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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İslam Barış Komitesinin 4 - 7 Haziran 19812 ta
rihleri arasındalki Cidde'de yürüteceği çalışmalara ka
tılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek olan : 

©aşlbakan Büllend Ulusuma, Devlet Balkanı ve 
Başlbakan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın; 

Dışişleri ©akanı llfier Türiümen'e, Devlet Bakanı 
İlhan Öztrak'ın; 

VekiMilk ötmelerinin u'ygun görülmüş olduğuna 
dair Devlet Başkanlığı tezkereleri Genıel Kurulun 
bilgisinle sunuldu, 

Telisiz Kanunu Tasarısının görüşülmesi, Hükü
met Temsi'lcisinin Genel Kurulda Hazır bulunmama
sı nedeniyle bir sonraki birleşime ertelendi. 

I28.I6Jİ956 Tarih ve 7â6 sayılı Tapulama Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

114 Haziran 19812 Pazartesi günlü saat 14.00Ue top
lanmak üzere Birleşime saalt H6.>0lQfda son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başlkanvelkilli 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

'1. — Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zelkâi Ö'klte 
ve 58 arkadaşının, Atatürlk Akademisi Kanunu Tdk-
1M. {2/49) (Başkanlığa geliş tarihli : 9,i6,198t2) (Millî 
Eğitim (Esas) ve Bütçe - Plan Komisyonlarına : 
İH .6.19812) 

'2. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersinin, 74$ 
sıayılı Türk Kanunu ıMiddenîsiniin '257 ncü Maddesi
ne Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 
(12/50) Balş'kanlığa geliş tarihi : 10,6.4 9®2) (Adalet 
Komisyonuna : Iİ4.6.,198I2) 

Raporlar 
3. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Talhisin Şalhinlkaya'nın, 
13.5,19711 Tarih ve 14012 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka

nuna Bir Geçici Madlde BMenmesine ilişkin Kanun 
TelkıLAfi ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (2/45) (Raporun Başkanlığa geliş ta
rihi !: 9.6.198i2) (S. Sayısı : Ü3i8) (Dağıtma tarihî : 
14.6.1982) 

)4. —• Danışma Meclisi Üyesi Yaivuz Allüop'un Ya
sama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tezke-
resi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/149) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi •: 14.6.1982) 

5. — 2.1.Iİ961 Tarihli ve <195 Sayılı Basın - İlan 
Kuru'mu Teşlkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu 
Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilme
sine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/1166) (İM. G. K. Devir) (S. Sayısı : 140) (Dağıta* 
tarihi : 14.6,19812) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGtL 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN— Sayın üyeler, Danışma Meclisimizin 105 inci Birleşimini açıyorum. 

TU. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

/. — Abdülbaki Cebeci'nin, ilaç sorunu ile ilgili 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci'nin gündem dışı söz 
isteği var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Haziran 

1982 günü yapılacak olan 105 inci Birleşiminde, ilaç 
sorununun çeşitli yönleriyle ilgili gündem dışı konuş
mama müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlarım; 
İzninizle bugün yurdumuzun yaşamsal sorunların

dan biri olan ilaç konusunu, yüksek bilgi ve ilgileri
nize sunmak için söz almış bulunuyorum. 

İlaç sorununu şu yönleriyle özetlemeye çalışaca
ğım : 

1. İlaç ekonomisi yönünden, 
2. Sağlık yönünden, 
3. İlacın sosyal yaşam alanındaki etkinlikleri 

yönünden. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi, bu çerçeve içinde, ilaç sorununu kısaca; 

plan, plan uygulaması ve yurttaşlar açısından yerini 
ve önemini anlatmaya çalışacağım. 

1. Haç ekonomisi açısından durum kısaca şöyle
dir : 

BAŞKAN — Değerli üyeler, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

Yurdumuzda bugüne değin bir ilaç ekonomisinin 
varlığına çeşitli nedenlerle yabancı kalınmıştır. Şöyle 
ki : Hacın aktif maddelerinin ucuzluk, yeterlilik, etki
lilik, çeşitlilik yönlerinden ekonometrisi yapılmamış
tır. 

İlacın aktif maddelerinin yurdumuzda yapılmama
sı için, ilaç monopolleri birtakım barajlar koymuşlar
dır. örneğin, fedakâr işçilerimizin 20 yıldan bu ya
na savaşımını v verdikleri ilaç fabrikası kurma çaba
ları, yakın zamanda amaca ulaşmış ise de bilinme
yen nedenlerle verimsiz ve bir - iki önemsiz ilaç ya
pımına bağlı kalmıştır. 

Başka bir örnek : İmalât sanayii içinde büyük ağır
lığı olan ilaç endüstrisi, kalkınma planında, bağımsız 
yerini alamamış, kimya sanayii içinde düşünülmüştür. 

İlacın dışalımında, ucuza mal etmek için, dış pi
yasa araştırmaları yapılmamış, İsviçre ya da Alman
ya gibi iki ülkeye bağımlı kalınmıştır. Oysa ilgililere 
göre, aynı maddeleri çok daha ucuza alabileceğimiz 
piyasalar bulunmaktadır. 

İlaç hammaddeleri yeterli ölçüde getirtilmemekte, 
zamanla daha çok pahalılaştıkça alım yoluna gidil
mekledir. Yeterli ölçüde alınanların ise bir kısmı kul-
lamlmayarak piyasaya daha pahalı sürülmek üzere 
saklanmaktadır. Bunların ikinci parti satışlarında dış
alım faturaları kontrol edilmemektedir. 

Ayrıca, aynı aktif maddeyi içeren ilaçların, aşırı 
olarak çeşitlendirilmesi, ilaç piyasasında birtakım spe
külasyonlara neden olmaktadır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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2. ilacın sağlık yönünden önemi : 
Durum özetle şu görünümdedir : Yaşamsal önem

de birtakım ilaçlar çeşitli nedenlerle kontrolsuz ola
rak piyasaya sürülmektedir. Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının öngördüğü «İlaç Kontrol Enstitüsü» 
henüz kurulmamıştır. İlaçların birçoğu bileşim hata
ları ya da eksiklik ve eskimişlik yönünden ölümlere 
kadar neden olabilmektedir. Kuşkusuz, kontrolün hem 
kimyasal, hem yönetsel yönden yapılması gerekmek
tedir. İlaç hammaddelerine özelliklerine göre belli sa
yıda ruhsat verilmesi, böylece aynı maddeden çok sa
yıda müstahzar yapımının önüne geçilmesi gerekli
dir. 

Birçok ilaçların zamanında satışa arz edilmemek 
ve dışalım konjonktürü yükselmelerini beklemek yo
luyla fiyat artışlarını sağlamak için yokluk yaratıl
maktadır. örneğin, hormon ilaçları, kalp ve kanser 
ilaçları, göz ilaçlarının bulunmaması yurttaşın çoğu 
kez yaşamına mal olmaktadır. Bunlardan insülin en 
başta geliyor. Şöyle ki : Metabolizma hastalıkları uz
manlarına göre yurdumuzda nüfusun % 2'si şeker 
hastasıdır ki, bu da 1 milyon kişi dolayındadır. Bu 
çaresiz hastalardan üçte biri, yani yaklaşık üçyüz bin 
kadarı, ancak insülin sayesinde yaşamını sürdürebil
mektedir. Bu kadar yaşamsal önemde olan bir ilaç 
dönemsel olarak piyasada kaybolmaktadır. Son iki ay 
içinde bütün eczanelerde insülin yokluğu birçok şeker 
komalarına neden olmaktadır. Bunların istatistiğini 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımız saptamalı ve 
açıklamalıdır. 

Başka bir örnek kanser ilaçlarıyla ilgilidir. Eczacı
larımızın anlattıklarına göre dışalımı yapılmayan kan
ser ilaçlarını kendi olanaklarıyla dışarıdan sağlayan 
yurttaşlarımızın bu ilaçları yurda geldiğinde sahiple
rinin ölülerini bulmaktadır. 

Son zamanlarda piyasada bol sayıda bulunan, ge
reksiz yere çeşitlendirilmiş kalp ilaçları (perzantin gi
bi) ise kalite kontrolundan yoksun bırakılmıştır. Kor
tizon maddesi ile göz tansiyonunda kullanılan ilaç 
maddesi Prokarpin'in de yokluğu zaman zaman has
taların ölümüne ya da körlüğüne neden olmaktadır. 

3. İlaçların sosyal yaşam alanındaki etkinlikleri 
yönünden ise şu zararlar ortaya çıkmaktadır : 

Eczanelerde herhangi bir ilacın bulunmaması pa
niğe neden olmakta ve yurttaşları ilk fırsatta büyük 
ölçüde ilaç satın almaya ve depo etmeye zorlamak
tadır. Böylece büyük çapta ilaç savurganlığı doğmak
tadır. Yurttaş, sağlığı için gerekli ilacı her zaman bu
labileceğine inandırılırsa böyle bir paniğe kapılmaya
cak ve savurganlığa neden olmayacaktır. 

İlaç piyasasındaki istikrarsızlık bir yönüyle işgü
cü israfına neden olmakta, milyonlarca iş saati boşa 
gitmektedir. İlaç reçeteleri ya ihtiyaçtan çok ya da ge
rektiğinden daha az yazılmaktadır. Daha da önemlisi 
işçi ya da emeklilerin sosyal fonlarından paraları öde
nen ilaçlar çoğunlukla hükümet tabipleri tarafından 
muayenesiz olarak yazılmaktadır. Son zamanlarda ilaç 
savurganlığının önlenme tedbiri olarak, akıl almaz bi
çimde, tek ilaç yazma formülü de bulunmuştur. Pa
halı olmaları nedeniyle antibiyotik yazılmaması da 
tamim edilmiştir. Bütün bunlar sosyal açıdan veya 
savurganlık açısından olumsuz sonuçlar doğurmakta
dır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
İlaç sorunumuzun çizdiğim bu karanlık tablosu 

önceki hükümetleri de zaman zaman uyaran buna
lımlarla kendini duyurmuştur. Bir zamanlar ilaç so
rununu Başbakanlık düzeyinde inceleyen bir komis
yon kurulmuş ise de, bu komisyonun çalışmaları kısa 
sürede durdurulmuştur. Kamuoyunda, ilaç dışalımın
da bulunduğumuz İsviçre ve Almanya ilaç holding
lerinden ilaç hammaddelerini çok pahalıya aldığımız 
yolunda bir kanının söylentilerle yaygınlaştırıldığı va
kıası üzerinde Hükümetimizin önemle durması ve bu 
kanıyı silici icraatını göstermesi gereklidir. 

Devleti yeniden düzenleme yetkisini almak için 
başvuruda bulunan Hükümetimizin ilaç sorununa da 
önemi nispetinde eğilmesini ve bunu halletmesini rica 
ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 

2. — Abdullah Pulat Gözübüyük'ün, Türkiye'mi
zi, İnsan Hakları Komisyonuna şikâyet tertibinde olan 
Fransa'nın Madagaskar cinayetleri konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Gözübüyük, 
gündem dışı söz isteğinde bulunmuştur; gündem dışı 
isteklerini okutuyorum. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Türkiye'mizi İnsan Hakları Komisyonuna şikâyet 

tertibinde olan Fransa'nın Madagaskar cinayetlerine 
dair gündem dışı konuşma yapmama müsaadelerinizi 
arz ederim. 

AbduUah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muhte

rem Başkan, pek değerli arkadaşlar; 

56 — 
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Siyasî tarihi incelediğimizde batının daima Türk
lerden korktukları ve bu vehim altında Türk Devle
tinin zayıf düşürülmesinde, kuvvetlenmesinin Önlen
mesinde ciddî gayretler sarfettikleri açıkça görülür. 

Osmanlı Devleti zamanında nice menfî tertiplere 
başvurulmuş, fakat büyük devletler arasındaki siyasî, 
askerî, iktisadî rekabet sebebiyle baltalama hareket
leri bekledikleri sonuçları vermemiştir. Ancak, Birinci 
Dünya Harbine İttihat ve Terakki Fırkasının siyasi 
hatası yüzünden girilmiş, müttefikimiz Almanya ile 
uğranılan hezimet, bilindiği üzere, Osmanlı Devleti
nin çökmesine, ülkenin parçalanmasına yol açmıştır. 

Türkiye'mizin 12 Eylül öncesi, siyasî hayattaki 
zaaf, malî, iktisadî dengesizlik ve sarsıntı dönemin
de Türk Devletinin içinde bulunduğu buhran sırasın
da, Avrupalılar, durumun gaye ve maksatlarına uy
gun olması dolayısıyla, Devletimize müdahale nite
liğinde siyasî tertiplere lüzum ve ihtiyaç duymamışlar
dır. Ta ki, 12 Eylül Harekâtından sonra ülkemizde 
tedhişçiliğin söndürülmesi, tenkili, sınaî ve ticarî sa
hada büyük gelişmeye bağlı artan ihracatla devlet 
ödemeler dengesinin günden güne düzelmesi; millî ge
lirin artması, Avrupalıların türlü endişelere kapılma
sına sebep olmuştur. Zira, Avrupalılara göre, Türk 
Devletinin her bakımdan kuvvetlenmesi siyasî, iktisa
dî, ticarî, sınaî ve ziraî üretimlerinin beklenmedik öl
çüde artması, Avrupa medeniyeti için ciddî bir teh
likedir. Gerçekte ayrıca Avrupalıların Hıristiyan, Türk
lerin ise Müslüman olması da vehme dayanan düş
manlık hissinin doğmasına yol açmıştır. 

İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, Danimarka, İs
veç, Hollanda; Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonuna şikâyeti tezgâhlama peşindedirler. Türki
ye'de insan haklarına uyulmadığı, tutuklu ve mahkum
lara işkence yapıldığı iddiasına inandırılmak istenmek-

' te ve böylece Türkiye'ye gerekli kredilerin verilmesi
nin önlenmesi veya geciktirilmesi için her türlü terti
be tevessül edilmektedir. 

Sözde tarihî müttefik ve dostluk münasebetlerimiz 
bulunan bugünkü Fransa da, bu hasım hükümetlerin 
dümeninde aynı yolda gayret göstermektedir. Hürri-

1. — Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısı ve Malî İsler ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (1/138) (S. Sayısı : 127) (1) 

(1) 121 Sıra Sayılı basmayazı 9 Haziran 1982 
tarihli 103 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

yetlerin savunucusu sosyalist Fransız idaresinin ma
zide ne gibi cinayetler işlediği, medeniyet adına yüzka
rası tutumunu gösteren tarihî belgeler elimizdedir. 
Cezayir'de yapılan zulüm ve cinayetlere dair haber
ler basınımızda neşredildiği için bunu huzurunuzda 
arza ihtiyaç görmüyorum.. 

Fransız yazarı Claud Maceran tarafından 1963 yı
lında kaleme alınan «İhtilaller Tarihi» Histoire des 
Revolutions adında olup Point Royal Yayınevi tara
fından Paris'te basılan eserde aynen şöyle denilmek
tedir : «Madagaskar'da 1947 yılı ilk günlerinde is
yan başladı. İnsan hakları müdafii olduğunu iddia 
eden Fransa büyük bir tenkile geçti. (Bu. müellifin 
ifadesidir) Bir günde yakalanan 3 500 isyancı hava 
hücumlarıyla yerle bir edildi. Ormanlarda açlıktan 
80 bin kişi ölüme bırakıldı. 1948 yılı Ağustos ayında 
da isyancılar ve teşvikçileri aleyhine davalar açıldı ve 
çok ağır suçlardan dolayı mahkûmiyetlere uğratıldı
lar. Yargılama sonunda bunlar ölüm cezasına mah
kûm edildiler.» Cezayir Cumhuriyeti Gazetesinin ya
zarı Henri AUeg Fransızların yaptığı zulüm ve işken
celeri «La Question» isimli eserinde etraflıca açıkla
mıştır : «Müslüman mahpuslara yapılan zulüm, iş
kence, insanlık dışı muameleler utanç verici ve yüz 
kızartıcıdır» demiştir. (Claude Maceran, Histoire des 
Revolutions, Edition Point Royal, 1963, sayfa 301, 
No. : 943, 944, 945) Bu Fransa, bugün Danimarka, 
Hollanda, tsveç dümeninde Türkiye'yi İnsan Hakla
rı Komisyonuna şikâyet tertipleri ve teşvikçileri ara
sındadır. 

Yukarıdaki eserin yazarı bir Fransızdır. Eser Pa
ris'te basılmıştır. Hiçbir resmî Fransız makam veya 
merci anlatılan cinayetleri, zulüm ve işkenceleri, ya
lanlamaya tevessül ve teşebbüs edememiştir. Zira, 
eserde öldürülenlerin resimleri de vardır. Türk ve 
dünya kamuoyuna saygıyla ithaf olunur. Dışişleri, 
Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlükleri ben
zeri eserleri aramalı, taramalı Türk kamuoyuna sun
malıdır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü-

yük. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin 4 üncü maddesinde, Kanun Tasarı ve 
Teklifleri Bölümünde; Millî Eğitim Bakanlığı Okul 
Pansiyonları Kanunu Tasarısı var. Onu görüşeceğiz. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 57 — 
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Sayın Bakan buradalar. 
Sayın Komisyonun da yerlerini almalarını rica edi

yorum. 
Değerli üyeler; bu Tasarının tümü üzerinde görüş

meler yapılmış maddelere geçilmiş ve 1 inci madde 
okunduktan sonra, verilen önergelerle birlikte Tasa
rıyı Komisyon geriye almış ve 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 
5 inci maddeleri yeniden düzenleyerek Genel Kuru
lumuza göndermiş bulunmaktadır. Millî Eğitim Ko
misyonunun bu maddelerle ilgili yazılarını ve 1 inci 
maddeyi, teklif ettikleri maddeyi okutuyorum. 

Danışma. Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.6.1982 tarih ve 06/632 sayılı yazınız : 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı Okul 

Pansiyonları Kanunu Tasarısının bazı maddeleri hak
kında sayın üyelerin vermiş oldukları önergeler Ko
misyonumuzca incelenerek değerlendirilmiş ve ilgili 
maddeler Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere 
yeniden oluşturulmuştur. 

Tensiplerinize arz ederim. 
Ethem AYAN 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

Amaç : 
Madde 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurum
larında yatılı okuma imkânı sağlamak üzere, para
sız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle paralı 
yatılı okumak isteyen öğrenciler için okul pansiyon
ları açmak ve yönetmektir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Tosyalı 
ve Sayın Kuzuoğlu'nun değişik bir önergeleri vardı. 
Komisyon bu önergeyi dikkat nazara alınmak üzere 
bu maddeyi yeniden huzurunuza getirmiş bulunmak
tadır. 

Madde üzerinde Sayın Komisyonun ayrıca bir 
açıklama yapmasına gerek yok, madde gayet açıktır. 

Söz isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam : 
MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlı

ğına bağlı okul pansiyonlarını ve bu pansiyonların 
yönetimi ile ilgili esasları ve diğer işlemleri kapsar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde de, yine Sayın 
Tosyalı, Sayın Kuzuoğlu, Sayın Uzunoğlu ve Sayın Uy-
guner'in değişiklik önergeleri vardı. Bu değişiklik 
önergeleri, yine Sayın Komisyonca dikkate alınmış ve 
madde bu şekilde düzenlenmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar : 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen : «Bakanlık» 

sözünden Millî Eğitim Bakanlığı, «Okul» sözünden 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim ve or
taöğretim kurumları, «Pansiyon» sözünden, temel 
eğitim ve ortaöğretim kurumlarına bağlı pansiyon
lar, «Belletici» sözünden, temel eğitim ve ortaöğre
tim kurumlarında paralı ve parasız yatılı öğrencilere 
ders saatleri dışında pansiyonlarda rehberlik yapan 
görevliler, 

anlaşılır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerinde 
de Sayın Tosyalı ve Sayın Kuzuoğlu'nun değişiklik 
önergeleri vardı. Bu önerge, Sayın Komisyonca dik
kate alınmamış. Komisyonun daha evvel getirdiği 
madde tekrar Genel Kurulumuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, ye

rimden arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, bu

rada «Belletici» kelimesi geçiyor. Bu kulağa hoş gel
miyor. Etüt görevlisi teklif etmiştim. Komisyon da 
kendi görüşünde ısrar ediyor. Bu hususta küçük bir 
müzakere açılması daha iyi olur sanırım. Bu kelime 
yerine daha güzel bir kelime konursa daha iyi olur 
efendim. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, bu «Belletici» yerine «Etüt gö

revlisi» teklifini kabul etmemişsiniz herhalde? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Evet efendim, 
İBAŞKAN — Sayın Tosyalı, önergenizi oylata-

yrnı mı, yoksa «Komisyonun getirdiği metne katılı
yorum» deyip önerigenizi geri mi alırsınız? 

'MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M< 
UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, kısa bir 
açıklama yapmama müsaade eder misiniz? 

İBAŞKAN — (Buyurun efendim* 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M, 

UTKAN KOCATÜRK — Efendim, Millî Eğitim 
Bakanlığına ait çeşitli tüzüklerde iterim doğrudan 
doğruya «Pansiyon belleticisi» olarak .geçmektedir. 
Dolayısıyla ıkadro cetvellerinde de aynı terim kulla-

58 — 



Danışma Meclisi B : 10S 14 . 6 . 1982 O : 1 

nıknıştır. Herhan'gi bir çelişkiye ve anlaşmazlığa se
bep olmaması ve birliği temin bakımından «Belle
tici» teriminin kalmasında Komisyonumuz gerek gör
müştür. 

Arz ederim,; 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürkj 
Sayın Tosyalı, önergenizi geri alıyor musunuz? 
LÜTFULLAH TOSYALI — Evet efendim, geri 

alıyoruz. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Değerli üyeler, maddeyi bu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.,, Madde 
kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum, 
Pansiyonların Açılması ve Ücretlerinin Tespiti : 
MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren 

okullarda Bakanlık, parasız ve paralı yatılı okutula
cak öğrenciler için pansiyonlar açabilir. 

Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretle-' 
rinin tespitinde, bulundukları bölgenin gelişmişliği, 
ulaşım ve benzeni imkânları dikkate alınır. Bu husus
ta, Bakanlıkça hazırlanan liste her yıl Bütçe Kanu
nunun ilgili cetvelinde yayınlanıra 

Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler 
ile bu Kanun 'kapsamına giren görevliler ve Bakan
lıkça izin verilenler dışında, hiç kimse barındırıla-
maz, 

'BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerinde 
Sayın Tosyalı, Sayın Kuzuoğlu ve Sayın Bayer birer 
değişiklik önergesi vermişlerdir. Bu değişiklik öner
gelerini Komisyon dikkate alarafc yeni bir madde 
getirmiştir. 

Madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum.-
ıPansiyon Yönetimi : 

MADDE 5. — Pansiyonların yönetiminden, bağ
lı bulunduğu okul müdürü sorumludur. Müdür pan
siyonun yönetim, eğitim ve hizmetlerini, bu Kanun 
ile 'Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik dahilinde yü
rütülür. Hesap ve ayniyat işlerini de 1050 sayılı Mu
hasebe-! Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma 
ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine göre yü
rütmekle görevlidir, 

Pansiyonlarda öğrencilerin sağlık ve sosyal hiz
metlerini görecek yeterli sayıda uzman elemanlar 
bulundurulur.» 

iBAŞKAN — Değerli üyeler, 5 inci madde üze
rinde de yine Sayın Tosyalı ve Sayın Bayer'in de
ğişiklik önergelerini Komisyon dikkate almış ve bu 
maddeyi Genel Kurulumuza getioniştir.ı 

Sayın Bakan, ben diğer maddeler üzerinde sor
madım; ama söz almadığınıza göre herhalde bu deği
şikliklerde mutabıksınız? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Oynı fikirdeyim Sayın Baş'kan, Komisyonun gö
rüşlerine katılıyorum.ı 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

söz istiyorum, söz hakkım mahfuzdu^ 

İBAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU - , Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Hasarınım 5 inci maddesine Komisyon, Hükümet 

Teklifinde olmadığı halde, madde başlığıyla da ters 
düşen bir fıkra eklemiştir. Bu fıkranın gereksizliğini 
ve usulsüzlüğünü gördüğüm için rapora yazmış ve 
söz hakkımı kullanarak Yüce Meclisinize bilgi ver
mek istemiştim. Şimdi, Tüzüğümüzün verdiği bu 
hakkı kullanıyorum,! 

Maddenin başlığı «Pansiyon Yönetimi» olup bi
rinci fıkrada okul müdürünün sorumlu olduğu, bu
nun bir yönetmelikle yürütüleceği açıkça ifade edil
miştir. Bu konuda yönetimle ilgili her husus Lise ve 
Ortaokullar Yönetmeliğinde ve diğer mevzuatta ke
sin olarak hükme bağlandığından, özlükle ilgili ata
ma konusuna burada yer vermek kanun tekniğine 
uymamakta ve belli bir kadro da tespit etme mümkün 
olamamaktadır. Kadro olduğuna göre, daha önce 
bunun Bütçe - Plan Komisyonundan da geçmesi ge
rekiyordu; bu da olmamıştır. 

Pansiyon yönetiminde sorumlu tespit edilirken, 
Personel ve Atama Genel Müdürlüğünün Kanuna 
dayalı Yönetmelik maddesini yeni bir kanuna koy
mak mümkün değildir. Bahsedilen atama işlemi İlk
okul Programının 2, 19, 1(1 inci sayfasında, Orta
okul Müfredat Programının 26 ncı sayfasında, Millî 
Eğitim Temel Kanununun 2, İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 1(2 nci maddelerinde, Lise ve Ortaokullar 
Yönetmeliğinin, Ticaret Ortaokulu ve Liseleri Yö
netmenliğinin 3-c, İmam - Hatip Okulları İdare Yö
netmeliğinin 9, 13, 71, 84-m, 84-t, Kız Teknik Öğ
retim Okulları Yönetmeliğinin 9, 12, 19, 51, 54 Er
kek Sanat ve Yapı Enstitüsü Yönetmeliklerinin 3, 10, 
58, 72 nci maddelerinde yer almaktadır,; 
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Ayrıca, Millî Eğitim (Bakanlığı Merkez ve Taş
ra Teşkilatındaki Eğitimle 'İlgili Uzmanlıklara Atana
caklar Hakkındaki Yönetmelik gereğince, (ki bu Yö
netmelik 13601 sayılı 'Resmî Gazetede yayınlanmış
tır) okul psikologları ve rehberlik hizmetleriyle il
gili uzmanların görevleri sıralanmıştır,, 

Okullarda rehberlik çalışmaları da yer aldığına 
ve huna göre personelin nitelikleri bu Yönetmelikte 
belli edildiğine göre, bu maddeye usulsüz olarak 
Hükümetin teklifi dışında ilave edileta o fıkranın çı
karılmasını tensiplerinize arz ederim, 

Saygılar sunarım, 

[BAŞKAN — Teeşkkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 
. Sayın Komisyon?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Efendim, Sayın Selçuk 
Kantarcıoğlu arkadaşımızın görüşlerini de kapsayan 
'bir önerge geçen Birleşim başında Komisyonumuza 
verilmiş idi. Bu önergenin ışığı altında Değerli Ar
kadaşımız Kantarcıoğlu'nun görüşlerini tekrar göz
den geçirmek üzere metni yeni hastan düzenlemiş bu
lunuyoruz. Zannediyorum metnin son şekline ken
dileri muttali olmamışlardır, Çünkü, eski metinde 
«Atanır» sözü vardı, yem' arz ettiğimiz metinde hu 
kaldırılmıştır; dolayısıyla «Bulundurulur» denilmiş
tir ve ibiz pansiyon yönetimini sadece hir idarî yö
netim olarak değil de, bu idarî yönetimin yanında 
sağlık ve sosyal hizmetlerine de değer veren, daha 
geniş kapsamlı, daha çağdaş hir yönetim olarak dü
şündüğümüz için; eğer imkânlar elverirse, burada 
sağlık hizmetlerini de görebilmesi için, '(Doktor, hem
şire vesaire) imkânlar dahilinde böyle bir kadronun 
da bulundurulması gereğine temas ettik; ama eski 
metinde «Atanır» diye emredici hir kayıt vardı, 
önergelerin ışığı altında hu kaydı çıkararak «Bulun
durulun» dedik. İsterse Sağlık Bakanlığı oraya hir -
iki saat görev yapmak üzere bir doktorunu göndere
bilir vesaire vesaire; yani Bakanlığın doğrudan doğ
ruya atama görevini Kanun maddesinden çıkarmış 
'bulunuyoruz. Bu bakımdan, arzu buyurulursa mad
denin redaksiyona tat» tutulan son şekliyele hir kere 
daha okunmasını arz edeceğim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk.. 
Sayın Başkan?/,., 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Komisyonun görüşüne katılıyorum Sayın Baş
kan. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
bir konunun aydınlanmasında fayda umarım. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Millî Eğitim 

Bakanlığında kimlerin görev alacakları, 'kimlerin öğ
retmenlik yapabilecekleri, kimlerin talebe karşısına 
çıkarılacakları kesin olarak tespit edilmiştir. Sosyal 
Hizmetler Akademisi mezunlarını (ki önerge öyley
di) Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde veya okul 
pansiyonunda görevlendliremeyeceği için ısrar ediyo
rum bu konuda. 

Arz ediyorum efendim: Sağlık işleri 'konusunda 
Yönetmelikte görevlendirilmiş bir doktor vardır, 
ıher pansiyonun doktoru vardır, Sağlık Bakanlığına 
ihtiyaç yoktur burada efendim, ilişki de kurmaya 
gerek yoktur. Oraya (Rehberliktir) 'sadece eğitim fa
kültesi mezunlarının «Okul Psikolojisi» bölümünden 
mezun olanlar alınır, diğerleri giremezler, ders oku-
tamazlar. Hukuk mezunları hukuk ilgisi dışında yük
sekokullarda öğretmenlik yapamazlar, Bunu arz et
mek istiyorum, ' 

Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakanlığının burada 
vazifelendirilmesi de mümkün değildir. Kadro da 
veremezler bunun için, kadro da yoktur. 

Arz ederim.! 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
İDeğeüli üyeler, Sayın Komisyon Sözcüsünün arzu

su veçhile ve Sayın Kantarcıoğlu'nun hu açıklama
sından sonra maddeyi İbir kere daha okuttuktan son
ra oylarınıza sunacağım/ 

Maddeyi okutuyorum^ 
(Madde aynen okundu) 
ıBAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen' 

sayın üye?.., Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir,!, 

İDeğerlil üyeler; 
Komisyondan gelen 1, 2 ve 4 üncü maddeleri, 

Komisyonun gönderdiği tezkereden okurken buraya 
işaret etmedikleri için 4 üncü maddeden evvel me
tinde «İkinci Bölüm» ve altında da «Esaslar» var
dır. Bu okunmadığı için zapta geçmesi bakımından 
4'ten eVvel «İkinci Bölüm'» ve «(Esaslar» konuacak-
tır.. 

Bunu arz ederim^ 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Belleticiler : 
MAODE 6. — Pansiyonlarda, yönetmelikte be

lirtilen hizmetleri yürütmek üzere belleticiler görev-
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lendirilir. Görevlendirme, öncelikle temel eğitim ve 
ortaöğretim kurumlan öğretmenleri dle 'bu kurumlar
da ders verme yetkisine sahip olanlar arasından Vali
lik onayı ile yapılır, 

Belleticilere bu görevlerine karşılık almakta ol
dukları yanödemeler dışında haftada 6 saatlik ek 
ders ücreti ödenir^ 

'BAŞKAN — (Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.,. Sayın İğneciler buyurun. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, efendim, 'belletici ne demek? Yani, ezberletici 
manasına mıdır?.^ Böyle, ezberletici; anlamadan bir 
şeyi okutup ezberletmek manasına gelir. 

Sayın Millî Eğitim Bakanlığımız buna nöbetçi 
öğretmen desin veya başka, daha iyi bir isim bul
sun. Ezberletici çok hafif, gereksiz ıbir isim^ 

Bunu arz ediyorum. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 

3 üncü maddeyi görüşürken, Sayın Komisyon Söz
cüsü 'belletici kelimesi üzerinde kısa bir açıklama 
yapmışlardı; tekrar rica edelim., 

Buyurun Sayın Kocatürk, 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M, 
UTKAN KOCATÜRK — Efendim, Kanunun «Ta
nımlar» maddesinde, 3 üncü maddede belletici sözü 
tarıilf edilmiştir. «Belletici sözünden, temel eğitim ve 
ortaöğretim kurumlarında paralı ve parasız yatılı 
öğrencilere ders saatleri dışında pansiyonlarda reh
berlik yapan görevliler anlaşılır.» Yani, öğretmenlik 
mesleğinin yanı sıra, ders saatleri dışında ..da (Gün
de 6 saat ders saati dışında) müzakerede talebelerin 
ibaşında, talebelerin intizamlı, sessiz, usule uygun 
şekilde yemekhanede yemeğin düzgün şekilde dağı
tılması, Ibahçede herhangi bir oyunun mesai saati 
dışında...; Yani bir nevi bakıcı, eğitimci rolünde olan; 
fakat öğretmen sıfatını da taşıyan görevliler anlaşıl
maktadır ve Millî Eğitim Bakanlığına 'bağlı çeşitli 
yönetmeliklerde de, «Belleticiler, belleticilerin görev
leri, belleticilerin durumları vesaire» bu kelime belletici 
olarak geçmektedir. Dolayısıyla Kanun maddelerinde 
de tanımı yapılarak kullanılmasında bir mahzur gö
rülmemiştir.! 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürfc. 
Buyurun Sayın İğneciler.; 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan galiba düşüncemi iyi arz edemedim. Belleticinin 
ne manaya geldiğini «Tanımlar» maddesinden öğ
rendim, ancak belletici kelimesi hafif Ibir 'kelime; 
onu arz etmek istedim. Mesela «rehiber öğretmen» 
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denemez miydi? Demin de arz ettiğim gibi, eski 
okullar vardı; mahalle mektepleri vardı. (Biz oku
madık; ama duyuyoruz) Orada ezberleyicilerin ma
nasını, anlamadan bir şeyi öğretmek, kafası çalış
madan öğrenmek manasına gelir. Onun için bu ke
limenin çıkartılmasını teklif ediyorum., 

Sayın Komisyon manasını tekrar ettiler; ama 
yine samimî olarak bu 'kelimenin hiç değilse, rehber 
öğretmen kelimesiyle değiştirilmesini ve Kanunun 
tümünün müzakeresinde de, ondan evvelki tanım
larda da aynı tashihin, aynı düzeltmenin yapılma
sını arz ediyorum.] 

Teşekkür ederim.; 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın İğneciler, 

Sayın Tosyalı'nın 3 üncü maddenin müzakeresi sı
rasında 'böyle bir teklifleri vardı, bu teklif kabul 
edilmedi, hatta Sayın Tosyalı tekliflerini geri aldı
lar.; Oylarınızla belletici kelimesini 3 üncü maddey
le birlikte Genel Kurulumuz kabul etmiş oldu-

IDeğerlİ üyeler; 
6 ncı madde" üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum.. 
Kabul edenler... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir dakika efen
dim söz hakkım vardı, zabıtlarda yazılı. 

IBAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu haklısınız, fa
kat işaret buyurmadınız, işaretinizi görmedim. Bu
yurun Sayın Kantarcıoğlu. («Oya sunuldu» sesleri) 

IBAŞKAN — Hayır oylatmadım, oya sundum; 
kabul edilip edilmediğini beyan etmedim. O itibarla 
Kantarcıoğlu konuşabilirler. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
Sayın Arkadaşlarım; 

Evvela, belletici kelimesinin karşılığının eski yö
netmelikte müzakereci olduğunu huzurunuzda arz et
mek isterim. Yönetmelikte de yanında müzakereci 
diye yazar efendim. 

«Belleticiler» başlıklı 6 ncı maddenin 2 nci fıkra
sında «Belleticilere bu görevlerine karşılık almakta 
oldukları yanödemeler dışında haftada 6 saatlik ek 
ders ücreti ödenir» hükmüne yer verilmiştir. Bu fık
ra Komisyonca eklenmiştir, Hükümetin teklifi yok
tur, sonradan kabul etmiştir. 

Öğretmenlerin ek ders ücretlerini düzenleyen 439 
sayılı özel bir Kanun vardır. Bu Kanunun ücretler
le ilgili hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 237/b fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 

439 sayılı Kanuna ek, 2157 sayılı Kanuna ekle
nen ek madde aynen şöyledir : «Belirtilen kurumlar-
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da yönetici olarak görev alanlarla diğer eğitim ku- I 
ramlarında ve Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taş
ra örgütünde görev alanlardan, kimlerin zorunlu ek 
ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne ka
darının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı, bir- I 
den fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık I 
zorunlu ders görevtlerinin sayısı ve diğer hususlar I 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik I 
89 uncu maddesi hükümleri uyarınca 'düzenlenir» Ke- I 
sin bir kanun var. I 

Şimdi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I 
89 uncu maddesini okuyorum. «Her derecedeki eği- I 
tim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğ- I 
askerî akademiler dahil okul, kurs veya yaygın eği- I 
(tüm yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğ- I 
retmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde; öğ- I 
retmenlere, öğretim üyelerine ve diğer memurlara ve- I 
yahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi I 
verilebilir. I 

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders I 
görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili I 
Bakanlığın teklifi ve bakanlar kurulunun kararıyla I 
tespit olunur» I 

Durum böyle iken ve elimde Bakanlar Kurulu- I 
nun son bir kararı var, belleticiler için. Resmî Ga- I 
zete sayfa 96'da yazılı 2 nci madde «Öğretmenler- I 
den belleticilik görevi verilenlere ayrıca 100 puan iş- I 
güçlüğü zammı ödenir.» Durum böyle iken, bir de I 
mevcut düzenleme, mevcut ilke var iken buraya bir I 
madde koymak, niteliği olmayan kişileri burada vazi- I 
felendirmek demektir. I 

Durum bu kadar açık olarak hükme bağlanmış- I 
ken, bu fıkra gereksizdir ve yersizdir. Her ne kadar I 
son çıkan Kanun uygulanır ise de, bu da genel den- I 
geyi bozacak ve her öğretmen ders yapmadan ders I 
ücreti almayı tercih edecek ve öğretmenler arasında I 
huzursuzluklar başlayacaktır. I 

Ayrıca, her yıl çıkan yanödeme kararnamesinde I 
belleticilerin özel yeri vardır. 1980 yılı Yanödeme I 
Kararnamesinin 96 ncı sayfasında, not 2'de «öğret- I 
menlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca 100 I 
puan iş riski zammı ödenir» hükmü de yer aldığına I 
göre, belleticiler bu 800 lira fazla ücretin yanında, I 
okulda yatabilmekte ve yemek yiyebilmektedirler. I 

Mevcut düzenin bozulmaması, ücret artırımının I 
Bakanlar Kuruluna bırakılması ve mevcut kanunların I 
işlerliğinin olabilmesi için fıkranın madde metnin- I 
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. I 

Bunun için de bir önerge takdim ediyorum. | 

— 62 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
iu, 

EVLİYA PARLAK — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Parlak, madde üzerinde söz 

istiyorsunuz?.. 
EVLİYA PARLAK — Önergenin aleyhinde. 
BAŞKAN — Önergeyi okutayım. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Komisyon Raporunda belirttiğim ve arz ettiğim 

sebeplerden dolayı Tasarının 6 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının Tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim, 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; 
Hükümetimiz, aksayan, işlemeyen her konuda ol

duğu gibi, geçmiş dönemlerde Millî Eğitim. Bakan
lığının bünyesinde bulunan pansiyonların daha sağ
lam bir disiplin içerisinde gelecek öğretim yılla
rında hizmet görmesini sağlamak amacıyla böyle bir 
Tasarıyı Yüce Huzurunuza getirmiştir. 

Geçmiş dönemlerde Millî Eğitim Bakanlığının 
her kademesinde ilgili bulunan bir arkadaşınız ola
rak, şahit olduğum durumu arz ederek görüşlerimi 
bilginize sunmak istiyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığının temel eğitim ikinci ka
deme ve özellikle ortaöğretim dediğimiz lise ve den
gi okulların pansiyonları geçmişte yönetimsiz kaldı
ğı için anarşinin baş kaynağı, hatta kaleleri durumu
na getirilmiştir. Bunun en büyük nedeni, aynen de
min Sayın Selçuk Beyin ifade ettiği gibi, yıllardan 
beri bu pansiyonlarda ders saatleri dışında öğrenci
lere sahip çıkacak; yatmalarından, yemelerinden, 
etüt saatlerinden, kalkmalarından, yoklamaların'dan 
ve meydana gelecek her türlü olaylarından sorumlu 
olacak yetenekli, istekli, «(Belletici» dediğimiz kişi
lerin bulunamamasındandır. 

Daha önceki konuşmalarımızda da arz ettiğimiz 
gibi, Millî Eğitim Bakanlığında en büyük aksaklık 
yöneticiliğin esas meslek diye kabul edilmemesi, do
layısıyla yetenekli, güçlü yöneticinin bugüne kadar 
temin edilememesidir. Belleticilik ise, /hiç bulunama
yacak bir özelliği olan, hiç kimsenin arzu etmediği, 
hatta genellikle stajyer veya çok gariban diyeceğim; 
yani kalabilecek yeri yok, müdürden çekinen, zorla
yıcı birtakım tehditlerle okulda bu görevi kabul eden 
kişiler olmuştur. Çünkü, 100 gösterge üzerinden yan-
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Ödeme verdiğimiz zaman brüt 800 liradır; ele geçen I 
480 liradır, ayda. 

Yüce Meclisin takdirine sunuyorum : 480 lira net 
para alacaksın diye hangi öğretmen arkadaşımız, okul 
dağıldıktan sonra, (Öğrenci sayısı en az yüzdür, bu
nun taa binleri bulan pansiyonları oluyor) öğrenciy
le ilgilenecek; yemek zamanı geldiğinde yemekleri
nin normal bir düzen içerisinde yenmesini sağlaya
cak, etüt saatinde etüde gelmelerini sağlayacak, bir
birini rahatsız etmeyecek .şekilde iyi bir düzen içe
risinde etüdün yapılmasını sağlayacak, (Ki, hepsi as
garî 13, azamî 19 yaşında olan, delikanlı çağında, 
erginlik çağında gençlerdir) ondan sonra yatma vak
ti geldiği zaman yatıracak, sabaha kadar da o okul
daki her türlü sorumluluğu üstünde taşıyacak, sa
bahleyin uyandıracak, kahvaltılarını yaptıracak, ders 
saatinde öğrenciler okula gittikten sonra belleticinin 
görevi okulda devam edecek, bunun karşılığında net 
480 lira alacak... Bunu demek mümkün değildir. 

