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Yeni radyo istasyonlarının kurulması,
Ankara İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26.XII.1952
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

Yeni radyo istasyonları kurulması hakkında kanun tasarısının gerekçesi
Memleketimizdü yeni radyo istasyonları kurulması ve Ankara İstasyonunun tevsi ve takviyesi
için Hükümete gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında salâhiyet verilmesini temin
etmek üzere hazırlanıp Yüksek Meclise takdim edilmiş olan kanun tasarısının istinat ettiği mu
cip sebepler aşağıda arz ve izah edilmiş bulunmaktadır :
1. Halkın fikrî ve bedii zevk içinde dinlenip eğlenebilmesi ve umumi kültür seviyesinin yük
selmesi hususlarında dünyanın her yerinde radyolardan âzami istifade temin edildiği malûmdur.
Memleketimizde mevcut radyo istasyonlarının sayısının artırılması, bir taraftan bu maksadın te
minine yarıyacak, bir taraftan da memleket içinde radyoların iyi dinlenmesini Bağlıyacaktır. Rad
yoların ses intişar sahaları muayyen olduğuna göre, lâtif ve rahat bir dinleme temini için mu
ayyen saha ve mıntıkalara münhasır bölge radyoları kurulması fennî bir zaruret teşkil etmektedir.
Memleketimizin sahası 767 119 kilometre kare olduğu halde memleket içi " yayını yapan esaslı
ancak iki radyomuz vardır; aşağıdaki rakamlar bizden küçük olan başka memleketlerdeki durum
Ç; e ?
hakkında .bir fikir vermek üzere arzolunur.
'
Mesahası 110 842 kilometre kare olan Bulgaristan'da dört, 132 402 kilometre kare olan Yu
nanistan'da dokuz radyo istasyonu vardır. Yunananistan'da ayrıca altı radyo istasyonunun inşa
atı da bitmek üzeredir. Mesahası 237 520 kilometre kare olan Romanya'da sekiz, 93 000 kilometre
kare genişliğindeki Macaristan'da altı, 256 588 kilometre kare genişliğinde olan Yugoslavya'da
yirmi bir uzun veya orta dalgalı radyo istasyonu çalışmaktadır. 301 000 kilometre kare genişliğin
deki İtalya'da yetmiş beş, 41 000 kilometre kare genişliğindeki İsviçre'de yedi istasyon vardır.
Mısır'ın Avrupa bölgesine dâhil sayılan Şimalinde beş, İsrail'de altı, Pakistan'da yirmi beş
radyo istasyonu memleket içine yayın yapmaktadır.
Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika gibi memleketlerdeki rakamlar tabiatiyle çok daha yük-
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Yabancı memleketlerde radyo yayınlarının memleket içinde iyi ve rahat dinlenilebilmesi için
memleket muhtelif bölgelere ayrılarak bunların her birinde Mr veya mütaaddit radyo istasyonu
yaptırılmaktadır; bu istasyonlar kendi belgeleri içinde ayrı ayrı programlar neşrettikleri gibi fen
nî tertibatla birbirlerine bağlanarak şebeke Mimde müşterek ve bütün memlekete şâmil program^lar da yayınlamaktadırlar.
Radyoların iyi dinlenme imkânları ve sahalarının 1 genişliği, fennî tesisatın mükemmeliyet^ ve;
takati, frekansı, arazinin toprak nakliyatı, gece ve gündüz,, mevsimler, aynı kanal ve mücavir
kanallar frekanslarında çalışan radyo istasyonlarının karışma; mertebesi gibi çaşitli faktörlerin
tesiri altındadır. Binaenaleyh millî radyo yayınlarımızın memleketin her tarafında iyi dinlenme
si meselesini halletmek, bizde de diğer memleketlerin gittiği yolda yürümekle mümkün olacağı
gün geçtikçe çok daha bariz bir surette görülmektedir.
Memleketimizin muhtelif bölgelerinde radyo istasyonları kurulması, o bölgelerdeki geniş halk
