu
hafaza etisin ve o müesseseye dönerek o irtibat 
üzerimden öğreltmıemliği'nli yapısın, kalbul ediyorum. 
Şu halde yömetüm kurulumda bir vazife, seçil
dikten sanıra bu kurumda ikinci vazifesidir, on
dan evvel de asli vazifesi geldiği bilim müesse-
sesindeki öğretmenliğidir, profesörlüğüdür, sa
natkârlığıdır. Oradaki aylığıma mufcafbül aynı 
müesseseye giderek öğretim üyeliğimi ifaı et'siîm, 
Sayın Coşkun Kırcıa arkadaşımızın buyurdukları, 
(Bu memleketin daha uzum müddet aıdedleırd ha
len nadir olan sanatkârların öğretim vaızifeiler'i-
me ihtiyaçları validir.) kaziyesi yerine gelsin, bu
mu kalbul ediyorum ama yayınlarda ücret ala
cak, tekrar geriye dönecek, yevmiye, ücret ala
cak. Bu olmaz muhterem arkadaışlarım. Bu de
virde 4 maaş hiçbir aydına Devlet bütçesinden 
gitmeimelidir. Bendemiz bu kamaatltey>im. Hu
susi kurumlar olsun, istediklerini versinler, ben 
Ibuıma da raaı değilim. Bütün ödemeler millet ta
raf ımdam ödenlir, eneanmı kâr... Muhterem arka
daşlarım, hiçbir yerde, ne özel sektörde, ne 
kamu sektöründe bir ücreti, bir fiyatı artırdınız 
mı-omun somuou, onun yankısı milletin her fer
dinin cebinde yerini bulur. Bu, umultulmamaılı-
dır. Bu bir iktisadi kaidedir, her zaman için 
caridir, ezelîdir ve ebedîdir. Milletin kesesine 
taallûk eden ibir ımaısralfı da 'burada kabul için 
bir milletvekilinin, dördüncü aylık olarak mas
rafı kabul edecek 'hiır miılletivelkilimim Ibuluınafbile-
ceğimi zammetmiyorum. 

Mulhterem Komisyomdam çok rica ediyorum. 
Bumu tadil buyursunlar, maddeyi geri alsınlar 
ve bu hükmü çıkarsınlar. Yalnız öğretmemin 
görevi ne ise ondan aldığı asli ımaaşı ile kurum
dan alacağı ücretten ba^ka bir ücret alımmıya-
cağı tasrih edilsin. Ben1 buma razıyım amal, üçün
cü, dördüncü bir ödemeye raızı değilim. 

Kurum idimde şu vaızlfeye gidecek, !bu vazife
ye gidecek, Ibir masadan bir ımasaya, bir masa-
dam stüdyoya, stüdyodan bir masaya giderken 
ayrıca (bir ücretim tediyesi doğru değildir. Tür
kiye; Almanya, Amerikaı gibi zengin değildir. 
Bizim bütçemiz bu kadar parayı vermeye1 mü
sait değildiir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Kırca. 
KARMA KOMİSYON .SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arka
daşlarım, bu maddede 4 ncü aylık diye bir 
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müessese kafiyem derpliş edilmemiştir. Madde
nin birlinci fıkraisı bir kere yönetim Ikurulu üye
leriyle ilgili değildir. Maddenin birimci fıkrası 
munhasıram, Kurumun devamlı kadrıolariindakii 
görevlilerle ilgilidir. Bu devamlı kadrolardaki 
•göreviilerüın, (görevlerinim mahiyetime göre üni
versitelerde, yüksek okullarda ve diğer okul ve 
kurslarda öğretmenlik yapmailarına esas itiba
riyle cevaz yoktur. îısltismaem yönetimi kurulu 
Ibumun için izim verebilir. Kaidetem yoktur, İzin 
vermek şarltiyle vardır diyorum. Bunum maması 
buldur. Bir sanatkâr var, Ibir sanatkâr, gelmiş 
radyodaı hizmetime ihtiyaç 'zarureti vardır. Bir 
elektronik uzmanınım - ki Türkiye'de fevkalâde 
lazdır dayısı - hizmetimden radyo devamlı kadro
sunda istifade edeılkem, bu kilnsenüım eğer göre
vimin mahiyeti 'üniversitede de ders vermesine 
ımâni değil ise, yönetilin kurulunum buma izim 
voıımes'imde bu gibi ender personelim hikmetle
rimden istifade için zaruret vardır. Ve burada, 
Sayım Asım Eren aırfcadaşıımın bahsettiği mah-
zur baihis konusu değildir. Münevverler Türki
ye'de işsiiz kalıyorlar. Doktora yapanların sayısı 
çoktur. Belki hukukta doktora yapanlarım sa
yısı çoktur da işsiz kalanlar vardır, ,aıma elek
tronik sahasında bir yeride aynı kimseyi çalış-

I tırıp başjka yerde ders veremezsiniz dediğimiz 
zaman pek muhtemeldir ki, orada ders verebile-
eok başka bir elektronik uzmanı Türkiye'de bul-
malk şimdiki şartlarda mümkün değildir. Bina
enaleyh aynı §ey sanatkârlar için de varittir. 

ikinci fıkra; münhasıran yönetim kurulu 
üyelerime aittir, [görevlilerle hiobiir alâkası yok
tur. 

Yönetim kurulu üyelerinin, siyasi yayımlar 
ihaikem .kurulu üyelleninün asli görevleri ile ilgisi 
kesilmez; pek tabiî, böyledir. Üniversitelerden! 
fioçillp gelecektir. Komserva(tuvardam seçilip ge
lecektir. Ayda bir kere muhtıemelem yönetim ku
rulu toplantısınla iştirak edecektir. Elbette ki 

I asili vaızifedi devam edecektir. E, bunları yöne
tim kuruluma alımıyalım, tek maaş almaları 
içim, başkalairmı bulup alalım.. Biz müesseseler
den yönetim kuruluma üye almayı bu kuru
mum tarafsızlığım bir teminatı diye telâkki ettik. 

I Şimdi 5 nci fıkraya gelince; 5 ııci fıkra ku
rumun Yönetim Kurulu üyeliği ile görevlerine 
aittir, katiyen 4 ncü bir maaş anlamına gel-

I mez. «Kurumdaki görevleri dışında yapacak-
I lan yayınlar» deniyor. Yani Münir Nurettin 
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Beyi Yönetim Kurulu üyeliğine seçtiniz. Çünkü 
kendisi İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk 
müziği bölümünde hâlen öğretmendir. Bu sıfa-
îiiyle Münir Nurettin Selçuk Radyonun Yöne
tim Kuruluna da girebilecektir. Girdiği zaman, 
Yüksek Meclisin gönlü razı olur mu ki, Münir 
Nurettin Selçuk radyoda ayrıca bir konser verdiği 
/aman, kendisine bütün Şark müziği ile uğraşan, 
Şark müziği dinliyen alemde tanınmış olan bey
nelmilel şöhretinin karşılığı olan kaşe verilme
sin. Buna hiçbir personel rejiminin cevaz vere
ceğine kaani değilim arkadaşlar. Eğer kurum
daki görev esasen yayma müteveccih bir görev 
ise, ayrıca yayın başına ona ücret verilemiyeee-
ği zaten bu maddeden çıkan açık bir hakikat
tir. Kurumdaki görevleri dışında ne diyor? Ku
rumdaki görevi eğer yayın yapmak ise elbette-
ki yayın başına ona ayrıca bir ücret verilmiye-
cektir. Ama bir Yönetim Kurulu üyesi veya 
bir görevli ayrıca kendi sanatının icabı olarak 
ve Türk milletinin, hattâ başka başka milletle
rin Türkiye Radyosunun dinliyenlerin sanat 
ihtiyaçlarının karşılanması için, ilim ihtiyaçla
rını karşılamak için bir fikir hakkı teşkil eden 
ve fikir hakları Kanunu ile teminat altında bu
lunan bir yayını, görevi icabettirmediği halde 
yapmışssa bunun bedava yapılmasını istemek 
Türkiye'de her halde sanatı ve sanatkârlığı teş
vik etmek mânasına gelmez ve tamamen tatbi
kata da aykırı olur. Çünkü bu gibi hallerde 
kaşe sanatkârın her yerde tanınmış olan hak
lardır ve bu katiyen dördüncü maaş, dördüncü 
ücret de değildir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum tarafımızdan anlaşılmıştır-, Madde

nin oylanması hususunu arz ve rica ederim. Say
gılarımla. 

Kars 
Bahtiyar Vural 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler... Bir sayalım arkadaşlar.. El
lerinizi lütfen indiriniz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar işaret buyursunlar. Ellerinizi lütfen biraz 
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kaldırın, kâtip arkadaşlarımız saymakta zorluk 
çekmesinler. Kabul etmiyenler... 19 a karşı 28 oy
la kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okuyun lüt
fen. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli hükümler 

BAŞKAN — Burada matlabı, değişiklik ol
duğu için ayrıca oyunuza sunacağım. Meclis 
bunu geçici hükümler olarak kabul etmiş. Sena

to ve Karma Komisyon çeşitli hükümler olarak 
kabul etmiştir. Evvelâ matlabı oyunuza suna
cağım. (Çeşitli hükümler) olarak Karma Ko
misyonun kabul ettiği şekilde oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Yönetmelikler : 
MADDE 47. — 1. Kurumun kuruluşu, per

sonelinin görev ve yetkileri ile uzmanlık yerle
ri ; danışma kurullarının kuruluş ve çalışma 
usulleri ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
mevcut veya sonradan yapılacak Kurama ait 
personel konutlarından faydalanma hak ve şekil
leri, yönetim kurulunca hazırlanıp Turizm ve Ta
nıtma Bakanınca onaylanacak yönetmeliklerle be
lirtilir. 

2. Kurumun kadroları, Yönetim Kurulu ta
rafından, Devlet Personel Dairesinin görüşü 
alındıktan sonra, Maliye Bakanlığı ile anlaşmak 
suretiyle hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Baka
nının onayı ile yapılacak bir yönetmelikle belir
tilir. 

Kurumun personeli, iktisadi Devlet Teşek
külleri personeline uygulanan hükümlere tâbi
dir. 

Ancak, bu bendde söz konusu yönetmelikte : 
a) Kurumun yayın, organizasyon ve teknik 

işlerine ait devamlı kadrolarında çalışanlar için 
gerekli olabilecek tazminat miktarlar; 

b) Kurulun devamlı kadroları dışında söz
leşmeyle çalışacak yerli veya yabancı uzmanla
rın ücretleri; ve 

c) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hiz
metler için ihtiyaç duyulan 1 500 ve 1 750 lira 
ücretli kadroları, bu bendin 2 nci fıkrası hükmü 
ile bağlı kalmaksızın tesbit edilebilir, 
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(a) bendinin uygulanmasında 28 Şubat 1959 

tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 3 nevi* maddesinin 
2 nci bendi tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Geçici hükümler 

BAŞKAN — Matlapta düzeltme var. Beşinci 
bölüm ibaresi beşinci kısım (son hükümler), (ge
çici hükümler) olarak matlaba alınmıştır. Bu su
retle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski personelin müktesep hakları : 
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Kurumun kuruluşun

dan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en az 
beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve ihtisas sa
hibi oldukları Yönetim Kurulunca tesbit edilen
ler, Kurumdaki bir göreve atanmak için yüksek 
Öğrenim kaydının 47 nci maddede söz konusu yö
netmeliklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu ka-
vıt aranmaksızın atanabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlk yönetim kurulu seçimi : 
GEÇÎCÎ MADDE 5. — Kurumun Yönetim 

Kurulunun kuruluşu, bu kanunun yayımı tarihin
den başlıyarak üç ay içinde tamamlanır. Genel 
Müdür de aynı süre içinde atanır. 

Yönetim Kurulunun ilk kuruluşu - Genel Mü
dür hariç - diğer üyelerinin belli olması ile ta
mamlanmış olur. 

4 ncü maddeye göre seçilen ilk Yönetim Ku
rulu üyelerinin Kurum merkezine kadar harcı
rahları ile bu üyeleri seçmek için kurulacak seçi
ci kurul üyelerinin harcırahları, bağlı oldukları 
daire, idare, ve kurum bütçelerinden; Harcırah 
Kanununa tabi bir kuruma mensubolmıyanların 
harcırahları da Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt
çesinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 
Son hükümler 

BAŞKAN — Efendim, Karma Komisyon 
6 nci bölümü 6 nci kısım olarak düzeltmiştir ve 
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«Son Hülmmler» ibaresini ilâve etmiştir. Bu 
matlabı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe giriş : 
MADDE 49.. — Bu kanun, yayımı tarihin

den sonraki üç aylık sürenin bitimini takibeden 
ay başında; ancak, 4 ncü geçici maddesi, 5 nci 
geçici maddesi ve 10 ncu geçici maddesi hüküm
leri bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gi- -
rer. 

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

Kanun tasarısı Meclisimizce görüşülmüş, Se
natoya gitmiş, Senatoda tadile uğramış, tekrar 
Meclisimize gelmiş, Komisyonumuzca kabul edil-
miyen maddeler Karma Komisyonu havale edil
miş, Karma Komisyonun getirdiği metin de gö
rüşülmüş ve böylece tasarı kanunlaşmıştır. Mem
leketimize bu kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. 

Buyurun Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı. 
TURÎZM VE TANITMA BAKANI NURET

TİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, bugün vermiş olduğunuz oylarla 
bir temel kanunun kabul edilmiş olmasını sağla
mış bulunuyorsunuz. Hakikaten bu kanun, reji
mimizin temel kanunlardan birisidir. Çünkü Ana
yasa gereğince vücuduna işaret edilen, şekli tes
bit edilen rejim kanunlarından birisidir. Ben şu 
kanaati taşıyorum. Yüksek Heyetiniz bundan 
evvel Kurucu Meclis tarafından kabul edil
miş olan Anayasanın tatbikat kanunlarını, 
müesseselerini, Anayasa Mahkemesi, Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Sendikalar Kanu
nu gibi temel kanunları çıkarmış bulunmakla 
Anayasanın hakiki kuruluşunu Yüksek Heyeti
niz yapmaktadır. Ve bir mânasiyle hukukî Kuru
cu Meclis mânasını taşımaktadır. Bugün çık
mış olan bu kanunu da onlardan birisi olarak te
lâkki etmekteyim. Ayrıca bu Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Kanunu ana kanunlardan birisi
dir, onun tekeli altında bulunan müesseselerden 
birisini tanzim etmektedir. Bu kanun başlıca 
iki konu getirmektedir. 

Birisi, radyonun, Anayasanın emrettiği şe
kilde muhtar hale gelmesini ve tarafsız çalışma
sını temin etmektedir. 
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İkincisi, radyo ve televizyon işlerinin icabet-

tirdiği suplesi, icabettirdiği geniş anlayışı getir
mektedir. Daha iyi eleman, daha iyi personel 
çalıştırmak kabul edilmiş bu kanunla imkân da
hiline girmektedir. Bu kanunla bundan sonra 
radyolardaki şikâyetlerin daha çok azalacağı ka
naatini taşımaktayım. Bu kanunun bugün ka
bul edilmiş olması benim için şahsan büyük bir 
mazhariyet teşkil etmektedir. Çünkü bu Bakan
lığa gelişimin haftasında Bakanlığımın Teşkilât 
Kanunu çıkmıştır, giderken de radyonun teş
kilât kanunu çıkmıştır. Bu kanunu kabul et
miş olmakla beni ayrıca mazhariyete kavuştur
muş oldunuz. Bu vesileyle Bakanlık camiası ve 
Türkiye radyoları adına Heyeti Aliyenize teşek
kür ederim. Ben de bu kanunun memlekete ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, huzuru
nuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

2. — Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan 
kimselere tazminat verilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
(S. Sayısı: 457 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Sözcüsünün 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim

selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen mad
delerine dair Geçici Komisyon raporunun, Ana
yasanın 7 nci geçici maddesine tabi olmasına bi
naen, bugünkü gelen kâğıtlar listesinde yer al
makla, dağıtılmasının üzerinden 48 saat geçme
miş olmakla beraber, gündeme alınarak, diğer 
bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Vardarlı. 
SABRÎ VARDARLI (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, bu şekildeki takdimen müzake
re teklifleri tevali etmektedir. Elimizde bir Da
nıştay kanun tasarısı var, 57 nci maddesine ka-

(1) 457 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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dar geldik. Bu, sistematik bir kanundur. Bu ka
nundaki silsileyi muhafaza etmek ve çalışan ar
kadaşlarımızın, sözcülerin bu kanun üstündeki 
fikirlerini burada salâbetle söylemelerini temin * 
bakımından devamlı olarak müzakeresinde büyük 
fayda vardır. Aşağı - yukarı 20 gündür komis
yonlardan şu veya bu şekilde gelen tasarılar bu
nun görüşülmesine sekte vurmakta, elimizdeki 
Danıştay Kanununun çıkmasını güçleştirmekte
dir. Bu bakımdan şimdi okunan takririn Yük
sek Meclis tarafından kabul edilmemesini bilhas
sa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Vardarlı, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Belki fikrinizi düzeltmek lüzu
munu hissedersiniz. 

Bu kanunlar, Anayasanın muvakkat 7 nci 
maddesinin iki sene zarfında çıkmasını emret
tiği kanunlardı ve gelir gelmez takdimen görü
şülmesi hususunda Yüksek Meclisin kararları 
vardı. Buna nazaran yine konuşmak istiyorsa
nız, buyurun. 

SABRÎ VARDARLI (Devamla) — Efendim, 
o mevzu burada görüşüldü ve geri döndü. Bun
dan sonra bunlarda ısrar edilmiyeceği mevzuun
da da bir fikir birliğine varılmıştı. Kaldı ki, Da
nıştay Kanunu da Anayasamızda iki sene zar
fında çıkması muktezi kanunlar cümlesinden-
dir, bir teşkilât kanunudur. Şu anda Danıştay 
bir tereddüt havası içindedir. Bu bakımdan bil
hassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Saym Sabri Vardarlı arkadaşı
mın sözcüsü olduğu Geçici Komisyonun getirdi
ği Danıştay kanun tasarısının görüşülmesine de
vam edilmesi hususundaki arzusunu ileri sürer
ken, yine üyesi bulunduğu bir komisyonun rapo
runun görüşülmemesini arzu etmesinin bende
nizin bir parça tuhafıma gittiğini itiraf etmek 
isterim. Bendeniz bu takriri verirken komisyo
nun aldığı bir karara ıttıba ettim. Yalnız komis
yonun aldığı bir karara değil, 

Yüce Meclisin bütün grupları temsilcilerinin 
imzalariyle verilmiş bir takriri kabul ederken iz
har ettiği iradeyi nevama bu iradenin mukteza-
sını Yüksek Heyetinize hatırlatmaya cüret ede
rek, ona riayet ettim. Bu takririmi kabul edip 
etmemek Yüce Heyetinizin tasvibine bağlıdır. 
Bu hususta komisyonun ve onun sözcüsünün en 
ufak bir İsrarı mevcut değildir. 
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Şunu da belirtmek isterim ki, Anayasanın ge

çici 7 nci maddesi 2 nei kısmına tabi olan kanun
ların hangileri olduğu yine Hükümetin bu Mec-

» liste Senatoda temsil edilen bütün siyasi parti 
gruplarının ve bağımsızların temsilcilerinin Baş
kanımız Fuad Sirmen'in Kiyasetinde katıldık
ları bir toplantıda bir protokolle tesbit edilmiş 

Anayasa Komisyonunun bir mütalâası üzerine 
ve bu protokol da Yüce Heyetinizin tasvibine, 
oylarınıza iktiran etmiştir. Bunların arasında 
Danıştay kanunu tasarısı mevcut değildir ve 
mevcudolması da muhtemel değildir. Çünkü ge
çici 7 nci maddede bahis konusu olan kanunlar, 
mevcut bulunan müesseselere mütaallik değildir. 
Bu sebepten dolayı esasen Danıştay kanunu tasa
rısı bütün grupların temsilcilerinin iştiraki ile 
tanzim olunan ve Yüce Heyetinizin de tasvibi
ne mazhar olan listede yer almış değildir. Ama 
Yüce Heyetiniz Anayasanın geçici 7 nci madde
sine göre müddeti gelmiş olmakla beraber, bir 
türlü çıkarılamamış olan bir kanunu görüşmeyi 
eğer Danıştay Kanunu görüşmeye tercih etmez
se bu, bizim hiçbir ısrarımız olmaksızın sizlerin 
reylerinizle alacağınız karara bağlıdır arkadaşlar. 

BAŞKAN — önerge hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Buyurun Sayın özmen. 

HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, ben de Sabri Vardarlı arkadaşımın 
fikirlerini aynen kabul ediyorum. Günlerden 
beri Danıştay Kanununun görüşülmesini istiyo
ruz ve bu kanunun bir an evvel çıkmasını canı 
gönülden bekliyoruz. Çünkü Danıştaydaki işle
rin hacmini, vaziyetini gayet iyi biliyorum. Bu 
kanunun çıkmasiyle 'aynı zamanda personel 
hakkında da bâzı önemli haklar kabul edile
cektir. Danıştay üyeleri, Başkanlık ve men
supları bu kanunun çıkmasını dört gözle bek
lemektedirler. 

Sonra dikkat ederseniz sevgili arkadaşla
rım, Danıştay Başkanı ve arkadaşlarımız, bu 
kanun görüşülecek diye mütemadiyen Danış
mayla Yüksek Meclis arasmdu mekik dokumak
tadırlar. Evet, arkadaşımız, geçici 7 nci mad
denin 2 nci fıkrasını hatırlatmaktadırlar, onun 
da f ikim o hürmet ediyoruz rama Danıştay Ka
nununu madem ki elimize aldık ve 57 nci 
maddesine kadar geldik, lütfedip kerem buyu
run, şu kanunu çıkaralım, bize verilen vazife
lerden en büyüğünü yapmış olalım. Ondan 
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sonra Coşkun Kifica arkadaşımızın takririni 
kabul edelim. Bu itibarla özür dileyerek istir
ham edeceğim, Danıştay Kanununun müzakere
sine başlıyalım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Efendim, 

bu kanun çıkardı bu zamana kadar. Cumhu
riyet Senatosunda Heyetimize gelmiş bu
lunan, haksız tevkifle ilgili kanun tasarısı 
âzUmi 5 ilâ 10 dakikada çıkardı, nihayet uzasa 
bir saatte müzakeresi biterdi. Anayasanın, çı
karılmasını emrettiği bir kanundur. Biz de 
Coşkun Kırca arkadaşımız gibi düşündük. 
Nihayet efkârı umumiye önünde de Anaya
saya uyma keyfiyeti vardır. Bu kanunun gö
rüşülmesinde hiçbir mahzur yoktur. Danış
taydaki arkadaşlarımız da bundan ancak se
vinç duyarlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Yok.. O h'alde önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul 'etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

önergeye göre gündeme alınması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmitşir. Dağıtıl
masının üzerinden 48 saat geçmeden müzakere
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Takdimen ve öncelikle görüşülmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et-
miyenkvi'... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporun okundu.) 

BAŞKAN — Alâkalı, Senato maddelerini 
okutacağım, komisyonumuzun benimseyip, be
nimsemediğini arz edip oylarınıza, sunacağım. 
Evvelâ b'aşlık üzerinde yapılan 'değişiklik var; 
onıı ukutaeağım. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 
başlığını okutuyorum. 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim
selere tazminat verilmesi hakkında Kanun 

BAŞKAN —• Efendim, komisyonumuz Cum
huriyet Senatosunun bu metin başlığını benim
semiştir. Geçici Komisyon, tasarının başlığın
da Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikli-

, ğin benimsenmesini tavsiye etmektedir. Cum-
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huriyet Senatosu metni başlığını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 
Cumhuriyet Senatosunun birinci maddesini 

okutuyorum. 
MADDE 1. —• Kanunda gösterilen hal ve 

şartlar dışında yakalanan veya tutuklanan ve
yahut tutukluluklarının devamına karlar ve
rilen; yakalanma veya ' tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; yakalanıp veya tutukla
nıp da kanuni süre içindo hâkim önünd çıka
rıl mıy an veya hakim önüne çıkarılmaları için 
kanunda belirtilen süre geçtikten sonra hâ
kim kararı olmaksızın hürriyetlerinden yoksun 
kılman, yakalanıp veya tutuklanıp da bu du
rumları hemen yakınlarına bildirilmiyen, tu
tuklandıktan veya^ yakalandıktan sonra hak
larında kavuşturma yapılmasına veya son so
ruşturmanın açılmasına yer olmadığına veya
hut beraetlerine karar verilen; mahkûm olup 
da tutuklu kaldığı süre hükümlülük süresin- , 
den fazla olan veya tutukladıktan sonra sa
dece para cezasına mahkûm edilen kimselerin 
uğrıyacakları her türlü zararlar bu kanun hü
kümleri dairesinde Devletçe ödenir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun tavsiyesini 
okutuyorum. 