Kanunî durumuna geldiğimiz zaman : 439 sayılı 
Ders Ücretleri Kanunu yıllardan beri, değişik şekil- I 
lerde Bakanlar Kurulu kararıyla zaten değiştirilmiş
tir. Demin kendilerinin buyurduğu gibi, ikinci bir ka- I 
nunla, çalışmayan, derse girmeyen merkez ve taşra- I 
daki genel idare hizmetindeki yöneticilere ders ücreti I 
verilmesi sağlanmıştır. Bunun arkasından ilkokul öğ- I 
retmenlerine verilmesi sağlanmıştır, hiç ayrı bir ka
nun geçirilmeden, bunun ötesinde yine Bakanlar Ku
rulu kararıyla Devlet parasız yatılı sınavlarında gö- I 
rev alanlara fazladan üç saat ek ders ücreti verilmesi I 
öngörülmüştür, hatta resmî tatil günü olan millî 
bayramlarda törenlerde görev alan öğretmenlere de 
normal ders ücretleri dışında üç saate kadar ders I 
ücreti verilmesi kabul edilmiştir. Biz de Komisyon I 
olarak bunu çok uzun uzadıya tartıştık, Bakanlığı- I 
mızla da mutabakata vardık. Bugün pansiyonları nor- I 
imal bir düzen içerisinde yönetmek istiyorsak, mut- I 
laka ağır yükü taşıyan belletici öğretmene cazip bir I 
imkân tanımak zorundayız. Bunun için haftada altı I 
saatlik bir ücret verdiğimiz zaman, tahminlere göre I 
ele geçen net 2 bin lira olacaktır. ,2 bin lira için bel- I 
ki bir öğretmen; gerçekten bu görevi benimseyerek I 
yapacak güçlü bir öğretmen bulabiliriz ve bunun kar- I 
şılığında elde edeceğimiz fayda maddî zararıyla mu- I 
kayese edilmeyecek 'kadar çoktur. I 

Yüce takdirlerinize arz ediyor, önergenin reddini, I 
bu metnin kabulünü istirham ediyorum. I 

Saygılarımla. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. | 

— <3 
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Sayın Komisyon, Kantarcıoğlu'nun önergesine 
katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan, Katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, değerli Danışma Meclisi üyeleri; 
Gerçekten şu anda bu gibi pansiyonlarda gece

leri mesai yapacak yeterli nitelikte kişileri bulmakta 
gayet zorluk çekiliyor; bunu biliyoruz. Komisyon, 
sanıyorum ki, bu sıkıntıları bertaraf edebilmek için 
bir çözüm yolu aramış ve bu şekilde bir çözüm ge
tirmeye gayret etmiş görünüyor. Gerçekten Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Hükümet olarak da bunun sı
kıntısını çektiğimizi tekrar vurgulamak isterim. 

Ancak, burada ek ders ücretlerini statütüye bağ
layan 657 sayılı Kanun ve onun uygulamakta oldu
ğu bazı kararnamelerle (ki, 1950 yıllarından sonra 
gelen beş - altı tane kararname vardı, bunlardan bir 
tek kararname ek ders ücretleri kararnamesi olarak 
statüyü tespit etti) uygulamalara devam ediliyor. Bu 
bakımdan belki terim anlaşmazlığı ortaya çıkabilir. 
Bu sıkıntıyı da bildiğimiz için ben Hükümet olarak 
şunu teklif ediyorum : 

Gerçekten bu ihtiyacı karşılamak üzere, «fazla 
mesai ücreti verilir» denmesinde yarar umuyorum. 
Nedenini de şu şekilde açıklayabilirim : Bir öğret
men gündüz görevini yaptıktan sonra gece de bu hiz
meti görecektir. Belki biz ek ders ücreti değil, bunun 
karşılığında fazla mesai ücreti vermek durumunda 
kakacağız. Ancak, belki gelecekte öğretmeni doğrudan 
doğruya bu amaçla oraya atayacağız ve kendisine 
fazla mesai vermek durumunda kalmayacağız. 

O halde, «Ek ders ücreti» yerine, doğrudan doğ
ruya «Fazla mesai ücreti verilir» demenin bütün al
ternatifleri, atama elastikiyetini ve hizmete yönelik 
yararları getirebileceğini ümit ediyorum. Bu bakım
dan teklifim sonuçta şöyle oluyor : Aynı şeyin içe
risinde fazla mesai ücreti verilmesini öngörecek bir 
metnin kabulünü teklif ediyorum, bunu sunuyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Evet, Sayın Komisyon katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Efendim; Sayın Hüküme
tin görüşleri istikametinde metnin ikinci paragrafını 
şu şekilde düzeltmiş bulunuyorum ; 
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«Belleticilere bu görevlerine karşılık almakta ol
dukları yanödemeler dışında fazla mesai ücreti öde
nir.» 

Bu şekilde formüle etmiş bulunuyoruz. 
BAŞKAN — Evvelâ Sayıri Kantarcıoğlu'nun öner

gesini; Sayın Kantarcıoğlu önergenizde ısrar ediyor 
musunuz, yoksa almak istiyor musunuz?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yeni bir açık: 

lama yapmama izniniz olursa; mademki Hükümet 
bu şekilde görüş belirtiyor, bunun dalha kolayı var. 
100 ek göstergeyi her zaman için 200, 300, 400, 500 
hatta 1000 yapma yetkisi vardır Bakanlar Kurulunun. 
Sayın Bakan, Bakanlar Kurulunda bunu 300 yaptığı 
zaman her şeyi halletmiş olur, fazla mesaîye de ih
tiyaç kalmaz. Çünkü burada öğretmenler için Ba
kanlar Kurulu kararıyla 100'dür. Bu her yıl değişe
ceğine göre, bu sene 200 yapar, seneye 300, 400 ya
pabilir. Onun için yanödemelere giriyor bu. Böylece 
bu fazla mesaide suiistimal edilmemiş olur. Yani 
Ba'kanlar Kurulunun yetkisi altındadır, o fıkraya hiç 
gerek yoktur. 100 olur, 200 olur, 300 olur, 500 ölür: 
1000 yapsınlar 8'le çarpıp 8 bin lira verebilirler... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Parlak. 
EVLÎYA PARLAK — «Fazla mesai ücreti veri

lir» diye bir düzeltme yapılıyor, bizim Komisyon da 
katılıyor. Öen kişisel olarak söylüyorum; fazla mesai 
saatle ölçülür. Okullar saat 17.00'de dağılıyorsa, 
acaba saat 17.00'den ertesi gün okul açılıncaya ka
dar geçecek süre mesai saati olarak mı değerlendi
rilecektir?.. Bunu arz etmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Bu iki sayın üyemizin yeni açıklamaları üzerine 

Sayın Komisyon bir şey ilâve edecek mi?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın ilâve edeceği bir hu
sus var mı?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, öyle sanıyorum kî, fazla üzerinde 
durulacak bir konu değil. Gerçekten ayrı göstergele
re gitme yerine, bizim kanaatimiz, statüsü devam 
eden fazla mesai mevcuttur ve vardır. Bir öğretme
nimiz akşam saat 17.00'ye kadar hizmet ediyor. On
dan sonra evine gitmeye ve istirahat etmeye hakkı 
vardır; ama saat 17.00'den sonra geliyor, orada çalı
şıyorsa ve sabaha kadar da orada nöbet bekliyorsa, 
bu hizmetinin karşılığını elbet saat olarak ve mevcut 
olan Bakanlar Kurulunun fazla mesai ücretinde ön-
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görülen şekilde tespit edilecek kıstaslar üzerinden pa
ra ödemesinde hiçbir mahzur yok. 

Ayrıca, tek başına kalkıp da belleticilere bir gös
terge vermek... O göstergeler bir tarafa, Türkiye'de 
her yerde pansiyon yok, her yerde belletici de yok. 
Fazla mesai sistemi Türkiye'nin içerisinde yürüyor, 
gidiyor ve devam ediyor. Yalnız buna da mahsus 
değil; diğer fazla mesai yapanların hepsine de olu
yor. Bakanlıklarda da keza hizmet görülürken, nor
mal mesai dışı olarak saat 22.00'ye kadar hizmet gö
ren bazı görevliler bu fazla mesai ücretini alıyorlar. 
Bu da fazla 'bir mesai yapıyor; ama eğer gerçekten 
bu öğretmense ve höyle devam ediyorsa. Öyle değil; 
doğrudan doğruya o göreve atamışız, hiçbir başka 
me^ai de kendisinden istenmemiştir, gece orada kala
cak, hizmet yapacak, başka bir öğretmenlik görevi 
de yoktur. Branşı zaten öğretmendir, hizmetini ora
da görüyor; ama yalnız gece hizmeti gördüğü için 
fazla mesai alamaz... Şimdi buna bir gösterge mi ve
relim, nasıl yapalım?.. Sıkıntılı kalınabilir diye düşü
nüyorum. Fazla mesai sistemini düzgün çalıştırmak 
kabil olabilir, diye teklif ediyorum. 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Değerli üyeler; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine Sayın Komis

yon ve Sayın Bakan katılmıyorlar. Bu itibarla dikka
te alınıp, alınmaması konusunu oylarınıza sunacağım. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

6 ncı maddedeki değişiklik konusunda Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet bir değişiklik önergesi ver
memişlerdir. O itibarla o tarzda oylatamıyorum. Mad
deyi Komisyona geri veriyorum. Komisyon bu ilaveyi 
yaptıktan sonra verirler, sonra oylarınıza sunarım. 

Madde 7'yi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Ücretsiz Yemek Yiyecekler : 
MADDE 7. — Pansiyonlarda, okul müdürü, gö

revli, müdür yardımcıları, belleticiler* memurlar ve 
hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmen
ler ücretsiz yemek yerler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

i 
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Ben küçük bir redaksiyon için söz almış bulunu
yorum. Maddeyi aynen okuyorum: 

«Ücretsiz Yemek Yiyecekler : 
MADDE 7. — Pansiyonlarda, okul müdürü, gö

revli, müdür yardımcıları, (arada virgül var Millî Eği
tim Komisyonunun Raporlarında, o olmaması lazım) 
belleticiler, memurlar ve hizmetliler ile nöbetçi olduk
ları günlerde öğretmenler ücretsiz yemek yerler.» 

Şimdi burada ücretsiz yemek nasıl yenecek?... Bu 
açıklanmamış. «Pansiyon tabelasına dahil edilerek üc
retsiz yemek yerler.» denilmesi gerekirken, «Ücretsiz 
yemek yerler» denmiş. Bu ücretsiz yemek nasıl yene
cek?... Bu açıklanmamış. 

Onun için ben, «öğretmenler» sözcüğünden sonra 
«pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek 
yerler.» şeklinde maddenin düzenlenmesini teklif edi
yorum. Gerekirse, eğer Komisyon iştirak etmez ise, bir 
önerge vermek istemekteyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Başka söz isteyen sayın üye var mı?... Yoktur. 
Sayın Komisyonun bu konudaki görüşü nedir?... 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Efendim, arkadaşımız hak
lıdır, «pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz ye
mek yerler.» şeklinde düzeltilmesi gerekir. 

Virgülün de kalkması lazım, hatadır. «Pansiyonlar
da, okul müdürü, görevli müdür yardımcıları, belleti
ciler, memurlar...» diye gidiyor. «Görevli» ile «müdür-
yardımcıları» arasındaki virgülün kalkmış olması ge
rekir. 

BAŞKAN — «... Nöbetçi oldukları günlerde öğ
retmenler» den sonra. 

HALİL GELENDOST — «Pansiyon tabelasına 
dahil edilerek.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, katılıyorsunuz değil mi 
bu ilaveye; «Pansiyon tabelasına dahil edilerek» ifade
sine?... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, gerçekten bir açıklık getiriyor; ama 
zaten yasa bunu verirse öbürleri bir prosedürdür, usul
dür. Tabelaya koymadan zaten istihkakları çıkmaz ve 
yapılamaz. Bu gayet açık. Fakat kanunda bu kadar 
teferruata gerek var mıdır, bilmiyorum?.. Lüzum gö
rürse Sayın Başkan ve değerli üyeler konabilir; ama 
herhalde öbürlerinin hakkını yemek üzere kanun te
şekkül etmez; bir usuldür, bir sistemdir. Bu kendi ken
dine alınabilir diye düşünüyorum. Karar Yüce" He
yetindir. 

Arz ederim. 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Sayın Komisyon, mutlaka bu ilaveyi arzu ediyor 

musunuz?... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

j UTKAN KOCATÜRK — İlave edilirse daha açıklık 
S kazanacağı görüşündeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
i Sayın Bayer buyurun. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkanım, 
zaten Hükümetin getirdiği Teklifin 8 inci maddesinde 
yine var. Onun için 7 nci maddede bunu teyit ediyo
ruz. Yerindedir; arkadaşımızın teklifine iştirak ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Değerli üyeler, maddeyi virgülün kaldırılması ve 

«öğretmenler» kelimesinden sonra, «pansiyon tabelası
na dahil edilerek» kelimeleri eklenmek suretiyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I 8 inci maddeyi okutuyorum. 

Ücretli Yemek Yiyecekler : 
MADDE 8. — Pansiyonların bağlı bulundukları 

okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile 
gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela gereğince 
kişi başına düşen günlük ücretin % 55 ini ödemek 
şartıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği 
yiyebilirler. Bunların yemek paralan her ay başında 
peşin olarak alınır ve 11 inci madde gereğince say
manlığa yatırılır. Alınacak ücretler hesaplanırken bir 
önceki ay tabelasının günlük ortalaması esas tutulur. 
Bunlardan resmî tatil günleri ile yemek yemeyecekleri 
günler hesaba katılmaz. Bu suretle yemek parası ver
miş olanlara yenilmeyen öğünler için paraları geri ve
rilmez veya ertesi aya devrolunmaz. Ancak, okul bir 
hafta veya daha fazla süreyle tatil edilirse bu gün
lere isabet eden ve alınan ücret ertesi ayın hesabına ak
tarılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa-
I yın üye?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
K^bul etmeyenler... Madde kabul edıümıişitîr. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Paralı ve Parasız Yatılı Öğrenci Ücretleri : 
MADDE 9. — Paralı yatılı öğrencilerden her yıl 

I Bütçe Kanununun ilgili cetvelinde gösterilen ücret 
alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise 

I aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
1 Üye?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmıîşitir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
öğrenci Ücretlerinin Ödenmesi: 
MADDE 10. — Paralı yatılı öğrencilerden üc

retler dört taksitte alınır. Birinci taksit, öğrencinin 
pansiyona kayıt olduğu gün, ikinci, üçüncü ve dör
düncü taksitler ise Kasım, Ocak ve Mart aylarının 
ilk on günü içinde alınır. Taksidini zamanında öde
meyen öğrencilerin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesi
lir. 

öğretim yılı devamınca paralı yatılı öğrenci alı
nabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona ka
bul olunan öğrenci, taksidinin tamamını ödemek Zo
rundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonlar ilişiği
ni kesen öğrenciye bu devreye ait taksit geri veril
mez. Ancak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona 
nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit 
miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sa
yılır. Naklettiği okulun pansiyon ücreti evvelki pan
siyon ücretinden fazla ise bu takside ait fark alınır, 
eksik ise fark geri verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde 'kabul ediimtişftir. 

Değerli üyeler; 6 ncı maddeyi Komisyona yeniden 
yazılmak üzere vermiş bulunuyorduk. Komisyondan 
gelen 6 ncı maddenin (ikinci fıkrasına ait değişiklik 
aynen şöyle, okuyorum : 

«Belleticilere bu görevlerine karşılık almakta ol
dukları yanödemeler dışında fazla mesai ücreti Öde
nir.» şeklindedir. 

6 ncı maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde 
kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 

Ücretlerin Vezneye Yatırılması: 
MADDE 11. — Paralı yatılı öğrencilerden alınan 

ücret ile Öğretmen, memur, hizmetli ve gündüzlü öğ
rencilerden alınan yemek paraları okul mutemetle-
rince makbuz karşılığı alınarak açıklayıcı cetvel ve 
alındı belgeleri ile 48 saat içinde mahallî saymanlık 
veznelerine yatırılır. Resmî tatil günleri bu süreye da
hil değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Ücretlerden Yapılan Kısıntılar : 
MADDE 12. — Saymanlıklar, veznelerine yatı

rılan pansiyon ve yemek ücretlerinin % 88 ini pan
siyon giderlerine harcamak, % 12 sini de Maliye Ba
kanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere 
hesaplarına alırlar. Pansiyon giderlerine harcanmak 
üzere hesaba alınan para, ilgili saymanlığın carî he
sabının bulunduğu Devlet Bankasında ayrı bir carî 
hesaba yatırılır ve ödemeler bu hesaptan yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Efendim, başlıkta bir dizgi 
hatası olmuştur; «Kısıntılar» diyor, «Kesintiler» şek
linde düzelmesi gerekiyor; «Ücretlerden Yapılan ke
sintiler.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Aynı hususu arz ede

cektim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı aynı konu. 
Değerli üyeler, başlıktaki «Kısıntılar» «Kesinti

ler» olacak. Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 

Kesintiler Tahsisi : 
MADDE 13. — Maliye Bakanlığının belirleyece

ği saymanlıkta toplanan % 12'ler, Bakanlığın uygun 
göreceği pansiyonların giderlerini karşılamak üzere 
gönderilir. Gönderilen bu paralar 12 nci maddedeki 
ayrım yapılmaksızın hesaba alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul editaiştir., 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 

Harcanmayan Paraların Devri : 
MADDE 14. — Saymanlıklar, her malî yıl so

nunda, o yıl içinde tahsil ettikleri pansiyon ücretleri
nin toplamını, bunlardan yapılan harcamaları ve geri 
kalan miktarı gösteren bir hesap özetini Bakanlığa 
gönderirler. Pansiyonlarda yılı içinde harcanmayan 
paralar ertesi malî yıla devrolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul editoııişitir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 

66 — 



Danışma MecMsi B : 108 14 . 6 , 1982 O : 1 

Pansiyonların Bütçeleri: 
MADDE 15. — Pansiyonların bütçeleri, Malî yıl 

itibariyle düzenlenir. Bakanlıkça bir ay içinde onay
lanarak yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Buyurun Sayın Tosyalı. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Komisyondan söy
leyecekler aynı şeyi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Efendim, bir dizgi hatası 
olmuştur. «Pansiyonların bütçeleri, Malî yıl itibariyle 
düzenlenir ve Bakanlıkça bir ay içinde onaylanarak yü
rürlüğe girer.» Aradaki nokta kalkacak, iki cümle ara
sına «ve» bağlacı girmek suretiyle ikincd cümle de öz
ne kazanmış olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Aynı konu değil mi efendim?... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddede, «dü

zenlenir» ile «Bakanlıkça kelimeleri arasına bir «ve» 
konulması suretiyle bu değişiklikle maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Ücret İndiriminden Yararlanacak Kardeşler : 
MADDE 16. — Aynı zamanda paralı yatılı oku

yan birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon üc
retinden % 15, üçüncü ve daha sonrakilerin her bi
rinin pansiyon ücretinden % 20 ve Devlet memuru 
çocuklarının kardeş sayısına bakılmaksızın her biri
nin pansiyon ücretinden % 20 indirim yapılır. Bu 
indirim farkı Devlet bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edlmlşltir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Mahrumiyet Bölgesindeki Memurların Çocukları : 

MADDE 17. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa göre saptanan mahrumiyet yerlerinde çalışan 
devlet memurları, görev yerlerinde çocuğunun devam 
etmesi gereken okullar bulunmadığı takdirde, bu de
receli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan ço
cuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon 
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ücret indiriminden yararlanırlar. Bu indirim her yıl 
Bütçe Kanunu ile saptanan pansiyon ücretleri içinde 
en düşük olanından çocukların her biri için % 50 
oranındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark 
devlet bütçesinden ödenir. 

Pansiyonlarda, ücret indiriminden yararlanan me
murların çocukları sınıfta kalırsa, aynı sınıf için ikin
ci sene bu haktan yararlanamazlar, öğretim yılı için
de mahrumiyet bölgesi olmayan yerlerdeki bir göreve 
atanan, mahrumiyet bölgesinde görevde iken ölen veya 
emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan in
dirim, bulundukları ders yılı sonuna, kendi isteği ile 
atananlar için de atandıkları tarihteki taksit dönemi 
sonuna kadar devam eder. 

Bu madde hükmünden yararlananlar 16 ncı mad
de hükümlerinden yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Kocatürk. 

MİLLÎ EĞtTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Efendim, maddenin başlı
ğında bir değişiklik yapılması gerekiyor. Sarahaten bu 
durumda açıklık kazanmamış. Şöyle olması lazım : 
«Mahrumiyet Bölgesindeki Memurların Çocuklarına 
Yapılacak İndirim.» Yani maddenin niteliğini belirt
mek bakımından bu şekilde düzenlemesinde gerek gö
rüyoruz; «Mahrumiyet Bölgesindeki Memurların Ço
cuklarına Yapılacak İndirim.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu değişikliğe katılı
yor musunuz?... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değerli üyeler; bu maddeyi, başlığındaki bu de

ğişiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; bu maddeden sonra Sayın Tosyalı 
ile Sayın Kuzuoğlu'nun bir önergeleri vardır, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 127 S. Sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasansında, çı
karılacak yönetmelikten geçici madde de bahsedilmek
tedir. Diğer kanunlarda olduğu gibi, yönetmelik yapıl
ması için dördüncü bölüm çeşitli hükümler kısmı al
tında 17 nci maddeden sonra aşağıda yazdı olduğu 
şekilde yeni bir madde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 
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«Yönetmelik : 
MADDE 18. — Bu kanun uygulaması ve pansi

yonların işletilmesi ile ilgili hususlar Bakanlıkça hazır
lanacak yönetmeliklerde belli edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜR'K — Efendim, 17 noi madde
den sonra düşünülen ıbu maddenin yerini tutmak 
üzere K'dmiisyonumuz, geçici makide 2'yi uygun gör
müştür, ihiem'en hemen aynı mahiyettedir, okuyorum : 

«Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik
ler en geç 6 ay içinde Bakanlıkça çıkarılır. Bu süre 
içinde mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı ol
mayan hükümleri uygulanır.» 

Biz, aynı düşünceyi geçici madde 2 olarak tespit 
ettik. Sayın arkadaşlarımız 18 inci madde olaralk (ka
nunda yerini bulmasını talep ediyorlar. 

Takdir HeyetinMndir. 
BAŞKAN — Teşekkür dderim. 
Sayın Bakan, siz 'de aynı görüşte imisiniz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Evet efendim, aynı görüşteyim, 
BAŞKAN — Aynı görüştesiniz, teşekkür ederim. 
Sayın Tosyalı buyurunuz. 
LÜTPULLAH TOSYALI — Geçici maddede, 

yönetmelik çıkış süresi ve mevcut yönetmelikleri uy
gulama prosedürü getirilmiştir. Yöndtmeft bir kere 
çılkitl'k'tan sonra .tekrar yeni Ibir yönetmelik çıkarıl
ması bu maddeye göre zor olacaktır. Bu bakımdan 
yeni bir yönetmelik maddesi tespit etmekte fayda 
vardıo 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın (Bilge, buyurunuz dfenditn. 
iNBOİlP BİLGE — Sayın Balkanım, ben Sayın 

Tosyalıya hak veriyorum. 
•Bunldan sonra görüşeceğimiz Telsiz Kanununda 

39 uncu madlde olaralk, geçidi madde 'değil, yönet-
ımeliklerle ilgili 'bir hüküm vardır. Yönetmeliklerle 
iDgili 'bir Ihükmün, esas maddelerde yer alması daha 
uygun ölür kanaatındayım, 

(BAŞKAN — Evet. 
IHAMIZA EROĞLU — Sayın Başkanım, Komis

yon adına söz işitiyorum. 
IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMIİSYONU ADINA HAM-

ZA (EROĞLU — Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaş
lar; 

IBİr kanunun yönetmeliğe atıf yapması, tabiî ve 
normal bir şeydir; Ibir 'kanunda yönetmeliğin çıka
rılmayacağına dair Ibir 'hüküm de bulunabilir, yönet-

J melik çıkarılıp çıkarılmaması hususunda bir hüküm 
de buiurmrayabilir. 

Anayasamızın 11113 üncü maddesine göre, bakan
lıklar ve kamu tüzelkişilikleri her zaman, bir ıkanu-

j na ve tüzüğe aykırı olmamak üzere, yönetmelik çı
karabilirler. 

Yönetmelikler, bir (kanunun veya bir tüzüğün 
uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkarılırlar. Ka
nunda herhangi bir madde bulunınasa da, bu yürüt
menin 'tabiî, normal bir yetkisidir, bir teknik hizme-
itin yerine getiritaesiinden ötürü lüzumlu ve gerekli 
bir yetkidir. IBir elk madlde ile yöne'tmelik çıkarılma
sına gerek ve lüzum yoktur. 

Geçidi 'İkinci maddenin hükmü ise, birçok bakımdan 
önemlidir. IBu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetme-

I İliklerin 16 ay içerisinde çıkarılacağını öngörmektedir* 
"Ayrıca, bir de şu hükmü öngörmektedir. «Bu süre için
de mevcut yönetmeliklerin, bu kanuna aykırı olmayan 

I hükümleri uygulanır.» denilmekle, mevcut yönetaue-
lilklerin kanuna aylkırı olmayan hükümlerinin uygu
lanması sağlanmaktadır. Mevcut" yönetmeliklerin ka
nuna ayikırı almayan hükümlerinin sağlanması kanun-

I da öngörülen yürütmieye veri'len hizmetlerin normal 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak içindir. Geçidi 

I madde bir ihtiyaca cevap vermektedir, bu bakımdan 
yerinde bir maddedir. Ayrıca, biraz önce söylemiş ol
duğum nedenlerle, tekrar bir 18 inci madde olarak il7 
nci maddeden sonra bir madde dkienmesine de gerdk 
yoktur, lüzum yoktur, fuzulidir. 

I Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Erginay, buyurunuz ©fendim. 
AK'İIF ERGİNAY — Sayın Başkanım, kısa bir 

I söz istiyorum, onun içlin yerimden hitap etmelk isti-
I yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AKIİF ERGİNAY — Saiyın Tosyalı'nın önergesi

ne iştirak ediyorum; çünkü ıbir kanun koyucu, bir 
yönetmeliğin 'konmasını arzu ediyorsa, onu ayrıca bir 

I hıükümle getirmesi şarttır; burada söz konusu olan 
budur. Bu itibarla, Sayın Eröğlu'nun fikrine bende
niz liştirak edemem; çünkü biz demekki yönetmelik kon-

I masını istiyoruz, o halde ayrı ve esas bir madde kon-
I ması gerekir; ama böyle Ibir dava olmasaydı; yani 
I kanun koyucu bunu istemeseydi, onu koymazdık, o 

'zaman Anayasanın 11/3 ündü maddesi hüküm (ifade 
ederdi. 

I Bu 'itibarla, Sayın Tosyalı'nın (belirttiği nokta doğ-
I rudur. Mademlki bu yönetmeliği istiyoruz kendisini 
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icbar etmemiz lazım; İdarenin arzusuna ve keyfine 
bırakmıyoruz demektir. 

Arz ödlerim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Eırginay. 
Sayın Tosyalı 'buyurunuz. 
ıLÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Balkan, Sa

yın üyeler; 
Geçici madde 2>e bir itirazımız yok. Geçici 2 nci 

ma'dde olarak gerekli; fakat bu yönetmelik maddesi 
ide gerekli. Son çılkan uygulamalarda bu tür yönet
melik maldldeleri özel olarak konuyor. .Sayın Bilıge de
min söylediler ve benzer ikandeş kanun, Temel Eği
tim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Öğrencilik du
rumlarını gösteren Kanunun 39 uncu madldesi, 'bu 
sekilide bir yönetmelik çıkarılmasını öngörüyor. 

Elimizde 12 Haziran il 982 tarihli Resmî Gazete 
var, 'bunda da Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve 
Sınır Kaplılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülme
si Hakkında Kanun var. Numarası 2677; 211 inci mad-
tifesi yine yönetmelikle ilgili. 

Simidi, Anayasanın 113 üncü madJdesi, genel ola
rak 'kanunlar ve tüzüklerin uygulanması için 'bakan
lıklara yönetmelik çıkarma yetkisi vermiş; (bu ka
nunda olmasa dahi bakanlıklar bunu çıkarabilir
ler. Ancak, bu yönetmeliğin Başbakanlık tarafından 
çıkarılması mümkün, Ibirkaç bakanlık tarafından müş
tereken çıkartılması mümkün. O ıbakımdan, kanun 
metninde, yönetmeliğin hangi balkanlı/k tarafından çı
kartılacağını gösterir bir madde bulunmasiınd'a fayda 
vardır, arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı, 
Sayın Bilge... 
NECİP BİLGE — Kısa olduğu çin (buradan ko-

nuşmıaıma müsaade ediniz Sayın ©aşkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz, 
NECİP BİLGE — Geçici madlde 2'nin birinci 

fıkrası esas madlde olarak 18 inci madde halinde dü
zenlenebilir, oraya konulmalıdır. Bu geçici madde 
2'nin ikinci fıkrası ancak geçici madde olabilir; yani 
«o yönetmelik çıkıncaya kadar eski hükümler uygu
lanır.» diye o geçici madideye konalbilir. 

©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
©u açııkiamalar'dan sonra Sayın Komisyonun gö

rüşünü öğrenmek,istiyorum, buyurunuz. 
IMİİLLI EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M.. 

UTKAN KOCATÜRK — Eferidim Komisyonumuz, 
yeni bir 'yönetmelikle ilgili yeni bir metin ilavesinde 
fayda görmemektedir; çünkü, madlde 5*in birinci fık-

I rasındıa; «Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik dahilin-
ıde yürütülür»; yani «Yönetimle ilgili esaslar Ba
kanlıkça çılkarılacak yönetmelik dahilinde yürütülür.» 
'demekle, bu kanun gereğince 'bir yönetmeliğin çıka
rılacağını 5 inci madde 'belMemiş durum'dadır. Do
layısıyla, geçidi madde olaralk da bu yönetmeliğin 
6 ay içinde çıkacağını vurgulamaktadır. Bunun dı
şında yeni bir madlde oluşturarak, tekrar çıkacak 
bir yönetmelikten bahsetmeyi uygun görmemektedir, 
Komisyondan geldiği şeklinde kabulünde ıgerelk gör
mektedir. 

Ar2) ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
IHAIMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, yerim

den !bir ilavede 'bulunmak istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurunuz. 
IMİtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA HAM-

ZA EROĞLU — Şimdi, Sayın Bilge huyundular ki, 
«Geçici maddenin Ibirinci fıkrası, bu kanunun uygu
laması ile ilgii yönetmelikler en geç 6 ay içinde Ba-

! kanlıkça çıkarılır. Bu esas ma'dlde olarak alınmalı
dır.» Hayır, geçici madlde olarak bulunmasında ge
rek vardır; çünkü geçici madde, bu Kanuna dayanı
larak çılkarılacak yönetmeliklerin 6 ay içerisinde çı-

-karılacağını öngörüyor, ©unun anlamı, geçici süre 
içeri'siride çıkanlmasıldır. ©undan sonra da, her za
man, her İstediği anda Mıillî Eğitim Bakanlığı ;bu 
Kanuna dayanarak yönetmelik çıkarabilir. 

©u ıbakımdan, geçüci nıaıdde içerisinde yer alması 
daha doğru, daha mantıkî ve daha hukukîdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
IDeğerli üyeler; 
ıSaym Tosyalı ile Sayın Kuzuoğlu'nun verdikleri 

'bu önengeye Sayın Komisyon ve Sayın Bakan (Hü
kümet) kaltıtonamalktadırlar. önergenin dikkate alınıp 
alınmama'sı hususunu oylarınıza sunacağım : Dikkate 
alınmasını kalbul edenler..;, Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

1'8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 
MADDE 118. — 1İ838 sayılı «Maarif Vekâleti 

Tarafımdan l'dare Edilecek Mektep Pansiyonları Ka
nunu», 20015 sayılı «Maarif Vekâletti Tarafıridan İda
re Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 
Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve 
Bu Kanuna ©azı Hükümler 'İlavesine Dair Kanun», 
24I1İ7 sayılı «2005 Numaralı Kanuna Müzeyyel Ka
nun», 50215 sayılı «Millî Eğitim Bakanlığı Tarafın
dan İdare Edilecek Okul Pansiyonları Hakkındaki 
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Kanuna Ek (2005 sayılı Kanunun '8 inci Malddbsünin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun» ile diğer kanunlar
daki bu 'kanuna aykırı ihüküımler yürürlükten kaldı-
rıllmuşltrr. 

iBAŞKAN — Madde üzeriride söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bilge, (buyurunuz efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, acaba Ibir ralkam 
ihatası mi vardır? Çünlkıü, «... 241(7 sayılı ı2CD!5 Numa
ralı Kanuna...» deniyor. 

Halbuki Hükümet Tasarıısıınida 2417 değil, 2471 
rakamı geçmektedir. Acaba buraıda bir yanlışiMe mı 
vandlıır? Yanli 2417 midir, 2471 mıidliır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Evet efendim, bir-dizgi 
hatası vardır; 2417 değil, 2471 olacaktır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyi, madde metnindeki 2417'nan 2471 

şekillinde değiştirilerek kaibultünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul «demler.... Kaibul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştik'. 

Geçici madde l'ıi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1, — Bu Kanunun yayımı ta-
rihıinlden evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen 
fasıllarla toplanan % 6'lar, % 5'l)er ve % Herdeki 
ödenekler 12 nc'i maddede yer alan % 12'lerde 
bMeştıirilıir. 

BAŞKAN — Madde üzeriın'dte söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Ayam buyurunuz. 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
ETEM AYAN — Efendüm, madde metnlinin üçüncü 
satırındaki «.... fasımlarla» kelimesi, «.... fasıılllaırda» 
olacak, arz ederim. 

BAŞKAN — Değerdi üyeler; 
Üçüncü satardaki «fasılada» kelimesinin «fasıl

larda» olarak değiştirilmesi kaydıyla maddeyi oyları
nızla sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyen-
(ler.... Kabul edilmiştir 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun uygulan
ması île ilgili yönetmelikler en geç 6 ay içinde Ba
kanlıkça çıkarılır. Bu süre içimde mevcut yönetme-
lliıkltenin bu kanuna aykırı oıllmayan hükümleri; uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Ka
bul edenler.... Etmeyenler.... Madde kabul editaiş-

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Ka

bul edenler.... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
20 noi maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 20. — Bu Kanunu Millî Eğitim ve Ma

liye bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, diğer 

kanunlarda, «Bu kanun hükümlerdin!....» şeklinde ge
çiyor, burada da «Bu Kanun hükümlerini MİM Eği
tim ve Maliye Bakanları yürütür.» şeklinde olursa 
daha uygun olur. Teklif ve arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Tosyalı. Sa
yın Komisyon ve Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Katlıyoruz. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan söz İs
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uyguner; bu mad
de ile ilgili. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayan Başkan, değerli 
arkadaşlarım. 

Okunan maidde, Kanunun yürütülmesi yetkisini 
Maliye ve Millî Eğitim Balkanlarına vermektedir. 
Halbuki, merî Anayasamız hükümlerine göre, Ba
kanlar Kurulunun müşterek sorumluluğu söz konusu
dur. Yanli 1961 Anayasası kabul edildiğinden bu ta
rafa, bütün kanunlar (Bazı kanun değişiklikleri istisna 
edilirse) «Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür,» şeklinde çıkmıştır. 

Burada baza (istisnalar odmuştur, bazı kanunların 
değişikliğinde; eğer değiştMlmeyen hükümler muay
yen bir bakanlığa görev vermlişse, kanunu o bakan
lık yürütmektedir. Şayet böyle bir şey yoksa, yfine« Bu 
Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür,» şek
linde hüküm ısdar edilmiştir. 

Bu Kanunda da aynı şeyin olması lazım; çün
kü burada Bakanlar Kurulunun müşterek sorum
luluğu söz konusudur. O bakımdan maddenin, «Bu 
Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür,» şek
linde düzenlenmesini takdirlerine arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon?.. 
MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Katılmıyoruz efendim. 

— 70 — 
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BAŞKAN — Sayra Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, 
Efendimi, gerçekten Paınsiyonltar Kanunu Tasarı

sına bakıldığı zaman bütün Bakanaklarım hepsini 
meşgul edecek veya onlara bur sliısıtem getirecek ve
ya devamlı onları Bakamlar Kuralu'nun her zaman 
Jıçtiın gözetim ve demetimi allıüıınıda bırakabileceği sis
temler yok. Çoik geniş değil; mitıayet pansiyondur, 
malî mevzuatla yönettim ve bumun sistemli içerisinde 
her ılkıi Bakanlığın dışında fazda bir .sorum getirecek 
durum mevcut değidür. Beş - altı Bakanlığı gerçek
ten ilgilendirmiş olsa, «Baıkanlıar Kurulu» denilebile
cektir. 

Bu pansiyonlar her zaman için Bakanliar Kuru
lunum karşısmna çılkmayacaktır, böyle bir ihtiyaç ol
mayacaktır; olsa dahıi iki Balkan da zaten Bakanlar 
Kurutana karşı sorumlu oldukları içlin, Bakanlık ola
rak çıkarabilecektir. 

Bu bakımdan, zaten çok meşbu olan Bakanlar 
Kurulunu pansiyonun bazı diğer yöntem, sistem ve 
para ve yatırımlarla ilgili konularında meşgul etme
mek gerekecektir diye düşünüyorum. Bu bakımdan 
iki Bakanlığı bırakmakta yarar umuyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın-Gözübüyük, buyurunuz efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, herhangi- bir tasarı veya kanun, kanunlaşacak 
tasarı, hükümleri itibariyle tatbikatı noktasından. 
çoğunluk hangi bakanlığa ait ise ona yetki verilir; 
ama kanun veya tasarı, bu tasarrufun mahiyeti iti
bariyle birden fazla bakanlığı ilgilendiriyorsa, onla
rın icrası mevzubahis ise, Bakanlar Kuruluna bırakı
lır, bu böyledir. Mesela Borçlar Kanunu, mesela Ce
za Kanunu, «Bakanlar Kurulu» değil, «Adalet Ba
kanlığı yetkilidir.» diye yazar. Onun için Tasarı doğ
rudur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü
yük, 

Yalnız bir sayın üyemiz, «Bu Kanun hükümleri
ni...» şeklinde bir ekleme yaptılar, Komisyon olarak 
buna «peki» dediniz. 

Diğer teklif için bir değişiklik önergesi esasen 
yoktur. Bu itibarla, 20 nci maddeyi «Bu Kanun hü
kümlerini» tarzında, bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

1 4 . 6 . 1 9 8 2 0 : 1 

Değerli üyeler; 
Tasarının kesin oylanmasından evvel Tasarının 

lehinde ve aleyhinde iki sayın üyeye söz verebilirim. 
Söz almak isteyen sayın üye?.. 

VAHAP GÜVENÇ — Bir sorum olacak Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sorunuz, buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın başkan, Tasarıda 

kardeşler ile memur çocuklarına ayrıcalık getiren hü
kümler vardır. Memur, acaba Millî Eğitim Bakanlı
ğında çalışan memurları mı, yoksa tüm Devlet me
murlarını mı kapsamaktadır? Tasarı hazırlanırken, 
<?erek Millî Eğitim Bakanlığında olsun, gerekse tüm 
Devlet dairelerinde olsun, işçi statüsünde çalışan iş
çiler de var, onların çocuklarının bu haklardan ya
rarlandırılması niçin düşünülmemiştir? Eğer bu unu
tulmuş ise, tümü oylanmadan evvel, Genel Kurulun 
izniyle Komisyonun o maddeleri geri alarak, işçi ço
cuklarını da o hükümlerden yararlandırma imkânı 
Var mıdır? Bu imkânı kullanmak ister mi? 

Sualim bu kadar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bu ko

nuda görüşü ve verecekleri cevabı bekliyorum. 
Buyurun ıSayın Kocatürk. 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

TJTKAN KOCATÜRK — Efendim, katılmıyoruz bu 
görüşe. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan; soruya bir 
de cevap lütfeder misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Arz edeyim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan; 
Buraya 657 sayılı Kanunun 199 uncu maddesin

deki hüküm aynen alınmıştır, madde 199'u müsaade
nizle aynen arz edeyim : «Mahrumiyet yerlerinde ça
lışan devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun 
girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı tak
dirde, bu derecedeki okullarda okuma hakkını ka
zanmış bulunan çocuklarını yatılı okutmak isterler
se, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar.» 657 
sayılı Kanunun 199 uncu maddesini arz ettim. Bu 
hüküm de ondan farksızdır, ayrı bir hüküm getirse, 
bu sefer 657'ye gitmek lazım gelecektir. Bu bakım-' 
dan, Komisyonun görüşüne katılıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 
Bu konuda esasen maddenin müzakeresi sırasın

da ve bilahara herhangi bir değişiklik yapılmasıyla 
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ilgili teklif olmamıştır; ancak bir soru soruldu ve ona 
Sayın Komisyonla, Sayın Hükümet cevap vermiş ol-
dular. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, bir tered-
dütüm var? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, maddele

rin görüşülmesi bittikten sonra son konuşmalar sıra
sında içtüzüğün 812 nci maddesi ayrı bir soru - ce
vap müessesesi önermemektedir. Soru sorulup tek
rar bir cevap alındığı takdirde, bu müzakere devam 
ediyor sayılmaz mı efendim? 

İBAŞKAN — Sayın Güven, bir maddî hata ola
bilir, bir unutulma olabilir; binaenaleyh, görüştüğü
müz tasarıları kesin oya sunmadan evvel, eğer bir 
sayın üye bu maddî hatayı bir soru şeklinde sorarsa, 
biz onu yalnız soru olarak kabul etmeyiz, tabiî bir 
maddî hata olarak da mütalaa edebilirz. O görüşle 
ben bir açıklama yapılmasını istedim. Eğer maddî 
bir hata olduğu söylenmiş olsaydı, tabiî bu maddeyi 
tekrar geri verecektim, Komisyon bir kere daha tet
kik edecek, hatayı tashih edecek, öyle getirecekti. 
Ben, Tüzüğümüzün 80 inci maddesini dikkat naza
ra alarak bu görüşmelere imkân vermiş oldum. 

Teşekkür ederim Sayın Güven. 

Değerli üyeler; 
Tasarının tümünü kesin olarak oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Millî Eğitim 
Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasarısı Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı, uğur
lu olsun. 

Bu konudaki titiz çalışmaları için Sayın Komis
yona ve Tasarıyı getiren Sayın Hükümete ve Sayın 
Millî Eğitim Bakanımıza teşekkür ederim. (Alkışlar) 

2. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 
13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (2/45) (Raporun Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.6.1982) (S. Sayısı : 138) (1) 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sıkıyönetim Kanununun Ek 4 üncü maddesinin 

değiştirilmesiyle ilgili bir Teklif hakkında değerli üye
lerin önergesi vardır, okutuyorum : 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın 
13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek 4 üncü maddesinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bir geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun 
Teklifinin öncelikle gündeme alınmasını arz ederiz. 

Eşref AKINCI Adnan ERSÖZ 
Ender CtNER Ali DİKMEN 
Aydın TUĞ İsmail Hakkı DEMİREL 

Halil İbrahim KARAL Remzi BANAZ 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu Teklifin öncelikle görüşülmesi ve «Kanun 

Teklifleri» bölümünün 2 nci maddesine alınarak gö
rüşülmesini, önerge istikametinde oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Bu Teklifi görüşmeye başlamadan evvel, Birleşi
me 20 dakika ara veriyorum. 

(7) 138 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Kapanma Saati : 16.00 
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" İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.25 

BAŞKAN : IBaşkanvekUi M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

•BAŞKAN — Değerli üyeler; 105 inci Birleşimi
mizin ikinci oturumunu açıyorum. 

Kararlarınızla, Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleri» bölümünün 2 nci maddesine alınan, Ha
va Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi 
üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın 13.5.1971 tarih 
ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek-4 üncü 
maddesiriin değiştirilmesi ve 'bu Kanuna bir geçici 
madde eklenmesine ilişkin Kanun Teklifini görüşme
ye başlıyoruz. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümet temsilcisi
nin yerlerini almasını rica ediyorum. 