kütlesinin ve okul çağı dışında bulunanların radyo vasatasiyle öğretim ve eğitime tâbi tutulmasını
da mümkün kılacak, bu suretle halkın kalkınmasını sağlama yolundaki ileri hamlelere bir yenisi
daha ilâve edilmiş olacaktır.
Bu cümleden olarak şimdilik Şark vilâyetlerimizde en az iki radyo istasyonunun
fcarulması
Millî Eğitim, Tarım ve Sağlık bakanlıklariyle iş birliği yapılarak geniş kütleye hitabeden iadyo
ile eğitim ve öğretim programları hazırlanmasına fırsat ve imkân verecektir.
Bu istasyonların çalışmalarını kolaylaştırmak için nüfus kesafetini haiz muntazam işliyen elek
trik tesisatına sahip, coğrafi durumu müsait şehirlerde kurulması birinci
derecede gm önünde
tutulacak noktalardan biridir. Doğu vilâyetlerimizde kurulması düşünülen istasyonlardan başka
Batı vilâyetlerimizin durumu da üzerinde durulması icabettirmektedir.
Evvelce îzmir Belediye
since kurulmuş olup halen Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan İzmir
Radyosu gayet küçük, tesisatı bakımından iptidai ve ihtiyaca cevap vermekten uzak bulunmak
tadır. Batı Anadolu'nun radyo yayımlarını lâtif ve iyi şekilde dinliyebilmesini
sağlamak için
burada da birden fazla radyo istasyonu inşası lüzumlu ise de şimdilik 50 kilovat takatinde ve orta
dalgada çalışacak bir istasyon yaptırılması, ikinci istasyon inşasının sonraya ve ileri imkânların
müsaadesine bırakılması zaruri görülmektedir.
2. Ankara Radyosu inşaatına 1935 yılında başlanılmış bu inşaat, 1938 yılında bitirilmişti.
Radyo dünyasında her gün yeni keşiflerle ilerlemeler kaydedilmiş ve edilmekte bulunduğundan
bu istasyonumuzun da bugünün ihtiyaçlarına gör e takviyesi zaruridir. Bu radyoda eski sistemle
işliyen bâzı cihazların bugünkü sistemle işliyen cihazlarla tebdili ve yeni südyolar ilâvesi gerek
mektedir. Ankara Radyosunda yapılacak tadilât V e ilâveler Doğu vilâyetlerimizde tesis edilecek ye
ni radyolarımızın programlarım buradan beslemek bakımından da faydalı olacaktır.
3. Mütehassısların yaptıkları tetkik ve hesaplara göre, memleketimizde orta dalga üzerinde
çalışacak ellişer kilovat takatinde üç radya ista S onu kurulması ve Ankara Radyosunun takviyesi
için yapılacak inşaat ve tesisat takribi olarak on beş milyon liraya mal olacaktır. Bu rakamdan
takriben iki buçuk milyon lirası hariçten getirilecek makine ve alâtm memlekete ithali için öden
mesi gereken Cfümrük ve muamele resmi tutarıdır; geri kalan on iki buçuk milyon liralık umumi ve
tahminî keşif bedelinin muhtelif firmalar arasında açılacak eksiltme neticesinde daha ziyade
düşmesi de mümkündür.
4. Şark vilâyetlerimizde rahat bir dinleme temin edilebilmesi için en az iki istasyon inşasının
zaruri olduğu bu takat ve kuvvette istasyonlardaki ses intişar sahalarmın harita üzerinde bilhesap
tesbit edilmesiyle meydana çıkmıştır. Daha yüksek takatte istasyon inşa ettirerek istasyon sayı
sını bire indirmek fikri akla gelmekte ise de yapılan tetkikler ve hesaplar meselâ yüz,kilovat ta
katte bir radyo vericisinin inşa ve işletme masrafının takriben iki misli olmasına mukabil ses in
tişar sahasının elli kilovatlık istasyona nazaran ancak yüzde on beş nispeti kadar daha geniş oldu
ğunu, binaenaleyh ihtiyacı karşılamadığını göstermiştir.
Bugün için inşa ve tesisi zaruri görülen üç istasyonun ayrı ayrı ve birer birer inşası çeşitli
bakımlardan iktisadi ve pratik görülmediği içinüçünün birden inşası teklif olunmaktadır. Bun( S. Sayısı : 244 )