MADDE 1. —• Geçici Komisyon, Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişikliğin benim
senmemesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir, yani iltihak etmiyorlar.. Komisyo
nun benimsenmeme tavsiyesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde Karma Komisyona gidecektir. 
C. Senatosu 2 ned maddesini okutuyorum. 
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı se

beplerle zarara uğnyanlar, haklarında kendi
lerine zarar veren işlemlerin yapılmasına esas 
olan iddialar sebebiyle açılan dâvalar sonun
da verilen kararların kesinleştiği veya bu 
iddiaların mercilerince karara bağlandığı ta
rihten itibaren 3 ay içinde, ikametgâhlarının 
bulunduğu mahal ağır ceza işlerini gören 
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mahkemeye bir dilekçe ile başvurarak uğra
dıkları her türlü zararın tazminini istiyebilirl-ar. 

Dilekçede, zarar talebinde bulunan kimse
nin açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği 
ileri sürülen muamelelerin özetinin, zararın 
istinadettiği sebepler ile sübut delillerinin ve 
talebolunan her türlü zararın neden ibaret bu
lunduğunun yazılı olması ve sübut delillerinin 
dilekçeye bağlı olarak verilmesi lâzımdır. 

Yukardaki fıkrada yazılı hususları ihtiva 
etmiyen dilekçe mahkeme kararı ila reddolu-
nuıv 

Tazminat talebine esas olan işlem işi hük
me bağlıyan ağır ceza mahkemesince yapıl
mış ise, bu talebi incelem'eye yetkili mahkeme 
en yakın yer ağır ceza mahkemesidir. 

BAŞKAN —• Komisyonumuzun tavsiyesini 
okutuyorum. 

MADDE 2. — Geçici Komisyon, Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişikliğin benim
senmemesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metnini benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. Komisyonun benimsememe tavsiye
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde Karma Komisyona gidecektir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okutuyorum. 
MADDE 3. — ikinci maddede yazılı yet

kili mahkeme zarar talebini havi dilekçe üze
rine, üyesinden birini işin incelenmesine me
mur eder. tşe memur 'edilen üye evvelemirde 
talebin kanuni süre içerisinde yapılmış olup 
olmadığını tetkik eder. Talep süresi içinde ya
pılmış ise, hüküm ve karar dosyasını celp ve 
lüzumlu her türlü tetkikatı yapmak ve icabın
da tazminat talebinde bulunandan da izahat 
almak suretiyle delilleri topladıktan sonra ya
zılı düşüncelerini bildirmesi için evrak C. Sav
cılığına verilir. 

Mahkeme C. Savcısının yazılı mütalâası 
üzerine duruşma yapmaksızın kararını verir. 
Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında komis
yonumuzun tavsiyesini okutuyorum. 

MADDE 3 — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişikliğin benimsen
memesini tavsiye etmektedir 

— 529 — 



M. Meclisi B : 18 
BAŞKAN — Geçici Komisyon um uz Cumhu

riyet (Senatosunca yapılan değişikliğin benim
senmemesini tavsiye etmektedir Komisyonumu
zun benimsememe tavsiyesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde Karma Komisyona gidecektir. 
Cumhuriyet Senatosunun metninin 5 nci 

maddesini okutuyorum. 
MADDE 5. — Haklarında kovuşturma ya

pılmasına veya son soruşturmanın açılmasına 
yer olmadığına karar verilmesi sebebiyle taz
minat alanlardan aynı işten dolayı haklarında 
yeniden dâva açılanlara; beraet kararı sebe
biyle tazminat alanlardan beraet hükmü aley
hine iadei muhakeme talebinin kabulü ile hak
larında yeniden duruşma icrasına karar veri
lenlere ödenen tazminat, hükme hacet kalmak
sızın Hazineye geri alınır. 

Aynı işten dolayı açılan dâva veya mahke
menin iadesi suretiyle duruşma icrasına karar 
verilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda 
beraete hükmolunması halinde tazminat talebi 
hakkı yeniden doğar. 

BAŞKAN — Komisyonumuzun tavsiyesini 
okutuyorum. 

MADDE 5. —. G-eçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişikliğin "benimsenme
mesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmeınesini tavsiye et
mektedir. Komisyonumuzca benimsenmeme tavsi
yesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
Karma Komisyona gidecektir. 

Madde 8 hakkındaki Komisyonumuzun tavsi
yesini okutuyorum. 

MADDE 8. — Geçici Komisyon, Cumhuri
yet Senatosunca bu maddenin metinden çıkartıl
masının benim senmemesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin kabul ettiği 
metni okutuyorum. 

MADDE 8. — Aynı «ins suçtan mahkûm 
olanlar, itiyadi suçlular ve suç işlemeyi meslek 
veya maişet vasıtası haline getirenler, bu kanu
nun 1 nci maddesinin 6 nci bendi hükümlerinden 
faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi Cumhuriyet 
Senatosu çıkartmıştır, tay etmiştir. Komisyonu-

24 . 12 . 1963 Ö : 1 
muzca Cumhuriyet Senatosunun bu tay keyfi
yeti benimsenmemiştir. Komisyonumuzun tavsi
yesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde Kar
ma Komisyona, gidecektir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Yabancı Devlet tâbiiyetinde 

bulunan kimseler hakkında bu kanunun uygu
lanması, o devletin Türk vatandaşlarına aynı 
esasları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu-
[ yorum. 

MADDE 9. — Geçici Komisyon, bu madde
nin numarasının Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilmesinin benimsenmemesini tavsiye etmek
tedir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu maddenin 
numarasının Cumhuriyet Senatosunca değiştiril
mesinin benimsenmemesini tavsiye etmektedir. 
Komisyonumuzun tavsiyesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde Karma Komisyona gidecektir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum. 

MADDE 10. — Geçici Komisyon, Cumhuri
yet Senatosunca bu maddenin numarasının de
ğiştirilmesinin benimsenmemesini tavsiye etmek
tedir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunca bu maddenin numarasının değiştiril
mesinin benimsenmemesini tavsiye etmektedir. 
Tavsiyeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde Karma 
Komisyona gidecektir. 

1.1 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum. 

MADDE 1.1. — Geçici Komisyon, Cumhuri
yet Senatosunca bu maddenin numarasının de
ğiştirilmesinin benimsenmemesini tavsiye etmek
tedir. 
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BAŞKAN — Komisyonumuz bu maddenin 

numarasının değiştirilmesinin benimsenmemeljini 
tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde Karma Komisyona gidecektir. 
Bir önerge gelmiştir okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan bâzı 

kimselere .tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının (Millet Meclisi ile Cumhuriyet Sena
tosu arasındaki ihtilaflı maddelerini görüşmek 
üzere, her iki Mecliste bu konudaki raporu gö
rüşmelere esas teşkil etmiş olan komisyonlarca 
kendi üyeleri arasından seçilecek üçer kişiden 
ibaret bir Karma Komisyonun kurulmasını arz 

ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon 

ıSözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Geçici Komisyon sözcüsünün 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki Meclis arasındaki ihtilaflı maddeleri, 
bu konudaki raporu görüşmelere esas teşkil et

miş olan Komisyonların kendi üyeleri arasından 
seçecekleri üçer kişiden müteşekkil bir komisyon 
tetkik edeeektir. 

FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Bir öner
gemiz var, efendim. 

BAŞKAN — Sayın îslimyeli, biliyorsunuz 
Anayasa hükmü gereğince iki senede çıkması 
icabeden kanunu bile heyetten zor geçirdik. Hele 
Ziraat Bankasının ikramiyesi mevzuundaki ka
nuna hiç mesağ vermezler. Esasen, ben Başkan 
olarak, bir kanun tasarısından müzakeresi de
vam ederken başka bir kanunun görüşülmesini 
teklif etmem. 

3. i— Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (1/474, 2/440) (8. Sayısı: 369) (1) 

(1) 369 8. Sayılı basmayazı 10 . 12 . 1963 
tarihli 12 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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BAŞKAN — Efendim, Danıştay Kanunu ta,-

sarısmm müzakeresine devam edeceğiz. 57 nci 
maddede kalmıştık. 

FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Sayın 
Başkanım, noktai nazarımızı arz edebilir miyiz?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bakan 
İm kanun tasarısının görüşülmesinin geçiktiril-
'mesi kanunun aktüalitesini kaybettirir. 

BAŞKAN — Efendim, aktüalitesini kaybet
mez. Nihayet banka memurlarına ikramiye veril
mesi hakkındadır. Sırası gelince onu da görü
şürüz 

FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) _ Sayın 
Başkan, takririmiz de var, müsaade buyurur mu
sunuz? 

BAŞKAN — Efendim, Danıştay 'kanun ta
sarısının müzakeresine devam ediyoruz. Başka 
bir konuya 'ait önergeyi ben Başkan olarak 
okutamam. 

Buyurun Saym Sarıibrahimoğlu. Yoklar. 
Sayın Talât Oğuz. Yoklar. 
Maddeyi okutuyorum. 

Evrak getirümesi ve yetkililerin dinlenmesi 
MADDE 57. — incelenmekte olan işler hak

kında lüzum görülen her türlü evrak getirilebi
leceği ve bilgi istenebileceği gibi tamamlayıcı 
veya aydınlatıcı bilgiler alınmak üzere ilgili 
dairelerden veya uygun görülecek diğer yerler
den yetkili memur ve uzmanlar çağırılabilir. 

Ancak; açıklanmasında Devletin yüksek 
menfaatlerine zarar vermesi umulan ve sır ha
linde saklanması gereken bilgilerin verilmesin
den ve evrak, belgelerin gönderilmesinden ilgili 
makam kaçınabilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili iki önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
369 sıra sayısında kayıtlı Danıştay Kanunu 

tasarısının 57 nci maddesinin son satırındaki 
(ve evrak belgelerin) deyiminin, 

(Ve yazılı belgelerin) şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. Saygılarımla 

v. Tekirdağ 
Turhan Kut 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gerekçesini geçen birleşimde arz ettiğim 

sebeplerle 57 nci maddenin ikinci fıkrasının, 
82 nci maddenin 3 ncü fıkrasına mütenazır ola-

— 631 — 



M. Meclisi B : 18 
rak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çanaikkale 
Burhan Arat 

Madde 57. — fıkra 2 : 
«Ancak, istenen Ibilgi ve belgeler Türkiye 

Cumhuriyetinin güvenliğine ve yüksek menfa
atlerine veya Türkiye Cumhuriyetinin güven
liği ve yükse'k menfaatleriyle birlikte yabancı 
devletlere de ilişkin ise, ilgili ımaikam gerekçe
sini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve bel
geleri vermiyebilir.» 

BAŞKAN — Maddeyi ve önergeleri okuttum. 
Madde hakkında söz istiyen var mı? Buyurun 
Sayın Turhan Kut. 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, tasarı, arka arkaya sevk ettiği 
iki maddede; Danıştay idari daireleri ile dâ
va dairelerinin tâbi olacağı prosedür arasında 
aykırı hükümler bulundurmuş. Ezcümle 57 nci 
maddenin son fıkrasında;; «ancak, açıklanmasın
da Devletin yüksek menfaatlerine zarar ver
mesi umulan ve sır halinde saklanması gere
ken bilgilerin verilmesinden ve evrak ve bel
gelerin gönderilmesinden ilgili makam kaçına
bilir.» dendiği halde; dâva daireleri için aynı 
hüküm 82 nci maddenin ıson fıkrasında, «an
cak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye Cumhu
riyetinin güvenliğine ve yüksek menfaatleri
ne veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği 
ve yüksek menfaatleri ile birlikte yalbancı dev
letlere do ilişkin ise, ilgili makam, gerekçesini 
bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belge
leri vermiyebilir.» demek suretiyle; idare ve 
dâva daireleri için aynı konuda ayrı ayrı ve 
birbirlerinden daha ağır hüküm ihtiva eden 
fıkralar sevk etmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; gerek dâva dairele
rinde, gerek idare dairelerinde Danıştaym 
meslek unvanı verdiği şahısların nitelikleri bir
birlerinden farklı değildir. Bu itibarla dairele
rin bir kısmında, elinde belge bulunan maka
mı gerekço vermek için zorlamak, diğerinde 
böyle bir gerekçe bildirmeye lüzum kalmak
sızın vermekten imtina etmek gibi ayrı ve 
değişik hükümler sevk etmekte isabet yoktur. 
Âdeta, bu, iki sınıf daire arasında bir tefrik 
yapmak mânasını tazammun eder. Bu itibarla 
Devletin yüksek menfaatlerini ilgilendiren ve 
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82 nci maddede buna zamimeten, yabancı dev
letlilerim de ımıeinfaatiıni ilgülliyem hükümlerin, 
vesikaların verilmemesi seklinde her iki madde
de muvazi hükmü kanuna koymakla isabet ola
cağı kanaatindeyim. Bu bakımdan Sayın Bur
han Arat arkadaşımın 57 nci maddenin son 
fıkrasında 82 nci maddenin son fıkrasını bu
raya koymak suretiyle, her iki hükmü birleş
tirmek yolundaki temennisine, takririne arka
daşların iltifat etmesini hassaten istirham edi
yorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, gecen toplantımızda muhtelif arka
daşlarımız bu son fıkranın yetersizliğine itti
faka yakın bir şekilde işaret etmişlerdi. Bu
rada, «ancak açıklanmasında Devletin yüksek 
menfaatlerine zarar vermesi umulan ve sır ha
linde saklanması gereken bilgilerin verilmesin
den ve evrak ve belgelerin gönderilmesinden 
ilgili makam kaçınabilir.» denilmektedir. Bu
na karşılık da sözcü arkadaşımız Anayasa Mah
kemesi Kanununda buna benzer bir hüküm 
olduğunu, yani 40 nci maddeyi göstermişler
di. 

xxr~-
Ancak, burada takılman noktalardan biri

si şu: «İlgili makam kaçınabilir». Halbuki, Dev
let sırrı meselesi, hukukumuzun umumi preıı-

. siplerinden birisidir, yani ilk dâva olarak Da
nıştay Kanunu dolay isiyle Ibahis konusu olan 
bir husus değildir. Ceza Muhakemeleri Kanu
nunda yer almış, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununda yer* almış ve bunlara mütenazır 
olarak da Türk Ceza Kanununda yer almış bir 
hükümdür. Buralarda, 'Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 49 ncu maddesinde, şahitlik
ten bahseden bu maddede; «sırrı, aidolduğu 
makam âmirinin iznini almaksızın» tâbiri kul
lanılmıştır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri' Kanununun 
249 ncu maddesi; mensuboldukları makamla
rın tahrirî izni.. Bundan maadaları için, «men
suboldukları vekil» kelimesini kullanmıştır. Ya
ni Devlet sırrı hakkında izin verecek makam
lar maddede tasrih edilen bu iki makamdır. 
şahadet için izin verecek makamlar bunlardır. 
Bir kısmında dairenin âmiri, bir kısmında ve
kil. Yani umumi hukuk prensiplerinde bunlar 
kabul edilmiştir. 
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Şimdi, (esas kaideye istisna teşkil edeceği 

umulan) diyen madde Anayasa Mahkemesi 
Kanunundaki 40 ncı maddedir. Burada 40 ncı 
maddenin yalnızca bir fıkrası okundu. Bu 
40 ncı maddenin tam metni elimizde yok idi. 
Şimdi, 40 ncı maddenin tamamı okunduğu za
man, sayın sözcünün buyurdukları gibi değil.. 
40 ncı madde geniş bir şekilde işi ele almış, 
tanzim etmiş ve hakikaten yerinde bir madde
dir. 40 ncı madde diyorki, «Devletin yasama, 
yürütme ve yargı organları ile idare makamla
rı ve bütün gerçek ve tüzel kişiler ve teşekküller 
Anayasa Mahkemesinin istediği bilgi, evrak ve bel
geleri tâyin edilen süre içinde vermekle ödevli
dirler. Açıklanmasında Devletin yüksek menfaat
lerine zara vermesi umulan ve sır halinde sak
lanması gereken bilgilerin verilmesinden ve 
evrak ve belgelerin gönderilmesinden ilgili ma
kam kaçınabilir.» şimdi bu maddedeki hüküm, 
Anayasa Mahkemesi Kanununun 40 ncı mad
desinden alman hükme benziyor, ama bu burada 
bitmiyor ve devam ediyor: 

«Anayasa Mahkemesi bu hususta karara 
varmadan önce, yetkili kimselerden sözlü iza
hat istiycbilir. Bu yoldaki açıklamalar tutana
ğa geçirilmez. 

Zikri geçen bilgi, evrak ve belgelerin isten
mesi zaruretine Anayasa Mahkemesince üçte 
iki çoğunlukla karar verildiği takdirde, iste
nen bilgi, evrak ve belgelerin verilmesi mec
buridir. 

Ancak «ir, Türkiye Cumhuriyetinin güven
liği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yaban
cı Devletlere de ilişkin ise, ilgili makamın söz 
konusu bilgi, evrak ve belgeleri vermemek hu
susunda kararı kesindir.» ayrıca bir teminat 
daha getirmiş. 

«4 ve 5 nci fıkralar gereğince Ibir sırrın ve
rilmemesi halinde, bu sırla alâkalı hususlar 
sanık aleyhinde delil teşkil etmez.» 

Şimdi, şu maddenin okunması ile ve diğer 
umumi 'hükümlerle karşılaştırılması ile açıkça 
görülmektedir ki, bu maddedeki ilgili fıkra ek
siktir. Eğer hakikaten Anayasa Mahkemesi Ka
nunundaki formül, diğer fıkralarla beraber bu
raya .konmuş olsa idi, bu fıkra üzerinde bir de
ğişikliğe lüzum olmazdı. 

Şimdi, yalnızca bunum aılifnıp komıması haki
katen büyük bir eksiklik meydana getirmiştir 
İlgili makam kaçınabilir. Bir bucak veya bir 
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muhtarlıktan bir belge istendiği zamıan şu 
maddeye göre «kaçınabilir» hükmüne göre gön-
dermiyebilecektir. 

Bendeniz Sayın Turhan Kut arkadaşımızın 
konuşmasından evvel önergemi hazırlamış ol
duğum için iki maddenin tevhidi karşısında 
ne durum alacak, onu bilemiyorum. Bendeniz 
hu fıkranın şu şekilde olmasını teklif ediyo
rum : «Ancak açıklanmasında Devletin yüksek 
menfaatlerine zarar vereceği anlaşılan ve Dev
let sırrı teşkil eden 'bilgilerin verilmesi ve ev
rak ve belgelerin gönderilmesi yetkili en yük
sek merciin iznine bağlıdır.» 

Bu merci, gerektiğinde Bakan olur, gerek
tiğinde belediye reisi veya içişleri Bakanı olur. 
Kanununda, usulünde ne ise onu ifade eder. 

Yardımlarınızı rica edeceğim. 

BURHAN ARAT (Çanakkale), — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon, Burhan Beyi konuş
turalım ondan sonra mı, yoksa takaddüm etmek 
ister misiniz? 

KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Sonra. 

BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarını, bu maddenin son fıkrası üze
rinde bu kadar duygulu davranmamızın sebe-
'bi, Anayasanın 114 ncü maddesinde yazılı, ida
renin bütün eylem ve işlemlerinin hiçbir halde 
yargı organının denetlemesinin dışında bırakıl-
mıyacağı yolundaki mutlak hükme dayanmak
tadır. Denetleme her türlü delilin, her türlü 
bilginin, kontrolünün süzgecinden geçmesi ile 
mümkün olabileceğine göre, umumi kaide ola
rak, en yüksek idari yargı organı olan Danış-
tayrn bu denetlemeyi yaparken idareden ge
rekli 'belgeleri, dosyaları ve bilgileri istemesi 
hakkıdır ve en tabiî görevidir; kaidei umu
miye budur. Ancak, Ülker arkadaşımın ifade 
buyurdukları gibi, hakikaten hukuk sistemleri 
içine girmiş bulunan sır konusu da, hukuk 
düzeni içinde, Devlet düzeni içinde ehemmiyetli 
bir yer işgal ettiğinden, bunun için gerekli ka
nunlarda birer istisna hükmü konmuştur. Ama 
misalimi eski hukukun çok yaygın hir terimin
den alarak, mâruzâtıma devam etmek istiyo
rum. Eski hukukumuzda bir kaide vardır, «Za
ruretler memnu olan halleri mubah kıtlar.» Ama 
«miktarınca ölçülür» namütenahi değildir mu-
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bah kılma keyfiyeti, miktarı ile ölçülür. Bu da 
bir istisna olduğuna., yani memnu halin zaruret 
karşısında ınuba'h sayılması 'babında bir mesele 
teşkil ettiğine güre, bu; meımnuiyetiu mubah 
sayılması keyfiyetini zaruretin miktarı ile ölç
mek ve bu ölçüyü bu maddenin bu fıkrasında 
(gereği gibi tesbit etmek zorundayız. Ta ki, 
yargı organının denetleme imkânları azalma
sın, yara.lanma.sin ve bu yara yüzünden idare 
karşısındaki ferdin 'hukuku haleldar olmaksın. 

Şimdi, 'bendeniz tetkik ettim, yine bu ta
sarının 82 nei maddesinin son fıkrasında, dâ
va daireleri için konan .memnuiyete mevzu ka
yıtların hakikaten yerli yerinde olduğunu ve 
miktarı tesbit etmeye, ölçüsünde daraltmaya ye
terli olduğunu gördüm ve bu itibarla o fıkraya 
alıp idari dairelerin istiyecekleri evrak, bilgi 
ve saireye taallûk eden bu 57 nei maddesinin 
son fıkrası yerine bunun ikamesi için de bir 
önerge takdim ettim. Bu önergeye karşı, Sayın 
Reşit Ülker arkadaşım da, hakikaten bir değer
li çalışma sonunda hazırladığı kendi önergeleri
ni ileri sürdüler. Orada, prensipte beraber ol
makla beraber gördüm ki, zaruretin miktarını 
tesbitteki ölçüde bâzı sübjektif aykırılıklar var, 
bizimkine nazaran. Lütfederlerse, 82 nei mad
deye mütenazır olarak arz ettiğim İm teklifim
de, ölçüler hakikaten bu tasarıyı hazırlıyanlar 
tarafından da güzelce tesbit edilmiş, iltihak 
buyurdukları takdirde ve Sayın Heyetiniz de 
bu önergelerimize iltifat buyuurduğunuz tak
dirde, madde kemaline erecek ve bizi endişeye 
sevk edecek sakıncalar ortadan kalmış olacak
tır. 

Bunları arz etmek üzere huzurunuza çıktım. 
Burada meselâ, köy belediyesini düşünelim, en 
yüksek merci burada köy belediye başkanıdır. 
Orada bırakırsak, bendeniz sakınca görüyorum. 
Bu itibarla, bu teklifim 82 nei maddeye müte
nazırdır, onun aynıdır, daha objektif esaslara 
dayanmaktadır, iltifat buyurulmasmı arz edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
kıymetli arkadaşlarımızın gösterdikleri hassa
siyete teşekkür ederiz. Yalnız meselenin mahi
yetinde anlaşılmıyan bir nokta var. Diğer ko-
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nuşmaında da belirttiğim gibi, burada mevzuu -
bahsolan yetki dâva dairelerinin yetkisi olma
yıp idari dâvaların salâhiyetleri cümlesinden-
dir. Binaenaleyh, arkadaşlarımızın belirttiği gi
bi, bir hakkın ihlâli dâvaları burada mevzuu-
bahis değildir. Bunlar idari ve istişari kararlar
dır. Bunun ikinci tarafı olarak da, arkadaşla
rımızın belirttiği gibi, ne muhtarlıktan, ne be
lediye reisliğinden böyle teklifler gelmez. Bun
lar, doğrudan doğruya Başbakanlık kanaliyle 
gelen tekliflerdir. Bunu dikkate aldığı için, 
gerek Hükümet tasarısı, gerekse komisyonu
muz 56 ncı maddeyi, Devletin yüksek menfaat
lerini düşünerek, daha geniş bir takdir içinde 
bırakmış, ama arkadaşlarımızın gösterdiği has
sasiyet gibi, dâva dairelerinin yetkisine giren 
kısımda 82 nei maddede, Sayın Burhan Arat 
arkadaşımızın belirttiği ve .Sayın Reşit Ülker 
arkadaşımızın okuduğu gibi, Anayasa Mahke
mesi Kanununun 41 nei maddesinin son fıkrası 
üzere bunu dikkate almıştır. O zaman; «dilek
çeler ve savunmalarla birlikte verilmiyen müs-
bit evrak ve belgeler, bunların vaktinde ibraz 
edilmelerine imkân bulunmadığına daire veya 
kurulca kanaat getirilirse, kabul ve diğer ta
rafa tebliğ edilir. Bu evrak ve belgeler duruş
mada ibraz edilir ve diğer taraf, cevabını he
men verebileceğini beyan eder veya cevap ver
meye lüzum görmezse, ayrıca tebliğ yapılmaz.» 