Hükümet temsilcisinin yetki belgesini okutuyo
rum., 

Temsilcilik Belgesi 
Danışma Meclisi Genel Kurulunda, 13.5.1971 Ta

rih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek - 4 
üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna bir 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin 
görüşülmesinde, aşağıda adı ve görevi belirtilen per
sonel, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 60 nci madde
si gereğince Millî Savunma Bakanlığını temsil et
mek üzere yetkilendirilmiştir. 

Ü. Halûk BAYÜLKEN 
Millî Savunma Bakanı 

Temsilci : 

Korgeneral Doğan RROMÖRS 

BAŞKAN — Değerîi üyeler; bu Kanun Teklifi 
ile ilgili Komisyon Raporunun okutulup okutulma-
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okutulmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Okutuyorum, 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu okundu) 
IBAŞKAN — Değerli üyeler; Kanun Teklifinin 

tümü üzerinde görüşmek üzere söz almak isteyen sa
yın üyeler lütfen işaret buyursunlar. 

Buyurun Sayın Gelendost. 
MALÎL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Hükümet, Askerî Ceza Kanunumuzun iki mad
desinde değişiklik yapmak üzere bir tasarı getirmek
tedir. Bunlardan birincisi, 32 nci maddenin (l'a) fık
rası, diğeri ise, 35 inci maddenin (a'l) fıkrası değiş
tirilmek istenmekte ve böylece Devlet Memurları Ka
nunuyla sağlanan bazı haklardan ordu mensupları
nın da yararlandırılması istenmektedir ve böylece 
aradaki fark ve dengesizlik giderilmiş olmaktadır... 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, ga
liba sayın üye yanlış kanundan bahsediyor, elimiz
deki kanun bu değil efendim. 

HALİL GELENDOST — Askerî Ceza Kanunu
nun 32 nci maddesi... 

MUHSİN ZEKAÎ BAYER — 138 sıra sayılı 
Kanunu görüşüyoruz. 

'BAŞKAN — Efendim, Sıkıyönetim Kanunuyla 
ilgili bu görüştüğümüz. 

HALİL GELENDOST — Peki efendim, affe
dersiniz. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Ge
lendost. 

Bu teklif üzerinde?.. 
RIFAT BAYAZIT — Söz istiyorum Sayın Baş-, 

kan, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli 

üyeler; 
Görüştlüğtimüz tasarı, Sıkıyönetim Kanununa Ek 

4 üncü Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair bir kanun tek
lifidir. Bu kanun teklifi, gönül ister ki, diğer umumî 
mahkemelerde de aynı şekilde getirilsin ve ihtisaslaş-
tırılsın. Bu kanunu getiren kıymetli Konsey Üyesine 
huzurunuzda teşekkür ederim. 

Kaçakçılık davaları ve devletin güvenliğini ilgi
lendiren konular tamamen bir îhtisas konusudur. Ka
çakçılık davalarının diğer hâkimler tarafından görül
mesi tabiîdir. Yalnız, ihtisaslaşmış işlerde daha iyi 
incelenip, daha süratli çıkarılması matluptur. Bunun 
için de, bu kanun teklifi huzurunuza getirilmiştir. 

Kanun teklifin'de Millî Savunma Bakanlığı, kanu
nun şümulü içine giren kaçakçılık davalarını görmek. 
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için mıntıkalarda, İhtisaslaşmış hâkimlerden kurulu 
mahkemelerin kurulmasını öngörmüştür. Daha önce 
ihtisas mahkemeleri vardı 'bu, buna benzer bir du
rumdadır, Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı, bu
na benzer şekildedir. Güvenlik mahkemeleri lağve
dildi değil, kanun iptal edildi, 'kaldı ve bir gün gelip 
çıkacaktır; onun kurulması gerekir. Bu kanuna göre, 
kurulan mahkemelerde hâkimler 'daha ziyade ihtisas-
laşıyor ve önüne gelen davalara daha şümullü bakı
yor ve daha isabetli kararlar veriyor. Kaçakçılık işin
de çalışmayan, devlet güvenliği içinde çalışmayan ve 
onlarda İhtisas kespetmeyen bir hâkimin isabetsiz ka
rar verdiği görülmektedir ve bu iş daha üst derece
deki mahkemeler tarafından temyiz incelemesinde bo
zulmaktadır, davalar 'da bu yüzden sürüncemede kal
maktadır. 

Şimdi askerî mahkemelerdeki bu gibi davaların 
ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesinin öngörül
mesi hayırlı bir netice verecektir. Kanunun bir an 
önce kanunlaşması lehindeyim. Takdir, Yüce Kuru
lundur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun veya Sayın Hükümet temsil

cisinin tasarıyla ilgili kısa bir açıklaması olacak mı
dır?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Ko
misyon adına Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Banaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya tarafın
dan hazırlanan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
Ek 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi, Komisyonumuzca ufak bir değişiklikle aynen 
benimsenmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesiyle değiştirilen 1402 sayılı 
Yasanın Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ha
len yürürlükte olan hükmünü aynen okuyorum : 

«EK MADDE 4. — Devletin siyasî veya malî 
veya iktisadî veya askerî veya idarî güvenliğini bo
zacak nitelikteki kaçakçılık suçunu işleyenler ile sı
kıyönetim a'skerî mahkemelerinin görevine ilişkin 
suçları işleyenlerin fiillerine iştirak halinde olmasa 
bile, bunlara her ne şekilde olursa olsun yardım etti

ği anlaşılan kaçakçılık suçlan sanıklarının kaçakçılık 
davalarına bakmak görevi, Kanunun 13 ncü madde
sindeki zaman kaydına bakılmaksızın sıkıyönetim 
askerî mahkemelerine aittir» hükmü halen yürür
lüktedir. 

Burada yapılan değişiklik, kaçakçılık davalarında 
bütün sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görevli ol
ması yerine, Millî Savunma Bakanlığının önceden 
tespit edip, Resmî Gazeteyle yayınlayacağı sıkıyöne
tim askerî mahkemelerinin görevli olması esasının 
getirilmesidir. 

Teklifin gerekçesinde de açıklandığı gibi, aynı ör
güt tarafından yürütülen; fakat değişik yerlerde ya
kalanan kaçakçılık suçu sanıkları değişik mahkeme-
ler'de yargılanıyordu, aralarında irtibat kurulamt-
yordu. Elde edilen bilgilerin topluca değerlendirilme
si şu anda mümkün değildi. Kanun teklifi kabul 
edilirse bu sakınca ortadan kalkacak, aynı örgüt ta
rafından işlenen suçların topluca aynı mahkemelerde 
yargılanması sağlanacaktır. Böylece, eldeki bilgilerin 
topluca değerlendirilmesi imkânına da kavuşulacak
tın 

Ayrıca, kaçakçılık suçları ihtisas isteyen işlerdir, 
özellik arz eder. Bu nedenle, bu tür davaların, bu ko
nuda ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesi sağlana
caktır. Buna benzer bir hüküm, Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunun 
1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında da vardır. 
Burada da, casusluk suçlarını işleyenler, yani Askerî 
Ceza Kanununun $5, 56, 57, 58 ve 59 uncu madde
leriyle 148 nci maddesinin (b) fıkrasında yazılı suç
ları işleyenlerin yargılanmaları, «Millî Savunma Ba
kanlığının önceden tespiı ve Resmî Gazeteyle yayın
layacağı askerî mahkemelerde yapılır» hükmü mev
cuttur. Casusluk suçlarına şimdi kaçakçılık suçları 
da ekleniyor ve ona paralel bir hüküm bu teklifle 
getiriliyor, 

Teklifin 2 nci maddesinde ise, halen görülmek
te olan davalarda, sıkıyönetim askerî mahkemeleri
nin önceki hükümlere göre görev ve yetkilerinin de
vam edeceği belirtilmektedir. Bu da, Anayasanın ta
biî hâkim kavramına uygun olarak düzenlenmiştir. 
Tabiî hâkim önünde açılan bir davanın, sonradan tes
pit edilen bir mahkemeye şevkini önlemektedir. Bu 
da gerekli bir madde olarak, Komisyonumuzca gö
rülmüştür. 

İlgili maddeye göre, halen askerî savcılıklarda bu
lunan ve davası açılmamış mahkemelerin görülmesi, 
yeni tespit edilecek mahkemelere verilecektir. Bunun 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ KORGENERAL DOĞAN KROMÖRS — Aynı 
görüşteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, madde 

2'nin «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki 
ek geçici 5 inci madde eklenmiştir» şeklinde olmasını 
istiyorum; sarahat verir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Doğru
dur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ KORGENERAL DOĞAN KROMÖRS — Evet, 
doğrudur. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye yoktur. 
Değerli üyeler; 2 nci maddenin ek geçiciden son

ra 5 inci rakamının, beş noktanın eklenmesi ve 1 inci 
fıkranın sonundaki «Yayınlayacağı», «Resmî Gazete 
ile yayınlayacağı sıkıyönetim askerî mahkemelerine 
aittir.» olacaktır. Bu değişikliklerle... 

RIFAT BAY AZIT — Sayın Başkanım, burada 
gerek yok. Çünkü Kanun, Sıkıyönetim Kanunu de
ğişikliğidir. Maddeye böyle bir şey getirmek zaittir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt'ın bu açıklama ve ha
tırlatmalarından sonra, «Sıkıyönetim» kelimesini ila
ve edecek miyiz? 

Sayın Komisyon? 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkanım, bir evvel

ki maddede de var aynı şey. 
BAŞKAN — Rica edeyim, Sayın Komisyonla 

Hükümetin görüşünü alayım ondan sonra oylarınıza 
arz edeceğim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, bulunmasında fayda olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcimiz de o görüşte
dir. 

Değerli üyeler, maddeyi bu değişikliklerle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının kesin oylanmasından evvel, Tasarının 
lehinde ve aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye?.. 

Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — 2 nci maddenin konu

şulması sırasında madde metninde, suç dosyaları iba
resi geçiyordu. Tashihi yolunda söz istemiştim; ama 
görülmedi oylandı. O itibarla söylüyorum, dava dos
yaları olacak. Suç dosyaları olmaması lazım. Çünkü, 
suç kararla tespit edilir. Karar olmadan kimseye suç
lu diyemeyiz. Tashihini bilmiyorum; fakat zapta geç
mesi lazımdır. Yeri geldiği zaman zapta bakılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Bunu bir maddî hata olarak kabul edip; hem Ko

misyon, hem de Hükümet teklif ederse, tashihi yapar 
ona göre tasarıyı oylatırız. 

MLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, Komisyonumuz itirazı yerinde görmüştür. Bu
nu, soruşturma dosyası olarak düzeltilmesini Komis
yon olarak teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcimiz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ KORGENERAL DOĞAN KROMÖRS — Aynı 
şeyi düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Soruşturma dosyası olarak. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Sayın arkadaşımın ileri sürmüş olduğu şey aslın

da doğrudur; fakat «Dava» kelimesini tekrar edecek 
olursak, aynı kısa cümle içerisinde üç defa «Dava» 
geçmiş olacaktır. Sadece «Suç» kelimesinin kaldırıl
ması yeterlidir. «Dosyalar hakkında» demek yeterli 
olabilir veya Komisyonun teklif ettiği gibi, soruşturma 
dosyası da denilebilir; fakat «Suç» kelimesi muhak
kak kalkmalıdır oradan. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
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dışında açılan davalar, halen görülmekte olan mah
kemelerde devam edecektir. 

Komisyonumuz teklifi bütünüyle uygun bulmuş
tur. Kabulünü Yüce Meclisin takdirlerine sunuyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek - 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun ek - 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Devletin; siyasî veya malî veya iktisadî veya as
kerî veya idarî güvenliğini bozacak nitelikteki kaçak
çılık suçunu işleyenler ile, sıkıyönetim askeri mahke
melerinin görevine giren suçları işleyenlerin fiillerine 
iştirak halinde olmasa bile, bunlara her ne şekilde 
olursa olsun yardım ettiği anlaşılan kaçakçılık suç
ları sanıklarının kaçakçılık davalarına bakmak göre
vi Kanunun 13 üncü maddesindeki zaman kaybına ba
kılmaksızın Millî Savunma Bakanlığının önceden tes
pit edip, Resmî Gazete ile yayınlayacağı sıkıyönetim 
askerî mahkemelerine aittir.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye. 

Sayın Narlıoğlu. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — İlave edilen fık
ranın, «bakmakla görevliden» sonra bir virgül kon
ması lazım; yoksa aşağıda mana değişik çıkıyor. Bu 
bakımdan, 6 ncı satırda görevinden sonra bir virgül 
olursa cümle düzeliyor efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Efendim, burada bir baskı 

hatası var galiba. 
Şimdi, alttan 1, 2, 3, 4 üncü satırın sonunda «Za

man kaydına» yazılı. «Zaman kaybına» olması gere
kir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun görüşü. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, bu 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun ek 4 ün
cü maddesinden aynen alınmıştır. «Zaman kaydına» 
eski kanun hükmündedir. Eski kanunda da mevcut
tur. Bu nedenle «Kaydına» kelimesi doğrudur. 

BAŞKAN — Komisyonun, virgül konusundaki 
görüşü?.. 

MLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMISYONU KÂTIBI REMZI BANAZ — ona 
uyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Paşam?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ KORGENERAL DOĞAN KROMÖRS — Evet, 
uyuyoruz. 

BAŞKAN — Uyuyorsunuz, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddede bakmak görevi ve ka

nunun iki kelime arasındaki yere bir virgül konulmak 
suretiyle bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

na aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 
«EK GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihten önce, ek - 4 üncü madde kap
samına giren suçlara ilişkin olarak açılmış bulunan 
kamu davaları hakkında sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinin önceki hükümlere göre görev ve yetkileri de
vam eder. Henüz kamu davası açılmamış suç dosya
ları hakkındaki davalara bakmak görevi, Millî Sa
vunma Bakanlığının tespit edip, Resmî Gazete ile ya
yınlayacağı askerî mahkemelere aittir.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye... 

Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Efendim, burada madde

nin sonuna doğru, henüz kamu davası açılmamış suç 
dosyaları hakkındaki davalara bakmak görevi Millî 
Savunma Bakanlığının tespit edip Resmî Gazetede 
yayınlayacağı askerî mahkemeye ait midir? Şimdi, 
Sayın Komisyondan ve Hükümetten rica ediyorum; 
bu bir maksada matuf mudur? Burada, «Sıkıyöne
tim askerî mahkemesbnin burada sadece «Askerî 
mahkemesi» tabiri kullanılmış. Bu konuda bir açık
lamada bulunmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Şengün. 
. Komisyon Sözcüsü Sayın Banaz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, burada bahis konusu olan sıkıyönetim askerî 
mahkemeleridir. Orada «Sıkıyönetim» kelimesi eksik 
kalmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcimiz?.. 
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ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, dava dosyası değildir. Kamu davası açılmadan 
önce de soruşturma yapılır. Sayın Komisyonun ve Sa
yın-Hükümet temsilcisinin fikirleri doğrudur; «Soruş
turma dosyası» kelimesi kanunlarımızda, hukukumuz
da yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUİNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
2 nci madde görüşülürken bir ekleme yapıldı ve 

öyle zannediyorum ki bir hataya düşüldü. Çünkü, 
2< nci maddenin güttüğü amaç başkaydı. 2 nci mad
de diyor kıi, sıkıyönetim devresinde suç işlenirse, sı
kıyönetim kaldırıldığı anda şayet bu suç hakkında 
bir dava açılmış ise, sıkıyönetim mahkemesi davaya \ 
bakmaya devam eder ve sonuçlandırır. Şayet sıkıyö- | 
netim kalktığı anda henüz dava açılmamışsa, o tak
dirde Millî Savunma Bakanlığınca önceden tespit 
edilerek ilan edilecek askerî mahkemede bakılacak, 
sıkıyönetim mahkemesinde değil. Çünkü, artık sıkı
yönetim söz konusu değil. Bu tıpkı casusluk suçla
rında olduğu gibi, Millî Savunma Bakanlığınca belir
tilecek askerî mahkemede bakılmasını hedef alıyor. 
Bu bakımdan zannederim hir hataya düşüldü. Bu
nun ıslahı için tekrar oylarınızı dileyeceğim. 

Teşekkür ederim. 
İBAŞKAIN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Banaz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DÜŞlİŞLERt 
KOMİSYONU' KÂTİBİ REMZİ BANAZ — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Burada bahis konusu olan, sıkıyönetim kalktık
tan sonra eldeki dosyaların ne olacağı konusu değil
dir. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte elde bulunan 
bir açılmış dava dosyaları vardır, bir de soruşturma
sı devam eden dosyalar vardır. Bu dosyalardan açıl- 1 
muş dava dosyaları halen görülmekte olan mahkeme
de davanın görülmesine devam edilecektir; fakat el
deki soruşturma dosyaları ise, bu sıkıyönetim askerî 
mahkemelerine değil, daha önceden, yani Kanunun 
kabulüyle belirlenecek sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinde dava açılacaktır. Konunun, sıkıyönetimin I 
kalkması veya devamıyla ilgisi, yoktur. Zaten eldeki 
dosyalarla ilgili bir geçidi maddedir. Bu haliyle ka
bulünün uygun olacağı kanaatindeyiz. I 

Teşekkür ederim. I 
ıBAlŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. | 

Sayın Gökçe, söz istediniz, buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerlfi arka

daşlar; 
Komisyon görüşünü bildirdiği zaman bendeniz 

bu görüşe katılmamıştım, o nedenle Komisyonun 
görüşüne aykırı konuşacağım. 

FDKIRll DEVRİMSEL — Raporda muhalefet 
şerthinüz yok. 

AEİBAIS GÖKÇE — Hayır, şimdi teklif edilen ko
nuda ben Rapora bağlı kalarak konuşacağım. 

Efendim, ek geçici 5 inci maddenin son satırında
ki «Sıkıyönetim askerî mahkemeleri» yenine Rapor
da yazıldığı gibi, «Askerî mahkemeler» sözü doğru
dur. Çünkü, yapılan değişiklik zaten 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununda yapılan bir değişikliktir. Bu de
ğişiklik yapıldığına göre, vakit gelirki sıkıyönetim 
kaldırılır, sıkıyönetim mahkemesi de kalmaz; ama 
soruşturma devam eder. O zaman dosya nereye gön
derilecek?.. Sıkıyönetim mahkemesi yok. «Askerî 
mahkeme» olması lazımdır. 

Ben Komisyon sıralarında arkadaşlarımla da bu
nu tartıştım. Buna muhalif olduğum için arz ediyo
rum, Sayın Uyguner'in endişesi yerindedir ve bu
nun doğrudan doğruya «Askerî mahkemelere aittir» 
şeklinde geçmesi lazım. Takdir Yüksek Kurulunu-
zundur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Bu açıklama karşısında Sayın Komisyonun ceva

bı olacak mı?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

(KOMİSYONU KÂTİBİ RİEMZİ BANAZ — Katıl
mıyoruz. Biraz önce arz ettiğimiz gibi, bu eldeki dos
yalarla ilgili bir konudur ve şu anda hangi sıkıyöne
tim askerî mahkemesinde açılacağını belirleyen bir 
maddedir. Bu nedenle «Sıkıyönetim askerî mahke
melerine aittir» şeklinde kalmasını uygun görüyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Bu ek geçici 5 inci maddede «Suç» kelimesi ha-, 

tali olarak kabul ediliyor ve yerine herhangi bir ke
lime teklif ediliyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DÜŞÜŞLERİ 
KdMilSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Ko
misyonumuz, «Soruşturma dosyaları» olarak teklif 
eetmekıtedir. 

ıBAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcimiz katılı
yorlar mı? 
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MİULÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TBMSÜJOÎ-
St KORGENERAL DOĞAN KROMÖRS — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; ek geçici 5 inci mad
deyi «ıSuç» kelimesi yenine «Soruşturma» kelimesini 
koyarak tekrar oylarınıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmeyenler... Değerli üyeler; 
13.5.1971 Tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

3. — Telsiz Kanunu Tasarısı ve Adalet, Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştır
ma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporlar. (İl 117) (S. Sayısı: 131 : (1) 

ÖBAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin son 
maddesinde bulunan Telsiz /Kanunu Tasarısının gö
rüşmelerine geçiyoruz. 

ıBu Tasarıyla ilgili Komisyon ve Hükümet Tem
silcisi buradalar, yerlerini almalarını rica ediyorum. 

'Değerli üyeler; Tasarıyla ilgili Raporun okutulup, 
ofcutulmaıması hususunu oylarınıza sunuyorum. Oku-
tutmamasını kabul edenler... Etmeyenler. Raporun 
okutulması kabul edilmiştir, raporu okutuyorum. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar- ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu Raporu okundu). 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyenler lüt

fen işaret »buyursunlar?.. 
Sayın 'Bayer. 
Başka?.. ISayın İBaşbuğ. 
.Evet iSayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; * 
Efendim, 3222 sayılı ve 1937 yılında çıkan Tel

siz Kanunu değiştirilmek üzere yeni bir teklifi Hü
kümet getirmiş. Çok yerindedir. Bugüne kadar telsiz 
yayınları ve kontrolü, Ulaştırma Bakanlığının kont-

«.(1) 131 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir.» 

rolü altında imiş. Yeni Kanunla yeni bir özel kamu 
kuruluşu getiriliyor; fakat bu kamu kuruluşu Devle
tin bugünkü prosedürüne uygun bir düzende değil. 
•Kendisine has, hizmetinin ioabı bir özellik getirili
yor. Şöyle bir özellik getiriliyor ki; Millî Güvenlik. 
iKurulu istişarî (bir kurul. Fakat bunun altında Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği var. İBu ise (Baş
bakanlığa bağlı İcra Kurulu. 

İşte, Şimdi müzakere edeceğimiz Kuruluş, bu ic
raya bağlı bir kuruluş oluyor; fakat bunun altında 
yeniden Ibir sürü kuruluşlar meydana geliyor, Moni
törler Kuruluşu oluyor ve daha başka kuruluşlar 
meydana getiriliyor. 

Ayrıcai Millî Haberleşme kontrol Teşkilatı ile il
gili olarak bu bir ıgenel müdürlük haline getirilyor. 
(Bu ıgenel müdürlük kime bağlanıyor?.. Biraz evvel 
belirttiğim gibi, IMillî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğine bağlanıyor. 

Sonra diğer önemli bir konu, telsiz kurma ruh
satı ve kullanma izni, Kanunun yetki kapsamı için
de genel müdürlüğe bağlı oluyor ve bu bakımdan 
genel müdürlükle, yukarıda biraz evvel belirttiğim, 
yüksek kurul arasındakli irtibat, Kanunda açık ve se
çik belli olmuyor. 

Bir ide, ıgene bu irtibatsızlık Monitörler Kurulun
da, monitörler Heyetinde de aynı şekilde var. Yani 
bizim bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları ile 
ilgili üzerinde durduğumuz ve bundan 10 gün evvelde 
geçen Yetki Kanununda müzakerelerini yaptığımız 
kuruluşların dışında, hizmetine özel, özel bir kuru
luş kanunu gelmiş bulunuyor. Bu bakımdan en mü
him mesele, haberleşmeyi devlet tekeline alan bir 
prensibi getiriyor ive bu prensibin icabı olarak özel 
sistemi getiriyor ve bilhassa «Monitör Teşkilatı» gi
bi bazı sis/temler getiriyor. 

Ben bütün bunları gördükten sonra, maddeler 
üzerinde daha fazla münakaşaya geçmemek için, Ko
misyonun bize bir genel açıklama vermesini rica ede
ceğim. IBu kuruluş şeması (hangi sistemde işleyecek
tir, kim kime bağlı olacaktır ve bağlantıların sebeple
ri nedendir, niçindir, hangi kanunlara dayanıyor?.. 

Bunların açıklanması için söz almış bulunuyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer, 
Sayın Başbuğ, buyurunuz. 
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ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Telsiz Kanun Tasarısının Komisyonda görüşül
mesi «ırasında, muhalif kaldığım bir bölümü için 
görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Tasarı, Hükümetten geliş şekli ile yurtta telsiz 
kullanımını yaygınlaştırmak, bir düzene sokmak, stan-
dandizasyonu sağlamak ve kontrol etmek gibi mak
satlar için hazırlanmıştır. 

Tasarının gerekçesi de telsiz esasına göre düzen
lendiği halde, Komisyonlarda görüşülürken madde, 
Hükümet görüşü de alınmak suretiyle kapsamı ge
nişletilmiş ve «Haberleşme Kanunu» haline dönüş
türülmüştür. 

Ben, 'Kanunun telsiz yönü yanında olmakla be
raber, haberleşme yönü için karşı görüşlerimi arz 
edeceğim. 

Haberleşme konusu telli, telsiz, telem, televizyon 
ve bunlarla ilgili radyoling sistemleri giibi, haber
leşmenin bütün konularım içine almaktadır. Bu ko
nularda planlama, koordinasyon, hedef ve ilkelerin 
tespiti, yatırımların ve endüstrinin yönlendirilmesi, 
standartların tayini gibi görevler bu Tasarı ile kuru
lacak Millî Haberleşme Kiontrol Teşkilatına veril
mektedir. 

Tasarı bu hali ile kanunlaştığı takdirde, haberleş
me konusunda, bir yanda Ulaştırma Bakanlığına bağ
lı, haberleşmenin bütün ağırlığını taşıyan "PTT Genel 
iMüdürlüğü bulunacak, diğer yanda ise Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı haberleşmenin 
plan ve prensiplerini yönlendirecek Millî Haberleş
me Kontrol Teşkilatı olacaktır. 

İşte, Türkiye'nin haberleşme sistemi iki ayrı ba
şa bağlı, bu iki ayrı teşkilat tarafından yürütülecek 
ve yönlendirilecektir. Çok başlı böyle bir teşkilat şu 
teşkilat prensipleri ile bağdaşmaz: 

Haberleşme müşterek bir hedefe, maksada yön-
lendirilemez; 

Münasebetler iyi tanzim ve tespit edilemez; 
Planlama organı ile yürütme organı arasında 

koordinasyon sağlanamaz veya yetersiz sağlanır; 
Personelden tasarruf temin edilemez. 
Kontrol çok güç temin edilebilir, 
Haberleşme konusu Hükümet içinde temsil edi

lemez. 
Şimdi, bu prensiplerin durumunu uygulama ola

rak kısaca arz etmek istiyorum. 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının iki tür

lü yazışması olacaktır. Birincisi; plan ve prensipler 

konusunda dikey yazışma; yani hiyerarşik sisteme 
bağlı olarak yapılacak yazışma. 

Bu yazışmada yazılar Teşkilattan; yani Millî Ha
berleşme (Kontrol Teşkilatından, Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliğine, buradan Başbakanlığa ya
zılacak ve gerektiğinde de Başbakanlıktan Ulaştırma 
Bakanlığına ve oradan da PTT .Genel Müdürlüğüne 
intikal edecektir. 

Beş makamdan ıgeçen böyle bir yazışma zaman ve 
malzeme israfına neden olacaktır, haberleşme hiz
metinin bu israfa ve hele zaman israfına tahammülü 
yoktur. 

İkinci şekil yazışma; teknik konularda bilgi alıp 
- 'verme, koordinasyon için yatay yazışma; yani Mil
lî Haberleşme IKontrol Teşkilatı ile PTT Genel Mü
dürlüğü arasında direkt yapılacak yazışma. 

Her yazışmada olduğu gibi, bu yazışmalarda da 
yanlışlar, noksanlar, gecikmeler olabilecektir. Ayrı 
ayrı makamlara bağlı olan bu iki kuruluşta meyda
na gelen bu durumları kim düzeltecek, sorumluları 
kim bulacak ve haklarında işlemi kim ve hangi ma
kam yapacaktır?.. 

'Keza, iki teşkilat arasında çok sıkı bir koordinas
yon gerekecektir. Koordinasyon sırasında meydana 
gelecek uyuşmazlıkların, anlaşmazlıkların koordina
törü kim olacak ve sürtüşmeleri kim giderecek?.. 
Ne Başbakanın ve ne de ayrı ayrı kuruluşlar olan 
Genel Sekreterlik ile Ulaştırma Bakanlığının bu koor
dinasyon işini yapması da mümkün değildir. 

Hükümette haberleşme konusunda yapılan plan
lı toplantılar için, Haberleşme Kiontrol Teşkilatı ile 
PTT Genel Müdürlüğünden bir uzman çağrılabilir; 
fakat diğer konular görüşülürken, haberleşme konu
sunda bir sorun ortaya çıkarsa, bunlardan hiç birisi 
söz sahibi olamayacak, ya toplantıya ara verilecek 
veya görüşmeden bu konu geçiştirilecektir. 

Millî Haberleşme Kiontrol Teşkilatı, haberleş
me konusunun beynini, yani kafasını; PTT Teşkila
tı da icra unsuru olarak gövdesi ile kol ve bacakları
nı teşkil etmektedir. Bunların ayrı ayrı makamlara 
bağlı, ayrı ayrı yerlerde bulunması, hayatiyetleri ile 
bağdaşmaz. Canlılarda olduğu gibi teşkilatlarda da 
planiayıcı ve yönlendirici olan kafa, yürütücü olan 
gövdenin üstünde bulunmalı veya en az zararla ya
nında olmalıdır. 

Ayrıca, görevi bugün için çok daha fazla önem 
kazanan Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
nin dikkatini çok geniş uygulama sahası olan haber
leşme konusuna dağıtmak da ayrı bir mahzur teşkil 
edecektir. 
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Tekiz konusunun ise, iç ve dış istihbarat, istihba
rata karşı 'koyma, emniyet ve güvenlik yönleri ile 
'Millî Güvenlik Kurulunun esas görevi ile direkt il
gisi vardır. IBu nedenle telsiz kontrol sisteminin bu 
makama bağlı kalması faydalı olacaktır. 

Şayet bugün Ihaberleşme konusunda bir boşluk 
varsa, bu, Hükümetçe ele alınıp incelenmeli ve ayrı 
bir kanun teklifi ile gelinmelidir. Bu yapıldığı tak
dirde; yani bu inceleme ve araştırma yapıldığı tak
dirde görülecektir ki, Haberleşme Kontrol Teşkilatı 
Şu hareket tarzları şeklinde kurulabilir, yani şu al
ternatifler düşünülebilir: 

Teşkilat, PTT Genel Müdürlüğünds, yani PTT 
Genel Müdürlüğünün bünyesinde kurulabilir, yer 
alabilir; 

Ulaştırma Bakanlığının kuruluşuna verilebilir, 
Planlama Müsteşarlığında olabilir, 
Başbakanlığa bağlı olabilir; (Nitekim, bizim İMil-

lî Savunma içişleri ve Dışişleri Komisyonumuz da 
böyle düşünmüş ve Raporunda bu Teşkilatın Baş
bakanlığa bağlı olması gerektiğini müdafaa etmiş
tir.) 

ISonuncu olarak da bu Teşkilât, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğinde düşünülebilir ki, er» 
son akla gelebilecek bir hareket tarzı olması lazım 
gelir. 

Netice olarak; yukarıdaki nedenlerle bu Tasarı
nın genellikle Hükümetten geldiği gibi ve ismine de 
yakışır şekilde (Çünkü, ismi Telsiz Kanunudur) Tel
siz Kanunu olarak kalması ve haberleşme konusu
nun Tasarıdan çıkarılması gerektiği kanaatındayım. 
Telsiz Kanunu, bu Tasarı ile Haberleşme (Kanunu 
olması lazım gelir; fakat ismi Telsiz Kanunu. 

Zaten 43 maddeden oluşan Tasarının yalnız iki 
maddesunde değişiklik yapmak ve hatta bir madde
siyle (ki, görev maddesidir o) amaç fıkrasını değiş
tirmek bu maksadı sağlayacak, diğer 41 maddede ge
nellikle bir değişiklik yapmadan bu Kanun Telsiz 
Kanunu haline dönüşecektir. 

iBen, bu iki madde görüşülürken değişiklik tek
liflerimi arz edeceğim, Sayın üyelerin desteklemesini 
temenni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Komisyonun ve Hükümetin bu görüşmeler 

üzerindeki fikirlerini almak istiyorum. 
Buyurun Sayın Fırat. 
BAIYI'NDERiLEK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TUR/ÎZM VE TANITMA KOMİİİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Konuya gelmeden önce Telsiz Yasasının ne ol
duğunu, ne olmadığını önce bilmek lazım. 

1937 yılında 32)22 sayılı Telsiz Yasası çıkarılmış 
ve telsiz kurma Devlet tekeline verilmiştir. Bu Yasa
nın çıkışından sonra zamanla mevcut kurumlarda 
bazı değişiklikler olmuştur. Meselâ; PTT Genel Mü
dürlüğü 6145 sayılı Yasa ile 1953 yılında bir iktisa
dî Devlet Teşekkülü olmuştur. 

Ayrıca gene Ulaştırma 'Bakanlığına bağlı ve PTT 
bünyesinde olan Radyo, ayrılarak Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü bünyesine girmiş, bilahana 1964 
yılında 559 sayılı Yasa ile özerk bir kuruluş olmuş
tur. 

Ayrıca o tarihlerde vilâyetler arasmda;J yani An
kara, istanbul, İzmir gibi büyük vilayetler arasında 
1950 yılına kadar modern tekniğin icap ettirdiği mu
habere sistemleri mevcut değildi. Havaî hatlarla ko
nuşulurdu; ancak telgraf çekebilirdi. 1950 yılından 
sonra başlamıştır Türkiye'de kranportör sistemleri
nin kurulması. 

ıBu zaman süreci içerisinde ülke düzeyine yayıl
mış olan birçok kamu teşekkülü ve petrol şirketleri 
muhabere ihtiyaçlarını öne sürerek telsiz alma tale
binde bulunmuşlardır. Telsiz Kanununun bininci mad
desi, telsiz muhaberesinin devlet tekelinde olduğu
nu söyler; ama beşinci maddesi, «Kamuya ve petrol 
şirketlerine gerektiğinde telsiz kurma yetkisi verilir.» 
der. Bu, devletin muhabereyi karşılayamadığı yerde 
kendi muhaberelerini temin etmek için verilmiştir. 
Bilahara bu o kadar suiistimal edilmiştir ki, 92 teşek
kül telsiz kurmuştur. Hatta kayıtsız, müsaadesiz ku
ranlar vardır. 

Gene bu süreç içerisinde Türkiye'de muhabere 
alanında büyük bir patlama olmuştur. Şehirlerara
sında ve milletlerarasında en modern sistemler ku
rulmuştur; ama bu tesis kuranlar işletmeye devam et
mişlerdir. Bunun sakıncaları şu olmuştur: 

Bugüne kadar milyonlarca dolar her sene dışa
rıya yedek parça parası verilmiştir Milyonlarca do
larlık telsiz temin edilmiş ve atıl kapasite yaratılmış
tır. Ülkenin gelir kaybına bir noktada mani olun
muştur ve en büyük mahzurlardan bir tanesi de bir 
anarşi doğmuştur; frekans anarşisi ve bu frekans 
anarşisi enterferansı meydana getirmiş, birçok yerler
de rahat bir konuşma imkânını bile bulamaz durum
da kalmıştır. s 

Daha önce frekans tahsis işleri PTT'de idi. PTT 
Genel Müdürlüğü bu görevi yapamamıştır. Bu gö
rev kendiliğinden Genelkurmay Başkanlığına intikal 
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etmiştir. Bugün PTT, Genelkurmay ile müştereken 
bu görevi ifa etmeye çalışmaktadır. Görev, Genel 
kurmayın da değildir. Görev, yasa ile verilir. Böyle 
bir görev Genelkurmaya da verilmemiştir. 

Ayrıca, telsiz kurulduğu zaman bunun iyi niyetle 
kullanılması ve memleket aleyhine kutaııılmaması 
da elzemdir Bunun da kontrolü gerekir. Ulaştırma 
Bakanlığının bunu kontrol etmesi gerekir Yasaya ve
ya kuruluş kanunlarına göre. Bugüne kadar buna im
kân bulunamamıştır. Nitekim son zamanlarda he
pinizin de bildiği gibi, her yerde telsiz kurulmakta, 
telsiz kullanılmakta, hatta devletin muhaberesi bile 
bir noktada alınabilmektedir. 

İşte bugüne kadar bütün bu eksiklikleri mevcut 
Yasanın, 3222 sayılı Yasanın kapsamı içerisinde dü
zeltme imkânı bulunamadığı için Hükümet, yeni bir 
Yasa ile gelmiştir ve bu Yasa ülkede bugüne kadar 
büyük mahzurları görülen amatör telsizciliğe müsaa
de etmeme durumunu da tümüyle ortadan kaldıra
caktır ve ülkede elektronikte, teknolojide (büyük bir 
inkişaf sağlanacaktır, elemanlar yetişecektir. Amatör 
telsizciliğin zararlarının yanında faydalarının sayı
lamayacak kadar fazla olduğu da bilinmektedir. 

İBu Yasa tümüyle bunlara imkân verecektir. Eski 
Yasanın maddelerini değiştirmekle beklenen faydala
rı temin etmek mümkün olmadığı için bu Yasa geti
rilmiştir ve bu Yasayı tabiî ki, tümüyle destekliyo
ruz. 

Şimdi, Sayın Bayer'in belirttikleri konuya değin
mek istiyorum, özel bir statü teşkil edilmiştir ve bu, 
(Millî Güvenlik (Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bir 
teşkilât haline getirilmiştir. Doğrudur. Yasada kuru
luş şöyledir: 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağ
lı Millî Haberleşme Kontrol Teşkilâtı vardır. Bunun 
üç ünitesi mevcut olacaktır. Bunlardan bir tanesi 
Haberleşme Yüksek Kuruludur, bir tanesi Millî Ha
berleşme Kontrol Genel Müdürlüğüdür, bir tanesi de 
Monitör Teşkilâtıdır, 

Millî. Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağ
lı olmasının nedeni, bugüne kadar bir bakanlık içe
risinde bu görevleri toplamak ve yerine getirmek 
mümkün olamamıştır. Onun için böyle bir yola gi
dilmiştir. Ayrıca, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reteri, halen de Başbakanlığa bağlıdır. Böyle bir ku
ruluşun tesir ve etkilerin dışında kalmasını istediği 
için Hükümet, böyle bir teklifle gelmiştir, bizce de 
bu uygun ıgörülmüştür. Kadroları, tabiî ki Başba-

| kanlık tarafından mevcut yasalar çerçevesi içerisinde 
I temin edilecektir. 
I Sayın Başbuğ, planlama ve koordinasyon bakı-
I mından buraya büyük yetki verildiğini, iki başlılık 
I olacağını ve PTT'nin görevlerine bir tecavüz olduğu 
I kanısını belirttiler. 
I Efendim, ben önce şunu arz etmek istiyorum: 
I Bugün bile PTT, kurduğu cihazların telsiz frekans

larını tespit ederken Genelkurmaya haber verir, mü-
I saade alır, koordineli bir şekilde birlikte yürütür-
1 1er. 'Dolayısıyla burada mühim olan şey, enterferansa 
I mani olmak için frekans bandını seçme durumudur. 
I Bu, bu teşkilâtın görevi içinde olacaktır. 
I Teşkilat doğrudan doğruya istişari mahiyette al-
I dığı bilgileri, master seviyedeki planlamayı Bakanlar 
I Kuruluna iletebilecektir. 
I Ben geçmişten bir misal vermek isterim: (PTT, 
I Türkiye'nin her tarafına milyarlık yatırımlar yapa-
I rak radyolink sistemlerini tesis etmiştir ve bunlar 
I üzerinden televizyonun da nakli mümkündür ve se-
I nelerce böyle yapılmıştır; ama TRT, kendisi de kalkıp 
I bir sistem kurmuştur, bu sistem bugün çalışmaz hal

dedir. Ülkenin parasına yazık değil mi?.. İkilem yok 
I mudur burada?.. 'Biz senelerce uğraştığımız halde 
I Planlamaya bunu kabul ettiremedik; Planlama ka-
I bul etti, TRT'ye kabul ettiremedik, cebren yaptı. 
I Bugün milyonlarca dolarlık teçhizat dağ başlarında 

atıl vaziyette bekliyor. İşte bu teşkilat, buna 
mani olacaktır. Yoksa, PTT'nin hizmetlerine bir 

I tecavüz söz konusu değildir. 
I Teşekkür eder, hepinizi saygıyla, selamlarım... (Al-
[ kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fıraıt. 
Sayın Bakan bir açıklama yapacaklar; % buyurun 

I efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 

1 — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
I Hükümette görev aldıktan sonra huzurunuzda ilk 
I defa söz almış bulunuyorum; sizlere tekrar kavuş-
j manın mutluluğu içindeyim. 
I 'Beş ay süreyle aranızda çalıştım, size hizmet ver

meye uğraştım; bundan büyük mutluluk ve gurur 
I duydum. Şimdi bir başka kapasitede size hizmet eder-
I ken, umarım ki, içinizde çalıştığım sırada elde ettiğim 
I başarılar gibi başarı elde ederim. Bunu takdir et-
I mek sizlerindir; bizden hizmet vermektir. 
I Sayın Başkan, sayın üyeler; 
I Telsiz Kanununu nispeten kısa bir sürede Genel 

Kurulda görüşülecek hale getirmekle, sanıyorum ki 
I Meclisimiz ülkeye büyük bir hizmet getirmektedir. 
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1937 yılında çıkarılmış olan Telsiz (Kanunu, ül
kemizin o tarihten beri yaptığı büyük ilerlemeler kar
şısında, çok yetersiz yetkiler, çok yetersiz kuruluşlar 
halinde bu büyük teknolojik gelişmeyi izlemekteydi. 

Biraz önce dışarıda sayın üyelerimizden birinin 
bana ifade ettikleri ıgibi, bu Kanunun teknolojik ge
lişmelere uydurulması işi 1951 yılında başlamıştır. 
Taa o tarihten bugüne kadar, yine teknolojide ülke
de uygulanan sanayi, elektronik, haberleşme alanın
daki gelişme de yüksek malumlarıdır. Böyle olunca, 
bu büyük gelişmeye uyacak bir tasarının sağlanma
sı lazım idi. Önceki birçok çalışmalardan da yarar
lanarak Hükümetimiz huzurunuza bu Tasarıyla gel-
m'îş bulunuyor. 

IKlomisyonlarımızın çok değerli çalışmaları ile Hü
kümet Tasarısından ayrılarak bazı eklemelerle hu
zurunuza gelen Tasarı, Hükümetimizin tam desteği
ne sahip bir Tasarı haline gelmiştir. Onun için umu
yorum ki, bu Tasarı Ulaştırma Komisyonumuzdan 
çıktığı şekliyle tasvibinize mazhar olur ve bu şekil
de Devletimiz telsiz dalgalarıyla ilgili önemli bir kont
rol teşkilatına kavuşturulmuş olur. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Ulaşitırma (Ba
kanlığının ve PTT'nin bu alanda bazı yetkileri var
dır. Ancak, IKanunun konusunu teşkil eden faaliyet
lerin kontrol edilebilmesi, izlenebilmesi ve gerekli 
tedbirlerin zamanında alınabilmesi için, Hükümet 
içinde, icra .içinde çok çeşitli kuruluşların koordinas
yonu gerekli bulunmaktadır. 