ların üçünün birden inşasında gerek ekonomik, gerekse işletime ve idare bakımlarından* oüyük
faydalar vardır. Büyük yekûn tutan ihale bedellerindeki yüzde tenzilât miktarı dahi büyük ola
caktır. Beraber yapılan istasyonların anten tesisi, kablo ferşi, muayeneleri ve istasyon montajı
için getirilen mütehassıslar (ki bunların geliş, dönüş ve saire masrafları daima Hükümete ait ol
maktadır ) her üç istasyondaki işleri birden tedvir edeceklerinden mütehassıs sayısından, dolayısiyle paradan tasarruf edilecektir. Aynı firmaya, ihale edilen istasyonların yedekleri bir
birinin aynı olacağından bir istasyonun yedeği icabmda diğerlerine de yedeklik' edebilecek, dolayısiyle işletmede kolaylık sağlanacaktır.
Gerek malzemenin imal ve teslimi, gerekse binaların inşaatı, makine ve alâtın bu binalar
içine yerleştirilmesi iki yıllık bir zamana mütevakkıf bulunımaktadır. Bu sebeple Yüksek Mec
lise takdim olunan kanun tasarısı gelecek yıllara geçici tahhütlere girebilmes için Başbakanlığa
yetki verilmesini tazammun etmektedir.
Yeni radyoların inşası için düşünülen iş programına göre 1953 yılında bir yandan binalar yapı
lacak, bir yandan gerek radyo evlerinde gerekse verici istasyonlarda bulunması icabeden malzeme
nin heyeti umumiyesi sipariş edilecektir. Bu yıl içinde bina inşaatının mühim bir kısmı ikmal olu
nacak, radyo evlerindeki stüdyoların akustik tretmanını temin edecek malzeme, havalandırma tesi
satı malzemesi ve bina inşası esnasında yerlerine konulması gereken diğer malzeme temin olunacak
tır. Bu bakımdan 1953 yılı içinde tediyesi gereken kısım 1954 yılma nazaran az olacaktır. 1953 yılı
içinde bina inşaatına ve tesellümü mümkün olacak malzemeye ait bedeller ödenecektir. 1954 yılında
ise gerek radyo evlerine ve gerekse verici istasyonlara ait bilcümle malzeme teslim ve monte edilerek
bedellerinin ödenmesi iktiza edecektir. Bu itibarin 3 radyonun heyeti umumiyesi; inşaat ve tesisat
bedeli olarak tasavvur ve hesap edilen bedelin büyük kısmının 1954 Bütçesinden karşılanması gere
kecektir.
Memleketimizde evvelce yaptırılmış olan radyo istasyonlarının inşası keyfiyet ve muameleleri
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ve tadilleri hükümlerinden müstesna tutulmuş
tur. Yabancı memleketlerden temini zaruri olan ve kendisine mahsus birçok hususiyetleri bulunan
radyo istasyonu tesisat ve inşaatının teminini kolaylaştırmak üzere bundan evvelkiler gibi 2490 sa
yılı Kanun ve tadilleri hükümlerine tâbi tutulmaması icabetmektedir.

içişleri Komisyonu rapora
T. B. M. M.
İçişleri Komisyonu
Esas No. 1/542
Karar No. 40

14 . II . 1953

Yüksek Reisliğe
Yeni radyo istasyonlarının kurulması, An
kara İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki kanun lâyihası, Hükümet temsilcile
rinin iştirakiyle, komisyonumuzda tezekkür
edildi.
Halkın fikrî, bedii ve umumi kültürüne hiz
met gayesiyle Ankara Radyo İstasyonunun tev^
sii ve yeniden tesisi derpiş edilen radyo istas
yonları hakkındaki kanun lâyihası gerekçesin
de belirtilen ihtiyaçlar ve buna mütaallik bü
tün teferruat tetkik edildi