Binaenaleyh, 82 nei maddede zaten bu hu
sus dikkate alınmıştır, - okuduğum maddenin 
bir ileri gitmesi lâzım - elâva dairelerinin yet
kisine giren kısımda, arkadaşların ileri sürdü
ğü husus kabul edilmiştir. Ama, Yüksek Heye
tiniz bu tarzda idari dâvalarda da 82 nei mad
de hükmünü kabul buyururlarsa buna karşı ko
misyonumuzun bir itirazı olmıyacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Yok. önergeleri aykırılık derecelerine 
göre okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 57 nei maddesinin 2 nei fıkrasının 

yerine Anayasa Mahkemesi Kanununun 40 ncı 
maddesindeki unsurlarını içine alan yeni bir 
metnin sayın komisyonca hazırlanmasını saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 
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Gerekçe : I 
Mevcut kanunlara aykırı ve noksan bir hü

küm tedvin etmemek ve bu kanunu da (Türk 
Ceza Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri) ve 
(Anayasa Mahkemesi) kanunlarının, buna uyan 
madde hükümlerine benzer bir hükümle tedvin 
etmektir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN -— Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Çanakkale Milletvekili Burhan Arat 
arkadaşımızın önergesini tekrar okutuyorum : 

(Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor ' 
mu? 

GEÇtCl KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI iLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Filhal iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Şimdi, istanbul Milletvekili Reşit Ülker ar

kadaşımızın önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına I 
Danıştay kanun tasarısının 57 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Ancak, açıklanmasında Devletin yüksek 
menfaatlerine zarar vereceği anlaşılan ve Dev
let sırrı teşkil eden bilgilerin verilmesi ve evrak 
ve belgelerin gönderilmesi yetkili en yüksek 
merciin iznine bağlıdır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Burhan Arat 
arkadaşımızın kabul edilen önergesi muvacehe
sinde önergeyi geri alıyoruz, efendini. 

BAŞKAN — Burhan Arat arkadaşımızın 
kabul edilen önergesi karşısında arkadaşımız 
teklifini geri alıyor. I 
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Şimdi Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut 

arkadaşımızın önergelerini tekrar okutuyorum : 
(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 
# GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARL1 (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak et

memektedir. Nazara alınmasını oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler'... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Arat'm, kabul edilen önergesindeki 
değişiklikle maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görüşmelerin idaresi 
MADDE 58. — Başkan, görüşmeleri idare 

ve oya sunulacak hususları tâyin eder. Göreve 
ve usule ait meselelerde azlıkta kalanlar, işin 
esası hakkında oylarını kullanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun öz-
men. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; 58 nci maddenin ikinci satırının 
sonlarındaki «azlıkta kalanlar» tâbirinin «azın
lıkta kalanlar» olarak düzeltilmesini komisyon
dan rica ediyorum. Arkadaşlarım bu mevzuda 
ne söylüyorlar? 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Yok. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kararlar 
MADDE 59. — Kararlarda, toplantıya katı

lanların ad ve soyadları, işin konusu, verilen 
kararın gerekçesi ile azlıkta kalanlar, muhale
fet sebepleri ve karar tarihi gösterilir. 

Kararlar, toplantıya katılan başkan ve üye
ler tarafından imzalanır. 

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

Arkadaşlar, biz düzelterek okuyoruz, bizim 
düzelterek okuduklarımızı siz lütfen takip bu
yurunuz. Meselâ, «için», «işin» gibi. 

O. Diğer idari organların görevleri 
1. Başkanlar kurulunun görevleri 

MADDE 60. — Başkanlar kurulu; bu ka
nunla görevli kılındığı işler ile Birinci Başka-
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mn kurulda görüşülmesini uygun gördüğü ida
ri işler hakkında, gereğine göre, karar verir ve
ya düşüncesini bildirir. 

Başkanlar kurulu, Birinci Başkanın daveti 
ile toplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2. Yüksek disiplin kurulunun görevleri 
MADDE 61. — Yüksek disiplin kurulu, ye

dinci bölüm hükümleri dairesinde, Birinci Baş
kan ile daire başkanları, üyeler ve Başkanun-
sözcüsü hakkında, disiplin kovuşturması yapıl
masına ve disiplin cezası uygulanmasına karar 
verir ve bu kanunla görevli kılındığı diğer iş
leri görür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Yönetim ve disiplin kurulunun görevleri 
MADDE 62. — Yönetim ve disiplin kurulu : 
A) 124 ncü madde hükümlerine göre yük

selmeleri gereken kanun sözcüleri ile Başyar
dımcı ve yardımcıları tesbit eder ve bunlar ile 
127 nci madde gereğince işlem yapılması icab-
edenler hakkında Birinci Başkana teklifte bulu
nur ; 

B) Danıştaya kanunsözcüsü veya yardımcı 
olarak alınacak olanları, gerekli incelemeleri ve 
sınavı yapmak suretiyle seçer; 

C) Kanunsözcüleri ile başyardımcı ve yar
dımcılar hakkında bu kanun gereğince disiplin 
koğuşturması yapar ve disiplin cezası verir; 

D) Meslek mensupları dışında kalan Da
nıştay memurları hakkında genel hükümlere 
göre disiplin cezası verir; 

E) Yukarıki bentte yazılı memurlar hak
kında Memurin muhakematı hakkındaki Kanu
na göre, birinci derecede karar A^erir; 

F) Birinci Başkanın tevdi edeceği işler hak
kında düşüncesini bildirir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Turhan Kut arkadaşımızın bir değiştirge 
önergesi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
369 sıra sayısında kayıtlı Danıştay kanun 

tasarısının 62 nci maddesinin (A) fıkrasındaki 
(icabedenler hakkında) deyiminin, (gerekenler 
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hakkında) şeklinde' değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLI (istanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon değişiklik önergesi

ne katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLT (istanbul) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklik öner
gesiyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yargılama usulleri 

İdari dâvaların açılması 
MADDE 63. — idari dâvalar, Danıştay Baş

kanlığına hitaben yazılmış dilekçelerle açılır. 
Dilekçeler Danıştay Başkanlığına verilir. 
Dilekçelerde : 
A) Tarafların ve varsa vekillerinin veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları 
ve adresleri; 

B) Dâvanın konusu ve sebepleri ile dayan
dığı deliller; 

C) Dâvaya konu olan idari işlemin veya 
temyiz olunan kararın yazılı bildirim tarihi; 

Gösterilir ve varsa yazılı bildirimin veya ka
rarın ve müsbit evrakın asılları veya tasdikli 
örnekleri eklenir; 

D) Duruşma istenen ve miktarı beşbin li
rayı aşan vergi, resim, hare, para cezası, gecik
me zamları Âe tazminat dâvalarında uyuşmaz
lık konusu miktar gösterilir. 

Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın, karşı 
taraf sayısınca birer Örneği Arerilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buvurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu madde 
yürürlükteki Kanunun 30 ncu maddesinin kar
şılığı oluyor. Burada (B) fıkrası var, «dâvanın 
konusu ve sebepleri» buradaki sebep, hukukî 
sebep olsa gerektir. Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 179 ncu maddesi de bunları sa-
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yarken, dilekçede neler yazılacağını sayarken, 
hukukî sebepler hulâsası, diye açıklamıştır. Bu
rada bir «hukukî» kelimesinin konulması sure
tiyle maddeye daha açık bir mânanın verilmesi 
yerinde olur. Ayrıca Danıştaym tefsiri ile içtiha
dı ile, bunun halledilmesine lüzum yoktur. Bunu 
teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?. Yok. Sayın Ülker'in değişiklik önergesi
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Danıştay kanun tasarısının 63 ncü maddesi

nin (B) bendinde «dâvanın konusu ve» ibaresin
den sonra hukukî kelimesinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLI (istanbul) — Efendim, burada 
(hukukî) kelimesinin ilâve edilmemesi bir sebebe 
mebnidir. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, 
malûm olduğu üzere, adliye mahkemelerindeki 
tam kaza mahiyetindeki dâvalarda caridir. Bu
rada idari dâvalar da mevcuttur, idari dâvalar
da ve idari hususlardaki durumlarda; hukukî se
bebin dışında yer alması iktiza eden maddi sebep
ler de bulunabilir. Sebebin konulmasındaki tek 
gaye; maddi sebeplerin de burada bir, iki, üç, 
dört diye tasrih edilmesine müteveccihtir. Bu iti
barla hukukî sebepler diyerek buradaki kelime
yi daraltıcı mânaya gitmeyi komisyonumuz ye
rinde görmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ko

misyon sözcüsü Sabri Vardarlı arkadaşımızın, 
maddi sebepleri dayandığı delillerle bir tutması 
icabederdi. Çünkü ifade ettiği mâna maddî se
beplerin, dayandığı delilerdir. 

Binaenaleyh kanun vâzımın, dayandığı delil
leri getirdiği metinde zikretmiş olduğuna göre 
hukukî sebeplerden başka bir sebep varit değil
dir. Maddi sebep dayandığı delilleri ifade eder. 
Bu bakımdan yeniden yazılırsa haşiv olur. Onu 
ilâve etmek doğru değildir. Muhterem Reşit Ül
ker arkadaşımızın teklifi yerindedir. Muhterem 
komisyon sözcüsünün teklifinin metinde zaten 
gelmiş olan, dayandığı deliller kelimeleri kâfi de

recede kapsadığı için, ayrıca, maddi sebepler di
ye bir tâbire lüzum yoktur. Burada maksut olan 
kanun sözcüsünün getirmiş olduğu espri, huku
kî sebeplerdir, yani dayandığı kanun maddeleri
dir, yoksa deliller değildir. Bunu izah için hu
zurunuza geldim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI (istanbul) — Efendim, maddi se
bep başka, dâvanın dayandığı deliller başkadır. 
Biz burada maddi sebebi murat ederken, bir ida
ri işlemde, bir iptal dâvasında, iptali gereken 
maddi sebeplerin de olabileceğini mütalâa etmek
teyiz. Maddi sebepteki maksat, idari işlemdeki 
maddi durumun, maddi sebebin iptali mevzuu 
olabilir. Bu bakımdan iki mefhumu biribirinden 
ayırıyoruz. 

BAŞKAN — önerge üzerindeki konuşmalar 
bitmiştir. Nazara alınmasını oylarınıza sunaca
ğım. Yalnız arkadaşlarımız işaret buyururken 
kollarını biraz yukarıya kaldırsınlar ki, sayım ko
lay olsun. Değiştirge önergesine komisyon katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (istanbul) — Hayır, katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiştir
ge önergesinin nazara alınmasını oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

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

Dilekçelerin verilebileceği diğer yerler 
MADDE 64. — Dilekçelerle savunmalar ve 

dâvalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay Baş
kanlığına gönderilmek üzere valilik veya kayma
kamlıklara ve yabancı memleketlerde Türkiye El
çiliklerine veya Konsolosluklarına da verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Maddede, dâ
va dilekçesinin yalnız valilik ve kaymakamlık
lara verileceğinden bahsediliyor. Yanılmıyorsam 
yürürlükteki kanunda ( o bölgedeki, bulunduğu 
yerdeki en yüksek mülkiye âmirine verir) tâbiri 
kullanılmış idi. Bundan ayrılmanın sebebini 
izah ederlerse belki tatmin olunurum. Olmazsam 
o zaman da bucak müdürlüğüne verilip verilme
mesi hususunda bir takririmiz olacaktır. 
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BAŞKAN —. Komisyonun bir mütalâası ola

cak mı?... Buyurun Sayın Vardarlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLI (İstanbul) — Efendim, tasarının 
hazırlanmasında hâkim olan görüş, bugüne ka
dar Danıştaya gelen işlerdeki aksaklıkları müm
kün mertebe ortadan kaldırmağı temine matuf
tur. Türkiye'de nahiye müdürlüklerinin duru
mu hakkında arkadaşlarımın kâfi derecede bilgisi 
olduğunu tahmin ederim. Bir çok yerlerde na
hiye müdürlüklerinde kâtip dahi yoktur. Da
nıştaya gönderilmesi iktiza eden evrak bir kay
diyeye tâbidir. Bu pulların bulunması dahi bir 
meseledir. Filhal bugün Danıştaya 'bu şekilde 
gelen bir çok evrakın geri döndüğüne hakların 
zayi olduğuna defaetle muttali olunmuş 'bir va
ziyet vardır. Bu bakımdandır ki, tasarıda, na
hiye müdürlüklerini de içine alan «mülkiye 
âmiri» tâlbiri bir tarafa bırakılmış, sadece kay
makam ve valiliklerden bahsedilmiştir. Mak
sat sadece buna müteveccihtir. 

BAŞKAN — Tatmin oldunuz mu Sayın Ül
ker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı dilekçe ile dâva açılabilecek haller 
MADDE 65. — Her idari işlem veya yargı 

kararı aleyhine ayrı ayrı dâva açılır. Ancak 
aralarında maddi ve hukuki bakımdan bağlılık 
varsa, aynı şahsı ilgilendiren birden fazla işlem 
veya yargı kararı aleyhine bir dilekçe ile dâva 
açılalbilir. 

Birden fazla şahsı ilgilendiren işlem veya 
yargı kararlarından dolayı müşterek dilekçe 
ile dâva açılabilmesi, hak veya menfaatte iştirak 
ve maddi ve hukuki -sebeplerde birlik bulunma
sına bağlıdır. 

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

Dilekçeler üzerinde uygulanacak işler 
MADDE 66. — Danıştay Başkanlığına veya 

64 ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçe
lerin hare ve kaydiyeleri ile posta ücretleri 
alındıktan sonra deftere kayıtları derhal yapılır 
ve kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine ya
zılır. Dâva bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış 
sayılır. 
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Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren 

imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı (kâğıdı 
verilir. 

64 ncü maddede yazılı yerlere verilen dilek
çeler, en geç üç gün içinde Danıştay Başkanlı
ğına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde 
hare pulları bulunmadığı takdirde bunlara 'kar
şılık alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdı
nın tarih ve sayısı dilekçelere yazılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dâva açma süresi 
MADDE 67. — Danıştayda idari dâva açma 

süresi her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tari
hinden itibaren, kanunlarda ayrı süre gösteril-
miyen hallerde, doksan gündür. 

Adresleri belli olmıyanlara özel kanunlar
daki hükümlere göre ilân yolu ile bildirim ya
pılan hallerde, özel kanunda aksine hüküm bu
lunmadıkça, süre son ilân tarihinden itibaren 
onJbeş gün sonra başlar. 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve 
genel tasarruflara karşı ilân tarihinden itibaren 
doksan gün içinde dâva açılabilir. Ancak, bu 
tasarrufların (kendilerine uygulanması üzerine 
ilgililer dâva açmakta muhtardırlar. 

31 nci maddede yazılı idari yargı mercile-
rinden çıkan kesin yargı kararlarına karşı Da
nışmaya temyiz yolu ile başvurma süresi; özel 
kanunlarda ayrı süre gösterilmiyen hallerde, bu 
kararın tebliğinden itibaren doksan gündür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım; burada bilhassa bir nok
sanlığın mevcudolduğunu tahmin ediyorum, ka
naatim o yoldadır. 90 günlük bir dâva ikamesi 
için mehil kabul edilmiştir. Farzedelim ki, 90 
ILCI gün, bir tatil gününe raslamıştır, resmî 
tatil günüdür. O takdirde bu müddet nasıl he
saplanacaktır ? Buna dair maddede bir sara
hat yoktur Meselâ bir 'bayrama tesadüf eder, 
doksanıncı gün olmuştur veyahut Cumartesi, 
Pazar gününe rastlamıştır, resmî bir tatil gü
nüdür. Bu itibarla 90 ncı gün, tatil gününü 
takilbeden ilk i§ günü diye zikretmek ve buraya 
sarih bir kayıt koymak daha muvafık olur 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Vardarlı. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 

VARDARLI (istanbul) — Efendim, bütün ka
nunlarda âdet olduğu üzere, buradada umumi 
mahiyette bir kanun olan Huku Muhakemeleri 
Usulü Kanunu caridir. Yani Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanununda kabul edilen prensip 
aynen burada da tatbik edilecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun Sa
yın Alieanoğlu. 

MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, sözcü arkadaşımızın telhi-
san beyanda bulunması bendenizi tatmin etmedi. 
Şöyle ki ; görüyoruz ki, dâva ikamesine müte
dair olan, dilekçenin yazılma şekli, müddetleri 
tamamen Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu
nundan ayrı 'hükümleri ihtiva etmeıktedir. Kal
dı ki, ibu maddede dâva ımehlinin hesaplanma
sında Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
kabul ettiği dâva menlinin kabul edileceği yo
lunda bir hüküm yoktur. Bu itibarla 'ayrıca 
usulî hükümleri ihtiva eden bu maddeye de 
bir fıkra eıkliyelim, Hukuk Muhakemeleri Usu
lü Kanununun hükümleri caridir diye. Veya-
hutta ibiraz evvel arz ettiğim gibi, bu maddede 
dâva menlinin hesaplanacağının, günün tasrih 
edilmesinin lâzımgeleceği !kanaattindeyim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (İstanbul) — 88 nci maddede var 
efendim. 

BAŞKAN— Madde hakkında başka söz is-
tiyen?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görevli olmıyan yerlere başvurma 
MADDE 68. — Danıştaym görevine giren 

uyuşmazlıklarda, 31 nci maddede yazılı idari 
yargı mercilerine veya adlî yargı mercilerine 
açılan dâvaların görev noktasından reddi halin
de, J m husustaki kararların ve bunlara (karşı 
kanun yolları varsa, süresi içinde olmak şartiyle 
bu yollara başvurulması üzerine, verilen karar
ların teibliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
Danıştaya dâva açabilir. Bu mercilere başvur
ma tarihi, Danıştaya müracaat tarihi olarak 
kabul edilir. 

31 nci maddede yazılı idari yargı mercileri 
tarafından uyuşmazlığın esası hakkında karar 
verildiği ve bu karara karşı süresi içinde Da
nıştaya dâva açıldığı takdirde bu mercilerin 
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karan bozulur ve başka ret sebebi yoksa dâva
nın esası hakkında kesin karar verilir. 

BAŞKAN — M'adde hakkında söz istiyenl. . 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

idare makamlarının sükûtu 
MADDE 69. — ilgililer, haklarında idari 

dâvaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin 
yapılması için -idari makamlara başvurabilirler. 
Bu halde yetkili makamlar en ço!k üç ay içinde 
bir karar verirler. 

Bu süre içinde cevap verilmez ise istek redde
dilmiş sayılır ve ilgililer, üç ayın bittiği tarihten 
itibaren doksan gün içinde Danıştaya dâva 
açabilirler. Dâva açılmıyan haller ile dâvanın 
doksan günlük süre geçtikten sonra açılması 
sebebiyle dilekçenin reddi halinde, üç aylık sü
renin bitmesinden sonra cevap verilirse, bunun 
tebliğinden itibaren dâva açma süresi yeniden 
işlemeye başlar. 

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

Üst makamlara 'başvurma 
MADDE 70. — İlgililer tarafından, idari 

dâva açılmadan önce idari bir işlemin kaldırıl
ması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapıl
ması üst makamdan ve üst makam yoksa işlemi 
yapmış olan makamdan idari dâva açmak için 
belli olan süre içinde istenebilir. Bu müracaat, 
işlemeye başlamış olan idari dâva süresini dur
durur. 

Üç ay içinde bir cevap verilmez ise istek 
reddedilmiş sayılır. 

isteğin reddi üzerine dâva açma süresi işle
meğe başlar ve müracaat tarihine kadar geçmiş 
olan süre de hesaba katılır. 

Temyiz yolu ile Danıştaya açılacak dâvalar
da bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. M'addeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iptal ve tam yargı dâvaları 
MADDE 71. — ilgililer, haklarını da ihlâl 

eden bir idari işlem dolayısiyle Danıştayda ip
tal ve tam yargı dâvalarımı birlikte açabilecek
leri gibi, ilk önce iptal dâvası açarak bu dâva 
üzerinde işlemin iptali halinde bu husustaki 
kararın, tebliği tarihinden itibaran doksan gün 
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içinde tam yargı dâvası açabilirler. Bu halde 
de ilgililerin yukarıdaki madde uyarınca idare
ye başvurma hakları saklıdır. 

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

Doğrudan doğruya tam yargı dâvası açılması 
MADDE 72. — idare eylemlerden hakları ih

lâl edilmiş olanların, idari dâva açmadan önce, 
bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka 
suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve 
Iher halde eylem tarihinden itibaren beş yıl için
de, ilgili idareye başvurarak haklarının yerine 
getirilmesini istemeleri lâzımdır. Bu isteklerin 
kısmen veya tamamen reddi halinde bu konuda
ki işlemin tebliği tarihinden ve üç ay içinde ce
vap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği ta
rihten itibaren doksan gün içinde dâva açabi
lirler. 

BAŞKAN — Madde . hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş,-
tL. 

Temyiz hakkının düşmesi 
MADDE 73. — Danuştaya temyiz yolu ile baş

vurma için belli olan sürenin geçmesi ile temyiz 
hakkı düşer. 

Ancak, taraflardan biri, süresi içinde temyiz 
yoluna başvurduğu takdirde diğer taraf, cevap 
verme süresi içinde temyiz dâvası açabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

'Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 
MADDE 74. — Kaydı yapılan dilekçeler, Ge

nel Kâtipliğe verilir. Genel Kâtibin denetimi 
altında olmak üzere, Birinci Başkanın, altı 
aylık süre için, münavebe ile seçeceği yardımcı
lardan kurulu 'bir büro tarafından bu dilekçeler 
incelenerek Genel Kâtiplikçe görevli dairelere 
veya Dâva Daireleri Kuruluna havale olunur. 

Dairelere veya Dâva Daireleri Kuruluna ge
len dilekçeler, daire başkanının veya Birinci 
Başkanın görevlendirecekleri yardımcılar tara
fımdan ; 

1. Görev; 
2. idari veya yargı mercii tecavüzü; 
3. Ehliyet; 
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4. Husumet; * 
5. *63 ncü ve 65 nci maddelere uygun olup 

olmadıkları; 
16. Süre aşımı; 
noktalarından, sırası ile incelenir. 
Dilekçeler bu noktalardan kanuna aykırı gö

rülürse, bunları inCeliyen yardımcılar tarafın
dan görevli daire veya kurula, durum, bir ra
porla bildirilir. 

Yardımcılar bu noktalardan kanuna aykırı
lık görmezler veya daire yahut kurul tarafın
dan kanunsuzluk varit görülmezse tebligat iş
lemi yapılır. 

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

LÂTlF AKÜZÜM (Kars) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, tasarının 74 ncü 
maddesi «Dairelere veya Dâva Daireleri Genel 
Kuruluna gelen dilekçeler, daire başkanının veya 
Birinci Başkanın görevlendirecekleri yardımcılar 
tarafından» diyor ve sayıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Devlet Şûra
sına açılan dâvalarda bazan vatandaşlar kabalar
da avukat olmıyan yerlerde her hangi bir kimse
ye veya bir dâvavekiline dâva açtırabilirler. Mev
zuatı bilmiyen kimseler her hangi bir kimseyi tev
kil etmek suretiyle Devlet Şurasında da açabili
rim mülâhazasiyle bu adama dâva açtırıyor. 

Dâva Devlet Şûrasına geliyor, Devlet Şûrası 
bunu, avukatı olmadığı için reddediyor. Ve bu 
adam bir daha dâvasını açamıyor ve hakkını kay
bediyor. 

Şimdi, Devlet Şûrasına gelen dâvaların bir
çoklarında ve hemen hemen hepsinde bâzı hukukî 
şekillere riayet edilmediğinden dolayı; bunun dü
zeltilmesi hususunda karar veriliyor ve bilahara 
bu şekillere riayet edilmek suretiyle dâva hakkı 
kaybolmuyor. Şimdi aynen orada olduğu gibi, va
tandaşların mağdur olmaması için, bu şekilde dâ
vanın reddine gidilmemesi ve avukatı olmıyan Jıer 
hangi bir kimse tarafından da dâva açılabilir kay
dının konmasını ve bu şekilde açılan bir dâvada 
avukat olmadığı için dâvanın reddedilmemesi, an
cak düzeltmek sureti ile hakkın kaybolmaması hu
susunda bir bendin ilâvesini arz ve istirham edi
yorum. 