Bu koordinasyon, mevcut Anayasamıza ıgöre Mil
lî Güvenlik (Kurulu Genel Sekreterliğince sağlanma
ya çalışılır. 'Bu kontrol teşkilatını etkili bir biçimde 
çalıştırabilmemiz için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, 
Posta Telgraf Telefon İşletmemizin, Ulaştırma Ba
kanlığının, 'Millî Güvenlik Kurulunun, Millî İstih
barat Teşkilatının işbirliği halinde çalıştırılması ge
rekmektedir. Onun için (Millî Güvenlik Kurulu biz
de bu koordinasyonu çok kolay sağlayabilecek bir 
bir kuruluş olarak ortaya çıkmaktadır. Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliğimizin emrinde icrai 
organlar da vardır. (Bu Genel Müdürlük de çok önem
li bir icrai organ olarak geliştirilmektedir. Tahmin 
ediyoruz ki, ileride bu koordinasyon etkili bir biçim
de bu teşkilatın içinde sağlanabilecektir. 

Komisyonlarımızın değerli çalışmalarıyla Hükü
met Tasarısına eklenen bir bölüm, işte bu kontrol 
teşkilatının kurulmasıyla ilgilidir /e gerçekten Ko
misyonlarda, Hükümet uzmanlarıyla Komisyondaki 

değerli arkadaşlarımızın birlikte çalıştırılmasıyla ger
çekleştirilmiştir. 

Bu kontrol teşkilatının kurulmasıyla ilgili ola
rak, arada sırada basında da gördüğünüz bir noktayı 
yeniden," altını çizerek huzurunuzda tekrar belirtmeyi 
görev sayarım. O da, 359 sayılı (Kanunla Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumuna verilmiş tekel ile rad
yo dalgalarının o teşkilat tarafından bu kontrol teşki
latıyla işbirliği şeklinde izlenmesi ve yönetilmesiyle 
bu Kanunda getirdiğimiz imkânlar arasında ilişki 
yoktur. Bunlar başka dalgalar, başka bir teşkilattır. 
Onun için, bu konuyu ayrıca altını çizerek söyle
mek isterim. Tabiî bu teşkilat TRT Kurumumuzla 
da çok yakın işbirliği halinde çalışacaktır. İBiz böyle 
umuyoruz. 

Onun için, sizlerden tekrar istirhamda bulunmak 
isterim ki, Ulaştırma Komisyonumuzdan gelen şek
liyle Tasarıyı yüksek incelemenizden geçiriniz ve 
mümkün olursa, tasviplerinize mazhar olursa, Hükü
metimize çok ihtiyaç duyulan bir organı temin edi
niz. 

Bunu temin edeceğinizden emin olarak, sizi say
gıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 
Tasarınım: tümü üzerindekii görüşmeler tamamlanı-

mıştır. Maddelere geçdllmıesiinıi oylarımnza sunuyorum: 
Kabul edenler.... Kabul5 etmeyenler.... Kabul edilmiş
tir.: 

1 liınci maddeyi okutuyorum: 

Telsiz Kamunu Tasarısı 

BtRlNCt BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanaımlar 

Amaç ve Kapsam : 
MADDE 1.— 
a) Amaç : 
Bu kanunun amacı elektromanıyetiik dalgalar yo

luyla açık veya kodlu ses, data ve neslim vermeye ve
ya almayan yarayan her türlü telsiz sistemlinin ku-
rulmıasııınıa ve (işletilmesinle müsaade edilmesi liıle kont
rolünü Devlet tekeline almak ve haberleşme alanıMi-
da planlama ve koordlinıasyon yaparak yatırımları 
yönlendirilecek politika, hedef ve ilkelerin tespitine 
yardımcı olacak bür teşkilatı kurmalktır. 

b) Kapsam: 
Tüm kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler bu 

kamın hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Ancak, 
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Türk SMılfli Kuvvetleri ve kemdi kuruluş kanu'nuada 
belirtilen görev sahaları ille ilgili konularda Mili is
tihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı hakkında bu 
kamun hükümleri (19 uncu madde hariç) uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu maidde üzerinde söz İsteyen sa
yın üye?.. Sayıın Bayer, Sayın Tutum. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZBKÂt BAYER — Bfendlkn 2 tane 

takılirim var, onların okunmasını arz ve teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, önergeleriniz şimdi 
gedidiiı; birisi 1 inci maddeyle diğeri 2 nci maddeyle 
(ilgili. O itibarla yalınız 1 linoi maddeyle igffi. olana 
okutabilirim. 

Sayın Bayer'in önergesliai okutuyorum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkam, söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, önergeyi okutayım, 

sonra size söz vereyim efendim. 
önergeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Telsiz Kanunu Tasarasııun 1 iimci maddesi; a) 

Amaç, b) Kapsam fıkralarının aşağıdaki gibi re
daksiyona göre yenliden yazâmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Muhslin Zekâi BAYER 

a) Amaç fıkrasının sonundaki (Teşkilatı kur
mak) kelimeleri yerine, (teşkilatın kurulmasıdır) şek
linde olması. 

b) Kapsam fıkrasının başikııgıoınkiiaki (Tüm) ke
limesi yerime, (Bütün) kelimesi konması. 

BAŞKAN — Ayım madde üzerinde Sayın Baş-
buğ'un da bir önergesi var, onu da okutuyorum : 

Danışma Meclisti Başkanlığına 
Görüşülmekte oton TeMz Kanununun 1 inci mad- • 

desimim, (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi-
di arz ederim. 

Madde 1. — 
Amaç ve Kapsam : 
a) Amaç : 

Bu Kanunun amaca eMctromanyetik dalgalar yoluy
la açık veya kodlu ses, ıdaıta ve resim vermeye veya 
almayan yarayan her türlü telsiz sisteminin kurul-
masıtna ve üşletıilknesiine müsaade edilmesiyle kontrolü 
Devlet tekeline alacak bir teşkilatı kurmaktır. 

Şükrü BAŞBUĞ 
BAŞKAN — Sayın Tutum, konuşma isteğimiz bu 

konularla ilgîl'i midir?.. 

CAHİT TUTUM — Kısmen. 
BAŞKAN — Sayın Bayer ve Sayın Başbuğ bu 

konularda bir açıklama yapmak istemiyorlar. 
O hailde, Sayın Tutum buyurun sizi de dinleye-

im, sonra önergeler üzerimde müzakere açarız. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler, 
Son yularda kamun yapma tekniği bakımından 

zorakî, zorlamalı birtakım maddeler kabul1 etmeye 
başladık. Bunlardan biri de, şu anda önümüzde bu
lunan Telsiz Kanunu Tasarısının 1 inci maddesidir. 
Bu madde, amaç ve kapsamı belirtmektedlir. 

Kanun, bir alam düzenlemek amacıyla çıkarılır, 
eğer bir amaçtan söz edilecekse, bu kanunla nelerin 
'düzenlenmesi 'isteniyorsa onlar vurgulanır; yoksa dün
yamın hiçbir yerinde, hiçbir hukuk! metinde bir ka
nun, bir teşkilat kurmak amacıyla çıkarılamaz. Teş-
kÜHat, sadece bir araçtır ve bedilü hedeflere varmak 
için kullanılan bir araçtır. 1 inici maddede, «Bu Ka
nunun amaca.... bir teşkilat kurmaktır», diyor. Hu
kuk Edebiyatına son derece sevimsiz bir hediyedir 
bu ve son zamanlarda, ısrarla nedense bu tür zor
lamalın ifadelere rastlamaktayız. 

Üstelik, 'böyle formüle edildiği için de, neyi dü
zenlemek istediği «Amaç» maddesinde pek beli ol
mamaktadır. Benim görebildiğim kadarıyla «... poli
tika, hedef ve iketerin tespitine yardımcı olacak bir 
teşkilat....» demektedir; kime yardıma olacak?.. Kim 
tespit edecek o politikaları, o hedefleri, o ilkeleri?.. 
Acaba bu politika, hedef ve ilkeler, başka başka ku
rumların inhisarımda olduğu liçin, bunlar mı alın
mak istenmektedir?.. Yardımcı olunacaksa, kime yar-
dımcı olunacak?.. 

Dolayısıyla 1 inci madde; «Amaç» maddesinin 
yenliden formüle edilerek, maksada daha uygun ha
le getirilebileceğine inanıyorum. 

Bu kısa maruzatım için teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
AKİF EROİlNAY — Sayın Başkan, 1 inci ımad-

kle üzerinlde söz istiyorum efen'dim. 

BAŞKAN — 'Sayın Erigiinay, buyurun efen'dim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar;' 
Sayın Tu!tum'un ifadelerinin sonucu şu noktaya 

varmıaktadiır ve ibeû bu anlamda Kanunun 1 inci 
malddösinin değiştirilmesi gerekliliğine inanıyorum. 

Kanun, gerçekten 'bir teşkilat kurmak amacıyla 
değil, bazı hizmetlerin yapılması amacıyla getirümi'ş-
fcir ve 1 inci maiddedte «Devlet tekeline almak» gîbi 
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bir ifadeden sonra, 'hemen 2 nci maddenin başında I 
«Bu tekelle...» diyor. Tdkelin kurulup kurulmadığı I 
1 üncti maddede belli değil ki... Tdkdine almak bir I 
gaye, alır mı, almaz mı; ibelli 'değil. O balde evvela, I 
«Tekel kurulmuştur, Ibu hizmetler Devletin tekeli al- I 
tına alınmıştır,» gibi 'bir 'hüküm konduktan sonradır I 
İki; Ibu tekelle şu yapılacaktır, ıbu yapılmayacalktıır, Ibu I 
olacaktır gibi, bütün bu hususlar belirtilmiş olsun. I 

'Binaenaleyh, 'kanun tekniği anlamında 'bir mak- I 
şadın önce belirtümesi gerekir ki, ondan sonra o I 
maksada istinaden neler yapılacaksa 'belirtsin. Bu ba- I 
Ikırnldan, Adalet Komisyonunun (hazırladığı ,1 inci I 
madde metni, zannıeldiyorum gayeye daha uygun, da- I 
ha mantıki; ö/tdkisıinde belli değil. I 

Diğer taraftan, ilave edilmiş olan ki'sılmda «... ha- I 
Yerleşme alanında...» 'diyor. Şimdi kanun, Telsiz Ka- I 
nunu olduğuna göre, Ibu Ihaberfeşme de iherlhalde yal- I 
nız telsizle olacak haberleşmeye inlhisar ediyor; ama I 
islminde yoik. I 
• Şu noktayı da belirteyim İki, kurulacak olan bir I 

teşkilat var; «Kontrol teşkilatı» diyor. Vazifelerini I 
saylıyorsunuz, '(ileride belki tdkrar temas edeceğiz) I 
'vazifeleri içerisinde kontrol yok. 'Bunun gibi istişarî I 
bir organ olan Mıillî Güvenlik Kuruluna Ibunun bağ- I 
ıkınması da, bugünkü Anayasa bakımımdan yerinde I 
değil. Yeni Anayasanın da ne olacağı belli değil ki, I 
bakalım bu yeni Anayasa Millî Güvenlik Kurulunu I 
ne yapacak?., 'İstişarî organ mı yapacak, icraî or- I 
gan mı yapacak?.. I 

O halde, zaten bizim Meclisimizin kurulmasından I 
önce Ihazırlanmış olan bu Tasarı, Anayasa bakımın- I 
dan da ortaya çıkabilecek ihtimalleri nazara alma- I 
mış. 'Bu itibarla, '1 linçi maddenin, bunların da dlü- I 
şünülmesi sureciyle nazara alınması, hatta belki geri- j 
ye alınmak surdfiiyle bu Kanun Tasarısının tekrar I 
düzenlenmesi gardkir; çünkü diğer maddeleri bakı- I 
mından da aynı şeyler var. I 

Sonra, Hükümet dururken Başbakanlık dururken 
ne/den başka bir organa bağlansın bu Teşkilat?.. Ya- I 
ni, bu Meclisin itimat «ittiği, kendisinin daima hesap I 
soracağı bir Başbakanlık, ıbir Bakanlar Kurulu, bir I 
Hükümet varken, telsiz işleri bakımından neden ayrı 
bir organa gidip İde 'başvuracağız?.. Mesulü (kimidir?.. I 
Nereden arayacağız bu mesulü?.. Hükümettir yalnız I 
Mleclisin karşısında kalacak olan; bir organ değil. O 
'hallide, Başbakanlığa bağlı olması gerekirdi, icraya 
bağlı olması gerekirdi. Bu anlamda da, zannediyorum 
ki bir terslik var, bir yanlış anlama, anlaşmazlık var. 
Daha doğrusu, Kanunun maksadının neticesi itiba
riyle •tamamen açıklık vermediği sonucu doğuyor. \ 
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Ben, ıbu Tasarının üzerinde uzun uzun durulması 
gerektiğine kaniyim, özellikle teşkilat bakımından, 
kanun tekniği bakımından ve gelecek Anayasanın bu 
husustaki ihtimallerini de düşünerek, bellki de Ibunun 
geriye bırakılmasını uygun bulmaktayım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
jSayın Komisyon, 'hem verilen önergeler, hem de 

söz alan sayın üyelerin görüşlerinin cevabını rica 
ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Önergelerden Sayın Bayertn önergesine katılıyo
ruz. Yalnız «Amaç» maddesinde amaçlanan şeyin ne 
olduğu, maddenin üst tarafında açık ve sarih olarak 
yazılmıştır. Buradaki «Muhabere» de, zaten Yasanın 
'isminden geliyor. Telsiz muhaberes'üdir, telsiz haber-
leşmesiildir. Yani, telefon haberleşmesini, şdhir içi te
lefon haberleşmesini veya başka bir haberleşmeyi 
kapsamıyor. Bu, açık ve sarihtir amaç maddesi ola
rak. 

Biz, yalnız Sayın Bayertn önergesine katılmış 
oluyoruz. 

Teseklkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanın ilave edecekleri bir konu var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY
SAN — Yok efendim, aynen katılııyorum. 

IBAŞKAN — Aynı görüştesiniz, Komisyona ay
nen katılıyorsunuz. 

ISÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Sayın Başka
nım, söz 'istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Efendim, bu Tasarı sebebiyle Danışma Meclisli
nin komisyonlarının çalışmaları hususunda bir nok
tayı işaret etmek işitiyorum, 

Şimdi, Hükümetimizin bir teklifi var. Diklkat ddi 
lirse örtümüzde dört tane metin bulunuyor; Adalet 
Komisyonunun kabul ettiği metin var, 'Millî Savun
ma, 'içişleri ve Dışişleri Komisyonumuzun kabul et
tiği bir 'metin var, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun kabul et
tiği mdtJin var. 

Bir kere Hükümet bakımından; Hükümet, bunla
rın hepsinin kabul ettikleri metinlere «Evet» 'demiş. 
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Kemdi yandığı metni Ibir tkere önermiş 'bulunuyor. 
Adalet Komisyonu şöyle demiş, onu kalbul etmişler; 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
teklifi kalbul edilmiş, arkadan Bayındıdılk, Ulştırma, 
imar ve İslkân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu de
ğiştirmiş, o da kabul edilmiş. 

ıŞim'di çök enteresan, burada Bayındırlı/k, Ulaş
tırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunun kalbul ettiği metin, gerek Adalet Komisyonu
muzdan, gerek Millî Savunma, İçişleri <ve Dışişleri 
Komisyonumuızunkinden tamamıyla farklı olduğu, 
(başka şekilde bir düzenleme ortaya getirdiği hailde, 
'bu sefer o 'komisyonlardan hiç'bir arkadaşımız, «Bi
zim komisyonumuz şu şelkil'de Ikarar vediji efendim 
bunun değiştirilişinin nedeni yolk, ı̂ gere'kçede de yok, 
ben anlayamıyorum yani) niçin dieğiştMM?» diye 
sormuyorlar ve «©izim fikrimiz şudur; niçin kabul 
etmiyorsunuz.?» diye ıbir açılklama da istemiyorlar. 
Pdki, ıbıiz ıbu kiomisyon'larımızda'kli çalışmaları niçin 
yapıyoruz; ıbenim ona aklım erimiyor. «Bir ihtisas 
konulsu olarak ele alındı, biz sadece şu noktada dur-
dulk.» derlerse, onu 'kalbul ediyorum. O da yok. 
Tetkik ddliyorum; konunun tamamına eğilmişler. Şim-
'di, bu incelemeyi yapmış olan komisyonlarımızda bu 
alınmış olan nihaî kararırı isalbeti hususunda lütfen 
bize aydınlatıcı ibiıligi versinler; çünkü bu !konu ger
çekten son derece tdknllk, özellik arz eden bir konu. 
Biz, çalışmalarımızı eğer bu şdkildie değerlendirirsek, 
belki yararlı oia'blir. Gerçekten bizim Danışma 'Mec
lisimi zde !bir grup yok, Ibir parti yok vesair yok; bu 
Ikonularida fikri inceden inceye, derinliğine inerdk in
celemek zamanı 'bulmak son derece zor, her 'bir ko
nuya alyrı ayrı girmek Meclisimiz üyeleri için güç 
oluyor; (gerçekten kendi komisyon işleri de var. 

'Bu nedenle 'bize, 'bu konuya eğilmiş, incelemiş 
olan komisyonlar lütfen burada konu konuşulurken 
yardımcı olsunlar. 

Saygılar arz ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Değerli üyeler; 
İBu mald'deyle ilgili alarak en aykırı önerge, Sa

yın .Başlbuğ'un önergesidir. Bu önergeye Sayın Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kalbul eden
ler... Kalbi etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ISayın Bayer'in önergesine Sayın Komisyon ve Sa
yın Balkan 'katılmaktadırlar. 

Konu; birinci fılkralda, .«Teşkilatı kurmak» yeri
ne, «Teşkilatın kurulmasıdır.» kelimelerinin konul
ması. 

ikinci fıkrada da,, fıkranın 'başındaki «Tüm» ke
limesi yerine, «Bütün» kelimesinin 'konulmasıdır. 

Sayın Hükümetle Sayın Komisyon 'bu önergeye 
katıldıkları için, önergeyi kesin oylarınıza sunuyo
rum : Ka'bul edenler.., 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, soru so-
ralbilir imiyim?. 

BAŞKAN — 'Bununla mı ilgili? 
CAHİT TUTUM — Evet efendim. 
'BAŞKAN — Eivet, oylatmadan hayhay. Buyu

run efendim. 
CAHİT TUTUM — Amaç şöyle mi oluyor? Sa

yın Başkanım?. «Devlet tekeline almak ve 'bir teşki
lat kurmaktır.» Neticede böyle mi oluyor? 

Yani ilki unsur var : Bir, Devlet tekeline almaktır 
Ibu Kanunun amacı ve bir de teşkilat kurmak. Böyle 
mi anlaşılacaktır önerge?.. 

ıBAŞKAN — (Evet. 
AKİF ERGİNAY — «Tekeline alınması» oluyor. 
CAHİT TUTUM — O amaçla değil ki, öbürü 

çok farklı. 
IBAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
ıSayın 'Bayer, siz önergenizi açıklayacaksınız. Bu

yurun, sonra Komisyonla Hükümetin görüşünü ala
lım. 

(MUHSİN ZEKÂlt BAYER — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; 

'Efendim, Sayın Tutum kardeşimiz de belirtti; ka
nunların amacı, teşkilatın kurulmasıdır ve teşkilatın 
görevlerinin sıralanmasıdır, hizmetin ortaya konma
sıdır. Bu ibakımldan, sondaki cümlede 'bir redaksiyon 
değişikliği yapmıştım ben. «Teşkilatı kurmak.» değil, 
«Teşkilatın kurulmasıdır.» anlamını açılk ve seçik 
getirmiştim. 

'Benim tdklifim redaksiyon teklifiydi, prensiple il
gili teklif değildi efendim. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür öderim Saylın Bayer. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; 
Bizim Adalet Komisyonunun hazırlamış olduğu 

Raporda amaç ve kapsam maddesi yoktur. Diğer mad-
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delerden o zaten anlaşıldığı için, onun konulmasına 
lüzum görülmemişti. Biraz önce Sayın Tutum'un da 
belirttiği gibi, son zamanlarda gelen kanunlarda, ba
zı düşüncelerle amaç ve kapsam maddesi de ayrıca 
konulmuş bulunmaktadır. Ona uyarak, Bayındırlık, 
Ulaştırma, îmar ve îskân, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu, yani son Komisyon bu hükmü de koymuş bu
lunmaktadır. . 

Şimdi, Sayın Bayer'in teklifini kabul edecek olur
sak; ki bence de doğrudur teşkilatın kurulması; an
cak ondan önce «Devlet tekeline alınması» tabirinin 
de değiştirilmesi icap eder. öyle olabilmesi için de, 

1 «İşletilmesine müsaade edilmesiyle kontrolünün Dev
let teşkilatına alınması» demek icap edecektir, aşa
ğıdaki kısma uygun düşebilmesi için. Yoksa birisini 
yapıp, diğerini yapmamak ifadede bir aksaklık mey
dana getirir. Her iki kısmın da, «alınması, yapılması» 
şeklinde olması uygun olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Mutabıksınız, katılıyorsunuz değil mi efendim?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Evet efendim. Zaten 
biz de arz edecektik, beşinci satırdaki «Devlet tekeline 
alınması ve haberleşme alanında...» diye devam ede
cektir efendim. 

Yalnız bir konuyu belirtmek isterim Sayın Başkan, 
gerek Adalet Komisyonunda, gerekse Hükümetin ge
tirdiği şekli ile bizim amaç maddesinin büyük bir ay
rıcalığı yoktur. Aynı şey alınmıştır; ancak kanun tek
niğine uygun olarak ayrılarak ifade edilmiştir. Bunu 
arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Değerli üyeler; 
Sayın Bayer'in önergesindeki; az evvel tekrar Sa

yın Komisyonun ve Hükümetin de katıldıkları «kontro
lün devlet tekeline alınması» değişikliğiyle kesin oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde bu de
ğişiklikle kabul edilmiştir. 

Madde 2'yi okutuyorum. 
Telsiz Tekeli : 
MADDE 2. — Bu tekelle ilgili görevleri Devlet 

adına yerine getirmekle Millî Haberleşme Kontrol 
Genel Müdürlüğü yükümlüdür. Ancak, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve kendi kuruluş sahaları ile ilgili konu-
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larda Millî istihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı 
bu tekelin dışında 19 uncu madde hükümlerine uymak 
kaydıyla telsiz kurup işletmeye yetkilidirler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Bayer'in 
bir önergesi var. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Önergemi açıklamak 
istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi açıklayacaksınız, buyurun 
efendim. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, say
gıdeğer üyeler; 

2 nci madde telsiz tekeline aittir. Turizm Ko
misyonu, «Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdür
lüğü yükümlüdür.» diyor. Halbuki Hükümet ve Ada
let Komisyonunun teklifini tetkik* ettiğimiz zaman 
«Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı yükümlüdür.» de
niyor. Yine madde 4'de, «Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliğine bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip Mil
lî Haberleşme Kontrol Teşkilatı kurulmuştur» deniyor. 
Bu bakımdan yazılı teklifimde müzakereye esas ol
mak üzere Adalet Komisyonunun ikinci fıkrasının 
esas alınmasını arz ve teklif etmekteyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım 2 nci mad

de üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
2 nci madde bir emrivaki (ile bir genel müdürlüğü 

bize oluşturtmaktadır. Oraya henüz gelmedik. «Millî 
Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü» diye bir 
teşkilat kurulup (kurulmayacağını daha sonra 'karar
laştıracağız., 

Farkına varmamak bunu oyladığımızda böyle bir 
teşkilat kurulmuş oluyor. Belki Genel Müdürlük 
biçiminde kurmayabiliriz, bunun statüsü çok daha 
değişik olur, isini dıe değişebilir. Bu itibarla 2 nci 
maddede «Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdür
lüğü yüküımlüdür.ı» diye birdenbire karşımıza hiç 
duymadığımız bir isim çıkıyor. Halbuki, evvela gö
revler açık seçi'k belirtilir, bu (görevleri yerine ge-
tkeceik olan teşkilat daha sonra belirlenir. Bir ön 
alarak '2 nci maddede böyle bir ibarenin konması 
kanun tekniği bakımından son derece sakıncalıdır. 

Kaldı ki, madde 2 «Uu tekelle...» diye başlıyor, 
böyle bir madde tedvini pek rastlanmayacak bir 
madde düzenleme biçimidir. Belki şöyle denebilirdi, 
«Telsiz tekeliyle ilgili görevleri yerine getirmekle...» 
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falan. Kaldı ki, böyle ıbir konuyu bu maddede tar
tışmak caiz değildir. Mele 'hele «Devlet adına yeri
ne getirmek» üzere, sanki başka bir şey adına mı 
yerine getirecek ıbir kamu kurumu? Merkezi nitelik
te ıbir kamu görevini üstlenmiş olan bir kurum el
bette ki, devlet adına yerine getirecek. Neden aca
ba «Devlet» denerek başlanmış?... O da ayrı bir ko
nu; ama benim ileri sürdüğüm usulle ilgilidir Sayın 
Başkanım. Burada maddeye «Millî Haberleşme Kont
rol Genel Müdürlüğü» ibaresiyle başlanması sakın
calıdır. Arz ederim. 

Teşekkürler, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, Sayın Fırat?..3 

(BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; 

(Efendini, önerge paralellinde düşünerek, «Bu te
kelle ilgili görevleri Devlet adına yerine getirmekle 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı yükümlüdür.» 
Zira, MM Haberleşme Kontrol Teşkilatı üç birim
den oluşmaktadır, doğrudur. Genelde «Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatı» ibaresinin 'buraya konulma
sı daha doğrudur. 

Teşekkür ederim., 

(BAŞKAN — Evet. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım söz rica 

ediyorum^ 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

INECİP (BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar;! 

!Bu maddenin başlayış tarzı 'gerçekten şanssız bir 
şekilde olmaktadır. Çünkü «®u tekelle...» tabiri ile 
başlamak doğru bir şey değildir. Adalet Komisyo-
nununun Raporunda da ıgerçi «Bu tekelle.!» tabiri 
vardır;. ama orada yerindedir. Çünkü, orada 1 inci 
maddenin birinci fıikrası vardır. O birinci fıkrada 
•«(Devlet tekeli altındadır» dedikten sonra, ikinci 
fıkrada, «İBu tekelle ilgili görevler...» burada bir an
lam çıkıyor «Bu tekelle ilgili» denildiği zaman. Hal
buki Ulaştırma ve Bayındırlık Komisyonunun getir
miş olduğu Rapordaki 2 nci madde «Bu tekelle...» 
denilince bir şey anlaşılmıyor, doğru olmuyor. 

O itibarla 'biraz önce de söylendiği gibi, burada 
cümlenin, aynen kalbul edilecek olur ise «Telsiz te
keli ile ilgili görevlerin...!» demek lazım gelecektir. 

Ayrıca «Devlet adına...» denmesine de hakikaten 
lüzum yoktur, gayet tabiî Devlet adına olacaktır. 

«Telsiz tekeliyle ilgili görevlefri yenine getirmekle» 
denilmesi daha uygun olur. 

iBundan sonra ikinci cümlede de 'bir aksaklık ol
duğu kanısındayım. Orada da şöyle denilmektedir. 
«Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kendi kuruluş sa
haları ile ilgili konularda...» denilmektedir. Bu tabir 
de doğru değildir. Adalet Komisyonunun Raporun
da, «Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kendi Kuru
luş Kanununda belirtilen görev sahaları ile ilgili...» 
Kuruluş Kanununda belirtilen görev alanları ile il
gili gibi fcir anlam çıkıyor. Halbuki berikisinde «Ken
di kuruluş sahaları» denince bu, anlamsız bir cüm
le olmuş oluyor. Bu itibarla Adalet Komisyonunun 
bu fıkrasını aynen alıp, burada birinci fıkra olarak 
kabul etmek uygun olur. kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Fırat. 
'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR. VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — 'Efendim, 1 inci 
maddede «Tekel» geçiyor; tekel zaten telsiz tekeli
dir. 2 nci maddede «bu tekeller» denirken, zaten 
başlığı da vardır, «Telsiz Tekeli» dir. Dolayısıyla 
böyle bir ilaveye '% 100 gerek görmedik. Ancak, 
daha do&ru olacağı kanısı var ise, «Telsiz» diye baş
lamak da mümkündür* 

Ayrıca, «Türk Silahlı Kuvvetleri ve kendi Ku
ruluş Kanununda belirtilen görev sahaları» ibaresi
nin konmasıyla maddenin daha açıklık kazanmış ola
cağını düşünere'k Komisyon olarak ona da iştirak 
ediyoruz efendim.. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Bilge'nin ıbir önergesi 

var, okutuyorum., 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 2 nci maddesinin başındaki «Bu Te
kelle» kelimeleri yerine «Telsiz Tekeliyle» kelime
lerinin kuşanılmasını arz ve teklif ederim. 

Necip BİLGE 

(BAŞKAN — Bu teklife Sayın Komisyon Sözcüsü 
az evvelki ifadeleriyle katıldıklarını beyan ettiler.; 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Evet, katılıyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A, AYSAN 
— Katılıyoruz^ 

BAŞKAN — Sayın Bakan da katılıyorlar^ 
Sayın Bayer, daha önergesini okutmadan bir açık

lama yapmıştı, o bakımdan... 
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MUHSİN ZEKÂI BAYER — Lüzum kalmadı. 
Zaten «Teşkilat» kelimesi konuyor, önergeme lü
zum kalmadı,ı 

IBAŞKAN — Geri alıyorsunuz... 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Evet. «Genel Mü-

dürlüijc» kalkıyor, Sayın Komisyon «Teşkilat» keli
mesini kabul etti, 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bir defa Sayın Bil-
ge'niıj önergesini oylarınıza sunacağım. Kabul eden
ler... JCa'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun son yaptığı değişikliği Sayın Fı
rat'ın bir kere daha işaret etmelerini rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Tüm maddeyi oku-
yabülii- miyim Sayın Başkanım?.. 

IBAŞKAN — Tekrar rica edeyim, 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA. İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FİRAT — «Telsiz tekeliyle 
ilgili görevleri Devlet adına yerine getirmekle Millî 
Haberjleşme Kontrol Teşkilatı yükümlüdür. Ancak, 
Türk 'Silahlı Kuvvetleri ive kendi Kuruluş Kanunun
da Ibefirtilen görev sahalarıyla 'İlgili konularda Millî 
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı bu tekelin dışında 
19 unjcu madde 'hükümlerine uymak kaydıyla telsiz 
kurup işletmeye yetkilidir.»' 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeye 'bir de
fa «Bu tekelle»ı yerine «Telsiz tekeliyle» kelimeleri 
ilave edildi. «Genel Müdürlüğü» •kelimeleri kaldı
rıldı, yerine «Kontrol Teşkilatı kelimeleri kondu, 
iki, BŞahara «Türk Silahlı Kuvvetleri ve kendi» iba
resinden sonra «Kuruluş Kanununda belirtilen gö
rev sajhalarıyla ilgili» ve maddenin diğer kısmı ay
nen 'kalıyor, 

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

'3 üncü maddeyi okutuyorum.; 
Tadımlar : 

MÂ1DDE 3. — Kanunda geçen; 
a) «Telsiz» terimi, aralarında herhangi bir fizikî 

bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluy
la açık veya kodlu, ses, data ve resimleri vermeye -
almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan 
sistemler,! 

ıb) «Telekomünikasyon'» terimi, 'her türlü bilgi 
veya ha'berin veya data, kod, yazı görüntü (resim) ve 
seslerin telli, radyo, optik veya öteki elektromanyetik 

sistemler yoluyla gönderilmesi, yayını ve alınması iş
lemini,, 

e) «Radyo Televizyon yayını»ı terimi, radyo 
dalgaları yoluyla doğrudan tüm 'halk tarafından alın
ması amacıyla yapılan ses, televizyon veya öteki tip 
yayınları kapsayan yayın şeklini, 

d) «Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı»! terimi, 
bu kanunda kurulan teşkilatı, 

e) «»Monitör» terimi, sabit ve seyyar tesisler ara
cılığı ile, telsiz yayınlarının ruhsatnamelerinde 'belirti
len teknik özelliklere, kanun ve yönetmeliklere' uy
gunluğunun kontrolünü, uygun olmayanların ve ka
çak yayın yapanların tespitini, 

f) «Enterferans» terimi, ilgili kanun ve tüzükle
re uygun olarak sağlanan her türlü 'haberleşme hiz
metini engelleyen, 'haberleşmede kesinti yaratan veya 
kalitesini bozan her türlü yayın veya e'lekromanyetik 
etkiyi, 

g) «Telsiz Yayın Kontrolü (TYK)»/ terimli, sa
vaşta ve olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini il
gilendiren durumlarda; düşman uçak veya gemileri
nin elektromanyetik yayınlarımızdan seyrüsefer yar
dımcısı olarak istifade etmesine mani olmak amacıy
la bu yayınları geçici veya süresiz olarak durdurma
yı veya kısıtlamayı, 

ıh) «Kamu Haberleşmesi» terimi, PTT İşletme 
Genel Müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu 
ve Kuruluş Kanunumda 'belirtilen haberleşmeyi, 

İfade eder, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Redaksiyon hatası 

olarak ifade edeceğim. «Kpd» kelimesi (t) ile yazıl
mış (d) ile olacak; (a) ve (b) fıkralarında. 

BAŞKAN — Efendim, o bir baskı hatası; o bi
zim metinlerde düzeltilmiş durumda. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bir de (a) bendinin 
üçüncü satırında, «kodlu» ile «ses» arasındaki virgül 
kalkacak. 

BAŞKAN — Evet, (a) bendinin üçüncü satırın
da «kod» ile «ses» arasındaki virgül gereksiz. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim redaksiyon ma
hiyetinde, (e) bendinin sonuna «...yapan sistemi» di
ye iki kelime ilave edilecek. 
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Efendim bir de (h) maddesinde de «kuruluş ka
nununda» ibaresi, «kendi kuruluş kanununda» ola
cak. Bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddenin (a) fık
rasında «kot» «kod» olarak (d) ile; «kodlu» ile «ses» 
arasındaki virgül kaldırılmak suretiyle, ikinci fıkra
nın ikinci satırındaki yine (kod) olarak (d) ile, (e) fık
rasının sonuna, sonunda «tespitini» kelimesinden son
ra, «yapan sistemi» kelimelerinin, en son fıkranın son 
satırında da, «kuruluş» kelimesinden evvel «kendi» ke
limesinin ilavesi suretiyle bu değişikliklerle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu arkadaşımıza ait biraz geç kal
mış bir önerge geldi. 

Biliyorsunuz, bölümü ve başlığını 1 inci maddeyle 
birlikte oylamış olduk. O itibarla, sizin bu teklifinizi 
en sonra, yani Tasarının kabulü sırasında, kesin de
ğerlemeden sonra... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, Tasarının İkinci Bölümüne geçiyoruz, oysa be
nim önergem Birinci Bölümle ilgilidir. Başlıkta, 
«Amaç, Kapsam ve Tanımlar» denmiş, «Telsiz Te
keli» unutulmuş. Bu ibarenin de başlıkta yer alması 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın üyelerin bilgileri olması için 
Sayın Kartarcıoğlu'nun bu teklifini şimdi yalnız du

yurmuş olayım. 
Birinci bölümde : «Amaç, Kapsam ve Tanımlar» 

dır esas konulan ve oylarınızla kabul edilen başlık. 
Sayın Kantarcıoğlu önergesinde, bu üç kelimeye, 
«Telsiz Tekeli» ibaresini ilave ediyor. O zaman ana-
başlık şöyle oluyor : «Amaç, Kapsam, Telsiz Tekeli 
ve Tanımlar.» Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi bu şe
kilde. Biz, malumlarınız veçhile, 1 inci maddeyle be
raber başlığı oylarınıza sunmuştuk. 

Bu noksanı, Tasarının kesin oylamasından evvel, 
hem sayın üyeler, hem de Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet uygun gördüğü takdirde bu ilaveyi, bir mad
dî hatayı düzeltme bakımından yapma imkânımız 
vardır. 

Değerli üyeler; 4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı 

Kuruluş : 
MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterliğine bağlı, kamu tüzelkişiliğine sahip Millî Ha
berleşme Kqntrol Teşkilatı kurulmuştur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Tutum buyurunuz. 

Bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi var. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Burada bir teşkilat yaratılmaktadır. Şimdiye ka

dar belki binlerce yasa arasında bu kadar orijinal bir 
teşkilat tipine rastlamadığımı bir eksper olarak belirt
mek isterim. 

Bakınız madde; «...kamu tüzelkişiliğine sahip Millî 
Haberleşme Kontrol Teşkilatı kurulmuştur.» diyor. 

Nedir bu teşkilatın tipi? Müsteşarlık mı, komis
yon mu, genel müdürlük mü? Böylesine meçhul bir 
teşkilat kurulamaz. Evet, Devlet Planlama Teşkilatı 
vardır ama, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
dır o, veyahut Millî İstihbarat Teşkilatı vardır ama, 
Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığıdır o. Bu ne
dir? Nasıl belirsiz bir kavramdır «...teşkilat kurulmuş
tur» demek? • 

Kaldı ki, daha sonra bu teşkilatın ne olduğunu be
lirten 6 ncı madde, 8 inci madde, 9 uncu madde tam 
bir kargaşa örneğidir. 

6 ncı maddede : «Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatı; Haberleşme Yüksek Kurulu Genel Müdürlük 
ve Monitör teşkilatından meydana gelir» denilmekte
dir. Teşkilat, teşkilattan meydana geliyor. Peki, bunun 
kimliği ne, ortak etiketi ne bunun, neyle anacağız biz 
bunu? 

Eğer, Batıda görülen, özellikle Atlantik ötesinde 
Amerika Birleşik Devletlerinde görülen bir örgütlen
me tipine bir özenme ise bunu açıkça belirtelim. Ame
rika Birleşik Devletlerinde komisyon tipi çok güçlü, 
hatta icraî yetkileri olan birçok bakanlık benzeri teş
kilatlar vardır, acaba bu mu kastedilmektedir? Bir 
kez bunu açıklığa kavuşturmak gerekir. 

İkinci eleştirim : «...tüzelkişiliğine sahip...» deni
yor. Niçin tüzelkişiliğe sahip? Tüzelkişiliğe sahip ol
ması için ne gibi gerekçeler var? Bunları, Sayın Hü
kümetimiz bize açıklamalıdır. 

Üçüncü nokta; bağlantı noktasıdır. «Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı» diye başlıyor. 

Değerli arkadaşlar; hepimizin bildiği gibi Millî Gü
venlik Kurulu, Anayasamızın 111 inci maddesine gö
re, Millî Güvenlikle ilgili kararların alınmasında ve 
koordinasyonun sağlanmasında gerekli temel görüşle
ri Bakanlar Kuruluna tavsiye etmekle yükümlü olan 
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bir kuruluştur. Sadece tavsiye edecektir. Temel gö
rüşleri saptayacak ve Bakanlar Kuruluna tavsiye ede
cektir. Millî Güvenlik Kurulunun bir tür sekreterlik 
hizmeti, daha sonra Millî Güvenlik Kurulu Kanu
nuyla kurulan; Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği tarafından yerine getirilecektir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin gö
revlerine baktığımızda, çok net olarak şu özellikleri 
tespit edebiliriz : 

Bu Genel Sekreterlik, Başbakanlığa bağlıdır ve 
Millî Güvenlik, Kurulunun yerine getirmekle yüküm
lü olduğu görevlerle ilgili hazırlık çalışmaları ve in
celemeleri yapacak ve tekliflerde bulunacaktır; yani, 
teklifleri hazırlamak, gereken çalışmaları ve incele
meleri yapmakla yükümlü istişarî bir kuruldur, icraî 
nitelikte bir teşkilat değil. 

İkincisi : Millî Güvenlik Kurulunca teklif ve Ba
kanlar Kurulunca tasvip edilmiş olan bilcümle ka
rar, prensip ve planlarla bu konulardaki mevzuatın / 

sorumlu organlarla tatbikatını takip etmek ve bu mak
satla belirli zamanlarda raporlar hazırlayarak Millî 
Güvenlik Kuruluna sunmak. Rapor hazırlayacak ve 
Millî Güvenlik Kuruluna sunacaktır ve nihayet, Millî 
Güvenlik Kuruluyla ilgili toplantı hazırlıklarını ya
pacaktır. 

Böyle bir teşkilata devasa icraî nitelikte birtakım 
fonksiyonları nasıl bağlayabiliriz, bunu nasıl düşü
nebiliriz? Elbetteki eğer, güvenlikle ilgili bazı ko
nular olacaksa bunun koordinasyonu mümkündür teş
kilatlanma ilkeleri içerisinde. Baktığımız zaman, Millî 
Haberleşme Kontrol Teşkilatının büyük bir bölümü, 
yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerin büyük 
bölümü istişarî, önemli bir kesimi de icraîdir, hatta 
daha fazlası sanıyorum icraî. 

«Uygulamak» diyor, «...orta ve uzun vadeli plan
ları hazırlamak, koordinasyon yapmak, tavsiyelerde 
bulunmak, standartlara uygunluğu gözetmek...» 

Buradan başlıyor icraî nitelikte görevler. 
«...takip etmek ve tavsiyelerde bulunmak, takip 

edilecek dış politikanın tespitinde Bakanlar Kuruluna 
veya ilgili bakanlıklara yardımcı olmak...» 

Nedense bu, «Bakanlar Kuruluna yardımcı ol
mak» lafı sık sık geçmeye başladı; parlamenter sis
temde böyle bir şey yok. Bakanlar Kuruluna herkes 
yardımcı olur da, bir örgütün, bir teşkilatın vazifesi 
doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna yardımcı ol
mak diye lafzen geçmesi çok garipsenecek bir ifa
dedir benim kanaatimce. 

Daha sonra, «Kontrol etmek, konuyla ilgili iş-
lemleri yürütmek, planlama yapmak ve yürütmek, tü

zük ve yönetmeliklerle verilecek görevleri yürütmek 
ve diğer teknik ve idarî işleri yapmak...» Bunların 
hepsi icraî niteliktedir, icraî nitelikte olan şeyden 
doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu sorumludur; Ba
kanlar sorumludur. Bunların dışında bundan, icraî 
nitelikteki görevleri yerine getirmekten sorumlu sanki 
özel bir teşkilat kuruyormuşuz gibi bir hava doğmak
tadır. Bu, bizim teşkilatlanma ilkelerimiz açısından 
son derece sakıncalıdır. 

Vurgulamak için altını çizerek tekrar söylüyorum, 
(e) fıkrasında «Her türlü haberleşme sistemi ile ilgili 
standartları tespit ve Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
yönetmeliklerle ilan etmek ve sistemlerin bu standart
lara uygunluğunu gözetmek.» denilmektedir. Sanki bir 
yer, bir kurul oturacak bütün standartları tespit ede
cek Bakanlar Kuruluna olsa olsa düşecek görev, o 
standartları yönetmelik halinde ilan etmekten iba
ret olacak. Neden?.. Yönetmelikle yayınlar, tüzükle 
yayınlanır veya başka kararname ile yayınlar. Bu iba
rede Bakanlar Kuruluna böyle bir tür empoze mi 
söz konusudur? Neden ısrarla bunu iki yerde tekrar
lamaktadırlar? 