15 milyon sarfı ile meydana getirilecek olan
bu müesseselerin temin edeceği faideler de bü
tün vuzuhu ile tebellür ettikten sonra, 1, 3 ve
4 neü maddelerde yapılan kelime değişiklik
leri ile Hükümet metni aynen kabul edildi.
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunuluî.
İçişleri Ko. Reisi
Edirne
R. Nasuhioğlu
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Reis Vekili
Bursa
N. Yılmaz

—4—
Bu. R. Sözcüsü
Balıkesir
8. Başkan
Afyon Karahisar
Bursa
A. Veziroğlu
R. Aylar
Çoruh
Çorum.
Z. Ural
B. Koldaş
klmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı

Kâtip
Muğla
Y. Başar
Bursa
A. Erozan
Intanbul.
C. Türkgeldi

Kastamonu
Kırklareli
Kütahya
F. Keçecioğlu
F. Üstün
Y. Aysal
Kütahya
Niğd«
Ordu
B. Besin
F. Ecer
F. Boztepe
Trabzon
Yozgad
Görüşüm mahfuzdur
A. Doğan
Ü. Orhon
İmzada bulunamad]
Zonguldak
A. Yurddbayrak

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/542
Karar No. 43

28 .11.1953

Yüksek Reisliğe
Memleketimizde yeni radyo istasyonlarının
kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun tevsi
ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhü
de girişilmesi hakkında Hükümete salâhiyet
verilmesini temin eden kanun lâyihası İçişleri
Komisyonu raporu ile birlikte komisyonumu
za tevdi edilmiş olmakla Maliye Vekâleti ve
Basın - Yayın Umum Müdürlüğü mümessilleri
nin de huzuriyle görüşülüp incelendi.
Memleketin umumi kültürüne hizmet ga
yesiyle Ankara Radyo İstasyonunun tevsi ve
yeniden radyo istasyonları tesisi maksadını
istihdaf eden lâyiha, esbabı mucibesindeki se
beplere, ve komisyonda verilen izahata göre
yerinde görülmüş, başlık aynen ve birinci mad-

de İçişleri Komisyonunca yapılan değişiklik
lerle aynen, ikinci madde Hükümetin teklifi
veçhile aynen, üçüncü ve dördüncü maddeler
İçişleri Komisyonunun değiştirdiği veçhile.ay
nen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolünur.
Maliye Ko.
Reisi
Sözcü
Kâtip
Rize
Siird
Zonguldak
/. Akçal
M. D. Süalp
F. Açıksös
Amasya
Kocaeli
Seyhans
H. Koray
E. Alican
Z. Akçalı
Yozgaıd
Yozgad
H. Tathoğlu
F. Nizamoğlu

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No : 1/542
Karar No : 98

30 . VI . 195S

Yüksek Reisliğe
Yeni radyo istasyonlarının kurulması, Anka
ra Radyo İstasyonunun tevsi ve takviyesi için
gelecek yıllara sâri yüklenmelere girişilmesi
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâle
tin 28 . I . 1953 tarihli ve 6/177 sayılı tezke-