Bu hususta Başkanlığa takririmi takdim edi
yorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen var mı?. Buyurun Sayın Aksoy. 
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REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, hepinizce malûm bir keyfiyeti burada tek
rar edeceğim, o da Danıştay a vâki olan müracaat
ların, açılan dâvaların hemen hemen - tâbirimi 
mazur görün - namütenahi bir zamanda intaeedile-
memesidir. Bütün vatandaşların şikâyetleri Damş-
taya vâki müracaatların vaktinde intacedilmeyip 
sürüncemede kalmasındadır. Bilhassa memurların 
ve diğer vatandaşların... Burada Danıştaya açıla
cak bir dâva için verilen dilekçenin 6 ay müddet 
içinde tetkikıyle bundan sonra muameleye konur 
diye maddede bir hüküm var. Demek ki, illetin 
mastarı buradan başlıyor. Heyet 6 ay içinde tet
kik edecek, ondan sonra muvafık görürse bunu 
muameleye koyacak. Böyle şey olmaz, bu müddet 
çoktur. İlletinin esasını burada buluyoruz. Ben de 
kendi kendime düşünüyorum, kanunla adedleri-
ni çoğalttık, bu kadar muhtelif daireler, devai dai
releriv falan filân daireler, bu kadar kalabalık 
muhterem zevattan mürekkep bir heyet neden va
tandaşların bu şikâyetlerine kulak verip de vâki 
müracaatlarını bir an evvel intacedemiyorlar diye 
hayret ediyorum. Şimdi ben burada illetini bul
muş oldum, aldanmıyorsam. Lütfetsin Komisyon, 
bu müddeti tenkis etsin. Bir tetkik altı ay devam 
ediyor, senenin yarısını alıyor. Ondan sonra da 
sidolduğu daireye havale edecek, ondan sonra sı
raya girecek, eh neticeyi takdir etmek kolay olur. 
Bu hususta Komisyonun mütalâasını rica ediyo
rum. 

Şunu da istirham ediyorum ki, bu müddeti 
tenkis edelim. 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI (İstanbul) — Efendim, buradaki 
6 aylık süre, dâvanın şu veya bu veçhesi için de
ğildir. Buraya seçilecek yardımcıların münave
be ile çalışmalarını temin için bu süre konulmuş
tur. 6 ay nöbetçilik yapacağını âmirdir. Birinci 
Başkanın 6 aylık süre için münavebe ile seçe
ceği yardımcılardan kurulu bir büro tarafın
dan... Buradaki 6 ay, sadece seçilecek büro için
dir. 

Sayın Lâtif Aküzüm arkadaşımızın endişesi
ne gelince; Avukatlık Kanununun cari olduğu 
müddetçe buraya bir fıkra ilâvesi suretiyle Avu
katlık Kanununu bertaraf etmeye imkân yoktur. 
Bu bakımdan bu şekildeki önergenin de kabul 
edilmemesi fikrindeyiz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-

yen var mı? Yok. önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının «73» ncü mad

desine 3 ncü bendden sonra 4 ncü bend olarak. 
(Dâvanın avukat olmıyan vekil vasıtasiyle 

açılmış olması) bendinin ilâvesi ve mütaakıp 
bend numaralarının 5, 6 ve 7 olarak düzeltilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — 74 ncü madde olacak değil mi 
Lâtif Bey? 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılı

yor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Lâtif Aküzüm arka
daşımızın değiştirge önergesine katılmıyor. 
önergenin nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 7 ye karşı 13 
oyla kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

i lk inceleme üzerine verilecek karar 
MADDE 75. — Daire veya kurul tarafından, 

yukarıki maddede yazılı noktalardan kanunsuz
luk bulunduğu görülürse : 

A) 1,3 ve 6 numaralı bendlerde yazılı hal
lerde, dâvanın reddine; 

B) 4 ve 5 numaralı bendlerde yazılı haller
de, otuz gün içinde, doğru hasım aleyhine dâva 
açılmak veya 63 ncü ve 65 nci maddelere uygun 
şekilde yeniden düzenlenmek yahut noksanları 
tamamlanmak üzere, dilekçelerin reddine; 

C) 2 numaralı bendde yazılı halde dilekçe
lerin görevli mercie tevdiine; 

karar verilir. 
Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, 

Danıştaya başvurma tarihi, merciine başvurma 
tarihi olarak kabul edilir. 

Dilekçelerin 63 ncü maddeye uygun olmama
ları dolayısiyle reddi halinde, yeni dilekçeler 
için ayrıca hare alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Madde hakkında verilmiş değiştirge öner
geleri var, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Tasarının 75 nci maddesinin (A) ve (B) 
bendlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

A) 1, 3 ve 7 numaralı bendlerde yazılı hal
lerde, ' 

B) 4, 5 ve 6 numaralı bendlerde yazılı hal
lerde 30 gün içinde davacının kendisi tarafın
dan ve değilse bir avukat vasıtasiyle dâva açıl
mak veya doğru hasım aleyhine açılmak veya 
62 nci ve 64 ncü maddelere uygun şekilde yeni
den düzenlenmek, yahut noksanları tamamlan
mak üzere dilekçelerin reddine. 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (istanbul) — Efendim, biraz evvel 
reddedilen takrir muvacehesinde, bunun oya ko
nulmaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Ne dersiniz Sayın Aküzüm, geri 
alıyor musunuz? Biliyorsunuz, biraz evvelki tak
rir reddedildi. 

LÂTlF AKÜZÜM (Kars) — Arkadaşlar, sa
dece bu takririmin daha önce okunması lâzımdı. 
Fakat Başkanlık ikinci defa okutmuş bulunu
yor. Bunun daha evvel okunması lâzımgeldiği-
ne göre, yani her hangi bir aksaklık veya yanlış
lık olmasın diye söylüyorum. Sonra sayın arka
daşımın biraz önce buyurdukları husus varit de
ğildir. Elbette ki, 3 ten fazla avukatın bulundu
ğu yerlerde her hangi bir adam dâvavekilliği ya
pamaz, avukatlık yapamaz, doğrudur. Yalnız 
Devlet Şûrasının bu şekildeki hususiyeti ortada 
olduğu için ve vatandaş hakkının kaybolmaması 
bakımlarından ve nihayet kanuni şekle riayet 
edilmesi ve bunların düzeltilmesi itibariyle za
manaşımı bakımından isteğimiz, bir kere daha 
dâva hakkının tanınmasıdır. Bunun başka tür
lü bir yolu yoktur. Avukatlık Kanunu ile bu
nun hiçbir şekilde alâkası yoktur. Onun için ben 
Heyeti Umumiyeden bilhassa istirham ediyorum, 
zamanaşımına hak sahibinin uğramaması bakı
mından, hukukî durumunun düzeltilmesi için bir 
imkân verilmesidir. Hakikaten buna iltifat eder
seniz çok yerinde bir hareket yapmış oluruz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — önergeleri geçmiş madde üze
rinde, oylanmış madde üzerinde mevzuubahis-
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tir. Bu bakımdan, onlar da oylandığına göre oy-
lıyamıyoruz. 

ASIM EREN (Niğde) — önerge üzerinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Okutamıyoruz, Sayın Eren. Da
ha evvelki maddede dâva ve avukat meselesi oy
landı. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım; hukuk sistemimizin Batıdan alınan 
bâzı prensipleri yıllardır Ceza ve Hukuk Usulü 
Muhakemelerinde ve idari dâvalarda vatandaşla
rı hassaten, bugünkü kültür seviyesinde olan va
tandaşları mağdur ediyor. Bendeniz, avukatlık 
hayatımda bunu daima hissettim ve içim daima 
sızlamıştı. Daima şekil ve usul hataları yüzün
den esaslara bakılmadan birçok kaza mercileri 
dâvaları reddetmiştir. Sen şuna riayet etme
din, dâvanı reddediyorum, esasına bakmıyorum, 
diyor. Karşımıza şimdi gelen madde de, Sayın 
Lâtif Aküzüm arkadaşımızın gayet haklı olarak, 
başka bir deyimle izah ettiği bu sebep, bendeniz-
ce halkımızın her hangi bir kazai, adlî, idari yol 
gösterici merciden yardımdan mahrum olmasın
dan ötürü daima başına gelen bir hali burada ye
niden tahkim etmek olduğu için, içim acıyarak, 
bu hususların zapta geçirilmesini temin maksa-
diyle, huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Hukuk 
sistemimizde bu yaranın tedavisi lâzımdır, hal
kın her hangi bir kaza merciine bu arada Sayış-
taya da, bilhassa halka Hükümeti, Devleti, mev
cut rejimi sevdiren en büyük merciin idari hak
sızlıkları tamir mercii olan Danıştay olması bakı
mından... Bendenizce mutlaka cahil halka, yön 
bilmiyen, yani nasıl müracaat edecek, hangi şe
kilde yazı yazacak, hangi makama verecek, kaç 
gün içinde verecek, bunları bilmiyen, bilmesine 
de imkân olmıyan, bunları öğrenebilmesi için de 
bir avukata en azından 100 lira vermesi icabeden 
ve bu parayı veremiyecek bir durumda olan ve 
bir ekseriyet teşkil eden Türk Milletinin fakir 
halkını ve bu işleri bilmiyen, bu noktada cahil 
olan halkın bu gibi hükümlerle karşısına çıkıp 
da, demokratik bir idare olduğumuzu da aynı 
zamanda iddia etmek, bağdaşamaz iki çelişir hal 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk hukuk âlemi
ne hitabediyorum, yalnız komisyona değil. Türk 
milletini mevcut olmıyan bir kanunu tedvin eder 
müşkül duruma düşürmiyelim. Türk milletine 
«her yerde köyünde bile yol gösterici makamlar 
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ihdas edelim. Birçok lüzumsuz makamlar ihdas 
edeceğimize, nasıl dâva edilir, hangi makama 
niçin dâva edilir, kaç günde edilir, ne şekilde 
edilir, bunu bedava ıgösterelim ve yahutta böyle 
hükümlerle milletin karşısına çıkıpta Danıştaya 
verdiği en haksız muamelelerden şikâyeti muta-
zammm bir idari dâvada, sen ehliyet bakımın
dan, sen mevzu bakımından, sen merci tecavüzü 
bakımından, zamanaşımı bakımından, şu bakım
dan bu bakımdan altı tane rakamın yanında 
yazılı sebepleri göstererek dâvana bakmıyorum 
diye reddetmiyelim. Bunu vatandaş anlamaz ve 
Devlet kapısının bir haksızlık kapısı olduğu ka
nısı devam eder, gider. Bunu kim, ne vakit ka
nun olarak getirirse, bu millet onun elini öper, 
muhterem arkadaşlarım, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, Lâtif Aküzüm ve Âsim Beyler haki
katen çok mühim bir noktaya tenıis buyurdular. 
Bir misalle bu durumu arz edersem, her iki ar
kadaşımın da ne kadar haklı olduklarını göre
ceksiniz. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, vatandaşlar bâ
zı hallerde evlerini tamir ettirmek mecburiyetin
de kalıyorlar ve çok zaman da beçinci bir odayı 
evlerine ilâve ediyorlar. Ruhsatsız inşaat yaptı, 
Belediye bunu alıyor, Encümenden geçiriyor ve 
bir yıkım kararı veriliyor. (Şimdi, imar Kanu
nuna göre Belediye Encümeninin bu kararı aley
hine Vilâyet idare Heyetine itiraz etmek lâzım. 
Oradan itirazın reddine dair bir karar alacaksı
nız ki, ondan sonra Devlet Şûrasında bir iptal 
dâvası açabilesiniz. iptal dâvasını açmış arka
daşımız, ama, Vilâyet idare Heyetinin kararın
dan katiyen bahsetmemiş. Yani, Vilâyet idare 
Heyetinin bir itiraz kararının suretini de ekle
memiş. Doğrudan doğruya bu itiraz kararırım 
vilâyetten reddedildiğini gördükten sonra dâva
sını normal usule göre, Devlet Şûrasına açmış. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa bu nokta, 
vatandaş hukukunu arıyacak arkadaşlarınız için 
çok mühimdir ve Devlet Şûrasının da en mühim 
vazifesi olarak kabul etmek lâzım. Çünkü, onları 
Türkiye'nin en yüksek mahkemesi olarak kabul 
ediyoruz. Azalarını da Türkiye'nin en yüksek 
hâkimleri olarak kabul ediyoruz. Binaenaleyh, 
kılı kırk yarmıya mecburdurlar, arkadaşlar. Şim
di dâvayı düşününüz, ne oluyor? Dâvaya bakın 
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beyler, Devlet Şûrası bu iptal dâvasını tetkik 
ediyor. Netice itibariyle şöyle bir karar veriyor: 
Tam Lâtif Aküzüm Beyin burada dokunduğu 
madde tevdi kararıdır. Yani diyor ki, Devlet 
Şûrası, efendim Belediye Encümeni kararı aley
hine evvelâ vilâyet idare heyetine itirazda bu
lunacaksın, oradanda bir karar alacaksın, on
dan sonra iptal dâvası açman lâzımgelirken dâ
vayı yanlış açmışsın, şu halde ben senden evvel 
dosyayı vilâyet idare heyetine tevdi ediyorum 
diyor ve tevdi kararı veriyor. 

Muhterem arkadaşlar, tevdi kararı verildik
ten sonra dahi bu dosyanın vilâyet idare heyeti
ne gidip gitmediğinin tetkik edilmesi yine Dev
let Şûrasının vazifeleri arasında olmalıdır. 
Vatandaş hakkını arayamıyor, bu dosya orada 
mahzenlerde yüz üstü kalıyor, yıllarca bekli
yor. Beyefendinin itirazı gayet yerindedir. Tev
di kararının sonunu da yine Devlet Şûrası sora
bilmelidir, idareden ve bunun neticesini alabil
melidir. Vatandaşa verilen tevdi kararı nedir; 
dosya nereye gidecek, bunları anlıyamıyor. 

Bu itibarla lütfediniz muhterem arkadaşlar, 
hu ikinci madde üzerinde, arkadaşlarımızın iti
razı gayet yerindedir; ben de komisyondaki ar
kadaşlarımdan rica ediyorum, .bu maddeye na
sıl bir hal şekli vermek lâzımıgeliyorsa bunu yap
sınlar. Hakikaten vatandaş eziyet çekiyor, ha
kikaten hakkı müdafaa eden arkadaşlarımız 
bu hususta büyük zahmetlere katlanıyorlar ve 
haklarını koruyamıyorlar. Bu hususu da dü
şünmenizi rica ediyorum arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Arat. 
BURHAT ARAT (Çanakkale) — Pek muh-

ıterem arkadaşlarım; ^arkadaşlarımın sözlerini 
dikkatle dinledim. Çok değerli arkadaşlarını 
hakikaten canhıraş bâzı tablolar çizdiler burada. 
Bunlar gerçekten vâridolabilir. Gerçekten vâ-
ridolabilir, ama, idarede de istikrar denilen bir 
şeye ihtiyaç vardır. Tezepzüp içinde kalırsa 
bütün muameleler, bir vatandaşın hakkını dile
diği zaman kullanmasına imkân vermek için; 
meselâ ilelebet muallâkta bırakırsak idari mu
ameleleri, Devlet muamelelerinde, Devlet ta
sarruflarımda istikraır kadir mı? Bu istikrarsız
lık pahasına birtakım hakikaten fakir, hakika
ten cahil, hakikaten nâçiz vatandaşları şu veya 
bu vatandaşı korumak endişesine kapılalım da, 
asırlardan beri, düşünürlerin, bilginlerin dü
şüne düşüne, tecrübe ede ede ortaya koyduk-
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l an esas hukuk kaidelerini bir tarafa itiverelim. 
Nasıl bir manzara ile karşılaşırız? Acaba bu
nunla daha çok vatandaşları huzura, rahata, 
istikrara kavuşturabilir miyiz? Devlet idaresini 
istikrara kavuşturabilir miyiz? Acaba gene 
bu arada idarenin bu tasarrufları yüzünden; 
madem sadece idare karşısında daima fertleri 
düşünüyoruz, ya 'bu hakkını alamadı dediğiniz 
vatandaşa ilâhinaye dâva açma süresi tanır
sak, ya o süre zarfında idarenin o tasarruf uy] e 
3 ncü şahıslar için müktesep hak teşkil etmiş 
'olan hakları, .onların taallûk ettiği hakları o 
zaman ne yapacağız? Birkısmmı koruyalım 
derken, yine fertlerin birkısmmı, belki pek da
ha çoğunu mutazarrır etmiş -olacağız. 

Onun için eskilerin bir tâbiri vardır; «zarar. 
has, zararı ânıma tercih edilir.» denir. Bu ka
idelerden hareket 'edilerek, idari mahkemeleri 
istikrara kavuşturabilmek için ihukuk bilginle
ri bunun için birtakım kaideler koymuşlar; ida
re hukuku da bundan faydalanmış, bir zaman 
tanımış; bir ay demiş, az denmiş; iki ay demiş, 
az denmiş; üç ay demiş, 90 gün.. Tamamdır, 
denmiş ve müddet tâyin edilmiş ve birtakım 
kaideler konmuş. Bunlarla da haklar dondurul
muş, haklar düşürülmüş, arkadaşlar. Sûkutü 
hak müddeti sadece Danıştay Kanunundaki 
'90 günden ibaret değildir ki. Medeni hukuku
muzda da müruru zaman vardır, sükutu hak 
müddetleri vardır. Bu müddetler doldu mu Me
deni Kanunumuzda da haklar sükut eder. O 
zaman işe buradan haşladık mı, 'kolaylık olsun 
diye diğer sahalara da teşmil etmek icaheder. 
Bu da başı bozukluğa gider arkadaşlar, tezep-
zübe ıgider, içinden çıkılmaz. Her şeyi bir di 
«iplin altına almak lâzımgelir. Disiplin altına 
alınmazsa cemiyet hayatının idamesine, hakla
rın karşılıklı olarak korunabilmesine hile im
kân .kalmaz. Onun için maddemin aynen kabulü 
şeklinde rey kullanmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Savın Aküzüm. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Muhterem ar-

daışlarım, te'kra.r huzurunuzu işgal ettim. Evve
lâ ta liseden heri tanıdığım, ağahey dediğim, 
hürmet ettiğim Burhan Arat'ın bir konuşmacı 
beni .çok 'müteessir etti. Burhan Arat Bey ağa
beyimiz bu kürsüden ifade buyurdular, dediler 
>ki, «Biz bu memlekette birkaç tane cahilin yan
lış hareketlerini düzeltmeye mecbur değiliz» 
Buna çok müteessir .oldum. «Cahillik yapacak. 

24 . 12 . 1963 O : 1 
cahildir; kanunu bilmemiş, yapacağını anlaya
mamış, yanlış yola gitmiş... Biz mechur muyuz?» 
dediler. Fakat, Burhan Arat arkadaşımdan 
çok özür diliyorum, zabıtlara geçecek, >her 
halde unuttular; bu. memlekette yüzde 50 nin 
üstünde cahil vardır. (Yüzde 70 sesleri) Evet, 
yüzde yetmişe çıkıyorum. Ben bu memleket
te, Meclis olarak, *bu cahil tabakanın hakkını 
korumaya mecburum. Mecburum arkadaşlar. 
Yoksa !bu memleket felâkete gider. Ben onları 
da düşüneceğim, düşünmek mecburiyetinde-* 
yim. Onun için Burhan Arat Ağabeyimden ri
ca ediyorum, iltifat etsinler, fakir fukaranın 
'hakkını koruyalım, önümüzde muazzam teh
likeler vardır. Okumuş bir insan, kültürlü 'bir 
insan görgülü 'bir insan elbette hakkını arar, 
'başka yollardan da hakkını aramasını bilir. 
Ben o vatandaşı değil, cahili düşünüyorum. 
Onun için istirham ediyorum, rica ediyorum; 
çlok fecidir. Elinde Devlet Şûrası 5 nci Daire
sinin iki kararı var. Maalesef ibu gibi mevzu
larda .birbirlerine zıt kararlar verilmiştir. Aynı 
dairedeki arkadaşlar dahi birbirlerine muha
lif. Bir gün, aynı mevzuda Ibir karar almı
yor; bir hafta sonra lelhte alman veya müs
pet alman hir karar, menfi çıkıyor, !bir âzanm 
bulunmaması ile. Devlet Şûrası âzası arkadaş
larımızın dahi bu konuda fikirleri, düşüncele
ri mevcuttur. Bu itibarla istirham .ediyorum 
arkadaşlar, 'buna iltifat edelim. Bu nokta çok 
nazik 'bir mevzudur. Çok yerinde 'bir hizim/eti-
niz olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BA ŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, 'hukuk nosyonuna son derece
de hürmetim olan kıymetli arkadaşım Burhan 
Arat 'm, 'bu maddede zikredilen şekil ve usule 
ait ret sebeplerinden yalnız birisini izah ede
rek bütün maddenin reddini istemesi, 'biraz 
haksızca göründü 'bendenize. Filhakika temas 
buyurdukları yalnız süre aşımı, yani 6 rakamı 
ile zikredilen ret selbebidir. 

Pek muhterem arkaşlarım, demin talbiî ay
rıntılara girmek istemedim. Meselâ demin, 
Ibundan evvelki konuşmamda izah ettiğim çö
züm yolu âciz kanaatimce şöyledir; Ibir defa 
şu 6 sebe'bl teker teker ele alalım. Bunların 
ceffel kalem 'bir ret sebebi teşkil etmiyerek; 
şu sebe'bi yanlış göstermişsiniz, ıgidin düzeltin, 
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tekrar şu şekilde gelin demek, bütün Ibu altı 
ımadde içinde mümkündür. Bunları ,'başttan 
alıyorum. 

Birincisi, görev. Yetkili ımercie müracaat 
edilmemiş, yanlış mercie müracaat edilmiş; 
çünkü bu kanunda da zikredilen merciler de
ğişik... Bizzat Danıştaym kendi Ibünyesinde 
şuraya veya buraya müracaat şıkları var. Her 
'hangi birisi yanlış »olarak müracaat yapmışsa 
görev meselesinden reddediyor. Hayır reddet-
miyelim, 'vatandaşa diyelim ki, sen yanlış 1>aş 
vurdun, görevli olan !bu makam değil, şu ma
kamdır, 'oraya gidelbilirsin.. Ve o yeni d/uğru
yu göstereceği makamı Danıştayı ıg'östenmekle 
'hem vatandaşa demokratik espiriye uyigun »ola
rak bir görev yapmış 'olur, nem de vatandaş 
'gösterilen doğru, hukukî, yetkili mercie 'gittiği 
zaman oradaki müracaalti ile süre aşımı tekrar 
yeniden Ibaşlar, mağdur lolmaz. Demek ki, eef-
fel kalem ret yerine yol göstericilik Danıştay 
için mümkündür. 

ikincisi; idari veya yargı ımercii tecavüzü.. 
Bunu da, sen merciini tecavüz ediyorsun, esas 
ibize değil, bu ilk dâva mesabesindedir, filân 
daireye müracaat edeceksin, yalhut filân şekil
de müracaat edeceksin, diye yol gösterip, mer
ci tecavüzü ile Ibir üst makama* yaptığı müra
caatı düzeltmek, tekrar <onu doğru ytola sevk 
etmek mümkündür. Bir insan karanlıkta ytohı 
şaşırıp da uçurumun kenarına geldi diye onu 
uçuruma itmektense, gel kardeşim öyle değil, 
şu taraftan dön geriye, surdan gider doğru yol 
demek elbette daha doğrudur. Sonra bu, eğer va
tandaşın hakikaten hakkını aramak esprisiyle 
kurulmuş bir kurul, bir yargı mercii ise, Danış
taym evlabittârik bu yolu tutması, buna paralel 
olarak bütün hukuk sistemimizde vatandaş bu 
yolda hükümler getirilerek, buna aykırı hüküm
lerin bütün müdevvenattan çıkarılması elbette 
ki, daha doğrudur. Ben demin onu temenni et
tim. Demek ki, tecavüz mercii de pekâlâ ıslah 
yolu, vatandaşa, yanlış geldin, filân yere gide
ceksin deyip yol gösterip, yeniden bir dilekçe ile 
oraya müracaat etmesini, hattâ dilekçenin başlı
ğını değiştirmek suretiyle oraya gitmesinin müm
kün olacağının bildiri]mesidir. Ve bunu yapma
mak için de bendeniz bir sebep göremiyorum. 
Yalnız bürokratik itiyatlar bunlara mânidir. İçi
mizde katılaşmış öyle kötü asırdide itiyatlar var
dır ki, kırtasiyecilik dediğimiz bu itiyatlarla va- | 
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tandaş oldum olası devletten soğuktur. Onu dev
lete ısındırabilmenin en iyi çaresi; yanlış adım 
attığı zaman, iyi niyetle hakkını aramak için ge
len vatandaşa, hayır burası değil senin geleceğin 
merci, şurası deyip, başlığını düzelterek istidadı
nı oraya götür demek kâfidir. Bunu ret sebebi 
yapmak doğru değildir. 

Ehliyet meselesine gelince; senin bu idari dâ
vaya hakkın yok, ama bu dâvayı filân adam aça
bilir, ilgili olan, ehliyet sahibi olan odur, ona 
söyle gitsin bu dilekçeyi versin. Git bu imzayı de
ğiştir, o imzasını atsın, tarzında pekala; dilekçede 
şikâyetçi davacı yerine asıl ehliyet sahibinin kim 
olabileceğini kendisine anlatıp hattâ, aynı dilek
çe ile yeni bir masrafa girmeden, dâvasını yeni
lemek imkânının bulunduğunu vatandaşa anlata
cak bir usul kabul etmeliyiz. Hayır, sen ehliyet 
sahibi değilsin bu dâvada, reddediyoruz demek 
doğru değildir. Ya kimdir ehliyet sahibi? Onu 
söylemekle acaba Danıştaym bir şeyi mi eksilir? 
Eksilmez, bilâkis şerefi artar, bilâkis onun içinde 
bulunduğu devletin itibarı artar. Kimin yanın
da? Devletin korumakla mükellef olduğu Anaya
sanın bütün metinlerinde bildirilen Türk milleti
nin nezdinde itibarı artar. 