Eğer bundan kasıt Millî Güvenlik Kurulu kararla-
rıysa, Millî Güvenlik Kurulunun terekküp tarzı çok 
farklıdır, üstlendiği işlevler son derece farklıdır : Ora
da doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna temel gö
rüşleri bildirmek görevi verilmiştir; Anayasa ile ve
rilmiştir. Son derece süijenerist bir kuruluştur, o. Ona 
benzeterek kurulacak bürokratik bir teşkilatın, Bakan
lar Kuruluna «Yönetmeliklerle tespit ettiğim standart
ları siz yönetmelikle ilan edeceksiniz» diye doğrudan 
doğruya bildirmesini, pek kabul edilebilir bir hukukî 
düzenleme olarak göremiyorum. 

Kanımca bu dördüncü madde mutlaka değiştiril
meli ve Başbakanlığa bağlanmalıdır bu teşkilat. Aslın
da Başbakanlığa bağlanan teşkilat sayısı giderek art
maktadır. Başbakanlık bu artışın altından nasıl çıka
cağını, değerli Hükümetimize verdiğimiz kanun gü
cünde kararname çıkarma yetkisiyle inşallah düzen
ler; fakat öyle sanıyorum ki, Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri Komisyonunun önerdiği gibi Başbakanlı
ğa bağlamak, hatta söz konusu Yüksek Haberleşme 
Kurulu Başkanlığının da Başbakanın görevlendirece
ği bir Devlet Bakanının Başkanlığında toplanması, bi
zim mevcut teşkilatlanma sistemimize çok daha uy
gun düşer. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
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Değerli üyeler; 
Sayın Tutum'un bu görüşü daha evvel Sayın Ba-

naz tarafından bir önergeyle bildirilmiştir Başkanlığa. 
Sayın Banaz'ın önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Telsiz Kanunu Tasarısının dördüncü maddesinin 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapo
runda belirtilen gerekçeye uygun olarak aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Kuruluş : 
MADDE 4. — Başbakanlığa bağlı kamu tüzelki

şiliğine sahip Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı ku
rulmuştur.» 

Remzi BANAZ 

BAŞKAN — Sayın Banaz, açıklama mı yapacak
sınız?.. Buyurunuz. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Sayın Tutum'un konuşmasından sonra bir - iki 
ufak konuda tekrarlar olursa peşinen özür dilerim. 

Yurdumuzda yıllardır sorun halinde çözüm bek
leyen telsiz konusunun, günün gereklerine uygun ha
le gelmesi memnuniyet verici bir durum. Bu düzen
lemeyi çabuklaştırmak için başta Adalet Komisyonu
muz olmak üzere, komisyonlarda yapılan ciddî çalış
malarla yasayı hemen uygulanacak hale getirmek ama
cıyla, Tasarıda olmadığı halde Millî Haberleşme Kont
rol Teşkilatının kuruluş ve görevleri Tasarıya dahil 
edilmiştir. Bu memnuniyet vericidir; ancak Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine bağlanmaktadır. Ben bu konu 
üzerinde durmak istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 111 inci mad
desinin 3 üncü fıkrasına göre Millî Güvenlik Kuru
lu, «Millî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve 
koordinasyonun sağlanmasında gerekli temel görüş
leri Bakanlar Kuruluna tavsiye eden» bir Kuruluştur. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ise, Baş
bakanlığa bağlıdır ve Millî Güvenlik Kurulu Kanu
nunda Genel Sekreterliğin görevleri şöyle sayılmıştır. 
Aynen okuyorum : 

«Madde 3. — Başbakanlığa bağlı Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği kurulmuştur. 

Görevleri : 
a) Millî Güvenlik Kurulunun, ikinci maddede gös

terilen görevleri ile ilgili çalışmaları ve incelemeleri 
yapmak, teklifleri hazırlamak, 

b) Millî Güvenlik Kurulunca teklif ve Bakanlar 
Kurulunca tasvip edilmiş bilcümle karar, prensip ve 
planlar ile bu konudaki mevzuatın sorumlu organlar-
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da tatbikatını takip etmek ve bu maksatla belirli za
manlarda raporlar hazırlayarak Millî Güvenlik Ku
ruluna sunmak, 

c) Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili toplantıların 
hazırlıklarını yapmaktan ibarettir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği çalış
malarında Bakanlıklar, ilgili daire ve teşekküllerle iş
birliği yapar.» 

Yanı Genel Sekreterlik, teklif hazırlamak, Millî 
Güvenlik Kurulunca teklif ve Bakanlar Kurulunca 
tasvip edilen kararların tatbikatını takip etmek, toplan
tı hazırlığı yapmak görevlerini yürütecektir: Sekreter
lik, Bakanlıklarla ve ilgili dairelerle işbirliği yaparak 
bu çalışmaları yürütecektir. 

Sayın Ulaştırma Bakanımız konuşmalarında, «Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin icraî görev
leri de vardır» dediler. Kanunu huzurlarınızda oku
dum. Başka hangi kanunla Genel Sekreterliğe hangi 
icraî görev verilmişse bunun açıklanması gerekir. 

Biz burada sadece Telsiz Kanunu yapmıyoruz, 
âdeta Millî Güvenlik Kurulu Kanununu da değiştiri
yoruz. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin gö
revleri özel kanununda sayılmıştır. Bu görevlerde de
ğişiklik veya görevlere ilave Telsiz Kanunu ile yapı
lamaz. 

Şimdi biz bu Genel Sekreterliğe, yani bir danış
ma ve tavsiye birimi olan Millî Güvenlik Kurulunun 

• Genel Sekreterliğine, icraî görevi olan, aldığı kararlar 
uygulanması zorunlu kararlar olan bir teşkilatı bağlı
yoruz. 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının görevleri, 
yetkileri diğer maddelerde sayılmıştır. Millî Güvenlik 
Kurulu kararlarına Bakanlar Kurulu uymak zorunda 
olmadığı halde, bunun bir yan kuruluşu olacak olan 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının kararlarına 
her Bakan ve Bakanlar Kurulu uyacaktır. Bu, idarî 
yapıyla bağdaşamaz. Hiçbir idarî düzende, bakanlar 
kurulu üzerinde icra yetkisi olan bir kuruluş düşünü
lemez. 

Teklifimiz, anayasal düzene ve hiçbir idarî yapı
ya uymayan bu bağlılık şeklini düzeltme amacına yö
neliktir. İcraî bir kurulun istişarî bir organa bağlan
ması mümkün değildir. İstişarî organ, Bakanlar Ku
rulu üzerinde karar mercii olamaz. O zaman Millî 
Haberleşme Kontrol Teşkilatı nereye bağlanacaktır? 

Kurul belli bir Bakanlığa hizmet götürmemekte-
dir. Birden ziyade Bakanlığı ve kuruluşu ilgilendiren 
görevler yapacaktır. Hizmeti birden ziyade Bakanlığı 
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ilgilendiren kuruluşların Başbakanlığa bağlanması, | 
yurdumuzda esas olarak benimsenmiştir. Devlet İsta
tistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı bunun ör
nekleridir. I 

Önerimiz, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporunun paralelinde, Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatının Başbakanlığa bağlı bir kuruluş 
olarak düzenlenmesi amacına yöneliktir. 

Kabulünü tasviplerinize sunuyorum. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Dikmen, buyurunuz efendim. I 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Efendim, tabiî bazı kanunların tefsiri veyahutta an

laşılması değişik olabilir. Ben Millî Güvenlik Kuru
lu Kanunu ile ilgili bu izahları yahutta daha doğrusu 
Kanunu, arkadaşlarım n burada izah ettiği şekilde an
lamadım. I 

Bir defa bunun altından, (Komisyonda da görüşül
düğü gibi) Anayasaya aykırılık konusu çıkıyor. Şu
nu açıkça burada belirtmek isterim ki, ben de kanunla
ra saygılıyım ve bütün mevzuatın Anayasaya uygun 
olmasını pek tabiî ki ben de benimserim; fakat şunu I 
açıklıkla kabul edelim ki, şu anda Anayasa benim için I 
-şeklen vardır, manen yoktur. Öyle bir şey olsa idi esa
sen buraya Anayasa yapmak için toplanmazdık ve
yahutta gelmezdik. Bu Meclisin bMnci görevi anayasa I 
yapmaktır. I 

Binaenaleyh, her kanunu, birçok mevzuatı yahut I 
meseleleri anayasaya uygunluğu durumu üzerinde bu
rada münakaşa edilmesine ben pek taraftar değilim. 
Evet kanunlar anayasaya uygun olur, anayasa kanun
lara uygun olmaz; fakat bugünkü durumda, biz her 
şeyden önce gerçeğe uygun, memleketin ve milletin ge
leceği yönünde, onun menfaatları ve çıkarları yönün
de meseleleri düşünmek ve ona göre kanunları yapmak 
zorundayız. I 

Şimdi buradaki konuya gelince; burada bu teşki
lat Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağ
lanmıştır. Bir defa arkadaşlarımız da burada okudu
lar, benim de Kanun önümde : «Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliği Başbakanlığa bağlıdır.» 1961 I 
Anayasasına uygun olarak çıkarılmış olan Kanunda ke- I 
sin olarak yazıyor. I 

Şimdi, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
nin, ben, de okutuyorum : «Millî Güvenlik Kurulunca I 
teklif ve Bakanlık Kurulunca tasvip edilmiş olan bil
cümle karar, prensip ve planlar ile bu konudaki mev- I 
zuatın sorumlu organlarda tatbikatını takip etmek.» | 
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Yani ne demektir tatbikatını takip etmek?.. Başbakan
lıktan yahutta alınmış olan kararlar bakanlıklara ile
tilmiştir, bu Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
nin emri ve talimatı değildir. Doğrudan doğruya Ba
kanlar Kurulunca alınmış olan bir karar Başbakanlık 
kanalıyla icra organlarına iletilmiştir, dolayısıyla Mil
lî Güvenlik Kurulu bunu takip ediyor, yapıldı mı, 
yapılmadı mı diye. Bu da nev'an ma bir icraî vazife 
sayılır: «... Ve bu maksatla belli zamanlarda rapor
lar hazırlayarak Millî Güvenlik Kuruluna sunmak.» 

Yine geçiyorum (C) fıkrasında; «Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği çalışmalarında bakanlıklar, 
ilgili daire ve teşekküllerle işbirliği yapar.» Yani, iş
birliği konusunda bu kanunda önerilmiş vazifesi var
dır. 

Şimdi, Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının gö
revlerine baktığınız zaman, bir defa Başbakanlığa bağ
lı olan Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
bağlandığı zaman, bakanlara emir verir, bakanlara 
bunu icra ettirir diye ben bir madde göremedim. Ya
ni Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının görevleri 
içerisinde. Tabiî maddeleri burada teker teker okumak 
istemiyorum, doğrudan odğruya yine Bakanlar Kuru
lundan geçen meseleler bir karara bağlandıktan sonra, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince Baş
bakan adına takip ve kontrolundân başka bir şey de
ğildir. Yahutta tasviyelerde bulunacaktır. Hiçbir zaman 
bunu direkt olarak Başbakanın kontrol ve müsaadesi
nin dışında bakanlara icra niteliğinde bir emir vere
cek tarzında bir maddeye ben burada rastlamıyo
rum. 

Bu bakımdan, fazla vakitlerinizi almıyorum, Millî 
Güvenlik Kuruluna bu teşkilatın bağlanması tama-
miyle uygundur, hiçbir zaman icraî niteliğini yine al
mamaktadır nev'an-ma bizde olduğu gibi, bir tü
men komutanı düşünün, bir de kurmay başkanını 
düşünün. Kurmay başkanının emir verme yetkisi yok
tur, ancak kurmay başkanı kendi karargâhındaki ba
zı karargâh mensupları üzerinde planlama bakımın
dan emir verme yetkisi vardır, siüil verme yetkisi var
dır, burada da (eğer kurulursa) kendisine bağlanacak 
bir genel müdür vardır, o ona bağlıdır, kurmay baş
kanına bağlıdır fakat gerektiğinde alınan kararlar 
komutanın tasvibinden geçtikten sonra, bunu emir 
şeklinde komutan adına kıtalarına intikal ettirebilir. 

Netice itibariyle, burada okuduğum zaman benim 
anladığım şekil de bundan ibarettir, yani hiçbir za
man kendi adına Bakanlar Kurulunun tasvibi alın
madan, Başbakanın müsaadesi alınmadan diğer tara
fa intikali ettirilmeyecektir. 
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Şimdi, bu kanunun esas maksadı artık bazı teşki
lâtlarımda bir otorite, bir sağlamlık getirmektir, Yok-
sa Başbakana bağladınız bir genel müdürlük kurul
du da, Başbakanın bu kadar işinin çokluğu arasında 
bu Oettel Müdürlükle nasıl uğraşır, ilgilenir bilmiyo
rum?... Efendim, onun namına Başbakan Yardımcısı 
yapar. Bunlar iki, üç senede bir değişen bakanlardır. 

Yalnız şunu da arz etmek isterim; bugün Devleti 
yalnız bakanlar idare etmez. Devleti bunun altındaki 
teşkilat i'dare. eder ve sıkıntımız da buradandır. Esas ya
pının burada sağlam olması gerekir. Yoksa o yapı 
bozuksai, her gün bakan değiştirseniz netice yine değiş
mez, yani buradaki arz etmek istediğim husus şudur, 
bu teşkilatları kalıcı ve sağlam müesseselere bağla
madığınız sürece yarın yiıie aksaklıklar çıkacaktır, yi
ne bir baş,'bir otorite aramak zorunda kalacaksınız. 

O bakımdan, icraî fonksiyon değildir. Yok efen- I 
dim, Anayasaya aykırıdır gibi meselelerin ben pek Üşri • 
sürülmesine taraftar değilim, .kanunca tam uyjgun yere ;. 
bu teşkilat bağlanmıştır, 1 

Maruzatım bu kadar,arz ederim. (Alkışlar) j 
]y,;. BAŞKAN — Teşşl^ür ederin^ ŞaymDikjtrıen. , ? 
_. t ŞayjnBaşbuğ, buyurun,, ; ; . i ; . . . •••;••, İ 

' " "''' " • ' ' ' • ' ' ; ' j 

'' ŞÖK^Ü ;BA$BUö f ^ 'Sabiti Baş*a6riv sâym • üye-1 
m ( < [ ' - - ^-^'' •:•'--•- •••-•••- •*> ^ : I " - - - • • • • --w- ı u ; \ - I , - , ! | 

o- KanaaifiirrtJo ki; başlangıçta: !da* söylıeöigilm gibi,} 
(i§k'[ Kb&mİMdügüıri f rkflfckisK;-:,5'!j'îniciî: ritaidde&idir.; Ni-
''tekimil/İSİyin' Tutum" maksadim* drtiâyâ 'koyabilmek 

•'TÎİçttri% f̂Dei'trik'dîdlötyi eüeiuiraş ve bunu işletmıiıştifo". Ben, 
'teker1 fcelcer 5;; "inöi* trtıAî erıİinî ifi)kĵ l'iar'iıh]i, zamanflrikzı 
almamak içim ele aJmnak İstemiyorum. Bir madtdesinıi 

v lÇki|^yj|m:,,^^elljl• Jjakanlj^ilapn haberleşme po-
f J|tjiılça|iıyll̂ .: ,$Jgil|, ,fj^ye|^j$e ^çıjdıiırj^y^nu temin 

î;iç^e^.^ysıijf^şöfjg. ; ̂ ulu^ak.». .-.]$$,,, genel,. müdür 
ffea^rf'kjijî r; ax^s^^ik<^d^a^yom -yapacak, bu yd'ü-

. I Ba^flşJd^^ırjı. koo^d^rp^nıu^ Başibakan yapar, 
, jkop^dlinaıtpr Başbşi^an^ır, - feazjj anakomularjda, koordi-
ş a ^ r ,;h4r b a ^ n d ^ , , ^ k^rdinıa-
törlük yaj^lpp^^^ 
^ra^ndu koord^aşy^n, yaprnasi; düşpnüllemez, \ 
niî'§iın^at; bü î&arnte^ 

l l ^eya 12 fikrakSâın ^bardtli", Myıinün 6"si telsizle 
5İ id© hâteerl̂ şmıe İö'İîgiâiıdfcr. Eğ̂ 6r haber

le kjÖiwisu bu '^numı 'iJçejâsÖdfe kalacaksa, biraz 
' "evvel söyle^^m %kra gŞıbi| mutlaka bü teşkilat Baş 

bakaı^ğâ bâglanmalidıu- â  ıdedüğli gibi. 
Bakariik ' seMyesiimde bir teşkilât ancak bakanlıklar 
arasımda"Koori^'hiasybn''yâp^iİlr^ bir genel müdürün 

;d x:\ 

bakanlıklar arasnnıda koordinasyon yapmasımın düşü-
.ri^nemesi^ere^; TA'ir ; ^ ••}[>{/ ; •.•;•>; V ?-.fV 

Şimdi, başlangıçta yaptığım köriü^aytt ^örtmek 
listliyorum^ş^K^ümirt'M Tfcfcii; KamtistAı̂  ^ m a d 
desi jv&r 'v& Iftİ 4 $ * M & & i M r ^ H 2 ^ M ^ ' i d a d i y e 
bâşfayfarj '<eisiz d i y d b ^ ö k ' Y^Mız'^ra&a1 üzierJode 
d u r ö c â ^ z , 1 ' m h içim üMfotie^Mtfğumı&ıi4>İ*ıfcü 
möJdfdıfc g^u^CHöyo^yna^fiö* madöe^ilteimatidm-
ylÖĵ yâlHİft-'İS' 4r&»Jmaâ^iöfe>3 mB^bkk&agtoy©*. 

KurümÜrr MM ; ,Öüve^ik Kufiılü'<lîar^ Sefcpet^i^i-
h^tâgUttrr^timüfy Mfö^fiÖöa» âifawcya<öaJ{?i*aiiaa-

'ifiHıd'e f̂e 0tfM<ü[, ö^^nMfVib^^Öbertsş^ööM yiflMz 
i i l e ^ : ^ ö r f A t s 4 ^ f ^ ieMeuiütmüstir/teİ-
s& ^üVeMi^tt^ıiğ^V^ifeii^ *erie*yötfiistttıML-
rata karşı kıoyma, istihbarat konularıma dçenisifiî îaiyı-
jfr içirt ^i if^.ai i^nik ;Ifurulw Qeneşl Sekreterliiği gö-
r e ^ y 4 e . , $ e n b ^ ^ ^h^m^k 

haliyle kabul etsek de,1 isterse îililllî Güvenlik Kuru-
lu Gcnd Sckretertgine bağlasak <to haberleşme yönü 
ölu 'dogmaya' msthkûfmdür. ^iraiî ' eVvel\ ökıidûğum 
gibi; rikM kobrdlkıasyotn yapaöalk? 

t (Bâ ka, b'jır f^rasıpı p^^yayım : «Te^kpmıi^ikş,syo|i, 
e}ektWjp!İk, en4>|ştrşisİ aljanaırıdaki afaşt^rmaçı kur^u^-
larila üşbiıŞğıl, yapmak,. geliışjiK^er̂  t^^ip . etmuek, ^y-
,siyeler^e^buj^nm^» .M l̂lt Güve l̂liŞ;, ;Kurulu |Ş̂ p-

yar «a*Jhrv %$&*. J90* bA ' " ^ ^ pp$ftYWtâw .W^ 
ksnddslijae, b ^ ^ o ^ n ^ l ^ a ^ ; vgcfe\^r^ kfndi^n|n 
ide bir mebz© billmıesü, blgli sahübi olması, tak̂ jp ye 
kontrpl eıdebjlmıesi gerekir. 
._ , P^jba^jjpd^,, ^aş^g*ç|a( yaptığmı açıklamaya fû y-

. jŞim-: oĈ wgspŞt..jtiıu. ̂ /. ft^odç. jtp^ l̂̂ ipıîp y r̂̂ am^ içirnden s ö ^ p 
acırsak, J^b^art l j^a, b^^^.joflıı^pii, gerek ka|naz, 
z^ane^yor\j|nı ( M^lt Güyçırijk r ^ufujuma bağlanmak 
sufetiy],^ İTeĴ iz; Ĵ Canunu oiarak, İrisiz.işletmesMn^a-
pdtoıas^ | op^o | «dj^esli,,$aküpji b^l^iflldap ^j.IÇa-
«çprf.jeç^r|t.plab|lii!r. Ajks|rfa|w^r^ Şü ^ ^ a y | n̂ ajtı-
.kûjEr^d^.-,^ ,,.;,,,_ ._.; .,., _..; ; : , ,;? , ,.. ,.; ;1.;.^ 

n ÖA§îİÂN(—! Teşekkür ederüm JSayio Öaşbıiğ.b 

; SayÖ Xttoisybh;rscVyley^ğa^ var ırh?* 
BAttNÖIt^Llk; tJI^ŞTÖlMA,' İMAR VE İS

KÂN, TURİZM1 Vfi ^ I ^ I T M A : MKiöMlSVONU 
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SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Evet efendim. Mü
saade eder rniisliniz? 

BAŞKAN — TabÜî, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN EIRAT — Sayın Başkan, sa-
yun üyeler; 4 üncü madde «Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip, 
Mi l î Haberleşme Kontrol Teşkilatlı kurulmuştur.» de
mektedir. Saytn Tutum, böyle bir ifadenin şimdiye ka-
'dar hiçbir yerde geçmediğini belirtmişlerdir. Ancak, 
Millî İstihbarat Teşkilatımın 1965 yıllında çıkan 644 
sayılı Kanunun 1 inöi maddesinde «Başbakanlığa bağlı 
Mil î İstihbarat Teşkilatı kurulmuştur.» [ifadesi yer 
atamıştır. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğime bağ
lı, Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının üç anaun-
sura varıdır* Bunlardan bir tanesli Haberleşme Yük
sek Kuruludur. Haberleşme Yüksek Kurulu, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlinin başkanlığıında, 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdürlüğü 
ve yedi tane müsteşarım iştiraki ile toplanmaktadır. 

Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünün 
ioraî faaliyeti vardır. Ancak, hangi konularda vardır. 
Telsiz haberleşmesi yapan müesseselere frekans tah
sis edecektir, müsaade verecdkt'ir; (Verip vermemek 
kendi elin/dedir). Çünkü, frekans anarşisine mani ol
mak için bunu kendisinin düzenlemesi gerekir, bu
günkü 'durumun ortadan kalkması için. Bir ide, Mo
nitör Teşkilatı ile aldığı müsaadeye uygun olmayan, 
yani şu yasanın içeriğine uygun olmayan, muhabere 
yapan amatör vesair 'telsiz şebekelerini :ve yapanları 
tespit etmek için Monitör Teşkilatının icra yetkisi 
vardır. 

(Bunun haricinde Millî Haberleşme Kontrol Genel 
Müdürlüğü, istişarî 'mahiyette toplayacağı bilgileri, 
Haberleşme Yüksek Kurulunda değerlendirip Hükü
mete intikal 'ettirebilecektir. Yani, bir noktada yar
dımcı olacaktır kaynakları israf etmemek için «Baş
bakanlığa 'bağlı olsun» diyoruz. Başlbalkanlığa 'bağlı 
olduğu takdirde ikinci 'bir Ika'deme 'daha girer. «IBaş-
Ibalkan yardımcısı Devlet IBakanı». İşte deminden beri 
izah ettiğimiz de hu i'di. Bir bakanlık bünyesinde Ibu 
ıhümlkün olamamıştır şimdiye kadar. Bu ikinci ka
demeden geçmesin diye biz, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine bağlı olmasını, Hükümetlin ge
tirdiği önerinin paraleiin'de kabul etmiş oluyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
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CAHİT TUTUM — Müsaade fer misiniz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tu'tum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

'Konuşmamda bazı sorular sormuş 'bunların ce
vabını rica et'miştiim. Niçin tüzelkişilik verilmekte
dir Ibu kuruluşa?... Benim sorum şu : Bir teşkilat ku
ruluyor, üç üniteden oluşuyor. Peki 'bu üç ünitenin. 
oluşturduğu teşkilatın adı yok mu?.. Lütfen adını ko
yun. Eğer, Batıdaki örnekleri işitiyorsanız, hu «Ku
rul» olur, «Komisyon» olur; ama teşkilata !bi.r isim, 

bir etiket vermeme olmaz, «Teşkilat» diye anılmaz 
/bir teşkilat, olmaz. Tüzelkişilik veriyorsunuz. Kim 
temsil edecek tüzelkişiliği?.. Onu soruyorum. 

Üç tane ünite var. Üç tane hinim var. «Üç birim 
diğerini temsil eder.» diye bir İlke getirmediğini>ze 
igore, Monitörlük Teşkilatı var, Genel Müdürlük var 
ive bir de Haberleşme Yüksek Kurulu var. Bunların 
birbirleriyle olan İlişkisi, dışa yansıması nasıl ola
cak, kim tem'sil edecek bu teşkilatı dışa karşı?.. Asıl 
önemlisi, 'benim gördüğüm 'büyük sakınca 'şu Mİ de
ğerli arkadaşlar; Frekans tahsis edilecek, Monitörtük 
Teşkilatı vasıtasıyla denetlenecek. Değerli arkadaş-' 
larım bunlar menfaat ihtilaflarıdır, Günlük pratiğe 
liridirigenen çeşitli yönleri vardır 'bunların. Bu, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel (Sekreterliğini, günlük faali
yetlere, i'dari ihtilaflara nasıl ilişikilen'dİreceksiniz, 
'bugüne kadar varit midir (bu olur mu böyle bir or-
ganiza'syom?.. 

Sürekli bir şekilde ihtilaflar olacaktır. Kuşkusuz 
açılacak davalar büyük ölçüde Başbakanlığa raci ola
cak, öyle sanıyorum, öyle görünüyor; çüntkÜ Millî 
Güvenlilk Kurulu Genel Sekreterliğime bağlı olduğu
na göre, dolayh olarak Başbakanlık aleyhine açn 
lacaktır daValar; ama 'sürekli bir şekilde ildarî ihtilaf
ların göbeğinde bir büyük kurulun genel sekreterli
ğini 'bırakmak Idoğru bir düzenleme tarzı değildir gi
bime [geliyor. Benim hassas olduğum nokta bu. 

/Değerli sözcü arlkadaşım çok haklı olarak «Bir 
bakanlık bünyesinlde toplayamadığımız için, temer
küz ettiremediğimiz için, bu fonksiyonları ve bu 
fonksiyonlar üst 'düzeyde bir koordinasyonu ıgerek-t 
tirdiğl için biz böyle bir teş'kilat yaratıyoruz» dedi
ler; ama bu sununla çelişir : Başbakanlığa bağlı bir 
'düzüne teşkilatımız var. Bunlar Başbakanlığa bağlı. 
Kaldı İki, Devlet Bakanlıklarının ihdas nedeni, bir 
'bakanlığın bünyesinde bırakılamayacak olan ve ba
kanlıklar arasında herhangi bir bakanlığa da bağlıan-
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ıma)sı kesinlikle mümkün olmayan ve ortada olan bazı. 
(hizmetleri, 'Başbakan adına sevlk ve idare etmek ne
denliyle ve zaruretiyle ortaya çıkmıştır Devlet 'Bakan
lıkları. 

Bu nedenle, ihdas amacıyla 'teşkilat birbirine uy
mamaktadır. Nitekim, 6 ncı maddeye baktığımız za
man, Haberleşme Yüksek Kurulunun görevlerine 
baktığımız zaman, Genel Müdürlük Teşkilatı 'diye 8 
inci maddeye baktığımız zaman, aslında son 'derece 
fulü, fevkalade tespiti zor olan 'bir teşkilatlanma ön
görmektedir. Ben üzerinde ısrarla belirtiyorum, «İc-
raî nitelikler» demek vereceği kararlar, fuzuli infaz 
ve icradır. iBundan menfaati haleldar olanlar sürekli 
/bir şekilde bunu yargı mercileri önüne getirecekler
dir. Bakınız «Telsiz haberleşmesinin millî güvenlik, 
iteknik ve işletme bakımımdan düzenleme, kontrol et

mek ve bu ikonuyla ilgili işleri bizzat yürütmek» bu 
doğrudan doğruya «tcra» dediğimiz şeydir. Normal, 
günlük hayatın pratiğine geçeceMerdir. Bu te$dla!t 
böyle çalışacaktır. 

ıBinatenaleylh, iBaşbakanlığa 'bağlanması o bakım
dan zorunludur değerli arkadaşlarım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler; 'bu madde üzerindeki müzakerele-

rim'ize ve bu maddeyi tamamlamamıza, bugün için 
süremizin dolmuş bulunması bakımından imkân kal
mamıştır. Esasen da!ha söz isteyen sayın üyeler de 
var. Saiym Kan'tarcuoğlu ilk görüşmeyi, ilk Birleşim
de yaparlar. 

(16.6.19̂ 82 Çarşamlba günü saat M.OÖ'de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına saati : 19.00 
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3. — OYLAMASL YK^ILAÇAK^ JŞLER , 

'"'''4:.:;— KANük TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE 
' '^Olvfİ^YbteAİİbİİSf «bELEN ÎSÎM*1 ^V:-:-,;;!-;;r 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (1/138) (S. Sayısı : 127) (Da
ğıtma tarihi : 18.5.1982) 

2. — Telsiz Kanunu Tasâfîsi ve Âdâİet, Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve îskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/117) (S. Sayısı ': 131) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1982) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 138 

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 13 . 5 . 1971 Tarih ve 1402 Sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun Ek 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra

poru. (2 /45 ) 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

«13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek - 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi» ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Tahsin ŞAHİNKAYA 
(Orgeneral 
Hava Kuvvetleri Komutanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ 
Bilindiği üzere, kaçakçılığın Devletin; siyasî, malî, iktisadî, askerî, idarî güvenliğini bozacak boyutlara 

ulaşması halinde sıkıyönetim mahkemelerinin görevli olacağına ilişkin 8.12.1980 tarih ve 2354 numaralı Ka
nun ile düzenleme yapılmıştır. Ancak, muhtelif sıkıyönetim bölgelerinde aynı örgüte ait kaçakçılık suçları 
işlenmektedir. Bu şekildeki bir suçun muhtelif mahkemelerde ve münferit davalar halinde görülmesi karışık' 
lıklara ve davaların uzamasına neden olmaktadır. Ayrıca kaçakçılık davaları belli bir ihtisası da gerektir
mektedir. Bu bakımdan geniş kapsamlı kaçakçılık olaylarının önceden tespit edilecek bir veya birkaç sıkıyö
netim mahkemesinde görülmesi daha uygun olacağından işbu kanun teklifi hazırlanmış ve birinci madde ile 
bu yolda düzenleme getirilmiştir. 

Teklifin ikinci maddesi ile, kanunda yapılan değişiklikten önce açılmış bulunan kamu davaları bakımın
dan sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkilerinin devamı sağlanmıştır. Ancak, henüz kamu davası açıl
mamış ise değişiklikten sonra Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilecek mahkeme veya mahkemeler görevli 
ve yetkili olacaklardır. 

Teklifin üç ve dördüncü maddeleri yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 

TC 
Danışma Meclisi 28 Mayıs 1982 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 109 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
Ek 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi» 
hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğü
nün 33 ncü ve 36 ncı maddeleri gereğince teklif hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini 
saygılarımla rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/45 
Karar No. : 53 

3 Haziran 1982 

DANİŞMA MECLİSİ 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edjlmiş bulunan «Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
Ek 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi» 
hakkında İçtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 
28.5.1982 tarih ve 109 sayılı yazınız gereğince, adı geçen kanun teklifi Komisyonumuzun 2.6.1982 tarihli 
65 nci Birleşiminde ilgili bakanlıklar ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği temsilcilerinin katılmasıy
la incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi yerinde görülerek aynen benimsenmesi oybir
liği ile uygun görüldü. 

Saygı ile arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Bulunamadı. 

Halil GELENDOST 
Üye 

îsa VARDAL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 138) 
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MiKî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/45 
Karar No. : 53 

8 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya tarafından ha
zırlanarak Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan «13.5.1971 Tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
Ek 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi» ve 
gerekçesi ile, bu konudaki Adalet Komisyonu Raporu, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmaları ile Ko
misyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görüldü. 
Teklifin birinci ve ikinci maddelerinin son cümlelerinin bir bölümü «Tespit edip resmî gazete ile yayın

layacağı» şeklinde düzeltilerek, teklif gelen şekliyle Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BANAZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEM İR EL 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOhGA 
Üye 

Halil ibrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 138) 
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HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI VE MİLLÎ 
GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL 

TAHSİN ŞAHİNKAYA'NIN TEKLİFİ 

13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek - 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek - 4 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Devletin; siyasî veya malî veya iktisadî veya as
kerî veya idarî güvenliğini bozacak nitelikteki kaçak
çılık suçunu işleyenler ile, sıkıyönetim askerî mahke
melerinin görevine giren suçları işleyenlerin fiillerine 
iştirak halinde olmasa bile, bunlara her ne şekilde 
olursa olsun yardım ettiği anlaşılan kaçakçılık suç
ları sanıklarının kaçakçılık davalarına bakmak göre
vi Kanunun 13 ncü maddesindeki zaman kaydına 
bakılmaksızın, Millî Savunma Bakanlığının önceden 
tespit ve Resmî Gazete ile yayınlayacağı sıkıyönetim 
askerî mahkemelerine aittir.» 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, Ek - 4 ncü madde kap
samına giren suçlara ilişkin olarak açılmış bulunan 
kamu davaları hakkında sıkıyönetim askerî mahke
melerinin önceki hükümlere göre görev ve yetkileri 
devam eder. Henüz kamu davası açılmamış suç dos
yaları hakkındaki davalara bakmak görevi, Millî Sa
vunma Bakanlığınca tespit ve Resmî Gazete ile ya
yınlanacak askerî mahkemelere aittir.» 

MADDE 3. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek - 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. -r- 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek - 4 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Devletin; siyasî veya malî veya iktisadî veya as
kerî veya idarî güvenliğini bozacak nitelikteki kaçak
çılık suçunu işleyenler ile, sıkıyönetim askerî mahke
melerinin görevine giren suçları işleyenlerin fiillerine 
iştirak halinde olmasa bile, bunlara her ne şekilde 
olursa olsun yardım ettiği anlaşılan kaçakçılık suç
ları sanıklarının kaçakçılık davalarına bakmak göre
vi Kanunun 13 ncü maddesindeki zaman kaydına ba
kılmaksızın Millî Savunma Bakanlığının önceden tes
pit edip, Resmî Gazete ile yayınlayacağı sıkıyönetim 
askerî mahkemelerine aittir.» 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, Ek - 4 ncü madde kap
samına giren suçlara ilişkin olarak açılmış bulunan 
kamu davaları hakkında sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinin önceki hükümlere göre görev ve yetkileri de
vam eder. Henüz kamu davası açılmamış suç dosya
ları hakkındaki davalara bakmak görevi, Millî Sa
vunma Bakanlığının tespit edip, Resmî Gazete ile ya
yınlayacağı askerî mahkemelere aittir.» 

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

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

»G<t 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 138) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 131 

Telsiz Kanunu Tasarısı ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonları Raporları. (1 /117) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 21 Eylül 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-459/05686 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.8.1981 tarihînde kararlaşünlan «Telsiz Kamunu Tasarısı» ile ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerinle arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1937 Tarih, 3222 Saydı Telsiz Kanununun Yemlenmesini Zorunlu Kıtan Nedenler 

1. GENEL : 

a) Kanunun yayınlandığı 1937 yılından günümüze kadar geçen süre içinde uygulama ortamında önemli 
değişikliklerin olması : 

3222 sayılı Kanun 1 Ağustos 1937 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Zamanla kurumların yapılarında ve ih
tiyaçlarında meydana gelen değişmeler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle, konu kanunun temel konularında 
değişiklikler ve yenilikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Örnek olarak, o tarihlerde PTT Ulaştırma Bakan
lığı bünyesinde bir kuruluş iken, 1953 yılında 406 sayılı Kanun ile kamu iktisadi teşekkülü haline; TRT ise 
önce PTT'den ayrılarak Basın Yayın Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo Dairesi Müdürlüğü, bilahara 1964 
yılında çıkarılan 359 sayılı Kanun ile bağımsız bir kuruluş haline gelmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunan haberleşme dairesi ise 1970 tarihli kararname ile kendisine ve
rilen haberleşme sistemlerinin planlanması ve koordinasyonu konusundaki sorumlulukları yürütememiştir. 

Diğer taraftan kanunun çıkışından bu yana, telsiz kullanım ihtiyacının hergün artması ve bu sahadaki 
hızlı teknolojik gelişmeler; telsiz kullanımını hemen her sahada yaygın hale getirmiştir. Bu durum ise tel
sizlerin kontrolünü güçleştirmiş, bu teknolojiden verimli bir şekilde yararlanılabilmesi için de devamlı bir 
kontrol sisteminin tesisini zorunlu hale getirmiştir. 

b) Plansız bir haberleşme ortamının meydana gelmesi : 

3222 sayılı Kanunun 1. nci maddesinde, tüm telsiz işletmesinin devlet tekelinde olduğu belirtilmesine rağ
men, aynı kanunun 5 nci maddesinde «Gerekli hallerde resmî kuruluşlara ve petrol şirketlerine telsiz tesisi 
izni verilir»» denmesinden ve çıkan kararnamelerde de sınırlayıcı hükümler bulunmayışından birçok resmi 
kuruluş ve şirket bu maddeden yararlanarak uzak, yakın, tüm haberleşmeleri için telsiz kullanma izni almış
lardır. Hatta izin almadan telsiz sistemleri kurmuşlardır. 
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Mevcut kanunda imalat ve ithalat ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmaması, ayrıca imal ve ithal edile
cek teçhizatta gerekli standardizasyonu sağlayacak ve kontrol edecek bir teşkilatın da mevcut olmaması, 
yurdumuza muhtelif tip ve miktarda telsiz girmesine, yurda giren bu teçhizatın muhasebesinin tutulmama-
sında telsizlerin kolaylıkla İkamın dışı ellere geçmesine sebep olmuştur, 

Yurdumuzda haberleşme sistemlerini kurma ve işletme tekeli 406 sayılı Kanuna göre PTT îşletme Ge
nel Müdürlüğüne verilmiş olmasına rağmen; çeşitli kamu ve özel kuruluşlarımızca hepsi de Ankara'dan baş
lamak üzere, aynı istikametlerde ayrı ayrı telsiz haberleşme sistemleri tesis edilmiştir. Böylece yüksek frekans 
telsiz sistemleri çalıştıran kuruluşların miktarı, 92'yi bulmuştur. 

Bu durum; 
1. Frekans bandiarının gereksiz yere dolmasına ve haberleşme kalitesinin bozulmasına, 
2. Farklı kuruluşlar tarafından gereksiz yatırım yapılmasına, 
3 w PTT'nin gelir kaybına ve bu konudaki tekelin zedelenmesine, 
4. Yurt çapında dışa açık, geniş bir istihbarat kaynağının oluşmasına, 
5. Bölücü ve anarşist unsurların kolaylıkla telsiz haberleşmesi yapmasına ve güvenlik teşkilatına ait tel

siz sistemlerinden istihbarat elde etmelerine, 
6. işletme ve idame masraflarının artmasına, dolayısıyla döviz kaybına neden olmuştur. 
c) Frekans tahsis ve tescil işlemlerinin aksaması : 

Mevcut kanunda frekans tahsis ve tesciil işlemlerini yürütmekle, hiçbir makam görevlendirilmemiştir. Bi-
lahara çıkarılan yönetmelikle bu görev FTT'ye verilmiş, ancak frekans ihtiyacının artması, PTT'nin kadro 
ve çeşitli yetersizlikleri nedeniyle, bu hizmete gereken önem verilmemiştir. Halihazırda bu hizmet yasal da
yanağı olmadığı halde Genelkurmay Başkanlığınca yürütülmeye çalışılmaktadır, 

d) Telsiz yayınlarının kontrol edilememesi : 
Mevcut kanunda telsiz yayınlarının kontrol ve denetimi görevi Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Ancak 

verilen bu görev, daha çok kurulmuş olan teçhizatın teknik yönden uygun olup olmadığının kontrolü şeklin
dedir. Mevcut telsiz yayınlarının tahsis edilmiş frekansta çalışıp çalışmadığının kontrolü, kaçak yayınların tes
piti ve bunlar hakkında gereken işlemlerin yapılması sorumluluğu, açık olarak herhangi bir makama veril
mediğinden bu sahada büyük bir boşluk bulunmaktadır. Kanunda bulunmadığı halde telsiz yayınlarının 
kontrol hizmeti Silahlı Kuvvetler ve MlT Müsteşarlığınca yürütülmeye çalışılmaktadır. 

e) Elektronik sahadaki gelişmelerin engellenmesi : 
Günümüzde elektronik, her sahada kullanılmaktadır. Bilim, ekonomi, tıp, sanayi ve kültür gibi sahalarda 

telsiz kullanımı zaruri hale gelmiştir. Bunun yamnda, amatör telsizciliğin bazı mahzurlarına rağmen, birçok 
faydalarının olduğu da bir gerçektir. Amatör telsizciliğin serbest bırakılması; radyo ve telsiz tekniği alanın
da ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik personelin yetişmesine, Silahlı Kuvvetler ve diğer kuruluşların ihtiyaç
larının karşılanmasına, tabii afetlerde haberleşme sağlanabilmesine yardımcı olmasının yanında, elektronik pi
yasasını hareketlendirerek bu sanayinin yurdumuzda gelişmesine yardımcı olacaktır. Mevcut kanun bu sa
hayı tamamen kapalı tutmaktadır. 

2. SONUÇ : 

Belirtilen bu nedenler aynı zamanda mevcut 3222 sayılı Kanunun aksayan yönlerini teşkil etmektedir. 
Bunlar incelendiğinde aksaklıkların temelinde, 

a) Bu konuyla ilgili sorumlu bir teşkilatın bulunmaması, 
b) Böyle bir teşkilatın uygun kanun maddeleri ile yetikilendirilmemiş olması, 
c) Yine bu teşkilatın uygun teknik cihazlarla teçhiz edilmemesi, 
d) Konuya gereken önemin verilmemesi nedenleri bulunmaktadır. 

Mevcut kanun çerçevesi içinde konu problemlerin çözümlenmesi mümkün görülmemektedir. Bu görüşten 
hareketle günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir kanunun hazırlanması zorunlu görül
müştür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 131) 
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3. TASARI KANUN MADDELERİNİN GEREKÇELERİ : 

Hazırlanan tasarı 7 Bölüm, 39 maddeden meydana gelmiştir. Bu maddelerle ilgili gerekçeler her madde 
için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. — Elektromanyetik yayınların, belirli bir programa 'bağlı olarak yurt çapında planlı, ekonomik 
ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, konu devlet tekeli altına alınmıştır. Bu tekelin devlet 
adına kontrol yetkisi ise, ülke sathındaki tüm haberleşmeyi kontrol ve koordine edecek şekilde kurulması 
planlanan yeni bir teşkilata verilmiştir. Görev sahaları itibariyle özel işlemlerin yapılmasını gerektiren Tüık 
Silahlı Kuvvetleri ve MİT Müsteşarlığı sistemleri ise kanunun diğer maddelerinde öngörülen bazı hüküm
lere uymak kaydı ile tekelin dışında bırakılmıştır. 

Madde 2. — Konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak amacı ile, kanunda geçen terimlerin tarifi yapılmış
tır. 