resiyle gönderilen kanun lâyihası İçişleri ve
Maliye komisyonları raporlariyle birlikte ko
misyonumuza havale olunmakla Maliye Vekâleti
temsilcisi ve Basın - Yayın ve Turizm Umum
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi.
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Kanun lâyihası; Hükümet gerekçesinde de
tafsilen izah olunduğu üzere tcra Vekilleri He
yetince kararlaştırılacak yerlerde kurulacak rad
yo istasyonlarının inşa, tesis ve teçhizi ile An
kara Radyo istasyonunun tevsi ve ıslahı için
(15) milyon liraya kadar gelecek senelere sâri
taahhütlere girişmek üzere Başbekile salâhiyet
verilmesini istihdaf etmektedir.
Komisyonumuzda cereyan eden müzakere sı
rasında vâki sualler üzerine Hükümet mümessil
lerinin verdikleri izahata nazaran bu salâhiyet
kanuniyle memleketimizde . ikisinin Şark ve
birisinin Garp vilâyetlerimizde olmak üzere ye
niden üç radyo istasyonu kurulacağı ve ayrıca
Ankara Radyo istasyonunun da tevsi ve ıslah
edileceği ve esasen bu maksatla 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin Basın - Yayın ve Turizm Umum
Müdürlüğü kısmının 741 nci (Radyo istasyon
ları yapımı her türlü masrafları)
faslına
(3 094 710) lira konulmuş olduğu anlaşılmış
tır.
Memleketimizde muhtelif bakımlardan yeni
radyo istasyolarının kurulmasının lüzum ve
ehemmiyeti gerek Hükümetin mucip sebeplerin
de, gerek lâyihayı bidayeten tetkik eden komis
yonların raporlarında etrafiyle izah edilmiş ol
duğundan komisyonumuz bu mucip sebeplere is
tinaden kanuni lâyihasını esas itibariyle muva
fık görmüş ve Maliye Komisyonunun hazırladığı
metin üzerinden maddelerin müzakeresine geç
miştir.
Maliye Komisyonunun hazırladığı birinci
madde de gelecek yıllara geçici olarak girişilebi
lecek taahhütlerin âzami haddi (15 000 000 lira
olarak tesbit ve teklif edilmiş ise de lâyiha ile
derpiş olunan hizmetin tamamının (15 000 000)
lira ile kabili tahakkuk bulunduğu ve 1953 yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin Basın ve Yayın ve Turizm Umum
Müdürlüğü kısmının 741 nci faslına bu maksatla
(3 094 710) lira tahsisat konulmuş olup senesi için
de derhal sarfı mümkün bulunan bu para için
ayrıca gelecek yıllara geçici taahhütlere girişe

bilmek salâhiyetine lüzum olmadığı anlaşıldığın
dan madde metnindeki (15 000 000) liralık had
(13 000 000) liraya indirilmiş ve üzerinde bâzı
ifade değişiklikleri de yapılan birinci madde bu
suretle kabul edilmiştir.
İkinci madde Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir.
Birinci maddede mevzuubahs edilen radyo
istasyonlarının inlşa ve tesisleri sırasında, teknik
bâzı elemanların istihdamları zaruri olduğu anla
şılması üzerine bu hususun temini için yukarda
zikredilen 741 nci fasıldan (50) bin liranın tenzili
ile ( A / l ) işaretli cetvelin aynı kısmında (geçici
hizmetliler ücreti) adiyle yenjden açılacak 203
ncü fasla fevkalâde tahsisat olarak nakledilmesi
ve aynı zamanda bu faslın 1953 yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı (E) işaretli cetvele
eklenmesi birinci ve ikinci geçici maddeler olarak
komisyonumuzca yeniden hazırlanmıştır.
3 ncü maddesi Maliye Komisyonunun değiştîrişi veçhile aynen, dördüncü maddesi ise şek
len değiştirilmek suretiyle kabul olunan kanun
lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek
üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Bursa,
K. Yılmaz
Kâtip
Sivas
H. İmre
Çanakkale
K. Akmanlar
Diyarbakır
M. Ekinci
istanbul
AS». Oran
Mardin
R. Erten

Reisvekili
Giresun
M. Şener
Ankara
M. Ete
. Diyarbakır
Y. Azizoğlu
Elâzığ
Ö. F. Sanaç
Konya
R. Birand
Ordu
R. Aksoy

Sözcü
istanbul
İT. Hüsman
Antalya
A. Sartoğlu
Diyarbakır
M. R. Bucak
Eskişehir
A. Potuoğlu
Konya
M. Â. Ülgen
Seyhan
8. Barı
Siird
B . Erden

Seyhan
C. Türk
imzada bulunamadı
Trabzon
8. F. Kalayctoğlu
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUmjN

DEĞİŞTİRİŞİ

Yeni radyo istasyonlarının
kurulması, Ankara
İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere
girişilmesi
hakkında
kanun tasarısı

Yeni radyo istasyonlarının
kurulması, Ankara
İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
kanunî

MADDE 1. — Bakanlar Kurulunca (kararlaş
tırılacak yerlerde yeniden kurulacak radyo is
tasyonları inşa, tesis ve teçhizi ve Ankara Rad
yo İstasyonunun tevsi ve ıslahı için (15 000 000)
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye Başbakan yetkilidir.
Bu madde gereğince girişilecek yüklenme
ler karşılığı her yıl Basın - Yaym ve Turizm
Genel Müdürlüğü Bütçesinde açılacak özel bir
bölüme konulur.