Muhterem arkadaşlarım; husumet noktasın
da, tevcih ettiği dâvanın filân makama karşı de
ğil, filân idari mercie karşı, filân idari karara 
k°rşı, filân kazai karara karşı olduğunu, yanlış
lıkla yazmış olan bir vatandaşa, hayır, sen bu 
şekilde değil, şu şekilde yazacaksın, deyip husu
meti doğrultmak, hangi hasma tevcih edilmesi 
icabettiği hususunda yol göstermek Danıştaym 
elinde değil midir?. Teşkil edeceğini, biraz ev
velki maddelerde gördüğümüz büro ile, o yar
dımcılardan mürekkep büroda bu aklı öğretmek 
mümkün değil midir?. Pekâlâ mümkündür. Biz, 
elverir ki, vatandaşa yardımcı olmak zihniyetini 
kabul edelim. Maddeler elimizdedir. Hamur ha
linde olan bu tasarıyı istediğimiz şekle sokmak 
bizim elimizdedir. O halde, hayır, biz bütün hu
kuk esaslarımızda bu şekiller vardır. - Sayın 
Arat arakadaşımızm beyanına paralel olarak ko
nuşayım - Bütün hukuk sistemimiz böyledir, 
keyfi bırakamayız, bundan dolayı bilen bilir, bil
meyen de hakkını kaybeder, tarzında, adı de
mokratik, hakikatte diktatörce bir idarenin de
vam etmiş olduğunu kabul etmiş olmaktan baş-

I ka bir neticeye varamayız. 
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Muhterem arkadaşlar, 63 - 65 nci maddelerde 

zikredilen dâva şekilleri şüphesiz ki, yine aynı 
şekilde ıslahı mümkün olan hallerdir. Sen şu se
beplerden değil, şu sebeplerden dâva edebilirsin, 
bundan dolayı dâva kabul edilmez, eğer o sebep 
varsa getir, ona göre dâva açarsın tarzında, yol 
göstermek yine mümkündür. 

Nihayet süre aşımına geliyorum; şimdi Muh
terem Arat arkadaşımdan özür dileyerek istir
ham ediyorum, lütfen söylesinler; Türk Huku
kunda kaç türlü süre aşımı vardır?. Bir avukat 
olarak defterle tinde notları vardır. Türk Hu
kukunda her kanunun 1001 çeşit süre aşımı var
dır. Biz avukatlar bile bu süre aşımının hangi 
konuda ne kadar olduğunu ekseriya şaşırırız. Ve 
ekseriya hata ederiz. Yeknesak bir süre aşımı şu 
gelen tasarıda bile yoktur. Muhterem arkadaşla
rım, burada bir haftalık, bir aylık, üç aylık, bir 
senelik, beş senelik süre aşımları var mıdır, yok 
mudur?. (Var, var sesleri) Hangisinin altından 
vatandaş nasıl kalkacak?. Herkes avukata mü
racaat edebilir mi?. Süre aşımmı hakların reddi 
için bir sebep telâkki etmek, böyle perişan bir 
hukuk âlemimiz içinde nasıl haklı sayılabilir 
muhterem kardeşlerim. Bu itibarla bu hususta 
dahi bir defaya mahsus olmak üzere vatandaşa 
hak vermekde ne zarar vardır?. Ama, bunu iki 
üç defa, üç defa kullanarak kötüye giderse elbet
te bunu önlemek lâzımdır, ki hakların kötüye 
kullanılmasını Medenî Kanun müdafaa etmiyor. 
Fakat birçok kanunlarda türlü müddetler zikre-
cıildiğine göre, bunun altından hangi avukat çık
mıştır, hangi hâkim çıkmıştır?. Soruyorum. Bu 
itibarla şu getirdikleri tasarıda bile beş çeşit sü
re aşımı mevcut iken, bunun karşısında bir va
tandaş, kazara şu veya bu süre aşımını hesapla
yarak ; bir avukat bulamadığı bir yerde, bir dâ-
vavekili ile, bir arzuhalci ile anlaşarak verdiği 
dilekçede yanüırsa hakkı kaybolsun mu?. Dev
letin bir idari kaza merciinin haksız bir kararı 
kesinleşsin mi? Haksızlık bir şekil sebebinden, 
bir zühulden dolayı devam mı etsin, vatandaşı 
ezsin mi?. Buna bizim gönlümüz razı olur mu?. 
l.şte benim demin arz ettiğim budur. Onun için 
bu millete yol gösterecek hukukî seviyesi, kül
tür seviyesi kendiliğinden bunları anlayacak se
viyeye gelinceye kadar, yol gösterecek bir orga
nizasyon dahi bize lâzımdır. Bunun adı ne olur 
bilmiyorum. Fakat mutlaka köyden başlayıp, 
başkente kadar herkese hukukî nosyonda yol 
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gösterecek; senin yolun şurasıdır, şu şekilde, şu 
zamanda istida vereceksin, şöyle takibedeceksin, 
diyecek bir makam lâzımdır. Ama, buna parelel 
olarak da müdevvenatı, vatandaşa rağmen, onun 
menfaatlerine rağmen tedvin etmemek lâzım. 
Burada Muhterem Arat arkadaşımıza, maalesef 
iltihak edemiyorum. Aküzüra. arkadaşımızın za
ten teklif ettiği tadil, bu noktadan birleştirici ve 
vatandaş lehine müsamahakâr olan bir şekli hal
dir. Metin bir daha okunursa; dikkat buyurur
danız, son derece vatandaş lehinde ve asla, Sayın 
Arat arkadaşımın zannettikleri gibi, hukuku sui
istimal, derbederlik, hukuka karşı lâkaydilik ih
das edecek vaziyette olmıyan bir tarzı haldir. 
O şeklin kabulünü bilhassa istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 

VARDARLI (istanbul) — Biz biraz evvel 74 
ncü maddeyi oyladık ve kabul ettik. Binaena
leyh, buraya kadar gelen konuşmaların bu mad
de üzerinde olmaması iktiza ederdi. Ancak öyle 
bir hava içerisinde muhterem arkadaşlarım söz 
aldılar ve burada öyle bir resim çizdiler ki, Ko
misyon olarak cevap vermeden geçmek imkânını 
kendimizde göremedik. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yerde hukuk ya 
vardır, ya yoktur. Hukuk varsa orada mutlaka 
şekil de vardır. Şekilden azade bir hukuk hiçbir 
zaman hem vatandaş için, hem Devlet için bir 
garanti değildir. Binaenaleyh, biz elimizde bir 
Danıştay kanun tasarısiyle huzurunuza geldik 
ve diyoruz ki ; Danıştaydaki, bütün şikâyetleri 
ortadan kaldıracak sebepleri bu manzumeye yer
leştirmeye çalıştık. Bu tamam mıdır?.-Hayır, bu 
eksiktir. Ama bu eksiklikler yani, arkadaşları
mın ağzında terennüm ettikleri hususları kapsa
yacak eksiklikler emin olunuz ki, Türkiye'nin 
bir derdi ama o derdin terennüm edilmesinin ye
ri burası değildir. Buraya bir madde ilâvesi ile, 
buraya bir fıkra ilâvesiyle bütün bunların hepsi-
r.in ortadan kalkacağını düşünmek, affedersiniz 
ama, biraz tuhaf bir durum olur. Binaenaleyh 
biraz evvel Sayın Asım Eren'in işaret ettiği gibi, 
Danıştayı herşeyin üstünde bir varlık değil, ni
hayet bir murakabe vazifesi gören bir organ ola-
lak kabul etmek zaruretindeyiz. Aksi takdirde 
yapılacak şey çok basittir. Danıştayı 15 - 20 ye 
ayırıp, altlarına birer jeep verip gidin bunları 
köylerde halledin, zapta lüzum yok, dosyaya lü-
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zum yok, şikâyete lüzum yok deriz, gider mahal
lerinde görürler, hallederler ve eskiden kadıların 
yaptığı vazife aynen yerine getirilmiş olur. Bu 
da mümkün. 

Ama bunun dışında ne yapabiliriz arkadaş
lar?. Nizam olduğuna bu nizamı korumakla mü
kellefiz. 

Muhterem Asım Eren dediler ki ; görev nok
tasından dâvayı reddetmesinler. Peki Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu var. Danıştaya 
bir dâva açılıyor, bir tam kaza dâvası. Bakıyor
sunuz, aslında bunun adliye mahkemesine git
mesi lâzım. Şimdi bunda Danıştay, her ne ka
dar bu dâva bana açılmışsa da ben, bu dâvayı 
falanca yerdeki asliye hukuk mahkemesine, 
sulh hukuk mahkemesine havale edeyim, gidin 
dosyayı oradan arayın takibediıı diyebilir mi? 
Bunu diyemez arkadaşlar. Bir defa Anayasa bu
na mâni. İkincisi; idari veyahut yargı mercii 
tecavüzü zaten biz bu mevzuu 75 nci maddenin 
(C) fıkrasında nazarı itibara aldık ve dedik 
ki, görevli mercie tevdi eder. Demek ki, Danış
tay burada vazifesini görmektedir, görevli mer
cie tevdi edecektir. Ehliyet meselesi bir hakkın 
istimali için evvelâ o hakkın, ihlâl edilen veya 
eden tarafından korunması lâzımdır. Bu en ba
sit hukuk kaidesidir. Hiç alâkası olmıyan bir 
şahsın o hak üzerinde bir tasarruf iddiasında 
bulunması takdirinde, sen değilsin, sen git se
nin yerine bu hakkı falanca kullanıyor demek, 
bitaraflığını tanıdığımız bir İdari mercie dü
şen vazife değildir. Bir taraftan Danıştaydan 
süratli iş istiyoruz, diğer taraftan buraya, her 
ne şekilde olursa olsun gelen bir istidadan sen 
mâna çıkar, ahkâm çıkar, yeniden hüküm vaz'et, 
diyoruz. Bunun altından kalkmaya Danışıtaym 
bu kadrosiyle ve üstüne aldığı görev itibariyle 
imkân olmadığını arkadaşlarım takdir ederler. 
Süre aşımı sadece, Danıştay Kanunundaki 
90 gündür. Hakkın bir süre ile tâyin edilmedi
ği müddetçe, evvelce ihakkı olan şey süre aşımı 
girdikten sonra haksızlığa müncer olabilir. 
Binaenaleyh, hakkın süre ile takdidine zaruret 
vardır. Bu, hukukun birinci prensibidir, bu 
yeni bir şey değildir. Bu, asırlardan beri de
vam edegelen bir usûldür. Binaenaleyh, bir 
süre aşımiyle Danıştayı tahdidetmek, namüte
nahi bir zaman zarfında her türlü haksızlıkla
rın görülmesi icabeden bir yer haline getirir
sek evvelâ idare rahat etmez. Hak sahipleri 
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de haksızlığa duçar olur. Bu bakımdan (bu 
mevzu üzerindeki arkadaşlarımızın söyledikle
rini memleketin vakıaları olarak kabul etme
mek de elden gelmiyor. Ama müsaade bu
yurun da onun yeri burası olmasın. Biz Da
nıştay Kanununu hukuk prensiplerine uygun 
bir şekilde çıkaralım, ondan sonrası için ya
nık arkadaşlarımızla birlikte oturalım, bir ka
nun teklifi hazırlıyalım. 

BAŞKAN — Mahmut Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, kıymetli hukukçu arkada
şımız Sabri Vardarb Beyi dinledik, diğer ar
kadaşları da dinledik. Dediler ki; hukuk bir 
yerde ya vardır, ya yoktur, varsa mutlaka şek
le bağlıdır. 

Bendeniz şu kanaatteyim ; şeklî hukuk sis
temi bizde mevcuttur. Ama kanunlarımızı ted
vin ederken, kodifiye ederken her yerde ol
duğu gibi, bütün dünya hukukunda olduğu 
gibi, memleketin fertlerinin bünyesine, şahıs
larına, yani ilmî derecelerine göre ölçülerek 
kodifiye edilir. Bir kanun ki, memleketin örf 
ve âdedine göre, halkının seviyesine göre ko
difiye edilmez, o kanunun kaabiliyeti tatbiki-
yesi yoktur. Olsa da hakları korumaktan çok 
uzak kalır. 

Bunun bir tek misalini vereyim : Bugün 
hâlâ daha, bizim İsviçre'den alınmış olan Me
deni Kanunumuzun birçok ahkâmının Türk 
milletinin bünyesine uymadığı ve tatbikatında 
çok zorluklar çekildiği Temyiz Mahkemesi
nin dahi mütauddit defalar birbirine zıt iç
tihatlar çıkardığı bir vakıadır. Bu neden ileri 
gelmiştir? Meriyet tarihine girmeden evvel 
Türk milletinin bünyesine uygun olarak hazır-
lanmayışından, doğrudan doğruya ileri dere
cedeki medeniyet seviyesinden alınmış ol
masından ileri gelmektedir. Bunu her hukukçu 
"arkadaşımızın kabul etmesi lâzımgelır ve bu 
böyledir. 

Maksadınız nedir? Sayın Asım Beyefendi 
arkadaşımızla Sayın Lâtif Aküzüm arkadaşı
mızın temas ettikleri çok ince bir nokta vardır. 
Tatbikatta, eçhel olan zümrenin hakkını, hu
kukunu da korumak, onun hakkına tahaffüzî 
tedbirler almak ve ona dair hükümleri de 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Aksi tak
dirde hakkın müdafii olamayız. 
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Şeklî hukuktan bahsettiler; kabul ediyo

rum. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
muzda filhakika dilekçelerin, lâyihaların ya
zılmasında bir sekil kabul edilmiştir. Ve bu 
şeklî noksanlık sebebiyle zaman zaman dâva
nın reddini mucibolmııştur ve olmaktadır. 

Yerinden konuşan arkadaşımıza cevap vere
yim, kırrlmasınl ar. 

Bir de Ceza Hukukunu alalım. Soruyo
rum kendilerinden ; Ceza Hukukunda dâva ika
mesi sırasında acaba şekil diye bir şey 
var mıdır? Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numuzda? Hayır arkadaşlar, yoktur. Bir va
tandaş lâalettayin bir mektup yazar gibi, sav
cılığa hitabetmekle, sulh ceza hâkimine hitabet
in ekle, "asliye ceza mahkemesine hitabetmekle, 
bir mektup yazarcasına bir dilekçe yazmakla 
meramını anlatabilir •müdafaasını yapabilir, 
dâvasını ikame »edebilir. Şu halde Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunumuzda şeklî sistem deni
len bir sistem asla ve kat 'a kabul edilmemiş
tir. Hu nasıl oluyor1? Işt-a her ferdin hak ve 
hukukunun korunması bakımından büyük bir 
kolaylık temin edilmiş oluyor. Gönlümüz is
terdi ki, yargı m ercilerinden birisi olan, idari 
yargı dediğimiz Danıştaym da zaman za
man, filhakika büyük, bir zümreye, bir küt
leye mevzu olan dâvaların mercii olduğunu gö
rüyoruz, bilhassa küçük memurin sınıfı, bek
çisinden alın da arkadaşlar, köy bekçisinden, 
muhtarından, âzasından, en yüksek merte-
beyo ulaşmış memuruna varıncaya kadar... 
Şimdi düşünelim, küçük bir memuru, bekçiyi 
ele alalım, köy muhtarını alalım, daha silsi-
leimeratibe doğru yükseldim; Danıştaya di
lekçe yazacak, kendisinin haksızlığa uğradığı 
bir mevzudan dolayı dâva açacak. Bu takdirde 
63 ve 68 nci maddelerde şekle bağlanan for
mülü bilecek, ona göre dilekçesini yazacak ki, 
dâva dilekçesi kabul edilmiş olsun, öyle tah
min ediyorum, ki, şu kanun çıktıktan sonra 
hemen hemen bizler dahi bu şekli bilemi-
yeceğiz, hatırımızda kalınıyacak, bizler dahi 
bu şekilde noksan olarak bir dâva dilekçesi 
yazmış olacağız. Kaldı ki, küçük mertebede 
olan mamurları düşünelim. Ne olacak gayemiz; 
nedir? Hakkı korumak, hak iddiasında bu
lunmak. Şu halde, şu şekilleri bilip, bunların 
tatbikini meriyete koyacak hemen hemen yok 
gibidir arkadaşlar. Şu halde mutlaka ve mut-
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laka küçük bir mamurun, bu şekilleri iyice 
bilen bir avukata gitmesi, para verip bir dâva 
dilekçesi yazdırması gerekiyor. Bunu da za
ten her yerdo bulmasına imkân yok. Bugün 
birçok kazalarımızda, avukat denilen şahıs 
yoktur. Hattâ dâvavekili bulunmıyan kaza
larımız çoktur. 

Lâalettayin bir şahsı vekil etmeye m-azun-
dur. Şu halde arkadaşlarımızın noktai nazar
larına geldiğimiz zaman görüyoruz ki, şu mad
dede (B) fıkrasında «4 ve 5 numaralı bendlerde 
yazılı hallerde, otuz gün içinde, doğru hasım 
aleyhine dâva açılmak veya 63 ncü ve 65 nci 
maddelere uygun şekilde yeniden düzenlemek 
yahut noksanları tamamlamak üzere, dilekçele
rin reddine.» Ne oluyor? Dâva ikame edilme
miş olacak. Diğer noktaları, arkadaşlarımız 
Asım Beyefendi, Lâtif Beyefendi uzun uzun izah 
ettiler. Bendenizin, temas etmesine lüzum yok
tur. Netice olarak, gayemiz, vatandaşın, f-ar-
din hak ve hukukunu korumak ve kolaylık gös
termektir. Bu itibarla arkadaşların noktai na
zarlarına aynen iştirak ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN - • Yeterlik önergesi vardır, 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Vaktin gecikmesinden müzakerelerin kifa

yetini arz ederim. 
İstanbul 

Naci öktem 

BAŞKAN —• Kifayet, önergesini, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aküzüm arkadaşımızın önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GKÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDAELI (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılmıyor. 
Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 5 e karşı 24 
oyla önergenin nazara alınması kabul edil
miştir. 

Komisyon önergeye fi İh al iştirak •adıyor 
mu 1 
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GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 

VABDARH (istanbul) —- iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye filhal iş
tirak etmediği için madde önergenin ışığı al
tında tedvin edilmek üzere komisyona veril
miştir. 

Efendim, komisyonlarda açık bulunan üye
likler için yapılan seçim neticeleri gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulu

nan üyelikler için yapılan seçime (127) zat ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya Tokat 
Fakih özlen Mehmet Kazova 

Üye 
Eskişehir 

Seyfi öztürk 

Saffet Eminağaoğlu 
Fakih özfakih 
Cevdet Aydın 

127 
127 
127 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edile
mediği için gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
tmar ve iskân Komisyonunda, açık bulu

nan üyelik için yapılan seçime (127) zat ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Konya Tokat 

Faikih özlen Mehmet Kazova 

Üye 
Eskişehir 

Seyfi öztürk 

Zühtü Pehlivanlı : 127 

Arz olunur. 
Üye 

Konya 
Fakih özlen 

Ahmet Fırat 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edile
mediği için gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonunda açık bulu

nan üyelik için yapılan seçime (127) zat ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı üye-
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ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya Tokat 
Fakih özlen Mehmet Kazova 

Üye 
Eskişehir 

Seyfi öztürk 
Şevki Güler : 127 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edile
mediği için gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Komisyonunda açık bulunan 

üyelikler için yapılan seçime (127) zat ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
üye Üye 

Konya Tokat 
Fakih özlen Mehmet Kazova 

Üye 
Eskişehir 

Seyfi öztürk 

Bekir Sami Karahanlı 
Ahmet Zeydan 
Fethi Doğançay 

127 
127 
127 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edile
mediği için gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Komisyonumda açık bulunan üye

lik için yapılan seçime (127) zat katılmış 
ve neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hi
zalarında gösterilen oylan almışlardır. 

Üye 
Tokat 

Mehmet Kazova 
Üye 

Eskişehir 
Seyfi öztürk 

127 

BAŞKAN —• Aranılan nisap temin edile
mediği için gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Vaktin geçmiş olması dolayısiyle 25 Ara
lık Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati; 19,20 

t>m<t 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİM 

24 . 12 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Cihat Baban'm, 
Tevfik Orman'm affına dair kanun teklifinin 
geriverilmesine dair önergesi (2/295, 4/280) 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler 
için seçim. 

B - tKINCİ DEFA OYA KONACAK IŞUSB 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
keri Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Mili! Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

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

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

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

5. — İstanbul Milletvekili Saadet Evrenin, 
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) 

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

7. — 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) 

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

9. — tsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan tsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

10. — Kırşehir Milletvekili Halil özmenln, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunun ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanmasj hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

11. — Kırşehir Milletvekili Halil özmenln, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - tğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

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

13. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

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

15. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 
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16. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-

men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

17. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

18. -T- Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

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

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

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

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

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

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

25. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'm, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

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

27. — Edirne MiletveMli Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tanm Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

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

29. —Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

30. — Kırşehir Miletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tanm ve Ticaret Bakan-
lanndan sözlü sorusu. (6/674) 

31. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
oğlu'nun, Tanm alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sonısıı (6/675) 

32. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun. Edirne ili dahilindeki köv muhtarlıklannın 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü somsu (ft/676) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Oamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ-
vini isinde bir sikâvet bulunup bulunmadığına 
dair. İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

34. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı asın solcu unsurlann bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karsısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

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

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

37. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un. Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kamplann sayısına ve açılış gayesine dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/686) 
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38. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-

mir'in* pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

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

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

41. — îzmir Miletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstah8ilma verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

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

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

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

45. — 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) 

46. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle 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) 

48. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde 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) 

49. — 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) 

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

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

52. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

53. — 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) 

54. — 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) 

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

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

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

58. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına îkizdere Hidro -



Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına, dair Sanayi ve 
îmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

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

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

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

62. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/71S} 

63. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

64. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat ile Yeşilimi ak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

65. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

66. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

67. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ-
bk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

68. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) • 

69. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
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I maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 

dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 
70. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-

bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

71. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

72. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

73. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait haleıi yürürlükte bulunan 
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

74. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

75. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

76. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

77. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so-

I rusu. (6/728) 

İ 78. — Afyon Karahişar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 

i yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclis* Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

79. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

80. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
I gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 



sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

81. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve iç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

82. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkuUerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

83. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

84. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

85. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin ingiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

86. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

87. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ye kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

88. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

80. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 

Kırkpınar er meydanının onanını için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

90. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

91. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanbi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

92. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

93. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

94. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

95. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kaç servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

96. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

97. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
«özlü sorusu (6/748) 

98. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Sıkıyönetim komutanlıklarmça, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 



gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

99. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

100. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

101. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

102. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen imam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

103. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, istanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

104. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

105. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatmm ne oldu
ğuna dair içişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

106. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

107. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

108. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

109. — Aydın Milletvekili Hilmi Âydmçer*-
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

110. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

111. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıs
lah ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alın
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

112. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, " Atatürk Üniversitesi Dekanının 
görevine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

113. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, Devlet Demiryolları memurlarına her sene 
verilmekte olan iki maaş tutarındaki ikramiye
nin bu sene ödenip ödenmediğine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

114. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/765) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27.11.1963] 

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

3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
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Zeren ve Adana Üyesi Mehmet. Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .19631 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve O. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345 , O. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tari
hi. : 1.7.1963] 

5. — Balıkesir Milletvekili Fennî îslirnyeli 
ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlile
rine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Çankırı Milletvekili 
Rahmi İncelerin T. O. Ziraat Bankası memur 
ve müstahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
kanun teklifi ve Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (2/463, 2/478) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 10 . 1933] 

• IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğüı ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se

natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

2. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

3. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 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] 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen. ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .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] 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 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] 

7. — Maliye Bakanı 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 Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve *>ileKçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 



— 8 
8. — Maliye Bakanı 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 
raporlan (M. Meclisi 5/31; O. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Âli İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
lan (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

11. — Maliye Bakanı Farid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar 
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın 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] 

12. — Maliyo Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 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] 

13. — 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 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda 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] 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi

antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. 
Sayısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca 'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1.9Q3 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu, Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

17. — 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] 

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 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

19. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 377 sayılı Karann Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporlan (M. Meclisi 5/67; C. Senato
su 4/58) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

X 20. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil-
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diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

X 21. — Beden Terbiyesi Genel Müdürjüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır-
• rı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayı

lı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 

X 23. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi* Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (S. Sayısı: 
476) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 24. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ille 1959 bütçe yıU kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S. Sayısı: 508) [Dağıtma tari
hi : 21.10 . 1963] 

25. — 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 kânun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 