Madde 3. — Mevcut kanundaki aksaklıkların ana sebeplerinden birini ortadan kaldırmak amacıyla, konu 
ile ilgili sorumlulukları üstlenecek bir Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının kurulması öngörülmüştür. Ku
rulacak olan bu teşkilatın bakanlıklardan ayrı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı olması 
aşağıdaki nedenlerden dolayı zorunlu görülmektedir. 

a) Haberleşme ve onun bir parçası olan telsiz, Sila'hh Kuvvetlerin, tüm bakanlıkların, resmî ve özel ku
ruluşların bünyelerine girmiştir. Konu hergün biraz daha gelişerek tek bir bakanlığın ilgi sahası dışına taş
maktadır. Bu teşkilatın birinci amacı haberleşmenin en verimli şekilde sağlanması gibi görünüyorsa da, 
imalat ve ithalatta standardizasyonun sağlanması, ayrı ayrı kuruluşlara ait sistemlerin kolayca birbirlerine 
entegrasyonu, elektronik yayınlardan elde edilecek bilgilerin Millî Güvenlik yönünden kıymetleınıdirilmesi ve 
bunlara gereken özel işlemlerin yapılması gibi konular da görevleri arasında yer almaktadır. Bu teşkilat her
hangi bir bakanlığın bünyesinde yer aldığı takdirde, mevcut 3222 sayılı Kanunun uygulanmasında da görül
düğü gibi o bakanlığın ilgi sahasında bulunan diğer konulara öncelik verileceğinden mevzubahis konu yine 
ikinci planda kalacaktır. 

b) Kurulacak olan teşkilat, Genelkurmay ve MİT dahil tüm yurt sathında gizli ve açık bütün frekans
ları tahsis edecek ve bunları dinleyerek kontrol edecektir. Bu durum ise her 'bakımdan emniyeti sağlanmış, 
millî güvenliğimiz açısından çok gizli bilgilere vakıf ve sadece t>u konuya yönelik çalışmalar yapacak bir 
teşkilatın kurulmasını gerektirmektedir. 

c) Bu teşkilatın, görevin mahiyeti icabı birçok bakanlık ve kuruluşla koordinede bulunması zorunludur. 
Özelikle kontrol görevinin ifası için gerektiğinde Silahlı Kuvvetler ve MİT Müsteşarlığı ile yakın işbirliğin
de bulunulacaktır. 

d) Politik Kararlardan Etkilenmemesi : 
Yapılan incelemede kanunda öngörülen teşkilatın bir karar organı, bir planlama grubu ve bir monitoring 

sisteminden oluşmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 
Şu anda bütün ülke sathında elektromanyetik yayınlar genelde MİT Teşkilatınca kontrol edilmektedir. 

Kurulacak monitoring sistemi de 'benzer görevi yapacaktır. Millî güvenliğimiz açısından bu teşkilatın karar 
organının ve planlama grubunun Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı olarak kurulması, moni
toring sisteminin ise, MİT Müsteşarlığı bünyesinde görev yapması, teşkilata en kolay ve süratli şekilde işler
lik kazandırılması ve etkinlikle görev yapabilmesi bakımından uygun görülmektedir. 

Teşkilatın karar organında, özelliği itibariyle Genelkurmay, yurt sathında haberleşme hizmetlerinin sağlan
masından sorumlu Ulaştırma Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve ithal edilen her türlü alıcı - verici telsiz teç
hizatı için gerekli standartların tespit ve denetiminden sorumlu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Devlet 
Planlama Teşkilatının, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Haberleşme Kontrol Teşkilatı ile birlik
te yer alması uygun görülmüştür. Diğer Bakanlık ve Kurumlar, ülke sathındaki telsiz sistemlerinin işletme 
ve denetimi ile doğrudan ilgili olmadıklarından, ancak kendileriyle 'ilgili konularda bu organın çalışmalarına 
katılacaklardır. 
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Madde 4. — 3 noü maddede kurulması öngörülen teşkilatın, anaıgörev ve yetkilerini belirlemektedir. 
Kurulacak olan bu teşkilatın ayrıntılı görevleri, çalışma şekli, malî kaynakları ve personel rejimi kendi kuru
luş kanununda yer alacağından, kanun metnine dahil edilmemiştir. 

Madde 5. — Telsiz ve Telekomünikasyon cihazlarının plansız bir şekilde kurulmasını önlemek, ülke ça
pında ekonomik ve verimli bir haberleşme ortamı sağlamak amacıyla, PTT imkânı ile sağlanamayan veya 
sağlanması aşırı mali külfete neden olan durumlarda, konu cihazların kurulmasına müsaade edilmesi esası 
getirilmiştir. PTT imkânının sağlanması ile verilmiş ruhsatlar geri alınacaktır. 

Ayrıca tahsis edilmiş bir amatör frekans bandında çalışan, günlük hayatın pek çok safhasında yararlanı
labilecek, basit, küçük, ucuz halik tipi telsizlerin serbestçe kullanılmasını sağlamak amacıyla, bunların ruh
sat ve ücrete bağlı olmamaları öngörülmüştür. Bunlarla ilgili ayrıntılar hazırlanacak yönetmeliklerde açıkla
nacaktır. 

Madde 6. — Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT Müsteşarlığına ait cihazlardan ruhsat istenmesini önlemek 
gayesi ile bu madde konmuştur. Konu kuruluşlar ruhsat almayacak ve ücret ödemeyeceklerdir. Ancak kul
lanacakları frekansları adı geçen teşkilata bildirerek tescil ettireceklerdir. Bu iki kuruluşa ayrıcalık tanınma
sının nedeni, bunların görevleri icabı kullanacakları cihazların niteliklerinin, özellikle Elektronik Harp açı
sından gizli tutulmasının gerekli oluşudur. 

Madde 7. — Bu madde ile, ülkemiz dahilinde yabancı devletlerle yapılan anlaşmalara dayanarak kurula
cak tesislerle ilgili işlemler anlaşma hükümlerine bağlı olarak yürütülecektir. 

Madde 8. — Bazı kişi ve kuruluşların, ruhsat almalarını zorunlu kılmak, ancak aldıkları ruhsat için üc
ret ödememelerini sağlamak maksadıyla bu madde tanzim edilmiştir. Bunlardan aşağıdaki nedenlerden dolayı 
ücret alınmaması uygun görülmüştür. 

a) Sağlık ve eğitim hizmeti yapan kuruluşlara ilave külfet yüklememek, 
b) Dış temsilciliklerimize bu hakkı tanıyan ilkelerin, yurdumuzda bulunan temsilcilerine aynı hakkı ta

nımak, 
c) Bir yardım kurumu olan Kızılaya yardımcı olmak, 
d) Aynı bütçeden pay alan kurumlar arasında gereksiz yazışmaları ve ödemeleri ortadan kaldırmaktır. 

Madde 9. — Frekans bantlarım en verimli bir şekilde kuıllanmak ve kaliteli bir haberleşme sağlamak mak
sadıyla hiç bir istisna tanımadan herkesin kullanacağı frekansı tescil ettirmesi zorunlu kılınmıştır. Böylece 
bugüne kadar süregelen frekans kargaşası önlenerek, telsiz çalıştıran tüm kuruluşların yararına ve dünya 
standartlarına uygun bir haberleşme ortamı sağlanmış olacaktır. 

Madde 10. — Genel gerekçelerde de açıklandığı gibi, amatör telsizciliğin bazı mahzurlarının yanında bir
çok faydaları da mevcuttur. Son operasyonlarda ele geçen telsiz miktarları ve piyasadalki mevcut karmaşık 
durum incelendiğinde, kanun müsaade etmediği halde ülkemizde amatör telsizciliğin var olduğu anlaşılmak
tadır. Sadece kendini elektronik sahada geliştirmek isteyen dürüst vatandaşlarımızı kanuna aykırı duruma 
düşmekten kurtarmak ve amatörler arasında kendi kendini kontrol müessesesini kuraibilmek amacıyla birçok 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de amatör telsizciliğin serbest bırakılması öngörülmüştür. Bu maddeye konu
lan reşit olmak şartı, okullarda yapılan çalışmaları önlemeyecek, ancak okullar dışında telsiz istasyonu ku
rarak işletenler için geçerli olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılar ise, yönetmelikte açıklanacaktir. 

Madde 11. — Ülkemizde mevcut telsizlerin muhasebesini tutmak, gerektiğinde hangisinden ne şekilde ya
rarlanılabileceğini kolaylıkla tespit etmek ve ilgililerden hesap sormak gayesi ile, her cihaz için bir ruhsat
name alınması mecburiyeti konmuştur. Aynı zamanda ruhsatlar ücret mukabili verileceğinden hazineye gelir 
sağlanmış olacaktır. 

Madde 12. — Bir telsizin yer, adet, teknik özellik ve işletme tipinin teşkilatın bilgisi dışında değiştiril
mesi halinde, faaliyet gösteren diğer sistemlerin haberleşmesini bozabileceği dikkate alınarak bu gibi deği
şiklikler MÜlî Haberleşme Kontrol Teşkilatının iznine bağlanmıştır. Böylece gerek değişiklik talebinde bulu
nan, gerekse telsiz haberleşme ortamının kontrolü açısından en uygun çözüm bulunarak başıboşluk önlene
cektir, 
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Mobil sistemlere ait cihazlarda yer değiştirme cihazın tabiatı gereği olduğundan yer değiştirmenin İzne 
tabi olması sabit cihazlar için sözkonusudur. Bu nedenle mobil sistemlere uygulanacak usullerin yönetme
likle belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 13. — Kurulmasına müsaade edilen bir sistemin, ruhsattaki özelliklerine, mal ve can emniyeti ku
rallarına uygun olarak kurulup kurulmadığını tespit etmek gayesi ile Kullanma îzni alınması mecburiyeti 
konmuştur. Bu Kontrol, Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca, başvurunun yapılmasını takip eden bir ay 
içinde yapılmak suretiyle hem hizmetin aksamıaması sağlanacak, hem de kullanma izni verilmedikçe sistem 
çalıştırılamayacaktır. Böylece bilerek veya bilmeyerek ruhsatnameye ve emniyet kurallarına aykırı kullanım
lar önlenmiş olacaktır. 

Madde 14. — Telsiz yayınlarını disipline etmek, verimli bir haberleşme ortamı tesis etmek ve Türkiye'de
ki telsiz haberleşme ortamını dünya standartlarına çıkarmak amacı ile, telsizlerin ehliyetli operatörler tarafın
dan kullanılması mecburiyeti konmuştur. Ehliyetsiz operatör kullananların ruhsatları iptal edilecektir. 

Madde 15. — Telsiz operatör ve operatrislerinin ehliyetname alabilmeleri için gerekli genel usulü belir
lemek maksadı ile getirilmiştir. Ehliyetname ile ilgili ayrıntılar yönetmelikte açıklanacaktır. 

Madde 16. — Olağanüstü durumlarda ve savaşta millî güvenliğimiz açısından telsiz yayınlarınım kısıtlan
ması veya tamamen durdurulmasını sağlamak maksadıyla, Genelkurmay Başkanlığının talebi ile Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı telsiz faaliyetlerini durdurmaya yetkili kılınmıştır. Olağanüstü hallerde ve savaş
ta süratle karar alınmasını sağlamak ve hükümet kademelerini ayrıca meşgul etmemek maksadıyla ilgili 
kanunda belirtilen olağanüstü hal ve savaş halinin ilanını müteakip telsiz yayınlarının kontrol yetkisi Millî 
Haberleşme Kontrol Teşkilatına verilmiştir. 

Madde 17. — Telsiz teknolojisinden, ihtiyacı olan herkesin verimli bir şekilde yararlanabilmesi için tel
siz tesisi bulunan özel ve tüzelkişilerin belMi kurallara uyması zorunludur. Ancak herkesin yasalara uygun 
hareket etmesi sağlandığı takdirde sistem işlerlik kazanacaktır. Bu nedenle ülke sathında tüm sistemlerin za
man zaman denetimi ve kurallara uymayanlarca gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunu sağlamak 
amacıyla Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı, yurt çapında elektromanyetik tesisleri denetlemeye yetkili kı
lınmıştır. 

Madde 18. — Enterferans yoluyla sistemlerin birbirlerini etkilemelerini önlemek ve disiplinli bir çalışma 
sağlamak gayesiyle, sistem sahipleri ve sistemleri işletenlerin uymaları gereken tedbirler hükme bağlanmış 
ve enterferansı önleme sorumluluğu buna sebep olan sistemi işletenlere verilmiştir. 

Madde 19. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sistemler hariç olmak üzere, sahil telsiz istasyonlarının ku
rulup işletilmesi yetkisi, tek elden sevk ve idareyi sağlamak amacıyla PTT İşletme Genel' Müdürlüğüne ve
rilmiştir, Böylece gemi - sahil haberleşmesi sorumluluğu tek bir makama verilmiş olmaktadır. 

Madde 20. — Deniz ve Hava taşıtlarındaki telsizlerle, telsiz cihazını havi bu taşıtların Türk karasuların
da ve Hava sahasındaki hareket tarzlarının beynelmilel standartlara ve günün şartlarına uygun hale getiril
mesi suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayacak ayrı bir yönetmelik Ulaştırma Bakanlığı ve Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatı tarafından müştereken hazırlanacaktır. 

Madde 21. — Kanunu uygulayıcılara kolaylık sağlamak amacıyla, bu maddede, alıcılar; ruhsat, ücret ve 
ceza hükümleri bakımından farklı işlemlere tabi tutularak Radyo ve Televizyon yayınlarını almaya yanyan-
lar ile bunların dışında kalan diğerleri olmak üzere iki ayrı, gurupta toplanmışlardır. Radyo ve Televizyon 
alıcıları 359 sayılı TRT Kurumu Kanununa göre işleme tabi olduğundan, bu kanunun hükümleri dışında 
tutulmuştur. 

Madde 22. — Gerek mevcut alıcıların muhasebesinin tutulabilmesini, ve gerekse bunlardan ücret alına
bilmesini sağlamak amacıyla her alıcı cihaz için ayrı ruhsat alınması mecburiyeti konmuştur. Bu maddeye 
göre radyo ve televizyon alıcıları için ilgili teşkilattan, diğer alıcılar için ise Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatından ruhsat alınacaktır. Yurdumuza geçici olarak veya turist olarak gelenlerin beraberlerinde veya ta
şıtlarında bulunan, pasaportlarına kayıtlı alıcıları ise bu işlemin dışında tutulmuş ve ücrete tabi olmaması ön
görülmüştür. 
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Madde 23. — Millî güvenliğimiz açısından gerekli önlemleri alabilmek gayesi ile, yasak bölgelerde bu
lunan yabancı uyrukluların radyo ve televizyon dışında kalan diğer alıcıları kullanmaları, ilgili askerî ma
kamın müsaadesine bağlanmıştır. Ayrıca bu kişilerin hüviyetlerinin ve alıcılara ait teknik özelliklerin Genel
kurmay Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına bildirilmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 24. — Alıcılarla ilgili işlemleri takip edebilmek ve sorumlu kişi veya kuruluşları 'kolaylıkla belir
leyebilmek maksadıyla, alıcıların her ne şekilde olursa olsun el değiştirmeleri halinde ilgili ruhsatnamelerin 
de değiştirilmesi şartı getirilmiştir. Aksi takdirde ruhsatname sahibinin sorumluluğu devam edecektir. 

Madde 25. — Alıcıların kullanılmasından vazgeçilmesi, yeniden kullanılması ve kaydının silinmesinde uy
gulanacak usuller, detaylı, teknik işlemleri gerektirdiğinden bu usullerin ilgili kuruluşlarca çıkarılacak yönet
melikte 'belirlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 26. — Kurulması öngörülen Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı, frekans tahsisi, tescili ve sistem
lerin kontrolünü yapacak, ilave olarak ruhsat, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnameleri vere
cektir. Yapacağı hizmetlere karşılık ücret alması hükme bağlanmıştır. TRT. Kurumunun geliri olan radyo 
ve televizyon alıcılarının ruhsat ücretlerinin yine TRT Kurumuna bırakılması, bunların dışında kalan hiz
metler için alınacak ücretlerin devlet bütçesine gelir kaydedilmesi karara bağlanmıştır. 

Madde 27. — Ülkemize girecek; olan telsizler arasında bir standardizasyon sağlayarak, daha ekonomik 
ve verimli bir haberleşme ortamı meydana getirmek amacıyla tüm imalat ve ithalatçıların, Sanayi ve Tek-
nolıojii Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca müştereken belirlene
cek standartlara uymaları mecburiyeti konmuştur. Bu şekilde ülkemize muhtelif tip ve markada cihazın gir
mesi önlenecek, dolayısıyla işletme ve idame masrafları azalacak ve sistemlerin gerektiğinde birbirlerine en
tegrasyonu kolaylaşacaktır. 

Ayrıca ülkemize giren telsizlerin kanunsuz ellere geçmesini önlemek ve cihazların her an takibini müm
kün (kılmak maksadıyla, telsiz imal ve ithal edenlerle, alıp satanların gerekti bilgileri Millî Haberleşme Kont
rol Teşkilatına vermeleri mecburiyeti getirilmiştir. 

Madde 28. — Bu kanunun frekans tahsisiyle ilgili 9, telsiz istasyonlarının denetlenmesiyle ilgili 17, alıcı 
ruhsatnameleriyle ilgili 22 ve telsiz istasyonlarının niteliklerinin MHKTna bildirilmesiyle ilgili 27 nci mad
delerinin gereğini yerine getirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT Müsteşarlığının gizliliğini ihlal etme
mek amacıyla, konu kuruluşlarla ilgili işlemlerin hazırlanacak özel yönetmelik hükümlerine göre yapılması 
karara bağlanmıştır. 

Madde 29. — Kanunun öngördüğü yönetmelikler hazırlanmadan bu kanuna işlerlik kazandırmak müm
kün görülmemektedir. İşlemlerin daha fazla uzamasını önlemek gayesiyle, ılglili yönetmelikleri hazırlaması 
için MiMî Haberleşme Kontrol Teşkilatına bir yıllık süre tanınmıştır. 

Madde 30. — Milletlerarası sorumluluklar zamanla değişebildiği ve birçok teknik ayrıntıyı ihtiva ettiğin
den, bu sorumlulukları düzenleyen hususların yönetmeliklerde yer alması uygun görülmüştür. Türkiye'deki 
telsiz haberleşmesini dünya standartlarında yürütmek esastır. Ulaştırma Bakanlığı ve Millî Haberleşme Kont
rol Teşkilatı bu amaçla gereken yönetmelikleri hazırlayacaklardır. 

Madde 31, 32. — Ceza hükümlerini içermektedir. 
Madde 33. — Verilecek para cezalarının devlet bütçesine gelir kaydedilmesi öngörülmüştür. 
Madde 34. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun, ek ve değişikliklerini çeşitli kanunların telsiz kurma ve işlet

me yetkisi veren hükümlerini ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerine geçersiz kılmak için, bu 
maddeye gerek duyulmuştur. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği ana kadar, her ne şekilde olursa olsun telsiz tesisatı 
kuranların, kanunun getirdiği hükümlere uymalarım sağlamak ve mevcut durumu doğru olarak değerlendire
bilmek amacıyla, ilgili kişi ve kuruluşların gerekli belgelerle kuruma başvurmaları öngörülmüştür. Alınan 
bilgiler değerlendirildikten sonra, şayet o bölgeye PTT imkânı götürülmüş ise, ruhsatları iptal edilecek, PTT 
imkânı mevcut değilse ruhsatları yenilenecektir. Aynı zamanda alınan bilgiler depolanarak geleceğe dönük 
daha sıhhatli planlama yapmak mümkün olabilecektir. 
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Geçici Madde 2. — Bu kanunun işlerlik kazanabilmesi, tamamen Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı ku
ruluş kanununun çıkarılmasına ve teşkilatın en kısa zamanda faaliyete geçirilmesine bağlıdır. Bu konuda ül
kemizde çok fazla zaman kaybedilmiştir. Daha fazla zaman kaybedilmesini önlemek maksadıyla, 6 ay için
de bahse konu teşkilatın kuruluş kanununun çıkarılması ve faaliyete geçirilmesi öngörülmüştür. Teşkilatın 
faaliyete geçmesini müteakip, ilgili yönetmelikleri hazırlaması içlinde 1 yıüik süre tanınmış olduğundan, ka
nunun işlerlik kazanması 1,5 yıllık zamıaın alacaktır. 

Geçici Madde 3. — Kanunun kapsadığı Ikonular içinde birçok teknik ayrıntıda yer almaktadır. Teknik 
ayrıntıların açıklanması ise yönetmeliklerde yer alacaktır. Kanunun bir bütün olarak uygulanabilmesini sağ
lamak maksadıyla ilgili yönetmelikler hazırlanıncaya kadar, geçecek 1,5 yıl süre içinde mevcut kanunun uy
gulanmasına devam olunması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 4. — Telsiz yayınlarını kontrol edecelk bir monitoring sistemi kurulmadan amatör telsiz
ciliğe müsaade edilmesi, gerek millî güvenliğimiz açısından ve gerekse haberleşme ortamı yönünden mah
zurlu görülmektedir. Bu nedenle bu madde ile monitoring sistemi kurulup işletmeye başlayıncaya kadar, 
amatörlere ruhsat verilmemesi öngörülmüştür. 

Madde 35, 36. — Kanunun yürürlük tarihini ve kanunu yürütmekle yetkili makamı belirlemektedir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 29 Mart 1982 
Esas No. : 1/117 
Karar No. : 37 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Telsiz Kanunu Tasarısı ve gerekçesi Bakanlıklar ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği temsilci
lerinin katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Konunun daha önce Danışma Meclisinin kurulmasından evvel Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyo
nunca incelenmiş olduğu anlaşılmış olduğundan, o incelemeninde ışığı altında Genelkurmay Başkanlığı Elekt
ronik Dairesi Başkanı Tümgeneral Lütfi Sel'in sözlü bilgi ve mütalaalarından yararlanılarak tasarının tü
mü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılıp yapılmış olan, başlık ve maddelere ilişkin ilave ve değişiklikler aşağıda 
açıklanmış bulunmaktadır. 

1. Tasarının birinci bölümü, (Bölüm I Telsiz Tekeli ve Tanımlar) ve birinci maddenin başlığı Telsiz 
Tekeli olarak düzeltilmiş ve madde metninde ufak bir redaksiyon yapılmak suretiyle madde kabul edilmiştir. 

2. Tasarımn ikinci maddesinin (d) ve (e) bendleri metinden çıkarılmış, (f) bendi yerine (d) bendi («Mil
lî Haberleşme Kontrol Teşkilatı» terimi bu Kanunla Kurulan teşkilatı,) metne yazılmak ve ayrıca (h) ben
di (e), (i) bendi (f), (j) bendi (g). (g) bendi (h) olarak gösterilip madde bendlerinde bazı ufak redaksiyon 
yapılmak suretiyle madde kabul edilmiştir. 

2>4 Tasarının üçüncü maddesi Bölüm II (Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı) altında madde başlığı Ku
ruluş olmak üzere (Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı Kamu Tüzelkişiliğine sahip Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı Kurulmuştur) şeklinde düzenlenmiştir* 

4, Tasarının dördüncü maddesinin başlığı (görev) olarak düzenlenmiş ve madde metninde bazı kelime, 
harf, ilave ve değişiklikleri yapılmak suretiyle madde benimsenmiştir. 
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5v Kuruluş ve görevleri kabul edilmiş bulunan Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının birimlerinin neler
den ibaret olduğunu gösterir maddelerin tedvini Kanunun işleyiş ve bütünlüğü yönünden lüzumlu görülmüş 
olduğundan üyelerimizden S. Feridun Güray'ın teklifi üzerine başlığı «teşkilat» olmak suretiyle beşinci mad
de, Yüksek Haberleşme Kurulu başlıklı altıncı madde, Genel Müdürlük teşkilatı başlıklı yedinci madde, 
Monitoring teşkilatının görevleri başlıklı sekizinci madde, Yüksek Haberleşme Kurulunun görevleri başlıklı 
dokuzuncu madde, Genel Müdürlüğün görevleri başlıklı onuncu madde, Monitoring teşkilatının görevleri baş
lıklı onbirinci madde, Kadro başlıklı onikinci madde ve Atama ve Özlük Hakları başlıklı onüçüncü madde 
kabul edilmiş ve yedi, sekizinci maddelerle, malî yönlerinin ilgili komisyonca da incelenmesi gerekli görül
müştür. 

6. Tasarının beşinci maddesi madde ondört olarak, Bölüm III Genel Hükümler başlıklı olmak suretiy
le madde ufak bir redaksiyona tabi tutulmuş, çıkarılacak yönetmelikler ayrı bir madde de toplanmış oldu
ğu için ikinci fıkranın son cümlesi metinden çıkarılmıştır. 

7. Tasarının yedinci maddesinin başlığı (Özel Anlaşma Hükümleri) olmak suretiyle onbeş, altıncı mad
desinin ise başlığındaki (ücrete) kelimesi (Haroa) dönüştürülerek onaltıncı madde olmak suretiyle ufak bir re
daksiyon ile benimsenmiştir* 

8. Tasarının sekizinci maddesindeki (ücrete) deyimi) (harca) şeklinde düzeltilmek suretiyle onyedinci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

9. Tasarının dokuzuncu maddesinin son cümlesi metinden çıkarılarak onsekizinci madde olarak benim
senmiştir. 

10. Tasarının onuncu maddesi, ondokuzuncu madde olarak yeniden kaleme alınmıişltır. 

İl1. Tasarının onbeşinci maddesi, IV Bölüm altında, yirminci madde olarak düzeltilmiş ve madde baş
lığı (Telsiz Cihazı Kullananların Ruhsat Alma Mecburiyeti) olarak gösterilmiş, madde geçen maddelerle bü
tünlüğü sağlamak için redaksiyona tabi tutulmuştur, 

12. Tasarının onikinci maddesi yirmi birinci madde olarak düzeltilmiş ve geçen maddelerle birliği sağla
mak için maddeye bazı ilaveler yapılmıştır. 

İ3. Tasarının onüçüncü maddesi yirmiikinci madde olarak düzeltilmiş diğer maddelerle beraberliği sağ
lamak için düzenleme yapılmıştır. 

14. Tasarının ondördüncü maddesinin başlığı (Ehliyetli Operatör Kullanma Mecburiyeti), numarası ise 
yirmiüç olarak düzeltilmiş ve madde ufak bir redaksiyona telbi tutulmuştur. 

151 Tasarının onbeşinci maddesinin başlığı (Operatör Ehliyetnamesi), madde numarası ise yirmidört ola
rak düzeltilmiş ve madde, kabul edilen diğer maddelerle birliği sağlamak için yeniden düzenlenmiştir. 

16. Tasarının onaltıncı maddesinin numarası yirmibeş olarak düzeltilmiş madde metni geçen maddelerle 
uyumluluğu sağlamak için yeniden kaleme alınmıştır. 

17. Tasarının onyedinci maddesinin numarası yiirtniial'tı olarak dlüzelltilmiş önce kabul1 edilen mııadde meltiiınılıeırlkıe 
uygunluğu sağlamak için metin yeniden kaleme alınmıştır. 

18. Tasarının onsekizinci maddesinin numarası yirmiyedi ve başlığı ise (Enterferansın giderilmesi) ola
rak düzeltilmiş ve maddeye tamamlayıcı hükümler igatüniîmliışltıir. 

19. Tasarının ondokuzuncu maddesinin başlığındaki (Kurulması ve işletilmesi) deyimi kaldırılarak yirmi-
sekizinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

20* Tasaonın yıirmıinıöi maddesi yaranıidolkuızuınou madde olarak değişiklikle yeniden kaleme alınmıştır. 
21'< Tasarının II nci Bölümü V ncı Bölüm, yirmibirinci maddesi otuzuncu madde olarak cüzî bir değişik

likle kabul edilmiştir. 
22, Tasarının yirmiikinci maddesi otuzbirinci madde, başlığı (Alıcı Cihazları Kullananların ve BuJuınduıraınr 

ların Ruhsat Alma Mecburiyeti) olarak düzeltilmiş ve (madde bu başlığa uıyguo şekıEdıe kaleme aiımmuşitır. 
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23. Tasarının yirmibeşinci maddesi, otuziki ve başlığı ise (Alıcı Cihazların Yerlerinin Değiştirilmesi ve 
Kaydının Kapatılması) olarak düzeltilmiş ve madde bu başlığa uygun şekilde yeniden tanzim olunmuştur. 

24. Tasarının III Bölümü, Bölüm VI Çeşitli Hükümler, yirmidördüncü maddesi otuzüçüncü madde 
başlığı ise (Verici, Verici - Alıcı veya Alıcı Telsiz Cihazlarının Başkalarına Satışı veya Devri) olarak düzel
tilmiş ve madde bu başlığa uygun şekilde kaleme alınmıştır. 

25. Tasarının yirmialtıncı maddesi, otuzdördüncü madde ve başlığı (Harçlar) olarak düzeltilmiş ve mad
de metni başlığa göre kaleme alınmıştır. 

26. Tasarının yirmiyedinci maddesi otuzbeşinci madde olarak düzeltilmiş ve diğer maddelerle uyumu 
sağlamak için yeniden kaleme alınmış ve ayrıca Emniyet başlıklı otuzaltıncı madde tanzim olunmuştur. 

27. Tasarının yirmiüçüncü maddesi otuzyedinci maıdde oîıarak kalem© alınımştır. 

28. Tasarının Bölüm V Ceza Hükümleri başlıklı 31', 32 ve 33 ncü maddeleri, Ceza Hükümleri başlıklı 
otuzsekizinci madde olarak yeniden kaleme alınmıştır. 

29- Tasarının yirmisekiz, yirmidokuz ve otuzuncu maddelerini de kapsayacak şekilde Yönetmelikler baş
lıklı otuzdiokuzunou madde (tanzim olıunmıuışıtur. 

30. Tasarının otuzdördüncü maddesinin başlığı (Kaldırılan Hükümler) olmak suretiyle kırkıncı madde 
^olarak kabul edilmiştir. 

31'. Tasarının (Geçici Hükümler) madde başlığı yapılmak suretiyle geçici birinci, geçici ikinci, üçüncü, 
dördüncü maddeler, bir, iki, üç, dört, beş ve altıncı geçici maddeler olmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. 

32. Tasarının yürürlüğe ait otuzbeşinci maddesi, kırkbirinci madde olarak ve yürütmeye ilişkin otuzal
tıncı maddesi de kırkikinci madde olmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Raporumuz ve Komisyonumuzca kabul edilen metin Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT M. Fevzi UYGUNER <Enlis IMORATOĞLU 
Başkan 'Başkaruveklilır 'Sözcü 

(İmzada buikımmadı) 

S. Feridun GÜRAY Serda KURTOĞLU Alâedâin AKSOY 
Bu Raporda Sözcü KâUip Üıye 

(Üye 

ibrahim BARANGİL Necip BİLGE Bekir Sami DAÇE 
/Üye (Üye Üye 

Halil ERTEM Necdet GEBOLOĞLÜ Halil GELENDOST 
Üya Üye •'Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK İsa VARDAL Şerafötftto YARKIN 
(Muhalifim, gerekçe delidir) Üya Üye 

'Üıye (İJmzaıda ıbulunmaıdı) '(İmzaıda bufaıımadı) 
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MUHALEFET GEREKÇESİ 

Madde 4. — 
Bu maddenin (a) bendindeki (politika) deyimine gerek yoktur ve ayrıca da frenkçenin kullanılmasına da 

ihtiyaç yoktur. 
(c) Bendinde de durum aynıdır. 
(e) Bendindeki (endüstri) tabirinin Türkçesi (sanayi) deyimi varken frenkçesinin kullanılması için hiç bir 

zaruret olmadığı gibi dilin bozulmasına yol açmaktadır. 
(f) Bendindeki (politika) kelimesinin karşılığı dilimizde bulunmaktadır. Bu sebeple de frenkçenin kullanıl

ması yerinde değildir. 
Madde 9. — 
Bu maddedeki frenkçe tabirlerin kullanılmasını zarurî kılan hiç bir sebep olmadığından, bu deyimlere 

yer verilmesine muhalifim. 
Madde 31. — 
Monte kelimesinin karşılığı dilimizde mevcut olup 

takmak fiilinden (takılı)'dtr. 
Frenkçe tabire muhalifim. 
Madde 32. — 
(Mecburî) kelimesi dilimizde var iken aslı farşça olan (zorunlu) deyimi; ile değiştirilmesine muhalifim. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

Mfflî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komüsyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Mütî Savunma, İçişleri ve 20 Nisan 1982 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/117 
Karar No. : 43 

DANIŞMA MECLİS* BAŞKANLIĞINA 

Tetsüz Kanunu Tasarısın ve gerekçesi konuya ilişkin Danışıma Meclisi Adalet Komisyonu raporu, Ada
let Kofmfilsyonunca kabul edilen metin, ilgilll bakanlıklar temsiJbilerininde katılması, ile komisyonumuzca 
incelenlip görtişıüllldü.; 

Tasarının Adalet Komisyonunda incelenmesi ve görülşülmesîi sırasında Hükümet ile de mutabakata varı
larak MİM Haberleşme Kontrol Teşkilatı ve buna bağlı olarak, Yüksek Haberleşme Kurulu, Genel Mü
dürlük ve Monitonüng ıteşîkü'adarınıın kuruluşu görevleri ve çaUiışmia şeklllinlin yasa tasanısı kapsamına alındığı 
gıorülmıüş, anılan komlisyonca yapılan bu düzenteme komisyonumuzca da benimsenmiş ve komisyonumuz
ca kabul edilen metne ve görüşmelere Adalet Komisyonunun kabul eltftiiği meltlin esas alınmışta". 

Adalet Komfeyoinunica kabul edilen metöindeki madde başMdan Kanun tekniğine uyularak, küçük harfle 
yazılmıştır. Komisyon metriinin 1 nci maddesû aynen 2 nci maddesi geçen «yayın» kelimeleri «yayımı» ola
rak 2 nci maddenin (h) bendinde geçen «aimime» keliimesıi «ıkamu» olarak değiştliri'llmek suretiyle aynen ka
bul edilmliçitıirv 
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Hükümet Tasarısında ve Adalet Komisyonunca kabul edlilen metlinde Milî Haberleşme Konltrol Teş-
kiaıtı'nın Milî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağh olarak teşkülaitlanması bülküm altına alhnmış-
ttf. 

Türküye Oımlhuriyelti Anayasasının 111 neft madde sitilin 3 ncü fıkrasında Milî Güvenlıiık Kurulunun görev 
ve yetkileri bellirlenmişltür. Buma göre Milî Güvenfflc Kurulu MİM Güvenİilkle ilgili kadarların alınmasında 
ve koorldinasıyanun sağlanmasında gerekli temel görüşlerli Balkanlar Kuruluna tavsiye eden bir kuruluştur. 
M'illlî Güvenlik Kurulunun anian anayasa maddesine (göre sadece istişarî görevi vairdır. tcraî göreıvi yokltur. 
Tasan kanunlaştığı takdirde Milî Haberleşme Kontrol Teşkilatı icraî görevli olan gerektiğinde bakanlık
ların ve kamu kuruluşlarının telsiz k;onusunldakli taleplerine yön verecek, bunları kabul veya reddedecek, bir 
kuruluş olarak kurulmuş olacaktır. 

'Bu nedenle s'adece Jsltişaırî görevi olan bir kuruluşa, bakanlılMar üzerinde icra yeftküsi taşıyacak bir or
ganın bağlanması mıevcult anayasanın 111 ncü maddesi gözöniüne ataarak mümkün görülmemiştir. 

Konu biriden ziyade bakanlığı ilgilendirdiğinden Milî Haberleşme Konltrol TeşM'aitının Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğinden zjiyade Başbakanlığa bağlı olması KornüSyonumuzca berumsenımJiş ve Ada
let Komisyonunca kabul edüten mettnün 3 ncü, 6 ncı, 8 noi, 12 nci, 1J3 ncü ve Gemici 2 ncli maddelerli bu 
görüşle yenliden düzendemnıişltir. Bu düzenleme üye Ali DÎKMEN'im karşı oyu ile ve oyçokluğu ile karar-
laşltıri)l!mış|tır. 

Adalelt Komisyonunca kabul edilen metniin 4/e bendinde «TÜBİTAK ile» taibirl araştırmacı kuruluşlar 
Tübiltakı da kapsadığından tasarıdan çıkarılmıştır. 

Adalet Komisyonu metnimin 10 ncu, 11 ndi, 17 nci, 25 noi, 26 ncı, 31 nci, 34 ncü, 39 ncu ve geçidi 4 ncü 
maddeleri bazı kelime ve harf düzeltmeleriiyle aynen kaibuBi edlmlişftlir, 

Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin IV Bölümlüne «Telsiz Verici Vericd Alıcı CihazHan» tabiri 
bölüm başlığı alarak i'lave edilmiş, diğer maddeler Ceza Hükümlerini belirleyen 38 ndi maddeye üye Abbas 
GÖKÇE'nlin muhalefetiyle aynen kabul ediHmişltir. 

Tasan ile yeni bir kuruluş meydana geçildiğinden, bu kuruluşun kadro mevcudu ve giderleri konusunda 
daha sağlıklı bir düzenleme yapabilmek için bütçe ve plan komisyonunun görüşünün alınması gerektiği hu
susu komisyonumuzca ayrıca benimsenmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisli Başkanlığıma saygı ile sunulur, 

Egref AKINCI Abdullah Asım İĞNECİLER Halil İbrahim KARAL 
Başkan Başkanıvtefcili Sözcü 

Remzi BAN AZ E. Yıldırım AVCI Ender CİNER 
Kâtip Üye Üye 

İsmail Hakkı DEMİREL' Ali DİKMEN Adnan ERSÖZ 
Üye Söz haktan saklı kaümalk şarttîyflle Üye 

muıhlalifitm 
Üye 

Abbas GÖKÇE Avni MÜFTÜOĞLU Fahri ÖZTÜRK 
Karışı oyum eküildür Üye Üye 

Üye 

Aydın TUĞ Namık Kemal YOLGA Halit ZARBUN 
Üye Üye Üye 
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KİARIŞI OY\ \1AZISI 

ıBu yasa hükıümllerime aykırı olarak telsiz alıcısı veya alıcı - vericisi almak, imal etmek ve kulanın ak; 
yasak bir silah almak, imal ötmek ve kutlanmaktan daha tehlikeli bir iştir... 

Hele, bu işin sınır bölgelerinde ifası üllke güvenliği ni temelinden sarsıcı bir nütelik taşıyabilir... • 
38 ncfi madde ile göt/irilen hürriyeti bağlayıcı cezaların çoğunluğu TOK ve 647 Sayıh kanunlar gereğince 

paraya çevrilip tecfil olunabilir. Bu kapının açık bir akıl m asılda cezanın caydırıcı etkisini ortadan kaldırabile
ceğinden maddemin sonuna «Bu madde ile verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilemez ve tecil olu
namaz» hükmü eklemmesıi düşüncesiyle raporun ve tasarımın bu kesimine karşıyım. 19 . 4 . 1982 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

BayMiMıik, Ulaştımta, Imıar İskânı, Turizmi, İTaıııtına Komisyonu Raporu 

TC 
Danışmdf Meclisi 

Bayın. Ulaş. İm, İsk. Tu, T4 
Komisyonu 

Esas No.,: 1^117 
Karar No. : 13 

DANIŞMA (MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Telsiz Kanunu Tasarısı ve gerekçesli konuya ilişkin Adalet Komiilsyonu ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Kotmfıisyonu raporları sözü edilen komisyonlarca kabul edilen metinler, ilgili Bakanlıklar temsilcile
rinin katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Komisıyonumuzda Adalet Komisyonunun bu tasarı ile ilgili metnli elsas alınmış Hülküimet Tasarısı ile bu 
metin arasındaki farkllı noktalar tespit edilecek değişiklikle gerekçeleri ön bilgi olarak kıomisyonuımıuza arz 
edilmiştir. 

Tüm ilgili Hükümet tem'sfılbilerinıin de fcaJtıüması üs 27 .. 4 . 1982 tarihinde tasarının Komisyonumuzdaki 
görüşmeleri başlamış ve 10 ,. 5 . 1982 tarihimde devamlı çalışma ile sonuçlandırılmıştır. 

Tasarımın gerek Hükümetten gerekse Adalelt Komisyonundan gelen şekli ile Kanun yapım tekniğine uy
gun olarak hazırlanmamış olduğu görülereik Komisyanumuzıda 1 nci madde iki fılkra haline getirilerek 
amaç ve kapsamı ayını ayrı beliıltilmişüin «Telisiz tekeli» başlığı altındaki Hükümet tasarısı ve Adalet Ko-
miisıyonunıca kabul edilen metin 1 noi maddesinin 2 nci 'bendi, 2 ndi madde olarak kabul edimişitir. Bu ne
denle gerek Hükümet ve gerek Adalet Komteyonu metnlinde 2 nci maddeden iltlibareın tüm madde numa
raları Korriis'yonumuzca ka'büil âdilen metinde birer altlıyarak yer almiış bulunmaktadır, 

Madde 3. — Tasarının 2 nldi maddesi 3 ncü madde olarak alınmış ve (a) fıkrasındaki «Orta'mı» kelimesi 
yerine da'ha uygun görülen «ıBağlantı» kdliiimesii, (g) fıkrasında da «Düşman uçak ve ( gemilerinin» tabiri 
yerline «Düşman uçalk veya gemilerinin» tabiri kullanılmıştır, 

Tasarının 3 ncü maddesi Komisyonumuzca 4 ncü madde olarak alınmış ve ikinci bölüm başlığı, Millî 
Haberleşme Konltrol Genel Müdürlüğü olarak değiştirillmliştir. 

4 ncü madde içinde yer alan «Teşkilat» keÜitaesi yerine «Genel Müdürlüğü» tabiri kabul edlmiilşltir, 

Madde 5. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının görevleri yerine Millî Haberleşme Konltrol Genel 
Müdürlüğünün görevleri ifadesi benimsenmiş ve bu maddeye yeniden düzenlenen «Devlet adına telisiz 
tekeli uygulatmak» ifadesi, (a) fıkrası olarak ilave edilmiş, bundan sonraki fıkralar birer kaydırılmış, (f) fık
rasında yer alan «TÜBİTAK» ile metinden,çılkanlmış ve «Taklipetmek» ifadesinin önüne, cümlenin ta-
mamlanabiıkneisi için «Gelişmeleri» kelimesi ilave edilmiştir. 
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• Yeniden düzenlenen «Telsiz haberleşmesini Milî Güvenlıik teknik ve işle/time bakımından düzenlemek, 
konltriol etmek ve konu ile igilii işlemleri yürütmek» ifadesi (h) fıkrası olarak meitne ilave edilmiş, sonraki 
fılkfalar buna göre kaydırılarak sıralanmıştır. 

Madde 6. — Teşkilattın bilimlerinden Yüksek Haberleşme Kurulunun adı, Halberleşme Yüklsek Kurulu 
olarak ben!itaısenm'işlt!ir. 

Madde 7. — Bu madde de geçen «Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdürlüğünden oluşur» 
ifadesi Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğün den oluşur, şeklinde değliişltlirilmlişitir. 

Bu madde de «Atili dunıimilarda» ibaresi yerline daha genel bir ifade olan «Gerekliğinde» kelimemi alın
mıştır. 

Kurul toplanltılarını kolaylaştırmak bakımından son fılkrada geçen «Kuru! üye tam sayısı ile toplanır 
ve salt çoğunlukla karar alır» cümlesi yerine «Kurul en az 7 üye ile toplanır ve Kurul Üye tam sayısının 
saflt çoğunluğu ile kairar alır» prensibi kabul edilmiişir. 