MADDE 1. — İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılacak yerlerde yeniden kurulacak rad
yo*-istasyonları inşa, tesis ve teçhizi ve Ankara
Radyo
İstasyonunun
tevsi ve ıslahı
için
(15 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici
yüklenmelere girişmeye Başvekil yetkilidir.
Bu madde gereğince girişilecek yüklenmeler
karşılığı her yıl Basın - Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü Bütçesinde açılacak özel bir bölüme
konulur.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanuniyle eık ve tadilleri hü
kümlerine tâbi değildir.

MADDE 2. — Hükümetin
aynen kalbul edilmiştir.

ikinci

MADDE 3. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı tarihinde

MADDE 3.
meriyete girer.

neşri

(MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan ve
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Dışişleri B. V.
A. Menderes
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
O. §. Çiçekdağ
M. Alakant
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
ve Sa. ve So. Y. B. V.
S. Kurtbek
E. Menderes

MADDE 4.
yeti yürütür.
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Bu kanun

maddesi

tarihinde

Bu kanunu İcra Vekilleri He-

—7 MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ

[

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ

Yeni radyo istasyonlarının kurulması, Ankara
İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
Kanun

Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara
Radyo istasyonunun tevsi ve takviyesi için gele
cek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkın
da kanun lâyihası

MADDE 1. — İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılacak yerlerde yeniden kurulacak radyo is
tasyonları inşa, tesis ve teçhizi ve Ankara Radyo
İstasyonunun tevsi ve ıslahı için (15 000 000)
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye Başvekil yetkilidir.
Bu madde gereğince girişilecek yüklenmeler
karşılığı her yıl Basın - Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir bölüme
konulur.

MADDE 1. — İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılacak yerlerde yeniden kurulacak rad
yo istasyonları inşa, tesis ve teçhizi ve Ankara
Radyo İstasyonunun tevsi ve ıslahı için
(13 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici
taahhütlere girişmeye Başvekil salahiyetlidir.
Bu madde gereğince girişilecek taahhütler
karşılığı her yıl Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Basın - Yayın ve
Turizm Umum Müdürlüğü kısmında hususi bir
fasla konulur.

MADDE 2. — Hükümetin teklifi veçhile ay

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

nen.

»

GEÇİCİ MADDE 1. — 1953 Malî yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaret
li cetvelin Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü kısmının 741 nci (Radyo istasyonları ya
pımı her türlü masrafları) faslından (50 000)
lira aynı kanuna bağlı (A/l) işaretli cetvelin
Baın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlü
ğü kısmında (gerici hizmetliler ücreti)
adiyle yeniden açılan 203 ncü fasla fevkalâde
tahsisat olarak nakledilmiştir.
GEÇİCİ MADDE. 2. — 1953 Malî yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (E) işaretli
cetvele Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdür
lüğü başlığı altında 203 ncü (geçici hizmetliler
ücreti) faslı eklenmiştir.
MADDE 3.
riyete girer.

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4.
yeti yürütür.

Bu kanunu İcra Vekilleri He-

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

( S . Saj^ı : 244)
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Hü.
Maliye Bakam
H. Polatkan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. îleri
K. Zeytinoğlu
Eko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakam
Dışişleri Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Tarım Bakanı
N. ÖJcmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı ve Eko.
T. Üresin
ve Tic. B. V.
8. Ağaoğlu
İşletmeler Bakanı ve
Güm. ve T. B. V.
S. Ytrcalt

( S. Sayısı : 244 )