2 . 9 . 1963] 
26. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

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

27. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
ihsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vei'ik 
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 teşkilatında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
eı; kanun teklifi ve Miilî 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] 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayıl) Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve <D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ye 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun Truuiuaa.-îi 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14 . 9 .1963] 

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

31. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
13 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
vadde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma-
üye ve Plân Komisyonları raporları (2/148) 
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

32. — Cumhuriyeti Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukınaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
• j 3122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı-
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rıİması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

33. — 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] 

34. — 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 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporlan (2/262) (S. Sayısı.: 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

35. — Samsun Milletvekili llyas 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) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

36. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Boz calinin, 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] 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 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] 

38. — 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] 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 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] 

40. — 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 raporlan (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

41. — 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 izmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
ed^n 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19..• 9 .1963] 

42. — 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 komisyonlan raporlan (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

43. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayıh 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] 

44. — 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] 

45. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 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 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

46. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı 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] 

47. — 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 
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 kânun 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] 

48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasansı ve Dışişleri, Tazım, 

Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/26& j 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 . 10 .1963] 

49. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

50. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 .10 .1963] 

51. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 .1963] 

52. —- Cumhuriyet Senatosu Tuncefli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

53. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963] 

54. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosval Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

55. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
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komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi: 4 .10 .1963] 

56. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor 
lan (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 .10 . 1903] 

57. — Samsun Milletvekili îlyas Kıüıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

58. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek 
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma. Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(es c,>Tn„7 . Ays) rDruhtnm tarihi : 5 . 10 . 1963] 

59. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harolar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

60. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı işçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9.10.1963] 

61. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi: 15.10.1963] 

62. — Çorum Milletvekili Faruk Küreili ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayıaı : 508) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

63. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ye Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 
21.10.1963) 

64. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân Komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı: 517) [Dağıtma tarihi: 
24.10.1963] 

65. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı: 518) 
[Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

66. — Kütahya Milletvekilli Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

67. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı: 522) [Dağıtma tarihi 1.11.1963] 

68. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük mamurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı: 523) [Dağıtma tarihi: 1.11.1968] 

X 69. — istanbul Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı kesinhesabına ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kereleri ile istanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) (S. Sayısı: 
478) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

X 70. — İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı
lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yıllı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
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raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı: 479) Dağıtma, 
tarihi : 7 .10 . 1963] 

X 71. — İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yı
lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/171, 1/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 10 . 1963] 

X 72. — İstanbul Üniversitesi 1959 ynî] ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin suıaüdu-
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile İs
tanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 . 10 . 1963] 

X 73. — İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 10 . 1963] 

74. — 5442 sayılı î l idaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senato
su 1/251) (S. Sayısı : 325 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10^. 1963] 

75. — Türkiye Büyük Millet Meclisi muha
sebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos 
ayları hesabı hakkında Hesapları İncelence Ko
misyonu raporu (5/69) (S. Sayısı : 504) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 10 . 1963] 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

77. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletveki
li Güner Sansözen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 

M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Kdnıisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, C. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (S. Sayısı : 313 e 3 ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Milletlerarası Adalet Divanı Sta

tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yenmen 
a satılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme, tarihi: 27.6.1963] 

X 2. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) -Birinci gö 
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — 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) Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

5. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğîu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

6. — Havza ilçesinin, çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram KalpakU'mn ölüm cezasına 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .19631 

7. — 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 . 6 . 1963] 

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmafioğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 9. — 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 raporlan (1/225) (S. Sayısı ; 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 10. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

11. — Millî Savunma Bakanlığı „orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporlan (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 12. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 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 Emınağaoğlu'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 2. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

3. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatrolan kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 5. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi incesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
inci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

X 7. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 .1963] 

8. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513,^2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 .1963] 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Şefik inan'm, 
I Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka

nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı;. 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

10. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 11. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 



teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

X 12. — 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] 

13. — istanbul 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] 

14 — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (S. Sayısı: 521) [Dağıtma tarihi: 
26.10.1963] 

15. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu. Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den dogma 1926 doğ-umlu Hasan Günev'in 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(8/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi: 12 , 
6.1963] 

16. — 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 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6.1963] 

17. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı îsmailoğlu 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 .1963] 

18. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıklı sojcak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 

15 — 
Melek'ten doğma 23 .10 .1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

19. — Vezirköprü ilçesinin Danatoaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

20. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12.6.1963] 

21. — 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 içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

22. — istanbul 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] 

23. — 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 24. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkada
şının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yıl-
maz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sa
yısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

25. — istanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa-
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rika Nizamnamesine ek kânun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sana
yi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11 .11 .1963] 

26. — 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 5 . 
10 . 1963] 

27. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1000 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
525) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

28. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

X 29. — La Haye'âe 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasmu dair sözleşme>• 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro 
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun 
duğu hakkında kamın tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta 
rihi : 3 . 7 . 1963] 

30. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanım tasarısı vt 
Ticaret. Tarım ve Plân. komisyonları raporiiiî.r! 
(î/297) (S: Sayım : 123) [Dağıtma tarihi 
1 4 . 1i'S3"İ 

31. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

X 32. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
VI arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Tıaimr^ü, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
nu*:ı. ve fen.ir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Teb
cil edil'-myen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çooükl;!..'it; .cezasız tescili hakkında' kanun tek 
liileri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonla^ 

raporlun (2 219, 2/2Ş7, 2/238, 2 263) (S. Sayı-
;ı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
-e teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Milli savunma Bakanlığı kısmın
la değişiklik yapılması hakkında kanun taşan
dı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 .1963] 

34. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslakî 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 
îiMri'hi : '26.6.1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul 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 ye Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (1/268, 
2/10) S." Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 
1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve araai hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danış-
taya başvurulacağına dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) (S. 
Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 38. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. — 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 komisyonlan ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1983] 
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X 40. — 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 komisyonlan 
raporları (1/97) (S. Saym : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 41. — 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 42. — Teşhis ve tedavi maksadiyie sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsi3 edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun/ bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı 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 43. — «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 Plan komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 44. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 .7 .1963] 

45. — îmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

46. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 

(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

47. — 4933 sayılı'Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
nsı ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonlan raporlan. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okullan mütedavil sermayesi 
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 51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci An'nın, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonlan ra
porlan (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963] 

52. — 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] 

53. — 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] 

54. — Nakdî 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] 

55. — 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 komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963} 

56. — 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. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

57. — 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] 

58. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Özerin, 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] 

59. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 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 İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17. 9 .1963] 

60. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'ın, 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] 

61. — 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 komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X 62. — 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'nın, 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 I 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

63. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10 .1963] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan rpporlan (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

65. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
lan raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 475) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

66. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlan raporlan (2/231) 
(S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

67. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
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kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'm, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları rapordan (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi: 8 .10 .1963] 

68. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 
(S. Sayısı : 491) [Dağıtma tarihi : 9.10.1963] 

69. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve ay
nı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanım teklifi ve Tarım . ve Plân komisyonları 
raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1963] 

70. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında 
kanun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 nci ve 8 
nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/525, 2/25, 2/155, 
2/186) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma tarihi : 
24 .10.1963] 

71. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. Sa
yısı : 520) [Dağıtma tarihi : 24 .10 .1963] 

X 72. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı : 266 ve 266 ya 1 
nci ek) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

73. — 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] 

74. — 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] 

75. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Miilî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

76. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

X 77. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda 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 İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanm 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 Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna-
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nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen Ând-
laşmanm, 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] 

78. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü 
hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa ıkayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) (S. 
Sayısı 528) [Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 

79. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

80. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

81. — 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) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

82. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i isr afata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve içişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

....y.. 

83. — Ö. Senatosu izmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi: 
18 .10 .1963] 

84. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve içişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı: 510) [Dağıtma tarihi: 
18 .10.1963] 

X 85. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi : 18 .12 .1963] 

X 86. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
ye i içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 87. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . n . 1963] 

>m<GBM» <•• 

(Onsekizinoi Birleşim) 



Toplantı 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 455 e 2 nci ek 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 1/483; 

C. Senatosu 1/307) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 323) 

T. B. M. M. Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyonu 21 . 12 . 1963 

Esas. No:.î/483 
Karar No: 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, 20 Aralık 1963 günkü Birleşiminde, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ka
nunu tasarısının Millet Meclisi ile Oıımlı ariyet Senatosu arasındaki ihtilaflı maddelerini, Anayasa
nın 92 nci maddesinin 5 nci fıkrası -gereğince ve Hükümet adına Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
yetkili yüksek dereceli memurları huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Kanunun başlığı ile dördüncü ve beşinci bölümleri hariç diğer bölümlerinin 'haslık ve muh
tevalarının kesinleştiği ve ayrıca 1, 2, 3, 5, 6; 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45 nci maddelerinin, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10 ncu geçici maddelerinin, 48 ve 50 nci maddelerinin kesinleşmiş olduğu müşahede edilmiştir. 

2. Komisyonumuz, tasarının 4 ncü maddesinin IV, V, VI ve VII nci bencilerinin Cumhuriyet 
Senatosunca tertiplenmiş olan şekillerini daha pratik bularak ve ancak, redaksiyon bakımından 
değiştirerek benimsemiş; Cumhuriyet Senatosu metninin VIII nci bendinde yer alan ve Kurumun 
Yönetim Kuruluna Kurum personelince iki üyenin seçilmesine dair olan hükmü ise, personelin taraf
sızlığını bozabilecek siyasi tesirlerin vukuunu önlemek amaciyle değiştirerek, Kurum personeli ara
sından seçilecek olan iki üyenin Yönetim Kurulunun diğer üyelerince seçilmesinin, hem Kurum 
personelinin tarafsızlığını koruyan, hem de Kurum içinde yetişmiş ihtisas sahiplerinin Kurumun 
yüksek idaresine yardımcı. olmalarındakl faydayı bertaraf etmiyen bir hal sureti olacağını düşün
müştür. 

3. Komisyonumuz* 11 nci maddenin Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen şeklini siyasi parti
lerin Hükümet konuşma ve bildirilerine cevap hakkını gereksiz şekilde sınırlayıcı sayarak, bu ko
nuda, Millet Meclisi metnindeki hal şekline uygun değişik bir redaksiyon tarzını kabul etmiştir. 

4. Komisyonumuz, 12 nci maddeyi, ilmî disiplinler arasındaki münasebetlere aykırı düşmiyen 
ve fakat, aynı zamanda, Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunda çoğunluğu her halde Anayasa kürsü
sü mensuplarına vermiyen bir hal sureti ile benimsemiştir. 

5. Komisyonumuz, 14 ncü maddeye Cumhuriyet Senatosunca eklenen son fıkrada sadece kişi
sel konuşmalardan bahsedilmesini uygun görrııiyerek, Hükümet ve siyasi parti grupları adına genel 
bütçenin tümü üzerinde yapılan konuşmalar dışında bütçe üzerinde yapılan konuşmaların da, kişisel 
konuşmalar gibi, 13 ncü maddeye tabi olacağını belirtmek ııtaksadiyle, hu son fıkrayı yeniden 
kaleme 'alnııştır. 
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6. Komisyonumuz, Kurumun, âmme sektöründeki kredi müesseselerinden bunlarım statüleri

nin tesfbit ettiği alanlar dışında kredi ailalbilmesi imkânını işjbu kanunda özel bir hüküm sevk 
etmek suretiyle açar tarzda yorumlamimıaya müsaidolan Cumhuriyet Senatosunun 32 nci mad
deye ilLşfkitrt metnini, plânlama' icaplarıma uygun görmemiş ve kurulmıakta olan Devlet Yatırını 
Bankasının da statüsü icabı sadece İktisadi Devlet Teşekküllerine kredi verebileceğini ve bir 
İktisadi Devlet 'Teşekkülü olmayıp sadece Mir kamu iktisadi teşebbüsü olan Kurumun bu banka
nın 'kredilerinden faydalamabilmıesinin, amcaik bir özel hükmüm şevki yoluyla ımüm'kün olabilece
ğini düşünerek, bu konuda Millet Meclisi metnini aynen benimsemiştir. 

7. Komisyonumuz, 40 ncı maddede, Millet Meclisi metninde yapıldığı giiM, Kurumun mal
ları ile her çeşit 'mevcutlarımın «her bakımdan» Devlet malı sayılması yolundaki tasrihi uygun 
bulnıamış ve bu metinde «her 'bakımdan» ibaresi yer almasa dahi, «Devlet malı» teriminin her 
hangi bir sınırlatma veya istisna derpiş edilmeksizin kullanı'lmış olmasınHI,, maksadı ifadeye 
kâfi geleceği 'kanaatine ulaışmışjtır. 

Komisyonumuz, aynı maddenin 2 nci fıkrasına ait Millet Meclisi metninde Kurumun inalla
rınım muhafazası görevinin sadece İçişleri Bakanlığına verilmesini ve 'bu Bakanlığın İller İdaresi 
Kanunuma göre ieatbında Millî Savunma. Bakan lığından, yardım talebedilrn'esini, genel idare 
esaslarına daha uygun saymıştır. 

8. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu metninin 42 nci maddesini, 30 Haziram 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kamum, 3 Temmuz 1939 tarihli ve3659 sayılı Kanon ve 28 Şubat 1959 /tarihli ve 
7244 sayılı kamumlarım Kuruma prensip itibariyle •uygulanılması sayesinde Kuruım .mensuplarımın 
Devlet personeli ve emeklilik statülerinin bir arada muhafazası içim zaruri olduğumu tesbit 
ederek, önemsiz bir redaksiyon değişikliğiyle kabul etmiştir. 

9. Komisyonumuz, 46 ncı maddeden Cumhuriyet Senatosunca çıkarılan1 fıkralarda yer alan 
hükümleri lüzumlu görmüş ve metni bu bakımdan1 ve 4 ncü maddenin' VIII nci bendi bakımım
dan gerekli hükümler ile Kurum personelinin görevleri dışımda yapacakları yayınJlardan yayın 
başına alacakları ücretler kan usunda gerekli sınırlaınalarf getiren bir fıkra eklemek suretiyle 
yenideni kaleme almıştır. 

10. Komisyonumuz, 47 nci madde içim Cumhuriyet Senatosu metnini esas olarak ele almış ve 
Maliye Bakanlığımın: muvafakatini kadro ve ücretler ile kadro tazminatları 'bakımından zaruri 
kılan ve fakat, Kurum personeline gereken hallerde fazla; parra. verilebi'lmesini de imkân dâ
hiline sokan bir metni kaleme almıştır. 

11. Komisyonumuz, 4 ncü geçici maddeyi, Kurumun Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcı
larının her halde yüksek tahsilli olmalarını sağlıyacak bir şekilde yeniden kaleme almıştır. 

12. Komisyonumuz, 5 nci geçici maddeyi de, 4 ncü maddenin son şeklinin gerektirdiği tadiller
le yeniden kaleme almıştır. 

13. Komisyonumuz, 49 nen madde için, Cumhuriyet Senatosu metninde zikredilen 10 ncu mad
denin 10 ncu geçici madde »olduğunu tasrih etmek suretiyle yeni bir metni kaleme almıştır. 

14. Komisyonumuz, 47 ve 48 nci maddelerin «Çeşitli Hükümler» başlığı altında «Dördüncü Bö
lüm» içerisinde toplanmasını ve bu bölümün geçici maddelerden önce gelmesini; geçici maddelerin 
ise, «Geçici Hükümler» başlığı altında «Beşinci Bölüm» ü teşkil etmelerini ve nihayet, 49 ve 50 nci 
maddelerin de «Son Hükümler'» başlığı altında «Altıncı Bölüm» olarak bir arada toplanmasını da 
uygun mütalâa eylemiştir, 

M. Meclisi ( S., $ayış! ; .455 e 2 raca ek ) 
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15. Anayasanın 7 nci geçici maddesine tabi bir tasarıya ilişkin olduğundan, işbu raporun ge

nel kurulda diğer bütün işlere takdimen Öncelikle görüşülmesi rieasiyle Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

T. B. M. M. 
Karma Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Aydın istanbul Aydın İçel 
/. C. Ege C. Kırca 4c ncü maddeye muhalifim C. T. Okyayuz 

î. Sezgin 

Ordu Tabiî Üye 
Z. Kumrulu A. Yıldız 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 455 e 2 nci ek ) 



MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

Yönetim Kurulunun kuruluşu : 

MADDE 4. — Yönetim Kurulu; 
I-Genel Müdür; 
II - Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu kararnamesiyle -atanacak bir 
Hükümet temsilcisi; 

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

IV - Radyo veya televizyon konularında 
kürsüsü bulunan Üniversite Fakülteleri Pro
fesörler Kurulları üyelerinin İstanbul Tek
nik Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üıerine 
İstanbul'da toplanıp kendi aralarından seçecek
leri elektrik veya elektronik uzmanı bir öğre
tim üyesi; 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosyal 
bilimler öğretim üyelerinin Ankara Üniversi
tesi Rekrörlüğünün çağrısı üzerine Ankara'da 
toplanıp kendi aralarından seçecekleri bir öğ
retim üyesi; 

VI - istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih v<3 Coğ
rafya Fakültesi ve Güzel Sanatlar Akademisi 
Profesörler Kurullarının kendi aralarından 
seçecekleri üçer öğretim üyesi ile bu öğre
tim üyelerinin kendileri ve kendilerini seçen 
seçici kurullar mensupları dışından seçecek
leri edebiyat, fikir veya sanat alanında belirli 
hizmet ve eserleri görülmüş beş kişiden kurulu 
bir geçici kurul tarafından seçilecek edebiyat, 
fikir, veya sanat alanında yüksek hizmetleri 
görülmüş bir kişi; 

VII - Devlet konservatuvarlan öğretim ku
rulları üyelerinin Millî Eğitim Bakanının çağ
rısı üzerine Ankara'da toplanıp kendi ara
larından seçecekleri iki öğretmenin; İstanbul 
Belediyesi Konservatuvan Batı Müziği Bö
lümü öğretmenlerinin kendi aralarından seçe
cekleri iki öğretmenin; İstanbul Belediyesi 
Konservatuvan Türk Müziği Bölümü öğret
menlerinin kendi aralarından seçecekleri iki 

CUMHURİYET SENATOSUNCA KABUL EDİ
LEN METİN 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

Yönetim kurulunun kuruluşu : 

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

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

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

IV - Radyo veya Televizyon konularında 
kürsüsü bulunan üniversite fakülteleri profesör
ler kurulları üyelerinin aralarından seçecekleri 
beşer kişinin İstanbul Teknik Üniversitesi Rek
törlüğünün çağrısı üzerine İstanbul'da topla
nıp seçecekleri elektrik veya elektronik uzmanı 
bir öğretim üyesi; 

V - Üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Sos
yal Bilimler Fakülteleri öğretim üyelerinin ken
di aralarından seçecekleri 5 er irişinin Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine An
kara'da toplanıp seçecekleri bir öğretim üyesi; 

VI,- Ankara Üniversitesi Rektörünün çağrı
sı üzerine; Üniversitelerin Edebiyat, Dil - Ta
rih ve Coğrafya Fakülteleri ile Güzel Sanatlar 
Akademisi Profesörler Kurullarının kendi arala
rından seçecekleri üçer öğretim üyesi Ankara 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde toplanıp 
kendilerini seçenler dışından edebiyat, fikir veya 
sanat alanında belirli hizmet ve eserleri görül
müş beş kişiyi seçer ve bu iki kurul müştereken 
yapacakları toplantıda kendi aralarından veya 
dışardan seçecekleri edebiyat, fikir veya sanat 
alanında yüksek hizmetleri görülmüş bir kişi; 

VII - Devlet konservatuvarlan öğretim ku
rulları, İstanbul Belediyesi Konservatuvan Batı 
Müziği Bölümü öğretmenleri, İstanbul Belediye
si Konservatuvan Türk Müziği Bölümü öğret
menleri, Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Devlet 
Operası sanatçılan, İstanbul Belediyesi Tiyatro
su sanatçılan, Cumhurbaşkanlığı Flârmoni Or-
kestrası sanatçılarının kendi aralanndan seçe
cekleri ikişer kişi ile Devlet Tiyatrolan Genel 

M. Meclisi (S. Sayısı : 455 e 2 ıveıi e;k) 
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T. B. M. M. KARMA KOMİSYONUNUN METNİ 

Yönetim Kurulunun kuruluşu : 

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

kümet temsilcisi; 
III - Turizm ve Tanıtma Bakanının teklifi üzerine bu Bakanlığın dördüncü derece veya da

ha üst dereceli memurları arasından Bakanlar Kuruul kararnamesiyle atanacak bir Hükümet 
temsilcisi; 

IV - Radyo veya televizyon konularında kürsüsü bukuaan Üniversite Fakülteleri Profesör
ler Kurulları üyelerinin aralarından seçecekleri beşer kişinin istanbul Teknik Üniversitesi Rek
törlüksün çağrısı üzerine istanbul'da toplanıp seçecekleri elektrik veya elektronik uzmanı bir 
öğretim üyesi; 

V - Üniversitelerin Hukuk, iktisat ve Sosyal Bihmier Fakülteleri öğretim üyelerinin kendi ara
larından* seçecekleri beşer kişinin Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine Anka
ra'da toplanıp bu fakülteler mensupları arasından seçecekleri bir öğretim üyesi; 

VI - Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine; üniversitelerin Edebiyat ve Dil - Ta
rih ve Coğrafya fakülteleri ile Güzel Sanatlar Akademisi Profesörler Kurullarının kendi arala
rından seçecekleri üçer öğretim üyesi ile bu üyelerin Ankara Üniversitesi Dil - Tarih VÖ Coğ
rafya Fakültesinde toplanıp kendilerini seçenler dışından seçecekleri edebiyat, fikir veya 
sanat alanlarında belirli hizmet veya eserleri görülmüş beş kişinin bir arada yapacakları top
lantıda kendi aralarından veya dışardan seçecekleri edebiyat, fikir veya sanat alanında yük
sek hizmetleri görülmüş bir kişi, 

VII - Devlet konservatuvarları öğretim kurulları, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı Mü
ziği Bölümü öğretmenleri, istanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğretmenleri, 
Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Devlet Operası sanatçıları, İstanbul Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları 
ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri ikişer kişi 
ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürünün, Millî Eğitim. Bakanının çağrısı üzerine Ankara'da topla
narak kendi aralarından veya dışardan müzik veya temsil sanatları alanlarında yüksek hizmet ve
ya eserleri görülmüş kimselerden seçecekleri bir kişi; 

VIII - Yukardaki bendler uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olanların Turizm ve Tanıtma Bafca-
nınju çağrıaı üzerine toplanarak, Kurumun devamlı kadrolarında çalışanlarla devamlı olarak en 
az bir yıl çalışmış olan diğer pertsoral arasından, birisi yönetici ve diğeri yüksek elektrik veya 
elekferaaik mühendisi olmak üzere seçecekleri iki kişiden 

Kuruludur. 
Yukarda yazılı seçici kurallar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi, hazır 

bulunan üyelerin salt çoğmıftuğuıum gizli oyu ile yaparlar. 
II ve IH ncü bendlerde yaslı Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden, atanmalanndaki usule 

uscfte göw uzsMaf tKTİabdMrler. 
IV, V, VI, VII ve VIII nci bendierde yazılı Yönetim Kurulu üyelieıri, beş yıl süre ile görev 

yaparlar ve görevlerinden hiçbir suretle uzaklaştşrüamazlar. Bu süre sona ermeden üyeliğin bo
şalması halinde, yeni seçilen üye, eskisinin görev süresini tamamlar. Tekrar seçilmek caizdir. Bu 
üyelerin, siyasi parti mensubu olmamaları şarttır. 

M. Meclisi ( S. »ayısı : 455 e 2 nci ek ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin" I 

öğretmenin; Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü
nün; Devlet Tiyatrosu sanatçılarının kene i ara
larından seçecekleri iki sanatçının; Devlet 
Operası sanatçılarının kendi aralarından seçe
cekleri iki sanatçının; İstanbul Belediye Ti
yatrosu sanatçılarının kendi aralarından se
çecekleri iki sanatçının ve Cumhurbaşkanlığı j 
Filarmoni Orkestrası sanatçılarının kendi ara
larından seçecekleri iki sanatçının, Millî Eği
tim Bakanının çağrısı üzerine Ankara'da top- I 
lanarak, müzik, tiyatro ve opera sanatlannda 
yüksek hizmetleri görülmüş kimseler ara
sından seçecekleri bir kişiden kuruludur. 

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

Yukardaki II ve III ncü bendlerde yazılı I 
Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden atanma
larında ki usule göre uzaklaştınlabilirler. 