Madde 8. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdürlüğü cümlesinden «Teşkilatı» kellimesi ve 
ayrıca takibeden cümledeki «Balkanlar Kurulunca tespit ödilien» ibaresi metinden çıikanlmıştır. 

'Madde 9. — MoriMrling Teşkilatı başlığını taşıyan ıbu maddedeki «Mon'İtörÜng» kellilmesd «Mionıiltör» ola-
ralk benimsenmiş, başlık ve madde buna göre değiş ti itilip kaibul edilmiştir. 

'Madde 10. — Madde başlığı «Haberleşme Yüksek Kurulunun görevleri» olarak değiştiriimiiş (\b) fıkra
sında Millî Haiberleşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdürlüğü cümlesinden Komisyonumuzca kaibul edilen 
karar gereği «Teşkilat» keliraesli metinden çılkarılllmış, Kamu Kuruluşları kelimesinden sonra «İle» kelimesi 
ilave edilmliş, (d) fıkrasında «Teşkilatı» kelimesi metlinden çıkarılmış «....Genel Müdürlüğünün faaliyetlerimin» 
kelimesinden sıonra «Yönlendirmek ve» kelimeleri ilave edimişltlir. 

'Madde .11.— Genel Müdürlüğün görevleri başlığı altındalkli bu madde «Genel Müdürlük, bu kanunla 
verilen ve Haberleşme Yüksek Kurulunca belirlenen görevleri yürütür» şeklinde düzenlenerek kaibul edüm'iş-
tjir. , 

Madjde 12. — «Mon'iltöring Teşkilatının görevleri» 'başlığı altındaki maddede monliıtörinıg kellimesi moni
tör olarak alınmış ve madde yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir^ 

Madde 13. — Kadro başlığı altındakli madde de «TeşküM» k'e'liimesli metinden çıkarılmış, «Moniltlöring» 
kelimesi «Monitör» olarak alınmış «Koordineli şekilde» «Koordine edilerek», ..... Genel Sekreterliğince 
tespit kelimesinden sonra «Edilerek» kelimesi çıkarılmış yerine «ve» kelimesi aihnmıiştifl". 

Madde 14. — Atama ve Özlük Hakları başlığı al tınıdaki bu majddenlin 2 mel fıkra metninden « teşki
lattı».... keâmesii çıkarılmıştır. 

Madde 15. — «Telsiz Kurma Ruhsatı ve Ku'lanma iznli» başlıklı bu maddenin 1 nöi fıkra son cümlesi 
«Bu şökilde verilen ruhsatlar PTT'ce imkân sağlanması hallinde geri alınabilir» şekillinde düzeltiüerelk kabul 
edilmişltlir. 

116, 17, 18, 19, 2Q, 21, 22 ndi ma4delerde Adalet Kolmiisyonunlca kaibul edilen meÜJinler KbmılsiyOnulmıuzca 
aynen kabul edillmlişjtir. 

Madde 23. — Kolmlisyonumuzca yapılan düzenleme gereği «17 npi madde», «18 nc'i madde» olarak de-
ğiştMmiştlir. 

24, 25, 26 ve 27. nöi maddelerde, Adalet Komisyonunca kabul edilen metinler aynen benimsendi. 
Enlterferanısiin G'idenilmiesii. 
Madde 28. — Madde anlamı değişmeyecek şekilde yediden düzenlenerek kabul edilmiştir. 
IKılyı Telsliz İstasyonlar! 
'Madde 29. — «Almimie» yerine «Kamu» kelimesi benimsenmiş, .... Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar 

dışımda, cümlesii mertlinden çıkanlımştır. 
30, 31 nci maddelerde Adalet Komisyonu metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 32. — Önpöki madde numaralarını'belirten sayıllar değiştirilerek sıraisıiyla 31, 18 ve 31 olarak dü

zeltildi. 
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Madde 33 ve 34'te aynı düzeltilme işlemi yapıldı. 
Madde 35. — Kjomıiısıyonoa yapılan düzenleme gereği maddede geçen ve numaraları belirten sayılar de-

ğiştlirftlerek, (h) fibrasının son bendimde hapte veya ağır ibaresinden sonra «Para» kelimesi ilaive edti'ldi. 

Madde 36. — Maldde başilığı «Telisiz cihazlarının ilmal - ithal ve montajda uygullanacak esaslar» şekfn-
de değiüşltiriIdJi. 

Maddenin 3 noü fıkracında 30., 31. olarak değişiJirildl Bu fılknaıda .... «Komltı-bl TeşkiMına her» 
ibaresinden sonra «Takvim yılının üçer aylık, dönemlerinde dörder nüisiha...» ibaresi getirilecek ve son fık
radaki 3<"0)., 31. olarak değiştM'Ip madde bu haiyle kabul ödldi. 

Madlde 37. — Madde ballığı «Bmıniiyet ve muhafaza tedbirleri» ve 30., 3İL olarak değiış'tiriilldi, «Yapı
lan» kelimesi metinlden çıkaril'du 

Madde 38. — Maddede geçen «30 ncu 311 nci» olanak değişfiirlMdi. 

Madde 39. — a) f itasında «19 ncu ve 20 nci», sırasıyla1 «20 nci ve 21 nci» alarak değişltiirlldi. 

Madde 40. — Aynen kabul edildi. 

Madde 41. — Malddemin son fıkrasında «Bu Kanuna aykırı hülkü!mleri» ibaresinden sonra «Yürür
lükten» kelıiimesiı ilave ediilerek mıadde bu haıl'iyllle kabul edillldi. 

Geçici Hükümler 
Geçici Madde V. — Aynen kabul edildli. 
Geçlilci Madde 2. — yetkiye göre telisiz ibaresinden sonra gelen «Kullaınima» kelimesi, «Kul

lanan» olarak değisjtirıiHdi 
Geçlilci Madde 3. — Aynen kabul ediMi. 
Geçidi Madde 4. — 19 ncu madde, 20 ncÜ «Monıiıtöring» ikdimesıi «Monliltör» olarak düzeltildi. 
Geçici Madde 5. — Aynen kalbull edildi 
Geçici Mıadde 6. — teşkilatı kelıilmesi metinden çıkarıldı. 
Yürürlük ve Yürütme maddeleri aynen kalbuâ edildi. 

Kolmlisyonumuz, TeÜsliz Kanunu Tasarısının Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında 
Komlüsyon Başkanvekili Ayhan Fıraıt'ın Komisyon sözcülüğü yapmasına oy birliği ile karaır vermiştir, 

Raporumuz gereği için Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

A. Fehlmli KU2UOĞUU 
Başkan 

Ilmiza/dla, Buıhınaımaıdı 

A, Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâltip 

Halil EVLİYA 
Üye 

Atday PEKÖZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Başkanıvekjıli 

Mehimöt AYDAR 
Üye 

îmizada Bulumam<aidı 
Kjanşı oyu ektidir. 

Mehmet HAZER 
Üye 

AHmet SARP 
Üye 

Hidiayeit UĞUR 
Üye 

imlzalda Bukınamlaldıı. 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Söz hakkıımı mıaıMu2İdur. 

Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Hayrı SEÇKİN 
Üye 

MuStafia YÜCEL 
Üye 

ümizada Butaıaımaıdıı. 
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29 Nisan 1982 

Komisyon Başfcanhğına 

«Telsiz Kanunu Tasar ısı» m n 5 nci maddesii tasannu 1 nci «Almaç ve Kapsam» maddesii ile çelişki ha-
jindtedür. 

Çünlkü, «Aknaç»tta ifade edilen husuis, 5 nci maddede çolk gen!iış bir görev kapsamına ulaştırılllmaklta ve 
Ddvfetıhı Haberleşme politikasını halen düzenleyen kurumların görev - yteftikii ve sorumluluk alanların'a tam 
bir müdahale doğmalkltaidır. 

Muhalifim. 

Mehmet AYDAR 
Üye 
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HÜKÜMETIN TBKLIFI 

Telsiz Kanunu Tasarısı 

B Ö L Ü M - I 

Genel Hükümler 

Tekel : 

MADDE 1. — Elektromanyetik dalgalar yoluyla 
aÇılk veya kotlu »es, da'ta ve resim vermeye veya al
maya yarayan her türlü telsiz sisteminin kurulması, 
'işletilmesi ve kontrolü ıbu Kanun hükümlerine göre 
Devletin 'tekeli altındadır. 

IBu tekelin Devlet adına kontrolü1, Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatınca yürütülür. Ancak Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve kendi kuruluş kanununda belir
tilen görev sahalarıyla ilgili konularda Millî İstihba
rat Teşkilatı '(MİT) Müsteşarlığı bu tekelim dışında, 
9 neu madde hükümlerinle uiymak kaydıyla telsiz ku-
anup işletmeye yetkilidirler. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
'METİN 

Telsiz Kanunu Tasarısı 

B Ö L Ü M - I 

Telsiz Tekeli ve Tanımlar 

Telsiz Tekeli : 

MADDE 1. — Elektromanyetik dalgalar yoluyla 
açık veya kotlu ses, data ve resim vermeye veya al
maya yarayan her türlü telsiz sisteminin kurulması 
ve işletilmesine müsaade «dilmesi ile kontrolü bu Ka
nun hükümlerine ıgöre Devletin tekeli altındadır. 

'Bu tekelle ilgili 'görevleri Devlet adına yerine ge-
titımekle 'Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı yüküm
lüdür. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kendi ku
ruluş kanununda 'belirtilen görev sahalarıyla ilgili ko
nularda Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı 
bu tekelin dışında 18 nci madde hükümlerine uymak 
kaydıyla telsiz kurup işletmeye yetkilidirler. 
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MÎLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMtSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Telsiz Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Telsiz Tekeli ve Tanımlar 

(MADDE 1. — Adalet Komisyonunca birinci mad
de olarak kabul edilen metin, 'takarının birinci maddesi 
olaralk Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN 
TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Telsiz Kanunu Tasarısı 

'BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1. — 
a) Amaç : 
IBu kanunun amacı elektromanyetik dalgalar yo

luyla açık veya kodlu ses, data ve resim vermeye ve
ya almaya yarayan her türlü telsiz sisteminin kurul
masına ve işletilmesine müsaade edilmesi ile kontro
lünü Devlet tekeline almalk ve Ihaberleşme alanında 
planlama ve koordinasyon yaparak yatırımları yön
lendirilecek politika, hedef ve ilkelerin tespitine yar
dımcı olacak bir teşkilatı kurmaktır. 

b) Kapsam : 
Tüm kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler bu 

kanun hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Ancak, 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve kendi kuruluş kanununda 
belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda Millî İs
tihbarat Teşkilatı (MİT)' Müsteşarlığı hakkında bu 
kanun hükümleri (19 ncu mad'de hariç) uygulanmaz. 

Telsiz Tekeli : 

MADDE 2. — Bu tekelle ilgili görevleri Devlet 
adına yerine getirmekle Millî Ha'berleşmte Kontrol 
Genel Müdürlüğü yükümlüdür. Ancak, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve kendi kuruluş sahaları ile ilgili konu
larda Milî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı 
ıbu tekelin dışında 19 ncu madde hükümlerine uymak 
kaydıyla telsiz kurup işletmeye yetkilidirler. 
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'(Hükümetin Teklifi) 

Tanımlar : 

'MAJDDE 2. — Kanunda geçen; 

ıa) «Telsiz» terimi, aralarında herhangi Ibir fi
ziki ortam olmaksızın elektromanyetik 'dalgalar yo
luyla açık veya kodlu, ses, data ve resimleri verme
ye ve/veya almağa yarayan sistemleri, 

Ib) «Telekomünikasyon» terimi, her türlü ıbiligi 
veya haberin veya data, kod, yazı, görüntü (resim) 
ve seslerin telli, radyo, optik veya öteki elektroman-
yetik sistemler yoluyla gönderilmesi, yayını veya alın
ması işlemini, 

c) '«Radyo-Televizyon Yayın» iterimi, radyo dal
gaları yoluyla doğrudan ıtüm halk tarafından alınma
sı amacıyla yapılan ses, televizyon veya öteki itip ya
yınları kapsayan yayın Şeklini, 

id) «PTT» iterimi, Türkiye Cumhuriyeti Pos'ta-
Tellgraf ve Telefon İşletmesini, 

e) «TRT» terimi, Türkiye-Radyo ve Televizyon 
Kurumunu, 

if) «'Millî Ha'berleşme Kontrol Teşkilatı» terimi, 
çıkarılacak özel Ibir kuruluş kanunu ile 'Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı olarak kurulacak ve 
ıbu Kanunlarla ilgili görevleri üstlenecek olan teşkilatı, 

lg) ı«Aırame Ha'berleşmesi» terimi, PTT İşletme 
Gend (Müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu ve 
kuruluş kanununda belirtilen haberleşmeyi, 

Ih) «IMoniftaring» terimi, sabit ve seyyar tesisler 
aracılığı ile, telsiz yayınlarının ruhsatnemelerinde be
li ötülen teknik özelliklere uygunluğunun kontrolünü, 
uygun olmayanların ve kaçak yayın yapanlarım tes
pitini, 

,i) /«En'terferans» terimi, ilgili kanun ve tüzük
lere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hiz
metini engelleyen, haberleşmede kesinti yaratan veya 
kalitesini 'bozan her türlü yayın veya elektromanye-
ıtik etkiyi, 

j) («Telsiz Yayın Kontrolü (TYK)» terimi, sa
vaşta ve olağanüstü hallerde, ülkenin güvenliğini il
gilendiren durumlarda düşman uçak ve gemilerinin 
dektromanyetilk yayınlarımızdan seyrüsefer yârdim-
cıisı olara'k istifade etmesine mani olmak amacıyla bu 
yayınları durdurmayı veya kısıtlamayı, 

ifade eder, 
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I (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I Tanımlar : 

I MADDE 2. — Kanunda geçen; 

I a) «Telsiz» terimi, aralarında herhangi bir fizikî 
I ortam olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla 
I açık 'veya kotlu, ses, data ve resimleri vermeye-alma-
I ya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sis-
I temleri, 

I b) «Telekomünikasyon» terimi, her türlü bilgi ve-
I ya haberin veya data, kot, yazı, görüntü (resim) ve 
I seslerin telli, radyo, optik veya öteki elektriomanıyetik 
I sistemler yoluyla gönderilmesi, yayını ve alınması iş-
I lemini, 

I c) |«RadyO Tdövizyon Yayını» terimi, radyo1 dal-
I galan yoluyla doğrudan tüm halk tarafından alınma-
I sı amacıyla yapılan ses, televizyon veya öteki tip ya-
I yinları kapsayan yayın şeklini, 

I di) «Millî Ha'berleşme Kontrol Teşkilatı» terimi 
I bu kanunla kurulan teşkilatı, 

I e) «'Monitörinig» terimi, sabit ve seyyar tesisler 
I aracılığı ile, telsiz yayınlarının ruhsatnamelerinde be-
I lirtilen teknik özelliklere, kanun ve yönetmeliklere uy-
I günlüğünün kontrolünü, uygun olmayanların ve kaçak 

yayın yapanların tespitini, 

f) «Enterferans» terimi, İlgili kanun ve tüzüklere 
uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini 
engelleyen, haberleşmede kesinti yaratan veya kalite
sini 'bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi, 

g) «Telsiz Yayın Kontrolü (TYK)» (terimi, sa
vaşta ve olağanüstü haller ile ülkenin güVenliğini il
gilendiren durumlarda; düşman uçak ve gemilerinin 
elektromanyetik yayınlarımızdan seyrüsefer yardimcısı 
olarak istifade etmesine mani olmak amacıyla bu ya
yınları geçici veya 'süresiz olarak durdurmayı veya 
kısıtlamayı, 

| h) «Amme Haberleşmesi» terimi, PTT İşletme 
i Genel Müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu ve 

kuruluş kanununda 'belirtilen haberleşmeyi, 

lif ade eder. 

I 
(S, Sayısı : 131) 



— 19 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Tanımlar : 

IMAİDDE 2. — Kanunda geçen; 

a) «Telsiz» terimi, aralarında (herhangi bir fizikî 
ortam olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık 
veya kotlu, ses, data ve resimleri vermeye - almaya 
veya yanlızCa vermeye veya almaya yarayan sistem
leri, 

b) «Telekomünikasyon» 'terimi, Iher (türlü bilgi 
veya 'haberin veya data, 'kot, yazı, görüntü (resim) ve 
seslerin telli, radyo, optik veya 'öteki elektromanyetik 
is'îsltemler yoluyla gönderilmedi, yayımı ve alınması iş
lemini, 

c) «Radyo Televizyon Yayını» terimi, radyo dal
gaları yoluyla doğrudan tüm halk tarafından alınması 
amacıyla yapılan ses, televizyon veya öteki tip yayın
ları kapsayan yayım şeklini, 

d) «Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı» terimi 
bu Kanunla 'kurulan teşkilatı, 

e) «ıMonitorinig» terimi, sabit ve seyyar tesisler 
aracılığı ile, telsiz yayınlarının ruhsatnamelerinde be
lirtilen teknik özelliklere, kanun ve yönetmeliklere uy
gunluğunun kontrolünü, uygun olmayanların ve kaçak 
yayın yapanların tespitini, 

ıf) «Enterferahs» terimi, ilgili kanun ve tüzüklere 
uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini 
engelleyen, haberleşmede kesinti yaratan veya kalite
sini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik et
kiyi, 

g) «Telsiz Yayın Kontrolü (TYK)» terimi, sa
vaşta ve olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini il
gilendiren durumlarda; düşman uçak ve gemilerinin 
elektromanyetik yayınlarımızdan seyrüsefer yardımcı
sı olarak istifade etmesine mani olmak amacıyla bu 
yayınları geçici veya süresiz olaraik durdurmayı veya 
kısıtlamayı» 

İh) «Kamu Haberleşmesi» terimi, PTT İşletme 
Oenel Müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu ve 
kuruluş kanununda belirtilen haberleşmeyi, 

'îfade eder. 

(Bayındırlık* Ulaştırma, imar ve fekân, Turizm ve 
Tanıtma Komiisyoummun Kabul Ettiği Metin) 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Kanunda geçen; 

a) «Telsiz» terimi, aralarında herhangi bir fizikî 
bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluy
la açık veya kotlu, ises, data ve resimleri vermeye -
almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan 
sistemler, 

b) «Telekomünikasyon» terimi, her itürlü bilgi ve
ya haberin veya data, kot, yazı, görüntü (resim) ve 
seslerin telli, radyo, optik veya öteki elektromanyetik 
sistemler yoluyla gönderilmesi, yayını ve alınması iş
lemini, 

c) «Radyo Televizyon yayını» terimi, radyo 
dalgaları yoluyla doğrudan tüm balk tarafından alın
ması amacıyla yapılan ses, televizyon veya öteki tip 
yayınları kapsayan yayın şeklim, 

d) «Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı» terimi 
bu kanunla kurulan teşkilatı, 

e) '«Monitör» terimi, sabit ve seyyar tesisler ara
cılığı ile, telsiz yayınlarının ruhsatnamelerinde belirti
len teknik özelliklere, kanun ve yönetmeliklere uy
gunluğunun kontrolünü, uygun olmayanların ve ka
çak yayın yapanların tespitini, 

f) «Enterferans» terimi, ilgili kanun ve tüzükle
re uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hiz
metini engelleyen, haberleşmede kesinti yaratan veya 
kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik 
etkiyi, 

ig) «Telsiz Yayın Kontrolü <TYK)» terimi, (sa
vaşta ve olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini il
gilendiren durumlarda; düşman uçak veya gemileri
min elektromanyetik yayınlarımızdan seyrüsefer yar
dımcısı olarak istifade etmesine mani olmak amacıy
la bu yayınlan geçici veya süresiz olarak durdurma
yı veya kısıtlamayı, 

h) «Kamu Haberleşmesi» terimi, PTT îşletme 
Genel Müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu 
ve kuruluş kanununda belhıtilen haberleşmeyi, 

îfade eder. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı : 

MADDE 3. — Özel 'bir kanım ile Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliğine 'bağlı olarak Millî 
'Haberleşme Kontrol Teşkilatı kurulur. Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatının (kuruluşu, görevleri, çalış
ma usul ve sekilileri, malî kaynakları ve personel re
jimi kuruluş kanununda (gösterilir. Bu teşkilatın karar 
organında Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma, Sa
nayi ve Teknoloji iBalkanlıkları, Millî Güvenlik (Kuru
lu Genel Sekreterliği, Millî Haberleşme Kontrol Teşki-
latı ve Deivlet Planlama Teşkilatı (temsilcileri yer alır. 
Kendileri ile ilgili bir konunun görüşülmesinde ilgili 
Bakanlık Veya kamu kuruluşları da karar organında 
'temsil edilebilirler. Ancak loy hakkına sahip olamaz
lar. • 

Anagörev ve Yetkileri : 

MADDE 4. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkila
tının ana görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Teşkilata yapılan her türlü telsiz kurma, kul
lanma, nakil, değişiklik ive iptali ile ilgili başvuruları 
inceleyerek karara bağlamak, 

b) Telsiz haberleşme/sini Millî Güvenlik, teknik 
ve işletme bakımından düzenlemek amacıyla MİT 
Müsteşarlığı tarafından kurulan mönitoring sistemle-
rince tespit edilen kaçak telsiz tesisatı kuranlarla, 
ruhsatlarımdaki niteliklere uymayanlar hakkında kanu
nî işlemleri yapmak, 

c) Millî Frekans Planlamasını yapmak, frekans 
tahsisi, tescili ve iptali ile ilgili işlemleri yürütmek, 

d) Amatör telsizcilik izni almak isteyenlerde bu
lunması gereken vasıfları ve bunların uyacakları hu
susları belirlemek, 

e) 'Amatör telsizcilik ruhsatlarını vermek veya 
iptal etmek, 

If) lEnterferansı önleyecek tüm tedbirleri almak 
ve 'bu konudaki başvuruları inceleyip sonuçlandırmak, 

ig) 697 sayılı Kanunun haberleşme ile ilgili fconu-
larınlda kanun ve yönetmeliklerde verilecek görevleri 
yürütmek, 

20 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

B Ö L Ü M - II 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı 

Kuruluş : 

MADDE 3, — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğine bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı kurulmuştur. 

Görev : 

MADDE 4. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latının görevleri şunlardır; 

a) Türkiye'nin haberleşme Politikasının hedef ve 
ilkelerinin tespiti, bu alandaki yatırımların yönlendi
rilmesi konularında Bakanlar Kuruluna yardımcı ol
mak, 

b) Bakanlar Kurulunca kabul edilen ilke ve he
defler doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı ile 
koordineli olarak kısa, orta ve uzun vadeli planları 
hazırlamak, 

c) Muhtelif Bakanlıkların haberleşme Politikası 
ile ilgili faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek, 
tavsiyelerde bulunmak, 

d) Her türlü haberleşme sistemi ile ilgili standart
ları tespit ve Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetme
liklerle ilan etmek ve sistemlerin bu standartlara uy
gunluğunu gözetmek, 

e) Telekomünikasyon ve elektronik endüstrisi 
alanlarındaki araştırmacı kuruluşlarla TÜBİTAK ile 
işbirliği yaparak takip etmek ve tavsiyelerde bulun
mak, 

f) Telekomünikasyon ile ilgili olarak düzenlenen 
teknik seviyedeki uluslararası toplantı, konferans ve 
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(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

BÖLÜM - II 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı 

Kuruluş : 

MADDE 3. — Başbakanlığa bağlı, kamu tüzelki
şiliğine sahip Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı ku
rulmuştur. 

Görev : 

(MADDE 4. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkila
tının görevleri şunlardır; 

a) Türkiye'nin haberleşme Politikasının hedef ve 
ilkelerinin tespiti, bu alandaki yatırımların yönlendiril
mesi konularında Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak, 

'b) Bakanlar Kurulunca kabul edilen ilke ve he-
1 defler doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı ile 

koordineli olarak kısa, orta ve uzun vadeli planları 
hazırlamak, 

c) Muhtelif Bakanlıkların haberleşme Politikacı 
ile ilgili faaliyetlerinde koordinasyonu temin ötmek, tav
siyelerde bulunmak, 

d) Her türlü haberleşme sîsitemi ile ilgili stan
dartları tespit ve Bakanlar Kurulunca çıkarılan yö
netmeliklerle ilan etmek ve sistemlerin bu standartla
ra uygunluğunu gözetmek, 

e) Telekomünikasyon ve elektronik endüstrisi 
alanlarındaki araştırmacı kuruluşlarla işbirliği yaparak 
takip etmek ve tavsiyelerde bulunmak, 

If) Telekomünikasyon ile ilgili olarak düzenlenen 
teknik seviyedeki uluslararası toplantı, konferans ve 
benzerî faaliyetlere katılmak ve telekomünikasyon hak
kında Türki'ye'n'in takip edeceği dış politikanın tespi-

(Bayımdırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turtizlm ve 
Tanıtma Komüsyonumm Kaıbuü Ettttdği Metin) 

iMNCİ BÖLÜM 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı 

Kuruluş : 

MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğine bağlı, kamu tüzelkişiliğine sahip Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı kurulmuştur. 

Görev : 

MADDE 5. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latının görevleri şunlardır : 

aj Devlet adına telsiz tekelini uygulamak; 

b) Türkiye'nin haberleşme politikasının hedef 
ve ilkelerinin tespiti, bu alandaki yatırımların yönlen
dirilmesi konularında Bakanlar Kuruluna yardımcı 
olmak, 

c) Bakanlar Kurulunca kabul edilen ilke ve he
defler doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı ile 
köordineli olarak kısa, orta ve uzun vadeli planları 
hazırlamak, 

d) Muhtelif bakanlıkların haberleşme politika
sı ile ilgili faaliyetlerinde koordinasyonu temin et
mek, tavsiyelerde bulunmak, 

e)' Her türlü haberleşme sistemi ile ilgili standart
ları tespit ve Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetme
liklerle ilan etmek ve sistemlerin bu standartlara uy
gunluğunu gözetmek, 

f) Telekomünikasyon ve elektronik endüstrisi 
alanlarındaki araştırmacı kuruluşlarla işbirliği yapa
rak gelişmeleri takip etmek ve tavsiyelerde bulunmak, 
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(Hükümetin Teklifi) 

h) Devlet adına telsiz yayınlarının kontrolü 
(TYK) görevini yürütmek, TY1K ile ilgili yönetme-
ililkleri hazırlamak ve yayınlamak, 

i) Konu Me ilgili hertürlü teknik ve idarî işleri 
yapmalk, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

benzeri faaliyetlere katılmak ve telekomünikasyon 
hakkında Türkiyenin takip edeceği 'dış politikanın tes
pitinde Bakarilar Kuruluna veya ilgili 'Bakanlıklara 
yardımcı otfmalk; 

lg) Frekans bantlarımın en verimli şekilde Ikuia-
nıknasını temin etmek, Ibu amaçla bölgesel, ülke ça
pında ve uluslararası kullanım ile ilgili planlamayı 
yapmak ve yürütmek, 

ıh) (697 sayılı Ulaştırma ve haberleşme hizmetle
rinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürü
tüleceğine Dair Kanunun haberleşme hizmetleri ile il
gili hükümlerinin yürütülmesine yardtaıcı olmak, bu 
konu ile ilgili 'kanun, tüzük ve yönetmeliklerle veri
lecek; görevleri yürütmek, 

ı) Bu Kanunda yer alan diğer görevleri yürütmek 
ve mevzuat hükümlerine uymayanlar hakkında suç 
duyurusu dahil her türlü teknik ve idarî işlemi yapmalk, 

Teşkilat : 

MADDE 5. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latı Yüksek Haberleşme Kurulu, Genel Müdürlük ve 
Monitorimg teşkilatından meydana gelir. 

Yüksek Haberleşme Kurulu : 

MADDE 6. — Yüksek Haberleşme Kurulu, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Genelkurmay Mu-
halbere Elektronik Başkanı, içişleri, Maliye, Ticaret, 
Ulaştırma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları Müste
şarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Millî 
Haberleşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdüründen 
oluşur. 

Yüksek Haberleşme Kuruluna, Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreteri Başkanlık eder. 

Kurul, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 
ilk iş gününde çağrı beklemeksizin (toplanır. Acil du
rumlarda Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri nor
mal süreyi beklemeden kurulu toplantıya çağırabilir. 

Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğun
lukla karar alır. Çekimser oy kuManılamaız. Kendileri 
ile ilgili bir konunun 'görüşülmesinde ilgili bakanlık 
veya kamu kuruluşları da Kurulda temsil edilebilirler. 
Ancak oy hakkına sahip olamazlar. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tinde Bakanlar Kuruluna veya ilgili Bakanlıklara yar
dımcı olmak; 

g)' Frekans bantlarının en verimli şekilde- kulla
nılmasını temin etmek, bu amaçla bölgesel, ülke ça
pımda ve uluslararası kullanım ile ilgili planlamayı yap
mak ve yürütmek, 

h) 697 sayılı Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri
nin olağanüstü hailertle ve savaşta ne suretle yürütü
leceğinle dair Kanunun haberleşme 'hizmetleri ile, il
gili hükümlerinin yürütülmesine yardımcı olmak, bu 
konu ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verile
cek görevleri yürütmek, 

ı) 'Bu Kanunda yer alan diğer görevleri yürüt-
melk ve mevzuat hükümlerine uymayanlar hakkında 
suç duyurusu dahil 'her türlü teknik ve idarî işlemi yap
mak. 

MADDE 5. — 'Adalet Komisyonunca beşinci mad
de olarak kabul edilen metin, tasarının beşinci maddesi 
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Haberleşme Kurulu : 

•MADDE 6. — Yüksek Haberleşme Kurulu, Baş
bakanın görevlen'd'ireceği Devlet Bakanı ,Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri, Genelkurmay Muhabere 
Elektronik Başkanı, İçişleri, Maliye, Ticaret, Ulaştır
ma, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları müsltesarları ve 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdüründen oluşur. 

Yüksek 'Haberleşme Kuruluna, Başbakanın görev
lendireceği Devlet Bakanı Başkanlık eder. 

Kurul Marit, Haziran, Eylül Ve Aralık aylarının ilk 
iş gününde çağrı beklemeksizin toplanır. Acil durum
larda ilgili Devlet Bakanı normal süreyi beklemeden 
kurulu toplantıya çağırabilir. 

Kurul üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunluk
la karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Kendileri ile 
ilgili bir konunun görüşülmesinde ilgili bakanlık veya 
kamu kuruluşları da Kurulda tem'sil edilebilirler. An
cak oy hakkına sahip olamazlar. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kalbul Ettiği Metlin) 

g) Telekomünikasyon ile ilgili olarak düzenle
nen teknik seviyedeki uluslararası toplantı, konfe
rans ve benzerî faaliyetlere katılmak ve telekomüni
kasyon hakkında Türkiye'nin takip edeceği dış poli
tikanın tespitinde Bakanlar Kuruluna veya ilgili ba
kanlıklara yardımcı olmak; 

h) Telsiz haberleşmesini Millî Güvenlik, teknik 
ve işletme bakımından düzenlemek, kontrol etmek ve 
konu ile ilgili işlemleri yürütmek, 

i) Frekans bantlarının en verimli şekilde kul
lanılmasını temin etmek, bu amaçla bölgesel, ülke 
çapında ve uluslararası kullanım ile ilgili planlamayı 
yapmak ve yürütmek, 

j) 697 sayılı «Ulaştırma ve Haberleşme Hizmet
lerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle 
Yürütüleceğine Dair Kanun »un haberleşme hizmet
leri ile ilgili hükümlerinin yürütülmesine yardımcı 
olmak, bu konu ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik
lerle verilecek görevleri yürütmek, 

k) Bu Kanunda yer alan diğer görevleri yürüt
mek ve mevcut hükümlerine uymayanlar hakkında 
suç duyurusu dahil her türlü teknik ve idarî işlemi 
yapmak, 

Teşkilat : 

MADDE 6. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latı; Haberleşme Yüksek Kurulu Genel Müdürlük 
ve Monitör teşkilatından meydana gelir. 

Haberleşme Yüksek Kurulu : 

MADDE 7. — Haberleşme Yüksek Kurulu; Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Genelkurmay 
Muhabere Elektronik Başkanı, içişleri, Maliye, Tica
ret, Ulaştırma, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları Müs
teşarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Millî 
Haberleşme Kontrol Genel Müdüründen oluşur. 

Haberleşme Yüksek Kuruluna, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri Başkanlık eder. 

Kurul Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 
ilk iş gününde çağrı beklemeksizin toplanır. Gerek
tiğinde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri nor
mal süreyi beklemeden kurulu toplantıya çağırabilir. 

Kurul en az yedi üye ile toplanır ve Kurul üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır, Çekimser 
oy kullanılamaz. Kendileri ile ilgili bir konunun gö
rüşülmesinde ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşları 
da Kurulda temsil edilebilirler: ancak oy hakkına sa
hip olamazlar. 
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(Hükümetin Teklifi) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Genel Müdürlük Teşkilatı : 

MADDE 7. — Millî Haberleşme Kontrol Tevdiatı 
Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulunca tespit edilen, 
Gendi Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı, Müşa
virlik, Daire başkanlıkları, Şube müdürlükleri ve ye
teri kadar taşra 'birimlerinden oluşur. 

Monitoring Teşkilatı : 

MADDE 8 ,— Monİiorinıg teşkilatı; Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğince tespit edilen ve Baş/ba
kanlıkça onaylanan 'birimlerden oluşur, 

Yüksek Haberleşme Kurulunun Görevleri ; 

MADDE 9. — Kurulun (görevleri şunlardır : 

a) Haberleşme 'Politikasının hedef ve ilkelerinin 
tespitinde, yatırımların yöMendiriilnıesinde, Bakanlar 
Kuruluna yardımcı olmak ve (hazırlanacak planların, 
kanun ve yönetmeliklerin Balkanlar Kuruluna (sunul
madan önce tayin edilen hedef ve ilkelere uygunluğu
mu incelemek, 

)b) Haberleşme Politikası ve 'bu Kanunun uygu
lanmasına ilişkin Balkanlar Kurulu, Bakanlıklar, (Millî 
Haberleşme Kontrol Teşkilatı Gendi Müdürlüğü, ka
mu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişilerden gelen istek, 
teklif ve /başvuruları incelemek ve karara ıbağlamak, 

c) Telekomünikasyon alanında Türfciyenîn talkip 
edeceği dış politika ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna 
yardımcı olmak, 

d) Bu Kanun ile verilmiş görevler ve alınan ka
rarlar doğrultusunda, Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatı Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini denetlemek. 

Genel Müdürlüğün Görevleri: 

MADDE 10. — Genel Müdürlüğün görevleri, bu 
Kanunla verilen ve Yüksek Ha'berleşme Kurulunca 
'belirlenen görevleri yürütmektir. 

Monitoring Teşkilatının Görevleri : 

MADDE 11.• — Monitoring Teşkilatının görevleri, 
ülke çapında telsiz haberleşmesini Millî Güvenlik, 
teknik ve işletme 'bakımından düzenlemdk, sabit ve 
seyyar tesisler aracılığı ile elde ettiği bilgileri Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdürlüğüne bil
dirmektir. 
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(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) . 

MADDE 7. — Adalet Komisyonunca yedinci mad
de alarak 'kabul edilen metin, taisarıinın yedinci maddesi 
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Monitoring Teşkilatı : 

MADDE 8. — Monitoring teşkilatı; Yüksek Ha
berleşme Kurulunca tespit edilen ve Başbakanlıkça 
onaylanan birimlerden oluşur. 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunca dokuzuncu 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının dokuzun
cu maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün Görevleri : 

MADDE 10. — Genel Müdürlük; bu Kanunla 
verilen ve Yüksek Haberleşme Kurulunca belirlenen 
görevleri yürütür. 

Monitoring Teşkilatının Görevleri : 

ıMADD'E 11. — Monitoring teşkilatı; ülke çapında 
•els'iz haberleşmesini, Millî Güvenlik, teknik ve işlet
me bakımından düzenler, sabit ve seyyar tesisler aracı
lığı ile elde eltiliği bilgileri Millî Haberleşme Kontrol 
Teşkilatı Genel Müdürlüğüne bildirir. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, îmıar ve jjskân, Turizm ve 
Tanıtma Komlisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Genel Müdürlük Teşkilatı : 

/MADDE 8. — Mıilılî Haberleşme Kontrol Genel 
Müdürlüğü; Genel Müdürlük, Genel Müdür Yar
dımcılığı, Müşavirlik, Daire başkanlıkları, Şube mü
dürlükleri ve yeterü kadar taşra biriımilıerinıden olu
şur < 

Monitör Teşkilatı : 

MADDE 9, — Monitör teşkilatı; Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğince tespit edilen ve Baş
kanlıkça onaylanan birimlerden oluşur. 

Haberleşme Yüksek Kurulunun Görevleri : 

MADDE 10. — Kurulun görevleri şunlardır : 

a) Haberleşme politikasının hedef ve ilkelerinin 
tespitinde, yatırımların yönlendirilmesinde, Bakanlar 
Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak planların, 
kanun ve yönetmeliklerin Bakanlar Kuruluna sunul
madan önce tayin edilen hedef ve ilkelere uygunlu
ğunu incelemek, 

b) Haberleşme politikası ve bu Kanunun uygu
lanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu bakanlıklar, Mil
lî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü, kamu ku
ruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerden gelen istek, tek
lif ve başvurmaları incelemek ve karara bağlamak, 

c) Telekomünikasyon alanında Türkiye'nin ta
kip edeceği dış politika ile ilgili olarak Bakanlar Ku
ruluna yardımcı olmak, 

d) Bu Kanun ile verilmiş görevler ve alınan ka
rarlar doğrultusunda Millî Haberleşme Kontrol Ge
nel Müdürlüğünün faaliyetlerini yönlendirmek ve 
denetlemek^ 

Genel Müdürlüğün Görevleri : 

MADDE 11. — Genel Müdürlük, Bu Kanunla 
verilen ve Haberleşme Yüksek Kurulunca belirlenen 
görevleri yürütür. 

Monitör Teşkilatının Görevleri : 

MADDE 12. — Monitör Teşkilatı ülke çapında 
telsiz haberleşmesini Millî Güvenlik, teknik ve işlet
me bakımından düzenler, sabit ve seyyar tesisler ara
cılığı ile elde ettiği bilgileri Millî Haberleşme Kontrol 
Genel Müdürlüğüne bildirir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Telsiz Kurma Ruhsatı ve Kullanma İzni : 

MADDE 5. — Kamu kuruluşlarına, gerçek ve 
tüzel kişilere; talepleri halinde» PTT İmkânları ile 
sağlanamayan veya sağlanması PTT'ye aşırı malî kül
fet lyük'leyen hizmetler iiçin, telsiz kurma, telekıamü-
mikasyon tesis etme ruhsatı ive kullanma izni verile-
iblir. Bu şekilde verilen ruhsatlar PTT imkânlarının 
sağlanması ile geri alınır. 'Bu işlemlerin usul, şekil, sü
re ve işletme tarzları ile üoret tarifeleri ve ben
zeri hususlar yönetmelikte belirtilir. 

Ancak, tahsis edilmiş frekans »bandında çalışan, 
belirli gayelere yönelik telisiz cihazları ruhsat ve ücrete 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kadro : 

MADDE 12. — Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatı Genel Müdürlüğü ve Monitoring teşkilatının 
kadroları; Genelkurmay Başkanlığı ile ıfcoordineli şe
kilde Millî Güvenlik (Kumlu Genel Sekreterliğince 
'tespit edilerek Devlet Personel Dairesinin görüşü alın
mak suretiyle Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilir. 

Atama ve Özlük Hakları: 

'MADDE 13. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latı Genel Müdürü, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterinin teklifi ile elektronik dalında yükseköğrenim 
görmüş veya elektronik dalında ihtisası olduğu bel
gelenen ve en az 15 yıl devlet hizmeti yapmış şahıslar 
arasımdan 23,4.1981 tarih ve 24511 sayılı Bakanlıklar 
ve bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun 
esaslarına göre alınır. 

IMillî Haberleşme Korttrol Teşkilatı Genel Müdür
lüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili görevleri yü
rütmek üzere tesis edilecek kadrolara, Silahlı Ku/v-
vefcler mensubu muiha'bere sınıfı subaylardan Genelkur
may Başkanlığınca atama yapılır. Bu teşkilata, görev 
yaptığı sürece askerî personele 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygula
nır. 

Teşkilatta görev alacak ıdiğer personelin nitelikleri 
ve atama usuleri yönetmelikle belirlenir. Bu personele 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümleri uy
gulanır. 

© Ö L Ü M - III 

Genel Hükümler 

Telsiz Kurma Ruhsatı ve Kullanma İzni : 

IMADDE 14. — Kamu Kuruluşlarına, gerçek ve 
tüzel kişilere; PTT imkânları ile sağlanamayan veya 
PTT imkânları ile sağlanması Devlete aşırı malî kül
fet yükleyen yada Millî Güvenlik açısından zorunlu
luk olan hizmettiler için, talepleri halinde, telsiz kurma 
veya her türlü telsiz telekomünikasyon tesis etme ruh
satı ve kullanma izni verilebilir. Bu şekilde verilen 
ruhsatlar PTT imkânlarının sağlanması ile geri alı
nabilir, 

Ancak, tahsis edilmiş frekans bandında çalışan, 'be
lirli gayelere yönelik telsiz cihazları ruhsat ve harca 
bağlı olmaksızın kullanılabilir, 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kadro : 

MADDE 12. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkila
tı Genel Müdürlüğü ve Monitoring Teşkilatının kad
roları; Genelkurmay Başkanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınmak suretiyle, Bakanlar Kuru
lunca ihdas edilir. 

Atama ve Özlük Hakları: 

MADDE 13. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkila
tı Genel Müdürü, Yüksek Haberleşme Kurulunun tek
lifi ile elektronik dalında yükseköğrenim görmüş ve
ya elektronik dalında ihtisası olduğu belgelenen ve 
en azı 15 yıl devlet hizmeiti yapmış şahıslar arasından 
23.4,1981 tarih ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı 
Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun esasları
na göre atanır. 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdür
lüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili görevleri yü
rütmek üzere tesis edilecek kadrolara, Silahlı Kuvvet
ler menısuibu mulhıalbere sınıfı subaylardan Genelkur
may Başkanlığınca atama yapılır. Bu teşkilatda görev 
yaptığı sürece askerî personele 926 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Teşkilatta görev alacak diğer personelin nitelikleri 
ve atama usulleri yönetmelikle belirlenir. Bu persone
le 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümleri 

, uygulanır. 

BÖÜÜİM - III 

Genel Hükümleri 
\ • 

Telsiz Kurma Ruhsatı ve Kullanma İzni : 

MADDE 14. — Adalet Komisyonunca ondördüneü 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının ondördün
eü maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

Kadro : 

MADDE 13. — Millî Haberleşme Kontrol Ge
nel Müdürlüğü ve Monitör teşkilatının kadroları; 
Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince tespit ve Dev
let Personel Dairesinin görüşü alınmak suretiyle Ba
kanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilir. 