Yukardaki IV, V, VI ve VII nci bendler
de yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri beş yıl süre I 
ile görev yaparlar ve görevlerinden hiçbir su- I 
retle uzaklaştınlamazlar. Bu süre sona ermeden 
üyeleğin boşalması halinde, yeni seçil^a üye I 
eskisinin görev süresini tamamlar. Tekrar se
çilmek caizdir. Bu üyelerin, siyasi parti men- I 
subu olmaları şarttır. [ 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir I 
engelin ortaya çıkması veya bir Yönetim Ku- I 
rulu üyesinin özürsüz olarak üst üste üç top-, I 
la-ntıya katılmadığının Yönetim Kurulunca tes- [ 
bit edilmesi takdirinde, yukardaki IV, V, VI I 
ve VII nci bendlerde yazılı görevi, Turizm ve I 
Tanıtma Bakanının onayı ile sona erer. I 

Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar I 
üyelerinin seçici kurul toplantısına katılmaları I 
için gerekli yolluk ve gündeliklerinin karşılığı I 
ödenek, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ko- I 
nulur. I 

C. Senatosunca kabul edilen metin 

Müdürü, Millî Eğitim Bakanının çağrısı üzeri
ne, Ankara'da toplanarak kendi aralarından ve
ya dışardan, müzik, tiyatro veya opera sanat 
alanlarında yüksek hizmet ve eserleri görülmüş 
kimselerden seçecekleri bir kişi; 

VIII - Kurum Genel Müdürlüğünün bildirisi 
ve müdürlerin çağnsı üzerine, sürekli kadrolar
da çalışanlarla, sürekli olarak en az bir yıl çalış
mış ve çalışmakta olan yevmiyeli teknik perso
nel ve sözleşme ile veya iş başına ücretle çalı
şanların (hademe, odacı, şoför ve bekçilerle bu 
gibilerin gördükleri işin mahiyetçe benzeri olan 
işlerde çalıştırılanlar hariç) katılacağı seçimle 
kendi aralarından biri yönetici, diğeri yüksek 
elektrik veya elektronik mühendisi olmak üze
re, seçeceği iki kişiden kurulur. 

Yukarda yazılı kurullar üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile ya
parlar. 

Yukardaki II ve III ncü bendlerde yazılı Yö
netim Kurulu üyeleri, görevlerinden atanmala-
rmdaki usule göre uzaklaştınlabilirler. 

Yukardaki IV, V, VI, VII ve VIII nci bend
lerde yazılı Yönetim Kurulu üyeleri beş yıl sü
re ile görev yaparlar ve görevlerinden hiçbir su
retle uzaklaştınlamazlar. Bu süre sona ermeden 
üyeliğin boşalması halinde, yenî seçilen üye es
kisinin görev süresini tamamlar. Tekrar seçil
mek caizdir. Bu üyelerin, siyasi parti mensubu 
olmamalan şarttır. 

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

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

M. Meclis:• ( g. Sayısı : 455 -e 2 nci ok ) 
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Yönettim Kurulu üyeliği için kanuni bir engelin ortaya çıkması veya bir Yönetim Kurulu üye
sinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadığının, Yönetim Kurulunca teslbit edilmesi 
takdirinde, IV, V, VI, VII ve Vin nci bendlerde yazılı üyelerin görevi, Turizm ve Tanıtma Baka
nının onayı il sona erer. 

Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar üyeleriyile Yönetim Kurulu üyelerinin harcırahları, 
Kurum tarafından ödenir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 455 e 2 nci ek ) 
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IKÎN€Î KISIM 

Yayınlarla ilgili hükümler 

B M N O Î BÖLÜM 

Yayın Esasi arı I 

Hükümet bildiri ve konuşmaları : I 

MA.DT>P, u . _ l. Kuram, Hükümet bildiri-
lerini ve Hükümet adına yanılacak konuşmaları, I 
sadene Hükümeti banlamak kavdivle vavınla- I 
maki a yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet I 
bildirisi veya konuşması olduğunu yayını sıra- I 
sında açıklar. I 

Hükümet bildirilerine ait metinlerin yazılı I 
yavın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imza- I 
larını taşıması şarttır. - I 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren ve- I 
ya kendi bakanlıklarının işleriyle ilsfiili olan ko- I 
nularda Bakanlar Kurulu üyelerinin yanacak- 1 
lan konuşmalara dair yavın istekleri, Başjba- I. 
kanın veya görevlendireceği bir Bakanın im- I 
zasiyle yapılır. I 

2. Hükümete dâhil olmıyan siyasi parti- I 
ler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik l 
Toplantısında grup kurma hakkına saJhibolmak I 
şartiyle yukarıdaki bendde söz konusu Hükü- I 
met bildirisi vleya konuşmalarında, kendileriy- I 
le Hükümet veya Hükümete dâhil siyasi par- I 
tilerden birisi arasında tartışmalı olan bir konu- I 
da kendi görüşünün münakaşa veya tenkid I 
edildiğini ileri sürerek bu bildiri veya konuş- I 
maya ceva-o vermek suretiyle bu konudaki I 
kendi görüşünü açıklamak isterse, bu istem I 
Siyasi Yayınlar Hakem Kuruluna derhal hava- I 
le edilir. I 

îlgili siyasi partinin bu bendin 1 nci fıkra- I 
smda söz konusu isteminin, Hükümet bildirisi I 
veya konuşmasının yayınlanmasından iki tam I 
gün içinde o siyasi partinin Genel Başkanının I 
veya ona vekillik etme yetkisine sahip parti I 
merciinin imzasiyle Kurum Genel Müdürlüğü- I 
ne iki örnek halinde yapılması gereklidir. I 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, bu istemi, I 
Oenel Müdürlükçe havale edilir edilmez derhal I 
incelemeye başlar ve kararını en geç iki gün I 

(J; Senatosunca kabul edilen metin 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Yayınlarla ilgiHi hükümler 

l*İRJtN0l ROLÜM 

Yayın Esasları . 

Hükümet bildiri ve konuşmaları : 

MADDE 11. — 1.. Kurum, Hükümet bildi
rilerimi ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ları, sadece Hükümeti bağlamak kaydiyle ya
yınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Hü
kümet bildirisi veya konuşması olduğunu yayı
nı sırasında açıklar. 

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

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya 
kendi bakanlıklarının işleriyle ilgü olan konu
larda Bakanlar Kurulu üyelerinin yapacakları 
konuşmalara dair yayın istekleri, Başbakanın 
vey görevlendireceği bir Bakanın imzasiyle ya
pılır. 

2. Hükümete dâhil olmıyan siyasi partiler, 
Cumhuriyet Senatosunda veya Millet Meclisin
de grup kurma hakkına sahibolmak şartiyle, 
yukardaki bendde söz konusu Hükümet bildi
risi veya konuşmalarında, kendileriyle Hükü
met veya Hükümete dâhil siyasi partilerden bi
risi arasında tartışmalı olan bir konuda kendi 
görüşünün münakaşa veya tenkidedildiğini ile
ri sürerek bu bildiri veya konuşmaya cevap 
vermek sureltiyle bu konudaki kendi görüsiinü 
açıklamak isterse, bu istem Siyasi Yayınlar Ha
kem Kuruluna derhal havale edilir. 

İlgili siyasi partinin bu bendin 1 nci fık
rasında söz konusu isteminin, Hükümet bildi
risi veya konuşmasının yayınlanmasında* fM 
tam gün içinde o siyasi partinin Genel Başka
nının veya ona vekillik etme yetkisine sahip __ 
narti merciinin imzasiyle Kurum Genel Müdür
lüğüne iki örnek halinde yapılması gereklidir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, bu istemi, 
Genel Müdürlükçe havale edilir edilmez der
hal incelemeye başlar ve kararını en geç iki 
gün içinde verir. Bu karar, yazjyle ilgili siya-

M. Meclisi (S . Sayısı : 455,e 2 nd ok ) 
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Hükümet bildiri re konuşmaları : 

MADDE 11. — 1. Kurum, Hükümet bildirilenini ve Hükümet adına yapılacak konuşmaları, 
sadece Hükümeti bağlamak kaydiyle yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet bil
dirisi veya konuşması olduğunu yayını sıraısmdaaçıklar. 

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

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya kendi Bakanlıklarının işleriyle ilgili olan konularT 
da Bakanlar Kurulu üyelerinin yapacakları konuşmalara dair yayın istekleri, Başbakanın veya gö
revlendireceği bir Bakanın imzasiyle yapılır. 

2. Hükümete dâhil olmıyan siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye sayısı on
dan az olmamak şartiyle, yukardaki bendde söz konusu Hükümet bildirisi veya konuşmalarında; 
kendileriyle Hükümet veya Hükümete dâhil siyasi partilerden birisi arasında tartışmalı olan bir 
konuda kendi görüşünün münakaşa veya tenkid edildiğini ileri sürerek bu bildiri veya konuşmaya 
cevap vermek suretiyle bu konudaki kendi görüşünü açıklamak isterse, bu istem Siyasi Yayınlar 
Hakem Kuruluna derhal havale edilir. 

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

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

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu istemi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti adına ya
pılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun kararının kendisine bildirildiği günden 
bağlıyarak iki tam gün içinde yayınlanması gerekir. Bu konuşma sadeee o siyasi partiyi bağlamak 
kaydiyle yapılır ve bu husus yayının başında Kurum tarafından belirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı ve metni, ilgili siyasi parti genel başkanlığınca veya 
ona vekillik etmeye yetkili parti mercii tarafından, Kurum Oenel Müdürlüğüne konuşmanın ya
pılmasından önce yazıyla bildirilir. 

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

M. Meclisi 455 o 2 nci ok ) 
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içinde verir. Bu karar, yaziyle ilgili siyasi par
tinin G-enel Başkanlığına derhal bildirilir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu iste
mi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti 
adına yapılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar 
Hakem Kurulunun kararının kendisine bildiril
diği günden başlıyarak iki tam gün içinde ya
yınlanması gerekir. Bu konuşma sadece o siyasi 
partiyi bağlamak kaydiyle yapılır ve bu husus 
yayının başında Kurum tarafından belirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı ve 
metni, ilgili siyasi parti Genel Başkanlığınca 
veya ona vekillik etmeye yetkili parti mercii 
tarafından, Kurum Genel Müdürlüğüne konuş
manın yapılmasından önce yaziyle bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet bil
dirisi veya konuşmasının yayınlandığı saatte 
yapılır ve bildiri veya konuşmanın süresini aşa
maz; söz konusu konuşma, Hükümet bildirisi 
veya konuşması hangi yayın postalarından ya-
ymlanmışsa aynı postalardan yayınlanır. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu : 

MADDE 12. — Siyasi Yayınlar Hakem Ku
rulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve 
Hukuk Fakülteleri Anayasa Hukuku, tdare Hu
kuku, Kamu İdaresi ve İnsan Haklan kürsüle
rinin sırayla en kıdemli üç öğretim üyesinden 
kuruludur. Bu kürsülerin diğer öğretim üyeleri, 
kıdem sîrasiyle yedek üyelik yaparlar. 

Kurulun asıl ve yedek üyelerinin her hangi 
bir üyesi partiye mensubolmaması ve üç yıl ön
cesine kadar her hangi bir siyasi parti ile üye
lik ilişiğinin bulunmaması şarttır. 

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

toplanır ve karar alır. 
Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını 

sağlıyacak tedbirleri alır. 
Başkanın izinli veya özürlü olması halinde, 

bu görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye ya
par. 

Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine top
lanır. Genel Müdürün gerekçeli istemi veya Ku
rulun re'sen gerekli görmesi üzerine Kurul, 
Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yar-

C. Senatosunca kabul edilen metin 

si partinin Genel Başkanlığına derhal büdirilir. 
Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu iste

mi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti 
adına yapılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar 
Hakem Kurulunun kararının kendisine bildiril
diği günden başlıyarak iki tam gün içinde ya
yınlanması gerekir. Bu konuşma sadece o si
yasi partiyi bağlamak kaydiyle yapılır ve bu 
husus yayının başında Kurum tarafından be
lirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı ve 
metni, ilgili siyasi parti Genel Başkanlığınca ve
ya ona vekillik etmeye yetkili parti mercü ta
rafından, Kurum. Genel Müdürlüğüne konuş
manın yapılmasından önce yaziyle bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet 
bildirisi veya konuşmasının yayınlandığı satte 
yapılır ve bildiri veya konuşmanın süresini aşa
maz; söz konusu konuşma, Hükümet bildirisi 
veya konuşması hangi yayın postalarından ya-
yınlanmışsa aynı postalardan yayınlanır. 

Siyasi Yayınlar JTalîem. Kurulu, : 

MADDE 12. — Sayisi Yayınlar Hakem Ku
rulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve 
Hukuk fakülteleri Anayasa Hukuku, İdare 
Hukuku, Kamu İdaresi ve İnsan Haklan kür
sülerinin en kıdemli birer öğretim üyesinden ol
mak üzere 3 kişiden kurulur. Bu kürsülerin 
diğer öğretim üyeleri, kıdem sîrasiyle yedek 
üyelik yaparlar. 

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

En kıdemli asıl üye Kurulun Başkanıdır. 
Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve salt 

çoğunlukla karar alır. 
Toplantıya katılmıyan asıl üyelerin yerine 

yedek üye çağnlır. 
Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını 

sağlıyacak tedbirleri alır. 
Başkanın izinli veya özürlü olması halinde, 

bu görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye ya
par. 

Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine topla-
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Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu : 

MADDE 12. — Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hu
kuk fakültelerinin Anayasa Hukuku, İnsan Hakları, Siyaset Umi ve Siyasi Sosyoloji kürsü ve 
enstitülerinde çalışan en kıdemli iki öğretim üyesi ile aynı fakültenin İdare Hukuku ve Kamu 
İdaresi kürsü ve enstitülerinde çalışan en kıdemli bir öğretim üyesinden kuruludur. Bu kürsülerin 
diğer öğretim üyeleri, bu fıkra uyarınca ve kıdem sırasiyle yedek üyelik yaparlar. 

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

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

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

M. Meclisi ' (S. Sayısı : 455 e 2 nei ek) 
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dımcısını, oy hakkı olmaksızın, toplantısına da
vet edebilir. 

Bütçe konuşmaları : 

MADDE 14. — Hükümet adına ve Cumhu
riyet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi 
parti grupları sözcüleri tarafından yasama mec
lisleri genel kurullarında genel bütçenin tümü 
üzerinde yapılan konuşmalar, sadece konuşma
yı yapanın temsil ettiği Hükümeti veya grupu 
bağlamak kaydiyle, yannışar saati geçmemek 
üzere Kurum tarafından yayınlanır. 

D. Y. B. kredileri : 

MADDE 32. — Kurum, yatırımlarının fi
nansmanında Devlet Yatırım Bankası kredile
rinden faydalanabilir. 

Kurumun mallan : 

MADDE 40. — Kurumun mallan ve her 
çeşit mevcutları, her bakımdan Devlet malı 
sayılır. 

Kurumun işletme, tesis ve binalannın gü
venliğinin korunması, Millî Savunma ve İçişleri 
.Bakanlıklarının ortak sorumluluktan altında
dır. 

Bâzı kamnünnn ıtyg;ulmmuması : 

MADDE 42. — Kurum ve kuracağı ortak
lıklar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2 
Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunu ve kurumun ve or
taklıklarının personeli hakkında da 30 Hazi
ran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanun, 3 Tem
muz 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun ve 28 Şu
bat 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanun ve bu ka
nunların ek ve değişiklikleri uygulanmaz. 

O. Senatosunca kabul edilen metin 

nır. Genel Müdürün gerekçeli isftemd veya Ku
rulun re'sen gerekli görmesi üzerine, Kurul, Ge
nel Müdürü veya görevlendireceği bir yardım
cısını, oy hakkı olmaksızın, toplantısına davet 
edebilir. 

Bütçe Konuşmaları: 

MADDE 14. — Hükümet adına ve Cumhuri
yet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi parti 
grupları sözcüleri tarafından yasama meclisleri 
genel kurullarında genel bütçenin tümü üzerin
de yapılan konuşmalar, sadece konuşmayı yapa
nın temsil ettiği. Hükümeti veya grupu bağla
mak kaydiyle, yarımşar saati geçmemek üzere 
Kurum tarafından yayınlanır. 

Bütçe üzerindeki kişisel konuşmalar hakkın
da 13 ncü madde hükmü uygulanır. 

D. Y. B. Kredileri: 

MADDE 32. — Kurum, yatınmlarının fi
nansmanında Devlet yatınmlarının finansmanı 
ile ilgili banka ve teşekküllerin kredilerinden 
faydalanabilir. 

Kurumun malları : 

MADDE 40. — Kurumun malları ve çeşitli 
mevcutlara» Devlet malı sayılır. 

Kurumun her türlü işletme, tesis ve binala-
nnın güvenliğinin korunması, İçişleri Bakanlı
ğının sorumluluğu altındadır. 

Bâzt kanunların uygulanmaması : 

MADDE 42. — Kurum ve kuracağı ortak
lıklar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2 Hazi
ran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanunu ve bu kanunlann ek ve de
ğişiklikleri uygulanamaz. 
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Bütçe koniışmaları : 

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

Bütçe üzerinde diğer konuşmalar hakkında 13 ncü hükmü uygulanır. 

Devlet Yatırım Bankası kredileri : 

Madde 32, — Kurum, yatırımlarının finansmanında Devlet Yatırım Bankası kredilerinden 
faydalanabilir. % 

Kurumun malları : 

Madde 40. — Kurumun malları ve her çeşit mevcutları, Devlet malı sayılır. 
Kurumun her türlü işletme, tesis ve binalarının güvenliğinin korunması, İçişleri Bakanlığının 

sorumluluğu altındadır. 

Bmı kanunların uygulanmaması . 

Madde 42. — Kurum ve kuracağı ortaklıklar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 1060 sayılı 
Mufeagebei tFımmaye Kanunu ile 2 Hasbun 1984 -tarihli VB 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu ve bu kanunların ek ve değişiklikleri uygulanmaz. 
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Personel için yasaklamalar : 

MADDE 46. — Kurumun Yönetim Kurulu 
üyeleri ile görevlileri, süresiz veya geçici olarak 
başka hiçbir hizmet göremezler. 

Yönetim kurulu üyeliğine atanan veya seçi
len Millî Eğitim Bakanlığı ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı memurları ile üniversite öğretim 
üyeleri ve Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunda 
görevli üniversite öğretim üyeleri hakkında 1 
nci fılkra hükmü uygulanmaz. 

Yönetim kurulunun yukarıdaki fıkrada söz 
konusu olmıyan üyeleri ile diğer görevlilerin, 
üniversite ve yüksek okullarda öğretim üyeliği 
veya görevliliği veyahut her türlü okul ve öğ
retim ve eğitim kurumlarında ve kurslarda öğ
retmenlik yapmalarına,, yönetim kurulunca izin 
verilebilir. Kurum görevlilerinin yönetim kuru
lu karariyle kurumun ortaklıklarında görevlen
dirilmeleri de mümkündür. 

Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile her çe
şit görevlerinin yerine getirilmesi sırasında öğ
rendikleri sırlan saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, kuru
mun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri hak
kında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçici hükümler 

Eski personelin müktesep kakları : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kurumun kuruluşun
dan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en 
az beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve ihti
sas sahibi oldukları Yönetim Kurulunca teısbit 
edilenler, Kurumdaki bir göreve atanmak için 
yüksek öğrenim kaydının bu kanunda veya bu 
kanunun 47 nci maddesinde söz konusu yönet
meliklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu ka
yıt aranmaksızın atanabilirler. Yüksek elektro
nik veya elektrik mühendisi olması gereken Ge
nel Müdür Yardımcısı için bu madde hükmü 
uygulanmaz. 

14 — 
C. Senatosunca kabul edilen metin 

Personel için yasaklamalar : 

MADDE 46. — Kurumun yönetim kurulu 
üyeleri ile her çeşit görevlileri, görevlerinin ye
rine getirilmesi sırasında öğrendikleri sırları 
saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun.9 ncu maddesi, kuru
mun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri hak
kında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Yönetmelikler : 

MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun kuruluşu, kadroları ve uzmanlık 
yerleri personelinin görev ve yetkileri Yönetim 
Kurulu tarafından Devlet Personel Dairesinin 
ve Maliye Bakanlığının mütalâasına uygun ola
rak hazırlanacak ve Turizm ve Tanıtma Baka
nının onayı ile uygulanacak bir yönetmelikle 
belirtilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu perso
neli Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeline 
uygulanan hükümlere tabidir. Ancak : 

a) Kurumun devamlı kadrolarında çalışan
lardan temsil veya icra sanatçıları prodüktörler, 
redaktörler, kameramanlar, efekt, transmisyon, 
anrejistreman, odio ve video operatörleri gibi 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 455 e 2 nci ek ) 
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Personel için yasaklamalar : 

Madde 46. — Kurumun devamlı kadrolarındaki görevlilerinin üniversite ve yüksek okullarda öğ
retim üyeİiği, öğretim üyeliği yardımcılığı veya öğretim görevliliği veyahut her türlü okul ve öğ
retim ve eğitim kurumlarında ve kurslarda öğretmenlik yapmalarına, Yönetim Kurulu karariyle 
izin verilebilir. Bu görevlilerin, Yönetim Kurulu karariyle Kurumun ortaklıklarında görevlendi
rilmeleri de mümkündür. ' 

- Genel Müdür hariç - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun üyeleri
nin asli görevleri ile ilgileri kesilmez; her türlü özlük hakları saklı kalır. 

4 ncü maddenin VIII nci bendi gereğince Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kimselerin, kurum- -
daki görevlerine ait kadro veya sözleşmeleri ve bu kadro veya sözleşmelerine dayanan aylık, taz
minat veya ücretleri ile terfi ve terfih haklan saklıdır. Ancak, bunların Kurumdaki gödevlerine de
vam etmeleri, Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır. 

Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri ile görevlilerinin Kurumdaki görevleri dışında Kuruma 
bağlı radyo veya televizyon postalarından yapacaklan yayınlar için kendilerine yayın başına 
ödenecek ücretler, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Turizm ve Tanıtma Bakanınca tesbit edilecek 
âzami miktarları aşamaz. 

Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri, Siyasi Yayınlar Hakem Kurfulu üyeleri ile her çeşit görev
lileri, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında Öğrendikleri sırlan saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri ile görevlileri hak
kında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Yönetmelikler : 

MADDE 47. — 1. Kurumun kuruluşu, personelinin görev ve yetkileri ile uzmanlık yerleri; 
danışma kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mev
cut veya sonradan yapılacak Kuruma ait personel konutlanndan faydalanma hak ve şekilleri, 
Yönetim Kurulunca hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Bakanınca onaylanacak yönetmeliklerle belir
tilir. 

2. Kurumun kadrolan, Yönetim Kurulu tarafından, Devlet Personel Dairesinin görüşü alın
dıktan sonra, Maliye Bakanlığı ile anlaşmak suretiyle hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Bakanının 
onayı ile yapılacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Kurumun personeli, iktisadi Devlet Teşekkülleri personeline uygulanan hükümlere taJbidir. 
Ancak, bu bendde söz konusu yönetmelikte : 
a) Kurumun yayın, organizasyon ve teknik işlerine ait devamlı kadrolarında çalışanlar için 

gerekli olabilecek tazminat miktarları; 
b) Kurulun devamlı kadrolan dışında sözleşmeyle çalışacak yerli veya yabancı uzmanlann 

ücretleri; ve 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 455 e 2 ncd ek ) 
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İlk Yönetim Kurulu seçimi : 

GEÇİCÎ MADDE 5. — Kurumun Yönetim 
Kurulunun kuruluşu, bu kanunun yayımı ta
rihinden bağlıyarak üç ay içinde tamamlanır. 
Genel Müdür ̂ de, aynı süre içinde atanır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Son hükümler 

Yönetmelikler : 

MADDE 47. — Türkiye Badyo - Televiz
yon Kurumunun kuruluşu, personelinin kadro 
ve ücretleri, görev ve yetkileri, özlük işleri, 
danışma kurullarının kuruluş ve çalışma usul
leri ; Kuruma bağlı iş yerlerinin hangi saatler
de işletmeye açık bulunacağı ve görevlilerin 
çalışma saatleri; bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte mevcut veya sonradan yapılacak Ku
ruma ait personel meskenlerinden faydalanma 
hakkı ve şekilleri Yönetim Kurulunca hazırla
nıp Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onayla
nacak yönetmeliklerle belirtilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
kuruluşu, personelinin kadro ve ücretleri, gö-

C. • Senatosunca kabul (»dilen metin 

yayın veya organizasyon işlerini yapanlara ser
best piyasa rekabeti dolayısiyle hizmette kal
maları için verilecek tazminat miktarı, 

b) Kurumun devamlı kadroları dışında mu
ayyen ihtisası gerektiren işlerde çalıştırılacak 
yerli ve yabancı uzmanların ücretleri, 

c) Yayın başına Kurumun içinden ve dışın
dan çalıştırılacak olanların ücretleri, 

ç) 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki hizmetler için ihtiyaç du
yulan 1 500 ve 1 750 lira ücretli kadroları, 

Yönetim Kurulu tarafından Devlet Personel 
Dairesi ve Maliye Bakanlığının mütalâasına uy
gun olarak hazırlanacak ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanının onayı ile yürürlüğe girecek bir 
yönetmelikle belli edilir. 

Bu maddenin (a) bendinin uygulanmasın
da 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci 
bendi tatbik olunmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 

Eski personelin müktesep hakları : 

GEÇİCÎ MADDE 4. — Kurumun kuruluşun
dan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en 
az beş yıl basan ile çalışarak tecrübe ve ihtisas 
sahibi oldukları Yönetim Kurulunca tesbit edi
lenler, Kurumdaki bir göreve atanmak için yük
sek öğrenim kaydının bu kanunda veya bu ka
nunun 47 nci maddesinde söz konusu yönetme
liklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu kayıt 
aranmaksızın atanabilirler. Ancak, bu hükümler 
Kurum Genel Müdürlüğü ve yardımcılıkları ile 
yüksek ihtisas istiyen diğer görevlere atanacak
lar hakkında uygulanamaz. 

M. .Meclisi (S . S*ıym : 455 c 2 mi ok ) 
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c) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hizmet
ler için ihtiyaç duyulan 1 500 ve 1 750 lira ücretli kadroları, bu bendin 2 nci fıkrası hükmü ile 
bağlı kalmaksızın tesbit edilebilir. 

(a) bendinin uygulanmasında 28 Şubat 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
2 nci bendi tatbik olunmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Eski personelin müktesep hakları : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kurumun kuruluşundan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en az 
beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve ihtisas sahibi oldukları Yönetim Kurulunca tesbit edilenler, 
Kurumdaki bir göreve atanmak için yüksek öğrenim kaydının 47 nci maddede söz konusu yönetme
liklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu kayıt aranmaksızın atanabilirler. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 455 e 2 nci ek ) 
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rev ve yetkileri ve özlük işleri ile ilgili yönet
meliğin Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onay
lanmasından önce, Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesi Başkanlığının görüşü alınır. 

Yürürlüğe giriş : 

MADDE 49. — Bu kanun, yayımı tarihin
den sonraki üç aylık sürenin bitimini takibe-
den ay başında yürürlüğe girer. Ancak, bu 
kanunun 4, 5 ve 9 ncu geçici maddeleri hüküm
leri, bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

C. Senatosunca kabul edilen metin 

tik yönetim kurulu secimi : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kurumun yönetim 
kurulunun kuruluşu, bu kanunun yayımı tari
hinden başlıyarak 3 ay içinde tamamlanır. Ge
nel Müdür de aynı süre içinde atanır. 

4 ncü maddenin sekizinci bendine göre yapı
lacak ilk seçim, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın bildirisi üzerine Radyo Dairesi ile sürekli 
olarak veya deneme mahiyetinde yayın yapan 
radyoların bulundukları yerlerde aynı günde ve 
saatte sözü geçen bendde nitelikleri belirtilen 
kimselerin toplanmaları suretiyle ve gizli oy ile 
yapılır. 

Seçime katılanların kendi aralarından seçe
cekleri üç kişilik bir kurul seçimi denetler ve 
sonuçlarını bir tutanakla belli ederek radyola
rın arasındaki en yüksek memurunun aracılığı 
ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderir. 

Bu tutanaklar Bakanlıkça birleştirilerek se
çim sonuçları tesbit edilir. En çok oy alanlar 
seçilmiş sayılır. İkiden fazla kişi aynı sayıda oy 
aldığı takdirde bunlardan nitelikleri aynı olan 
kimseler arasında ad çekilir. 

Yürürlüğe giriş : 
MADDE 49. — Bu kanun, yayımı tarihinden 

sonraki üç aylık sürenin bitimini takibeden ay 
başında, 4, 5 ve 10 ncu maddeleri hükümleri de 
bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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İlk Yönetim Kurulu seçimi : 

GEÇlCÎ MADDE 5. — Kurumun Yönetim Kurulunun kuruluşu, bu kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak üç ay içinde tamamlanır. Genel Müdür de aynı süre içinde atanır. 

Yönetim Kurulunun ilk kuruluşu, - Genel Müdür hariç - diğer üyelerinin belli olması ile tamam
lanmış olur. 

4 ncü maddeye göre seçilen îlk Yönetim Kurulu üyelerinin Kurum merkezine kadar harcırahları 
ile bu üyeleri seçmek için kurulacak seçici kurul üyelerinin harcırahları, bağlı oldukları daire, ida
re, ve kurum bütçelerinden; Harcırah Kanununa tabi bir kuruma mensubolmıyanlann harcırah
ları da Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Son hükümler 

Yürürlüğe giriş : 

MADDE 49. — Bu kanun, yayımı tarihinden sonraki üç aylık sürenin bitimini takibeden ay ba
şında; ancak, 4 ncü geçici maddesi, 5 nci geçici maddesi ve 10 ncu geçici maddesi hükümleri bu ka
nunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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(Karma Komisyona giden maddeler) 

Madde 

4 
11 
12 
14 
32 
40 
42 
46 

Kaim! 

103 
103 

92 
75 
77 
95 

100 
92 

Ret 

1 
5 
1 

— 
— 
— 

1 
3 

Çekimser 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Oya katılan 

105 
109 
94 
76 
78 
97 

103 
96 

DÖRDÜNCÜ KISIM BAŞLIftI 

Geçici 4 83 — — 83 
Geçici 5 79 1 — 80 

(BEŞÎNOÎ KISIM J3AŞLIÖI 

47 81 1 — 82 
49 76 1. — 77 

...... ^eave^ 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 455 e 2 rıci ek ) 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 457 ye | nci ek 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 

Meclisi Geçici Komisyon raporu (1 /544) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 328) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 10 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2886 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10 . 10 . 1963 gün ve 6827 - 39155 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25 . 10 . 1963 tarihli 
124 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş ve dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oya arz edilen maddeler ; 
Madde : 1. • ; . 
Madde : 2. 
Madde : 3. 
Madde ; 5, 

NOT : Açık oy neticesi dosyanın içindedir. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 17 . 12 . 1963 
Esas No: 1/544 

Karar No: 3 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz;, 13 Aralık 1963 günkü Birleşiminde Yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninde Cum-: 
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikleri, Hükümet adına Adalet Bakanlığı temsilcisinin huzurun^ 
da inceliyerek aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır. 

1. Kanun başlığında yapılan tadil uygun görülmüştür. 
2, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisince kabul edilmiş olan tasarının 1 nci maddesini değis^ 



~2 _ 
tirerek, tutuklandıktan veya yakalandıktan sonra haklarında kovuşturma yapılmasına veya son so
ruşturmanın açılmasına yer olmadığına veya beraetlerine karar verilenler ile mahkûm olup da tu
tuklu kaldığı süre hükümlülük süresinden fazla olan veya tutuklandıktan sonra sadece para ceza
sına mahkûm edilen kimselerin uğrıyacakları her türlü zararların da Devletçe ödenmeğini öngör
müştür. Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişikliğin, Millet Meclisince kabul edilen metnin, 
Anayasanın 14 ncü ve 30 ncu maddeleri hükümleri ile Anayasanın ruhuna aykırı düştüğü gerekçe
lerine dayandığı da, dosyanın ve tutanakların incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Anayasanın tutuklama ve yakalamaya dair 30 ncu maddesinin son fıkrası, tazminat verilmesi 
mecburiyetini, sadece, Anayasanın bu maddesinin daha önceki fıkralarındaki emredici hükümlere 
aykırı olarak tutuklanan veya yakalananlar için vaz'etmektedir. Böylelikle, Anayasa, bunlar dı
şındakilere yukardaki hallerde tazminat ödenmesini engelliyen bir hüküm ihtiva etmemekle bera
ber, bu gibi hallerde tazminat ödenmemesiniıı derpiş edilmesine de lâfzının açıklığı ile cevaz ver
mektedir. Bir kanun maddesinin lâfzı yeter derecede açıkça, artık orada o kanun maddesinin ru
huna aykırılıktan bahsedilemiyeceği muhakkaktır. 

Anayasanın 14 ncü maddesi de, kişi dokunulmazlığının ancak kamu düzenini korumak gibi 
mülâhazalarla ve kanunda gösterilen hallerde ve hâkim kararı ile ihlâl edilebileceğini belirtmekte 
olup, kişi dokunulmazlığının bu tarzda ihlâlini. Anayasanın ne lâfzına, ne de ruhuna aykırı telâkki 
etmeye imkân yoktur. Nitekim, aşağıda gösterileceği veçhile, Millet Meclisi metninin 1 nci ve 8 nci 
maddelerinin Cumhuriyet Senatosu metninden farklı olarak kendilerine tazminat verilmesini kabul 
etmediği kimseler için kamu düzeni mülâhazaları ziyadesiyle varit bulunmaktadır. 

ÛBöyle olunca, yapılması 'gereken şey, Millet 'Meclislinden farklı alarak Cumhuriyet 'Senato
sunca tazminata hak kazandığı kabul edilen ibu kimselerin durumlarını, Devlettin kamu düze
nini ve asayişi koruma ve suçluluğu ve suçları önleme vazifesinin ve hakkaniyetin icapları mu
vacehesinde incelemekten ibarettir. 

MÜllet Meclisince kabul -olunan metinde, evvelâ, mahkûm olup da tutuklu 'kaldığı süre hüküm
lülük süresinden fazla olan kimselere; saniyen, tutuklandıktan sonra sadece para cezasına mah
kûm edilen kimselere ve salisen, tutuklandıktan veya yakalandıktan sonra faklarında korvuştur-
ma yapılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına veyaüıu't 'beraetlerine karar ve
rilenlerden (haklarındaki 'bu 'kararlar delilsizlik veya ehliyetsizlik sebeplerine dayananlara taızmi-
nat Ihaikkı tanınmamıştır; 

IBMnei ve ikinci hailende önemli olan ihusus, suçluluğun mevcudiyetidir. Suçluluğun mevcu
diyetti kesin mahkeme karariyle sato'it olduktan sonra o kimseye, suçunun ve suçluluğunun mey
dana çıkması için alınmış (bir tedbir (kararının uygulanması dolayısiyle (bir de tazminat vermek, 
Devletin kamu düzeninli ve asayişi korumak ve suçluluğu ve suçları önlemek vazifesini, suç ve 
suçluluğun pek düşük bir seviyede 'olmadığı memleketimizde, ciddî surette enigelliyebilir ve bu 
alanda adlî mekanizmanın çalışmasında vahîm tereddüt ve aksaklıklar yaratabilir. Üçüncü 
halde ise, tazminat verilmeyişi, hakkaniyet esaslarına bağlanmakta olup bu takdirde İra gibilere 
tazminat «verilmesinin kamu vicdanını rahaf.sız «etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bunun gibi, birinci 
ve ikinci hallerde de, suçun ve suçluluğun sabit olması takdirinde, mahkûm olmuş bulunan kim
seye 'bir de (tazminat verilmesinin kamu vicdanını rahatsız edeceği tabiîdir. 

Komisyonumuz, yukardaki müjâhaızallarla, Millet Meclisli metninin 6 nci /bendindeki şıkkın, 
Anayasanın 30 ricu maddesinin son fıkrasının emrini aşmakla 'beraber, tazminatı, adlî mercilerin 
tam ibir Vicdan (rahatlığı içinde verdikleri kovuşturma yapılmasına veya son soınışturmanın açıl
masına yer olmadığı veya Iberaet (kararlarının sâdır olduğu şıklara hasreden, şeklini, kem fert hak
larını koruyucu, hem de Devletlin kamu düzenini ve asayişi 'korumak ve su'ç ve suçluluğu önlemek 
vazifesini aksatmryaeak ve âmme vicdanının hakkaniyet duygularını zedelemiyecek bir hal çare
si olarak mütalâa eylemiş ve bu metin üzerinde ısrar edilmesini' tavsiye etmeye karaır vermiştir. 

8. Cumhuriyet Senatosunun 2 nci maddede yaptığı değişiklikle, 4 ncü fıkradaki «ağır ceza 
işlerini ıgören malhkeme» ibaresi «ağır ceza «lalh'kemeısi» terimliyle değiştirilmekle Iberalber, birinci 
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ibare maddenin ilik fıkırasında aynen muhafaza olunduğundan, bu değişiklik redaksiyon bakı
mından mahzurlu .görülmüştük. 

4. 3 neü maddenin uygulanmasında resmî ma'kamların mütalâasının alınmasında fayda, oldu
ğundan, 'komisyonumuz; Cumhuriyet (Senatosunca, hu maddede yapılan değişikliğü de uylgun 
görmemiştir. 

5. •Cumhuriiyet Senatosunca 5 nci maddede yapılan değişiklikler, 1 nci 'maddede yaptığı de
ğişikliklerin tabiî bir sonucu olduğundan hu değişiklilkler de 'komisyonumuzca uygun görülme
miştir. 

'6. Cumhuriyet Senatosunca 8 nci maddemin çıkarılması, 1 nci -maddede yaptığı değişiklikle
rin ıtalbiî bir sonucu olduğundan hu değişiklik de komisyonumuzca uygun sayılmamıştır. 

Gerçelkten, ikamın dairesinde yakalandıktan veya tu/tuklandılktan sonra delil yetersizliği veya 
ehliyetsizlik sebeplerine dayanmış olmaım'a'k şa'rtiyle haklarında 'kovuşturma yapdmasına veya 
sion tah'ki'katın açılmasına mahal olmadığına veya heraeitLerine 'karar verilerek serhest • foiraikila.ii 
kimselerden aynı cins suçtan tekrar mahkûm olanlar, itiiyadi su'çlular ve suç işlemeyi meslek veya 
maişet vasıtası hailine fgetJirenlerin tazminat hakkından! istifade ettirilmeleri, âmme vicdanının 
hakkaniyet duygularını zedeledikten gayrı, Devletin kamu düzenini ve asayişi korumdk ve suçu 
ve suçluluğu 'önlemek vazifesini görmesini ide eııgelliyecelkltir. 

7. Cumhuriyet 'Senatosu, Millet (Meclisi metninin 9, 10 ve 11 nci maddelerinlin numaralarını, 
sırasiyle 8, 9 ve 10 olarak değiştirmiştir. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi
nin çıkarılmasını uygun saymadığı cihetle, (bu değişikliklere de katılamamıştır.-

'8. Anayasanın 7 nci geçici «raddesine tabi (kanun taşanlarından birine aidolduğu cihetle 
işlbui raporumuz, Oenel (Kuralda diğer hütün işlere takdimen öncelikle 'görüşülmek: üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Geçici 'Komisyon Başkamı ISözcü 
Malatya îstanibuJ 
A. Ak§it C. Kırca 

Bu Rapor Kâtibi 
Eskişehir 

Ş. Asbuzoğlu 

tstanhul 
S. Vardarlı 

imzada hazır bulunamadı 

Kayseri 
M. Göker 

imzada hazır bulunamadı 

Kütahya 
S. Sarpaşar 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere taz
minat verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1. Anayasa ve diğer kanun
larda gösterilen hal ve şartlar dışında yakala
nan veya tutuklanan veyahut tutukluluklarının 
devamına karar verilen; 

2. Yakalanma veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen hildirilmiyen; 

3. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni 
süresi içinde (hakim önüne çıkanlmıyan; 

4. Hâkim önüne çıkarılmaları içiiı kanun-

OUMHURlYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere 
tazminat verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunda gösterilen hal ve 
şartlar dışında yakalanan veya tutuklanan ve
yahut tutukluluklarının devamına karar veri
len; yakalanma veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; yakalanıp veya tutukla
nıp da kanuni süre içinde hâkim önüne çıka
nlmıyan veya hâkim önüne çıkarılmaları için 
kanunda belirtilen süre geçtikten sonra hâkim 
karara olmaksızın hürriyetlerinden yoksun kılı-
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da belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı 
olmaksızın Ihürriyetlerinden yoksun kılman; 

5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu du
rumları yakınlarına hemen bildirilmiyen; 

6. Kanun dairesinde yakalandıktan veya 
tutuklandıktan ısonra delil yetersizliği veya eh
liyetsizlik sebeplerine Idayanmış olmamak par
tiyle, haklarında kovuşturma yapılmasına veya 
son tahkikatın açılmasına mahal olmadığına 
veya beraetlerine karar verilerek serbest bıra
kılan ; 

Kimselerin, uğradıkları her türlü zararlar 
bu kanun hükümleri dairesinde Hazinece öde
nir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı se
beplerle zarara uğrıyanlar, haklarında kendi
lerine zarar veren işlemlerin yapılmasına esas 
olan iddialar sebebiyle açılan dâvalar sonun
da verilen kararların kesinleştiği veya bu id
diaların mercilerince (karara bağlandığı 'tarih
ten itibaren üç ay içinde, ikametgâhlarının bu
lunduğu mahal ağır ceza işlerini gören mahke
meye bir dilekçe ile başvurarak uğradıkları 
her türlü zararın tazminini istiyebiJirler. 

Dilekçede, zarar talebinde bulunan kimse
nin açık adresinin, sarara sebebiyet verdiği ile
ri sürülen muamelelerin özetinin, zararın isti-
nadettiği sebepler file sübut delillerinin ve 
talebolunan her türlü zararın neden ibaret 
bulunduğunun yazılı olması ve sübut (delille
rinin dilekçeye bağli olarak verilmesi lâzım
dır. 

Yukarıki fıkrada yazılı hususları ihtiva et-
•miyen dilekçe mahkeme karan ile reddolunur. 

Tazminat talebine esas olan işlem işi hük
me bağlıyan ağır ceza mahkemesince yapılmış 
ise, bu talebi incelemeye yetkili mahkeme en 
yaJkttı yer ağır ceza işlerini gören mahkemedir. 

MADDE |3. — ikinci maddede yazılı [yetkili 
mahkeme, zarar istemine dair dilekçe üzerine, 
üyelerden birisini işin incelenmesi ile (görevlen
dirir. Görevlendirilen üye, ilk önce, istemin 
kanuni süre içinde yapılmış olup olmadığını 
inceler, istem, süresi içinde yapılmış ise /gö
revli üye, hüküm ve karar dosyasını »lîldırtmak 
her türlü incelemeleri yapmak ve gerekiyorsa, 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

nan, yakalanıp veya tutuklanıp da bu durum
ları hemen yakınlarına bildirilmiyen, tutuklan
dıktan veya yakalandıktan sonra haklarında 
kovuşturma yapılmasına veya son soruşturma
nın açılmasına yer olmadığına veyahut beraet
lerine karar verilen; mahkûm olup da tutuklu 
kaldığı süre hükümlülük süresinden fazla olan 
veya tutuklandıktan sonra sadece para cezası
na mahkûm edilen kimselerin uğrıyacakları 
her türlü zararlar bu kanun hükümleri daire
sinde Devletçe ödenir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı se
beplerle zarara uğrıyanlar, haklarında kendi
lerine zarar veren işlemlerin yapılmasına esas 
olan iddialar sebebiyle açılan dâvalar sonun
da verilen kararların kesinleştiği veya bu İd
diaların mercilerince karara bağlandığı tarih
ten itibaren 3 ay içinde, ikametgâhlarının bu
lunduğu mahal ağır ceza işlerini gören mahke
meye bir dilekçe ile başvurarak uğradıkları 
her türlü zararın tazminini istiyebilirler. 

Dilekçede, zarar talebinde bulunan kimse
nin açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği 
ileri sürülen miuamelelerin özetinin, zararın Isti-
nadettiği sebepler ile sübut delillerinin ve ta
lebolunan her türlü zararın neden ibaret bu
lunduğunun yazılı olması ve sübut delillerinin 
dilekçeye bağlı olarak verilmesi lâzımdır. 

Yukarıki fıkrada yazılı hususları ihtiva et-
miyen dilekçe mahkeme kararı ile reddolunur. 

Tazminat talebine esas olan işlem İşi hük
me bağlıyan ağır ceza mahkemesince yapıl
mış ise, bu talebi incelemeye yetkili mahkeme 
en yakın yer ağır ceza mahkemesidir. 

MADDE 3. — ikinci maddede yazılı yet
kili mahkeme zarar talebini havi dilekçe üze
rine, üyesinden birini işin incelenmesine me
mur eder. işe memur edilen üye evvelemirde 
talebin kanuni süre içerisinde yapılmış olup 
olmadığını tetkik eder. Talep süresi içinde ya
pılmış ise, hüküm ve karar dosyasını celp ve 
lüzumlu her türlü tetkikatı yapmak ve icabm-
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tazminat isteminde bulunandan da izahat almak 
suretiyle delilleri topladıktan sonra, yazılı dü
şüncesini bildirmesi için evrakı Cumhuriyet 
Savcılığına ve defterdarlığa veya mal müdür
lüğüne gönderir. 

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının ve def
terdarlığın veya mal müdürlüğünün yazılı mü
talâası üzerine dusuşma yapmaksızın [karannı 
verir. 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden bağlıya
rak bir hafta içinde temyiz yoluna başvurula
bilir. 

MADDE 5. — Kanun dairesinde yakalan
dıktan veya tutuklandıktan sonra, delil yeter
sizliği veya ehliyetsizlik sebeplerine dayanmış 
olmamak şartiyle halklarında ıson soruşturma
nın açılmasına veya kovuşturma yapılmasına 
yer olmadığına karar verilmesi sebebiyle taz
minat alanlardan aynı işten dolayı haklarında 
yeniden dâva açılanlara; beraet kararı sebe
biyle tazminat alanlardan beraet hükmü aley
hine |iadei muhakeme talebinin kabulü ile hak
larında yeniden duruşma icrasına karar veri
lenlere ödenen tazminat miktarmca Hazine ta
rafından o şahsın lemvali üzerine ihtiyati haciz 
vaz'olunur. Dâva sonunda şahıs beraet ettiği 
takdirde ihtiyati haciz kalkar. Mahkûm olduğu 
takdirde ayrıca Ihükme ihtiyacolmaksızın Hazi
nece haciz paraya çevrilir. 

MADDE 8. — ^.jm cins suçtan mahkûm 
olanlar, itiyadi isuçlular ve suç işlemeyi meslek 
Veya maişet Vasıtası haline getirenler, bu ka
nunun 1 nci maddesinin 6 ncı bendi hükümle
rinden faydalanamazlar. 

MADDE 9. — Yabancı Devlet tâbiiyetinde 
bulunan kimseler hakkında bu kanunun uygu
lanması, o ; Devletin Türk vatandaşlarına aynı 
esasları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yiirürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ı Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metni 

da tazminat talebinde bulunandan da izahat 
almak suretiyle delileri topladıktan sonra ya-

I al ı düşüncelerini bildirmesi için evrak C. Sav
cılığına verilir. 

Mahkeme C. Savcısının yazılı mütalâası 
üzerine duruşma yapmaksızın kararını, verir. 
Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

MADDE 5. — Haklarında kovuşturma ya
pılmasına veya son soruşturmanın açılmasına 
yer olmadığına karar verilmesi sebebiyle taz
minat alanlardan aynı işten dolayı haklarında 
yeniden dâva açılanlara; beraet kararı sebe
biyle tazminat alanlardan beraet hükmü aley
hine iadei muhakeme talebinin kabulü ile hak
larında yeniden duruşma icrasına karar veri
lenlere ödenen tazminat, hükme hacet kalmak
sızın Hazineye geri alınır. 

Aynı işten dolayı açılan dâva veya mahke
menin iadesi suretiyle duruşma icrasına karar 
verilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda 
beraete hükmolunması halinde tazminat talebi 
hakkı yeniden doğar. 

MADDE 8. — Yabancı Devlet tâbiiyetindd 
bulunan kimseler hakkında bu kanunun uygu-
lanması, o devletin Türk vatandaşlarına ayni 
esasları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihindd 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(teçici Komisyonun tavsiyeleri 

Kanım .başlığı — Geçici Komisyon, tasarının 'başlığında Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
sildiğin benimsenmesini tavsiye -etmektedir» 

MAJDDE 1. —. Geeiöi Komisyon, Cumhuriyet (Senatosunca yapılan değişikliğin benims«nmje<me-
sini tavsiye letroektediır. " 

MADDE 2. — Geçici ıKomisyon, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin benijtnsmmemesi-
hi tavsiye etmektedir; 

MADDE 3. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet ıSematosunca yapılan değişikliğin 'beriiimıserimıem.e-
sini tarvsiye etmektedir* 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir; 

MADDE 5. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği^Miğin beniımsenımeme» 
»ini (tavsiye etmektedir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir, 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir, 

MADDE 18. — • Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca bu maddenin metinden çıkartılması
nın' benimsenmemıeisini tavsiye etmıelktedir. 

MADDE 9. — Goçiei Komisyon, bu maddenin numarasının Cumhuriyet Senatosunca değiştiril
mesinin benimsenmemesini tavsiye etmektedir. 

MADDE 10. — Geçici Komisyon,' Cumhuriyet ıSematosunca 'bu maddenin numarasının değişti
rilmesinin ibeniimsenmelnesini tavsiye etmektedir. 

MADDE 11. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca bu maddenin numarasının değiştiril
mesinin benimsenm'eımesini tavsiye etmektedir. 
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