Atama ve Özlük Hakları: , 

MADDE 14. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latı Genel Müdürü, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterinin teklifi ile elektronik dalında yükseköğ
renim görmüş veya elektronik dalında ihtisası oldu
ğu belgelenen ve en az 15 yıl Devlet hizmeti yapmış 
şahıslar arasından 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Ba
kanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İliş
kin Kanun esaslarına göre atanır^ 

Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünde 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili görevleri yürütmek 
üzere tesis edilecek kadrolara, Silahlı Kuvvetler men
subu muhabere sınıfı subaylardan Genelkurmay 
'Başkanlığınca atama yapılır. Bu teşkilatta görev yap
tığı sürece askerî personele 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Teşkilatta görev alacak diğer personelin nitelik
leri ve atama usulleri yönetmelikle belirlenir. ;Bu per
sonele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler1 

Telsiz Kurma Ruhsatı ve Kullanma İzni : 

MADDE 15. — Kamu kuruluşlarına, gerçek ve 
•tüzelkişilere; PTT imkânları ile sağlanamayan veya 
PTT imkânları ile sağlanması Devlete aşırı malî kül
fet yükleyen, ya da Millî Güvenlik açısından zorun
luluk olan hizmetler için, talepleri halinde, telsiz kur
ma veya her türlü telsiz telekomünikasyon tesis etme 
ruhsatı ve kullanma izni verilebilir. Bu şekilde veri
len ruhsatlar PTT'ce imkân sağlanması halinde geri 
alınabilir. 

Ancak, tahsis edilmiş frekans bandında çalışan, 
belirli gayelere yönelik telsiz cihazları ruhsat ve har
ca bağlı olmaksızın kullanılabilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

ibağü olmaksızın Ikuillanıl̂ bileoekleıridiri Bu hususlarla 
ilgili şartlar ve ayrıntılı 'kullanım sahaları Millî Ha
berleşme Kontrol Teşlkilatınca çıkanlacalk yönıetmelikte 
belirtilir. 

Ruhsat ve Ücrete Tabi Olmayan Telsiz Tesisleri : 

MADDE 6. — Türle iSil'ahlı Kuvveleri, Milî istih
barat Teşkilatı Müsteşarlığına ait telsiz tesisleri, 9 
ncu madde hükmüne uyulmak kaydıyla, ruhsat ve üc
rete tabi değildir. 

MADDE 7. — Yabancı devletlerle yapılan anlaş
malara dayanılarak kurulmuş veya kutrulacak telsiz 
tesisleri özet anlaşma 'hükümlerine tabiidir. 

Ruhsata Bağlı Olup Ücrete Tabi Olmayan Telsiz 
Tesisleri: 

MADDE 8. — Aşağıdaki telsiz tesisleri ruhsata 
bağlı olup fakat ücrete ta'bi değildir. 

a) Hastahanel erdeki sağlık ve eğitimle ilgili tel
siz cihazları, 

b) Mütekabiliyat esasına bağlı olarak, yabancı 
memleketlerin Türkiye'deki temsilciliklerine ait telsiz 
tesisleri ile radyo ve televizyon alıcıları, 

ıc) Telekomünikasyon ve ıradyo-televizyon yayın 
amacı ile yayın yapılmamak ve amatör bandda çalış
mak kaydıyla Üniversite, yüksek ve orta dereceli 
okullarda deriş aracı olarak kullanılan telsiz cihazları, 

d) Kızılay'ın 'görevlerinin yürütülmesinde kulla
nacağı telsiz cihazları, 

e) Genel ve katma (bütçeli kamu kurum ve ku
ruluşlarımda bulunan telisiz cihazları, 

Frekans Tahsisi ve Tescili: 

MADDE 9. — Her ne şekilde olursa olsun telsiz 
verici tesisi kurmak talebinde bulunacaklar, gerekli 
bilgileri Millî Halberleştmie Kontrol Teşkilatına bildire
rek, frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak zo
rundadırlar. ilgili kişi ve/veya kuruluşların 'bu işlem
leri nasıl yapacaklarii Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latında hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. 

Danışma Meclisi 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Özel Anlaşma Hükümleri: 

MADDE '1(5. — Yabancı devletlerle yapılan anlaş
malara dayanılarak kurulmuş veya kurulacak telsiz 
tesisleri özel anlaşma hükümlerine itabidir. 

Ruhsat ve Harca Tabi Olmayan Telsiz Tesisleri : 

MADDE 16. — Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî 
istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ait telsiz tesisleri, 
ruhsat ve harca tabi değildir. 

Ruhsata Bağlı Olup Harca Tabi Olmayan Telsiz 
Tesisleri: 

MADDE 17. — Aşağıdaki telsiz tesisleri ruhsata 
bağlı olup harca tabi değildir. 

a) Hastanelerdeki sağlık ve eğitimle ilgili telsiz 
cihazları, 

b) Mütekabiliyet 'esasıma bağlı olarak, yabancı 
memleketlerin Türkiye'deki temsilciliklerine ait telsiz 
tesisleri ile radyo ve televizyon alıcıları, 

c) Telekomünikasyon ve ıradyo-televizyon yayın 
amacı ile yayın yapılmamak ve amatör bandda çalış
mak kaydıyla Üniversite, yüksek ve orta dereceli okul
larda ders aracı olarak kullanılan telsiz cihazları, 

d) Kızılay'ın görevlerinin yürütülmesinde kulla
nacağı tesis cihazları, 

e) Genel ve katma bütçeli kamu kurum ve ku
ruluşlarında bulunan telsiz cihazları. 

Frenkans Tahsisi ve Tescili : 

MADDE 18. — Her ne şekilde olursa olsun tel
siz verici tesisi kurmak talebinde bulunacaklar, gerek
li bilgileri Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatına bil
direrek, frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak 
zorundadırlar. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Adalet Komisyonunca onbeşinci 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının onbeşinci 
maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 16. — Adalet Komisyonunca onalitıncı 
madde olara'k kabul edilen meitin, tasarının onalltıncı 
madddsi olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir., 

Ruhsata Bağlı Olup Harca Tabi Olmayan Telsiz 
Tesisleri : 

MADDE 17. — Aşağıdaki telsiz ve tesisleri ruh
sata bağlı olup harca tabi değildir. 

a) Hastanelerdeki sağlık ve eğitimle ilgili telsiz 
cihazları, 

fb) Mütekabiliyet esasına bağlı olarak, yabancı 
memleketlerin Türkiye'deki temsilciliklerine ailt teMz 
tesisleri ile radyo ve televizyon alıcıları, 

e) Telekomünikasyon ve radyo - televizyon ya
yım amacı ile yayım yapılmamak ve amaitlör band-
da çalışmak kaydıyla Üniversite, yüksek ve orta dere
celi okullarda ders aracı olarak kullanılan telsiz cihaz
ları, 

d) Kızılay'ın görevlerinin yürütülmesinde kulla
nılacağı telsiz cihazları, 

e) Genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuru
luşlarında bulunan telsiz cihazları, 

Frekans Tahsisi ve Tescili : 

MADDE 18. — Her ne şekilde olursa olsun telsiz 
verici tesisi kurma talebinde bulunacaklar, gerekli bil
gileri Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatına bildirerek, 
frekan's tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak zorunda
dırlar. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komıisyonunun Kabul Ettliği Metin) 

MADDE 16. — Adalet Komisyonunca onbeşinci 
madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuzca 
onaltıncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Adalet Komisyonunca onaltıncı 
madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuzca 
onyedinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Adalet Komisyonunca onyedinci 
madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuzca 
onsekizinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Adalet Komisyonunca onsekizin--
ci madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuz
ca ondbkuzuncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Amatör Telsizcilik : 

ıM'AlDÖE 10. — Hiçbir maddî ve siyasî çıkar gö
zetmeksizin sadece kişisel 'istek ve çaba ve radyo tek
niği alanımda 'kendini yetiştirmek amacıyla, amatör 
telisiz istasyonu çalıştırabilecek nitelikte olduğunu, yö
netmelikteki esaslara göre belirleyenlere Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatınca (AMATÖR TELlSliZCÎ-
UİK BELGESİ) verilir. Reşit (olmayanlar ve kamu 
hizmetlerinden yasaklananlar bu halktan yararlanamaz
lar. 

Amatör telsizcilik belgesi almış olanlar kuracak
ları her telisiz için Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latından ayrı ruhsat almak zorundadırlar. 

Telsiz Verici Cihazı Kullananların Ruhsat Alma 
Mecburiyeti: 

MADDE illi. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkila
tınca telsiz verici ve verici-alıeı tesisi 'kurma ruhsatı 
verilen kamu 'kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, kul
lanacakları cihazlar için, tanüfeisine göre gerekli ücreti 
ödeyerek her cihaz için bir ruhsatname almak mec
buriyetindedirler. 

'Bir cihaz için verilmiş olan ruhsatname yalnız o 
ciıhaz için geçerlidiir. Ancak, ruhsaıtnameye esas olan 
teknik özellikleri aynen kalmalk şartlıyla, kuruluşun 
özelliğine göre birden fazla cihaz kullanılması gere
ken durumlarda uygulanacak usuller Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatınca çıkartılacak yönetmelikte belir
tilir. 

Telsizlerin Yer, Adet Teknik Özelliklerinin Veya 
İşletme Tipinin Değiştirilmesi : 

MADDE 12. — Ruhsat alınarak kurulmuş olan 
telsiz teisislerinıin yer, adet, teknik özelik veya işletme 
tipinin değiştirilmesi Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatının iznine bağlıdır. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Amatör Telsizcilik : 

MADDE 19. — Hiçbir maddî veya siyasî çıkar 
gözetmeksizin sadece kişisel istek ve çaba ile radyo 
tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla, ama
tör telsiz istasyonu çalıştırabilecek nitelikte olduğunu, 
yönetmelikteki esaslara göre belirleyenlere Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatınca her beş senede bir ye
nilenen amatör telsizcilik belgesi verilir. Reşit olma
yanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa 
uğramış olsalar bile siyasî ve ideolojik amaçlı bir fi
ilden dolayı mahkûm edilmiş bulunanlar bu haktan 
yararlanamazlar. 

Amatör Telsizcilik Belgesinin verilme ve işlemleri 
Karca tabidir. 

Amatör telsizcilik belgesi almış olanlar yönetme
likte müsaade edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla 
kuracakları her telsiz için Millî Haberleşme Kontrol 
Teşkilatından ayrı ruhsat almak zorundadırlar., 

BÖLÜM - IV 

Telsiz Cihazı Kullananların Ruhsat Alma Mecbu
riyeti : 

MADDE 20. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latınca telsiz verici ve verici - alıcı tesisi kurma ruh
satı verilen kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler 
kullanacakları cihazlar için, tarifesine göre gerekli 
harcı ödeyerek her verici veya verici - alıcı cihaz için 
bir ruhsatname almak mecburiyetindedirler. Ancak 
7 nci maddede belirtilen kuruluşlar bu işlemi için 
harç ödemezler. 

Bir cihaz için verilmiş olan ruhsatname yalnız 
o cihaz için geçerlidir. Ancak, ruhsatnameye esas 
olan teknik özellikleri aynen kalmak şartıyla, kuru
luşun özelliğine göre birden fazla cihaz kullanılması 
gereken durumlarda uygulanacak usuller yönetmelik
te belirtilir. 

Telsiz verici ve verici - alıcıların kullanılmasından 
vazgeçilmesi halinde ruhsatları iptal edilir< 

Telsizlerin Yer - Teknik Özellik veya İşletme Ti
pinin Değiştirilmesi : 

MADDE 21. — Ruhsat alınarak kurulmuş olan 
sabit telsiz tesislerinin yer, teknik özellik veya işlet
me tipinin değiştirilmesi Millî Haberleşme Kontrol 
Teşkilatının iznine bağlıdır, tzin verilirken ruhsat de
ğişikliği de yapılır. «Ruhsat Değişikliği» tarifesinde 
yazılı harca tabidir, 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19. — Adalet Komisyonunca ondoku-
zuncu madde olaralk kalbul edilen metin, tasarının on-
ddkuzuncu maddesi olaralk Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 

Telsiz Verici, Verici - Alıcı Cihazları 

MADDE 20. — Adalet Komisyonunca yirminci 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının yirminci 
maddeisi olarak Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir. 

MADDE 21. — Adalet Komisyonunca yirmiıbirin-
ci madde olara'k kabul edilen metin, tasarının yirmibi-
rinci maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Danışma Meclisi 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve Üskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

'MADDE 20. — Adalet Komisyonunca ondokü-
zuncu madde olara'k kalbul edilen metin Komisyonu
muzca yirminci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Telsiz Cihazı Kullananların Ruhsat Alma Mecbu
riyeti : 

MADDE 21. — Millî Haberleşme Kontrol 'Teşkila
tınca telsiz verici-alıcı tesisi kurma ruhsatı verilen ka
mu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler kullanacakları ci
hazlar için, tarifesine göre gerekli harcı ödeyerek her 
verici veya verici - alıcı cihaz için bir -ruhsatname al
mak mecburiyetindedir. Ancak 18 nci maddede belir
tilen kuruluşlar bu işlem için harç ödemezler. 

Bir cihaz için verilmiş olan ruhsatname yalnız o 
cihaz için geçerlidir. Ancak ruhsatnameye esas olan 
teknik özellikleri aynen kalmak şartıyla, kuruluşun 
özelliğine göre birden fazla cihaz kullanılması gere
ken durumlarda ve mdbil sistemlerde uygulanacak 
usuller yönetmelikte belirtilir. 

Telsiz verici ve verici - alıcıların kullanılmasından 
vazgeçilmesi halinde ruhsatları iptal edilir. 

Telsizlerin Yer - Teknik Özellik veya İşletme Ti
pinin Değiştirilmesi : 

MADDE 22. — Ruhsat alınarak kurulmuş olan 
sabit telsiz tesislerinin yer, teknik özellik veya tipi
nin değiştirilmesi Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latının iznine bağlıdır. İzin verilirken ruhsat değişik
liği de yapılır. «Ruhsat değişikliği», tarifesinde yazılı 
harca tabidir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Mlolbil sistemlere uygulanacak 'Usuller yönetmelikle 
(belirlenir.: 

Telsiz Tesislerinin Çalıştırılması: 

MADDE 13. — Kendilerine ruhsat verilmiş olan 
'kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, tekiz tesi
satını Vücuda getirdikten sionra Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatınca Ikoritaol edilerek (KULLAİNMA 
ÎZNlt) verilmedikçe bunları çalıştıramazlar. 

Kontrol, tarifesinde yazılı übrete tabi olup, baş
vurunun kuruma bM'dirilmesi ve ücretin ödenmesin
den sonraki lbir ay içinde yapılır. Portatif cihazların 
kontrolü Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca 'be
lirlenecek merkeze/merkezlere götürülerek yaptırılır. 

Ehliyetsiz Telsizci Kullanma Yasağı : 

MADDE 114. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
lâtınca rulhsat verilmiş olan kamu kuruluşları gerçek 
ve tüzel kişilere ait telsiz tesislerinden hangilerinin 
operatörle işletileceği yönetmelikte (belirtilir. Bu kişi 
ve kuruluşlar, 15 nci madde esaslarına göre ehliyet 
almış operatör bulundurmak miecbuiriyeıtind'edider. E|h-
liyetnamösiz operatör kullananların ruhsatnameleri yö-
mötmelikte belirtilecek usule 'göre Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatınca iptal edilir. 

Profesyonel Telsizci Ehliyetnamesi : 

MADDE 15. — Tekiz operatris ve operatörleri
nin Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine 
ek Radyo Tüzüğü hükümlerine uygun olarak gerekli 
ehliyetnameleri almaları şarttır. Bu ehliyetnameler 
yapılacak sınav Sonuçlarına göre yönetmelikte belirle
nen esaslara uygun olarak Millî ı Haberleşme Kontrol 
Teşkilatınca verilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

îzin alınmadan yapılan değişikliklerde telsiz tesi
sinin ruhsatı iptal edilir ve sözkonusu telsiz tesisi için 
20 nci madde hükümleri uygulanır. 

Mobil sistemlere uygulanacak usuller yönetmelik
le belirlenir. 

Telsiz Tesislerinin Çalıştırılması : 

MADDE 22. — Kendilerine ruhsat verilmiş olan 
kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler telsiz tesisini, 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca incelenip 
kontrol edilerek kullanma izni verilmedikçe tesit çalın
maları hariç işletemezler, 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı da bu konu
daki müracaatları 45 gün içinde neticelendirmeye 
mecburdur. Aksi takdirde, tesis, sahibince işletilebi
lir. 

17 nci maddede belirtilen kuruluşlara ait olanlar 
hariç telsiz tesislerinin inceleme ve kontrolü tarife
sinde yazılı harca tabidir. 

Ehliyetli Operatör Kullanma Mecburiyeti : 

MADDE 23. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latınca ruhsat verilmiş olan kamu kuruluşları ile ger
çek ve tüzelkişilere ait telsiz tesislerinden hangilerinin 
ehliyetli operatörle işletileceği yönetmelikte belirtilir. 
Ehliyetnamesiz operatör kullananların ruhsatnameleri 
yönetmelikte belirtilecek usule göre Millî Haberleş
me Kontrol Teşkilatınca iptal edilir. 

Operatör Ehliyetnamesi: 

MADDE 24, — 23 ncü maddede belirtilen telsiz 
tesislerinde çalışan Telsiz operatörlerinin Milletlerara
sı Telekomünikasyon Sözleşmesine ek Radyo Tüzü
ğü hükümlerine uygun olarak gerekli ehliyetnameleri 
almaları şarttır. Bu ehliyetnameler Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatınca düzenlenecek sınav sonuçlarına 
göre verilir ve beş senede bir yenilenir., 

Ehliyetnamelerin verilme ve yenilenme işlemleri 
tarifesinde yazılı harca tabidir. 
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(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22. — Adalet Komisyonunca yirmliikinei 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının yirmi'ikinci 
maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 23. — Adalet Komisyonunca yirmıiüçün-
oü madde olara'k kabul edilen metin, tasarının yirmiü-
çünoü maddesi olara'k Komisyonumuzca aynen 'kalbul 
edilmiştir. 

(Bayındırlık, Uiaıştırmıa, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Kamlisyomıumun Kabul Ettiği Mebin) 

İzin alınmadan yapılaın değişikliklerde telsiz te
sisinin ruhsatı iptal edilir ve Söz konusu telsiz tesisi 
için 21 nci madde hükümleri uygulanır. 

Mobil sistemlere uygulanacak usuller yönetmelik
le belirlenir. 

Telsiz Tesislerinin Çalıştırılması : 

MADDE 23. — Kendilerine ruhsat verilmiş olan 
kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler telsiz teslisi
ni, Millî Halberleşme Kontrol Teşkilatınca incelenip 
kontrol edilerek kullanma izm verilmedikçe test ça
lışmaları hariç işletemezler. 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı da bu konu
daki müracaatları 45 gün içinde neticelendirmeye 
mecburdur. Aksi takdirde tesis, sahibince işJetilebi-

\ lir. 
•18 nci maddede belirtilen kuruluşlara ait olanlar 

hariç telsiz tesislerinim inceleme ve kontrolü tarife
sinde yazılı harca tabidir. 

MADDE 24. — Adalet Komisyonunca 23 mcü 
madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuzca 
24 mcü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Adalet Komisyonunca yirmidör-
düncü madde olarak kabul edilen metin, tasarımın 
yirmidördümcü maddesi olarak Komıteyonumıuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Operatör Ehliyetnamesi : 

MADDE 25. — 24 ncü maddede belirtilen telsiz 
'tesislerinde çalışan telsiz operatörlerinin Milletlera
rası Telekomünikasyon Sözleşmesine ek Radyo Tü
züğü hükümlerine uygun olarak gerekli ehliyetname 
almaları şarttır. Bu ehliyetnameler Millî Haherleşme 
Kontrol Teşkilatınca düzenlenecek sınav sonuçlarına 
göre verilir ve beş senede bir yenilenir. 

Ehliyetnamelerin verilme ve yenilenme işlemleri 
tarifesinde yazılı harca tabidir. 
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Telsiz Tesislerinin Çalıştırılmasının Kısıtlanması 
Veya Durdurulması:. 

MADDE 16. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latı, olağanüstü durumlarda ve savaşta, Genelkur
may 'Başkanlığının talebi üzerine, Millî Güvenlik ba
kımından bütün telsiz verici, alıcı ve alıcı - verici ci
hazlarının çalıştırılmasını geçici veya süresiz olarak 
durdurmaya, kısıtlamaya yetkilidir. Bu uygulama bel-
l'i tesis ve bölge için olabileceği gibi, bütün ülke için 
de olabilir. 

Telsizlerin Denetimi L 

MADDE 17. — Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatı, kamu kuruluşlarına ve Türkiye dahilinde bulu
nan Türk veya yabana gerçek ve tüzelkişilere ait her 
çeşit telsiz tesislerini denetler. (7 nci madde hüküm
leri saklıdır.) 

Tesislerin denetimi sırasında kanun, yönetmelik ve 
ruhsatlanndaki kayıt ve şartlara aykırı durumları tes
pit edilenlerin kullanma izni gerekli düzellfemeler yapı
lıncaya kadar geri alınır. Yönetmelikte gösterilen sü
rede bu düzeltme yapılamazsa, ruhsatnameleri veril
mesindeki usule göre iptal edilir. 

Yabancı devletler tarafından verilmiş ruhsatname
yi ha'iz deniz ve hava taşııtlarındaki telsiz tesisleri, Mil
letlerarası Telekomünikasyon Anlaşması ve buna bağ
lı .tüzükler hükümleri saklı kalmak kaydıyla millî 
mevzuatımıza göre Millî Haberleşme Kontrol Teşkila
tınca denetlenir. Aykırılık tespiti halinde geçici ola
rak kapatma kararı alınır ve mahzurlar giderilinceye 
'kadar taşıtların i&efer yapmalarına izin verilmez. 

Enterferans : 

MADDE 18. — Gerek doğrudan gerekse hatlar ve 
enerji şebekeleri yoluyla telsiz cihazlarında enterfe-
rans meydana getiren cihaz ve tesisat sahipleri veya 
bunları işletenler, bu enterferansları gidermek için ge
reken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Telsiz Tesislerinin Çalıştırılmasının Kısıtlanması 
veya Durdurulması: 

.MADDE 25. — Milî Haberleşme Kontrol Teş
kilatı, Genelkurmay 'Başkanlığının talebi üzenine Tel
siz Yayın Kontrolünü (TYK) uygular. Bu uygulama 
belli tesis ve bölge için olabileceği gilbi, bütün ülke 
için de olabilir. 

Telsizlerin Denetimi : 

MADDE 26. — Milî HaJberlıeşm© Kontrol Teşkilatı, 
Türkiye'deki kamu kuruluşlarıma, gerçek ve tüzelkişi
lere ait her çeşit telsiz tesiislıerinıi denetler. Ancak, Türk 
Silahlı Kuvvetleri, MİT MüSteşarhğı, özel anlaşma 
hükümlerine tabi yabancı devletlere ait telsiz tesisle
riyle diplomatik temsilciliklerin telsiz sistemleri bu 
hükmün dışındadır. 

Tesislerin denetimi sırasında kanun, yönetmelik. 
ve ruhsatlanndaki kayıt ve şartlara aykırı durumları 
tespit edilenlerin kullanma izni gerekli düzeltmeler 
yapılıncaya kadar geri alınır. Yönetmelikte gösterilen 
sürede bu düzeltme yapılamazsa, ruhsatnameleri, ve
rilmesindeki usule göre iptal edilir. 

Yabancı devletler tarafından verilmiş ruhsatname
yi haiz kara, deniz ve hava taşıtlarındafci telsiz tesis
leri, Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması ve 
buna bağlı tüzükler hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
millî mevzuatımıza göre Millî Haberleşme Kontrol 
Teşkilatınca denetlenir Aykırılık tespiti halinde geçici 
olarak kapatma kararı alınır ve mahzurlar giderilin
ceye kadar taşıtların sefer yapmalarına izin verilmez. 

Enterferansın Giderilmesi : 

MADDE 27. — Tesis ve işletilmesindeki teknik 
veya usulüne uygun olmayan bir hatadan dolayı tel
siz cihazlarında enterferans meydana getiren cihaz ve 
tesisat sahipleri veya bunları işletenler, bu enterfe-
ransı gidermek için gereken tedbirleri almakla yü
kümlüdürler. Bu konuda ortaya çıkacak anlaşmaz
lıklar Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca incele
nip sonuçlandırılır. 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca belirtilen 
süre içinde enterferansa neden olan telsiz cihazı ile 
ilgili tedbirleri almayan cihaz sahiplerinin o cihaza 
ait ruhsatı iptal edilir. 
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(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Telsiz Tesislerinin Çalıştırılmasının Kısıtlanması 
Veya Durdurulması : 

MADDE 25. — Millî Haberleşmıe Kontrol Teşki
latı, Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine, Tel
siz Yayım Kontrolünü ı(TYlK) uygular. Bu uygulama 
belli tösis ve bölge için olabileceği gibi, büitfün ülke 
için de olabilir. 

Telsizlerin Dertetimi : 

MADDE 26. — Adalet 'Komisyonunca yirirnialltın-
cı madde olarak kabul edilen metin, tasarının yirmial-
tıneı maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Enterferansın Giderilmesi : 

'MADDE 27. — Adalet Komisyonunca yirmiyedin-
ci madde olarak kabul edilen metin, tasarının yirmi-
yedinci maddesi olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma KomıisyonaMun Kabul Bbttiği Metlin) 

MADDE 26. — Adalet Komisyonunca 25 nci 
madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuzca 
26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Adalet Komisyonunca 26 ncı 
madde olarak kalbul edilen metin Komisyonumuzca 
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Enterferansın Giderilmesi : 

MADDE 28. — Telsiz cihazlarında tesis ve işle-
tilmesindeki teknik veya usulüne uygun olmayan bir 
hatadan dolayı, enterferans meydana getiren cihaz ve 
tesisat sahipleri veya bunları işletenler, bu enterfe-
ransı gidermek için gereken tedbirleri almakla yü
kümlüdürler. Bu konuda ortaya çıkacak anlaşmaz
lıklar Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca incele
nip sonuçlandırılır. 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca belirtilen 
süre içinide enterferansa neden olan telsiz cihazı ile 
"ilgili tedbirleri almayan cihaz sahiplerinin o cihaza 
ait ruhsatı iptal edilir. 
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Kıyı Telsiz İstasyonları Kurulması ve İşletilmesi : 

MADDE 19. — Deniz taşıtlarının kara ile amme 
haberleşm'e'sini sağlayacak olan Sahil Telsiz îstasyion-
lariinı Ikurma ve işleltme. yetkisi, Türtk Silahlı Kuvvet
lerine ait olanlar dışında, PTT İşletme Genel Müdür
lüğüne aititir. 

Hava ve Deniz Taşitlarının Telsiz Haberleşmesi : 

MAİDDE 20. — Türk deniz ve hava taşıtlarının 
hangilerinde, ne miktar telsiz bulundurulacağı ve tek-
riik özellikleri (Türk Silahlı Kuvvetleri hariç) ile, 
Türk ve yabancı deniz ve hava taşıtlarının, Türk ka
rasularında, limanlarında ve hava sahasında hareket 
tarzları ve telsiz haberleşmesinde uymaya mecbur ol
dukları hususlar, Ulaştırma Bakanlığı ve Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatınca birlikte hazırlanacak yö
netmelikte belirtilir. 

BÖLÜM - II 

Telsiz Alıcı Cihazları 

Telsiz Alıcı Cihazları ve Çeşitleri: 

MADDE 21. — Kanuna ıgöre tels'iz alıcı cihazları 
tabi olacakları işlem bakımından iki kışıma ayrılırlar. 

a) Her çeşit radyo ve televizyon yayınlarını alma
ya yarayan cihazlar, 

b) (a) fikra'sında belirtülenler dışındaki, elektro
manyetik dalgalar yoluyla haberleşme niteliğindeki 
her çeşit resim, ses ve datayı almaya veya kayda ya
rayan cihazlar. 

36 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kıyı Telsiz İstasyonları : 

MADDE 28. — Deniz taşıtlarının kara ile amme 
haberleşmesini sağlayacak olan Sahil Telsiz İstasyon
larını kurma ve işletme yetkisi, Türk Silahlı Kuvvet
lerine ait olanlar dışında, PTT İşletme Genel Müdür
lüğüne aittir. 

Hava ve Deniz Taşıtlarının Telsiz Haberleşmesi : 

MADDE 29. — Türk deniz ve hava taşıtlarının 
ve limanlarının hangilerinde ne miktar telsiz bulun
durulacağı ve teknik özellikleri ile Türk ve yabancı 
deniz ve hava taşıtlarının, Türk karasularında, liman
larında ve hava sahasında hareket tarzları ve telsiz 
haberleşmesinde uymaya mecbur oldukları hususlar, 
yönetmelikte belirleni r. 

Yönetmelikte belirtilen miktar ve teknik özellikte 
cihaz bulundurmayan deniz ve hava taşıtlarının sefer 
yapmalarına izin verilmez. 

Yukarıdaki fıkralar hükümleri Türk Silahlı Kuv
vetlerine uygulanmaz. 

BÖLÜM - V 

Telsiz Alıcı Cihazları 

Telsiz Alıcı Cihazları ve Çeşitleri : 

MADDE 30, — Telsiz alıcı cihazları tabi olacak
ları işlem bakımından iki kısma ayrılırlar. 

a) Her çeşit radyo ve televizyon yayınlarını al
maya yarayan cihazlar, 

b) (a) bendimde belirtilenler dışındaki, elektro
manyetik dalgalar yoluyla haberleşme niteliğindeki her 
çeşit resim, ses ve data almaya veya kayda yarayan 
cihazlar. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kıyı Telsiz İstasyonları : 

MADDE 28. — Deniz taşıtlarının kara ile kamu 
haberleşmesini sağlayacak olan Salhil Telsiz İstasyonla
rını kurma ve işletme yetkisi, 'PTT İşletme Genel Mü
dürlüğüne aittir. 

MADDE 29. — Adalet Komisyonunca yirmidoku-
zuncu madde olarak 'kabul edilen metin, tasarının 
yirmidokuzuncu maddesi olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - V 

Telsiz Alıcı Cihazları ' 

Telsiz Alıcı Cihazları ve Çeşitleri : 

MADDE 30. — Adalet Komisyonunca otuzuncu 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının otuzuncu 
maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Bayımdırlik, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

Kıyı Telsiz İstasyonları ': 

MADDE 29. — Deniz taşıtlarının kara ile kamu 
'haberleşmesini sağlayacak olan Salhil Telsiz İstasyon
larını kurma ve işletme yetkisi, PTT İşletme Genel 
Müdürlüğüne aittir. 

MADDE 30. — Adalet Komisyonunca 29 ncu 
madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuzca 
30 ncu madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Telsiz Alıcı Cihazları 

MADDE 31. — Adalet Komisyonunca 30 ncu 
madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuzca 
31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin 'Teklifi) 

• Alıcı Cihazı Kullananların Ruhsat Alma Mecbu
riyeti : 

MADDE 22. — a) 21 nci maddede belirtilen alı
cılardan, radyo ve televizyon yayınlarını almaya mah
sus olanları kullanacakların 359 sayılı TRT Kurumu 
Kanunda gösterildiği şekilde, bunların dışında kalan 
alıcı cihazları kullanacakların ise Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatında ruhsatname almaları şarttır. Her 
alıcı cihaz için bir ruhsatname verilir. 

b) Türkiye'ye turist olaralk veya geçici görevle 
gelen yabancılarla yurt dışında ikamet eden ve ge
çici olarak yurda dönen vatandaşların beraberlerinde 
veya taşıtlarında bulunan ve geri götürmek üzere pa
saportlarına kaydedilmiş olan 21 nci maddede belirtü-
len alıcılar ruhsat ve ücrete tabi değildir. 

Yasak Bölgelerde Yabancı Uyrukluların Kullana
cakları Alıcı Cihazlar : 

MADDE 23. — Yasak bölgelerde bulunan yabancı 
uyruklulara, 21 nci maddenin (Jb) fıkrasında belirtilen 
alıcı cihaz ruhsatı verilmesi, ilgili askerî makamın mü
saadesine bağlıdır. Ruhsat verilen bu gibi kişilerin 'hü
viyetleri dile cihazlarının nitelikleri Genelkurmay Baş
kanlığına ve içişleri Bakanlığıma bildirilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

{Alıcı Cihazı Kullananların ve Bulunduranların 
Ruhsat Alma Mecburiyeti : 

'MADDE 31. — a) 30 ncu malddede belirtilen 
alıcılardan, radyo ve televizyon yayınlarını almaya 
mahsus olanları kullanacakların, dıl'gili kurumundan; 
bunların haricinde kalan alıcı cihazları satış amacı 
dışımda bulunduracakların ise Millî Halberleşme 
Kontrol Teşkilatından ruhsat almaları zorunludur. 
17 nci maddede sayılan kuruluşlara ait olanlar dışın
da 30 ncu maddenin (b) bendimde belirtilen telsiz alı
cı ruhsatları tarifesinde yazık harca tabidir. Her alıcı 
cihaz içıin bir ruhsatoame verilir. Ancak ruhsatname
ye esas olan tetaik özellikleri aynen kalmak şartıyla, 
kuruluşun özelliğine göre 'birden fazla cihaz kulla
nılması gereken durumlarda uygulanacak usuller yö-
netmeMkıte belirtilir. 

b) Türkiye'ye turist olarak veya geçici görevle 
gelen yabancılarla, yurt dışında ikamet eden ve ge
çici olarak yurda dönen vatandaşların beraberlerin
de getirilen veya taşıtlarında monte edilmiş buluınan 
ve geri götürmek üzere pasaportlarına kaydedilmiş 
olan 30 ncu maddede belirttilen alıcılar ruhsat ve har
ca tabi değildir. Ancak, olağanüstü hallerde ve savaş
ta Bakanlar Kurulu kararı ile 30 ncu maddenin (b) 
bendinde belirtilen cihazların yurda sokulması ya-
saklanaibilir. 

Alıcı Cihazlarının 
Kaydının Kapatılması 

Yerlerinin Değiştirilmesi ve 

MADDE 32. — 30 ncu maddenin <(lb) bendinde 
belirtilen cihazların başka ıbir yere naklinin veya kay
dının kapatılmasının Milî Halberleşme Kontrol Teş-
küattna bildirilmesi zorunludur. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Alıcı Cihazı Kullananların ve Bulunduranların Ruh
sat Alma Mecburiyeti : 

ıMAIDDE 31. — a) 30 ncu maddede belirtilen alı
cılardan, radyo ve (televizyon yayınlarına almaya mah
sus olanları kullanacakların, ilgili 'kurumundan; bun
ların haricinde kalan alıcı cihazları satış amacı dışında 
bulunduracakların ise Millî Haberleşme Kontrol Teş-
Ikilatından ruhsat almaları zorunludur. 17 nci Madde
de sayılan Kuruluşlara a'it olanlar dışında 30 ncu 
Maddenin 5 (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı ruhsat
ları tarifesinde yazılı harca tabidir. Her alıcı cihaz için 
bir ruhsatname verilir. Ancak ruhsatnameye esas olan 
teknik özellikleri aynen 'kalmak şartıyla, kuruluşun 
özelliğine göre birden fazla clıaz kullanılması gere
ken durumlarda uygulanacak usuller yönetmelikte be
lirtilir. 

b) Türkiye'ye turist olarak veya geçici görevle 
gelen yabancılarla, yurt dışında ikamet eden ve ge
çici olarak yurda dönen vatandaşların beraberlerinde 
getirilen veya taşıtlarında monte edilmiş bulunan ve 
geri götürülmek üzere pasaportlarına kaydedilmiş olan 
30 ncu Maddede belirtilen alıcılar ruhsat ve harca ta
bi değildir. Ancak, olağanüstü hallerde ve savaşta Ba
kanlar Kurulu Kararı ile 30 ncu Maddenin (b) ben
dinde belirtilen cihazların yurda sokulması yasaklana
bilir. 

'MADDE 32. — Adalet Komisyonunca otuziikinci 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının otuzuncu 
maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Bayındırlık, Ulaştırmıa, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Kamlisyonomun Kabul Ettiği Metin) 

Alıcı Cihazı Kullananların ve Bulunduranların 
Ruhsat Alma Mecburiyeti : 

MADDE 3*2. — a) 31 nci maddede belirtilen 
alıcılardan, radyo ve televizyon yayınlarını almaya 
mahsus olanları kullanacakların, ilgili kurumundan; 
bunların haricinde kalan alıcı cihazları satış amacı 
dışında bulunduracakların ise Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatından ruhsat almaları zorunludur. 
18 nci maddede sayılan Kuruluşlara ait olanlar dışın
da 31 nci maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı 
ruhsatları, tarifesinde yazılı harca tabidir. Her alıcı 
cihaz için bir ruhsatname verilir. Ancak ruhsatname
ye esas olan teknik özellikleri aynen kalmak şartıyla, 
kuruluşun özelliğine göre birden fazla cihaz kullanıl
ması gereken durumlarda uygulanacak usuller yönet
melikte belirtilir. 

b) Türkiye'ye turist olarak veya geçici görevle 
gelen yabancılarla, yurt dışında ikamet eden ve ge
çici olarak yurda dönen vatandaşların beraberinde 
getirilen veya taşıtlarımda monte edilmiş bulunan ve 
geri götürülmek üzere pasaportlarına kaydedilmiş 
olan 31 nci maddede belirtilen alıcılar ruhsat ve har
ca tabi değildir. Ancak, olağanüstü hallerde ve savaş
ta Bakanlar Kurulu kararı ile 31 nci maddenin (b) 
bendinde belirtilen cihazların yurda sokulması yasak
lanabilir. ' 

Alıcı Cihazlarının Yerlerinin Değiştirilmesi ve 
Kaydının Kapatılması : 

MADDE 33. — 31 nci maddenin (b) bendinde 
belirtilen cihazların başka bir yere naklinin veya kay-
dınım kapatılmasının Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatına bildirilmesi zorunludur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Alıcı Cihazlarının Başkalarına Devri: 

(MADDE 24. — 21 nci maddede belirtilen cihaz-
ların herhangi bir şekilde başkalarına satışı veya dev
ri, bu cihazlarla ilgili ruhsatnamelerin de değiştirilme
si şartına bağlıdır .Aksi takdirde ruhsatname sahibinin 
sorumluluğu devam eder. 

Alıcı Cihazlarının Yerlerinin Değiştirilmesi, Kulla
nılmasından Vazgeçilmesi ve Tekrar Kullanılması : 

MADDE 25. — 21 nci maddede belirtilen cihaz
ların kullanılmasından vazgeçilmesi, yeniden kullanıl
ması ve bunların başka bir yere nakli veya kaydının 
kapatılması, yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

BÖUÜM - III 

Ücretleri 

MADDE 26. — 21 nci maddede belirtilen alıcılar 
Ve her türlü verici, verici - alıcı kullanımı ile, 10 ve 15 
nci maddelere göre amalüör 'telsizcilere, telsiz operatör 
ve operatrislerine verilecek telsizcilik belgeleri ve Mil
lî Haberleşme Kontrol Teşkilatının yapacağı h'izmetler 
ücrete tabidir. 21 nci maddenin (a) fıkrasındaki ahcı-
cılar dışındaki ücretlerin ne zaman, nasıl ve kim ta
rafından tahsil edileceği Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatınca çıkartılacak yöndtmeliklerde belirtilir. Ruh
sat ücretleri Mfflî Haberleşme Kontrol Teşkilatının 
karar organının teklifi ile Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. 

21 nci maddenin (a.) fıkrasındaki alıcılar ile ilgili 
ücretlerin dışındaki ücretler devlet bütçesine gelir kay
dedilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BÖLÜM - VI 

Çeşitli Hükümler 

Verici, Verici - Alıcı veya Alıcı Telsiz Cihazları
nın Başkalarına Satışı veya Devri : 

MADDE 33. — Ruhsatlı verici, verici - alıcı ve
ya 30 ncu maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz 
alıcı cihazlarımın herhangi ıbir şekilde başkalarına sa
tışı veya devri Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının 
iznine ve ilgili ruhsatnamelerin değiştirilmesi şartına 
bağlıdır. 

Ruhsatname değişikliği, tarifesinde yazılı harca 
tabidir. 

Harçlar : 

MADDE 34. — Bu kanunda yer alan Harçlar ile 
ilgili işlemler Harçlar Kanunu hükümlerine tabiidir. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

BÖLÜM - VI 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 33. — Adalet Komisyonunca otuızüçüncü 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının otuzüçün-
cü maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 34 .— Adalet Komisyonunca otuzdür-
düncü madde olarak kabul edilen metlin, tasarının 
otuzdördüneti maddesi olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, timar ve İjskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiğıi Mertlin) 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Verici, Verici-Alıcı veya Alıcı Telsiz Cihazlarının 
Başkalarına Satışı veya Devri : 

MADDE 34. — Ruhsatlı verici, verici-alıcı veya 
31 nci maddenin ^b) 'bendinde belirtilen telsiz alıcı 
cihazlarının herhangi ibir şekilde İbaskalarına satışı 
veya devri Milî Haberleşme Kontrol Teşkilatının iz
nine ve ilgili ruhsatnamelerin değiştirilmesi şartına 
bağlıdır. 

Ruhsatname değişikliği, tarifesinde yazılı harca 
tabiîdir. 

Harçlar : 

MADDE 35. — Bu Kanunda yer alan Harçlar ile 
ilgili işlemler Harçlar Kanunu hükümlerine tabidir. 
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BÖLÜM - IV 

Müşterek Hükümler 

Cihazların îzahname ile Montaj Şemalarının Tel
siz Teşkilatına Bildirilmesi Mecburiyeti: 

MADDE 27. — Her türlü telisiz verici, alıcı ve Ve
rici - alıcı cihaz ithalaitçıları ve imalatçıları, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca müştereken be
lirlenen standartlara uymakla yükümlüdürler. Ayrıca 
ithal veya imal ettikleri veya edecekleri cihazların ta
nımları için gerekli her türlü teknik nitelik ve bilgileri, 
kuülanma izahnamelerini ve montaj şemalarım ithal ve
ya imalât yapılmadan önce ve yapıldığında, ayrıca mo
del değişikliği veya cihaz üzerinde tadilat yapılması 
halinde bir defa, bu cihazların miktarı ile kimlere sa
tıldığını da her takvim yılının üçer aylık dönemleri 
itibariyle dörder riiMıa listeler halinde Millî Haberleş
me Kontrol Teşkilatına vermeye mecburdurlar. 

(İthalâtçı ve imalâtçılar dışında kalan ve her türlü 
verici, alıcı ve verici - alıcı cihazları alıp satan kuruluş 
ve kişiler de, satın aldıkları ve sattıkları cihazları han
gi tarihte nereden ve kimden ne mikltar satın aldıkları
nı ve bunları kime ve ne miktar sattıklarını Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatına her üç ayda bir dörder 
riüsha listeler halinde bildirmeye ve sattıkları her ciha
zın teknik vasıflarını belirten bilgi formları ile şema
larını cihazı satın alanlara vermeye mecburdurlar. 

MADDE 28. — 9, 17, 22 ve 27 nci maddelerde be
lirtilen hususlarda özelliği bulunan Türk Silahlı Kuv
vetleri ve Millî îsitihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının, 
bu işlemleri nasıl yapacakları Millî Haberleşme Kont
rol Teşkilatınca hazırlanacak özel yönetmelikte belir
lenir. 

MADDE 29. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latı, «Ana Görev ve Yetkileri» bölümündeki işlem
ler ile bu 'kanunda yer alan Öteki konularla 'ilgili yö
netmelikleri, Uluslararası Anlaşmaları da gözonüne 
alarak kuruluşu tarihinden itibaren bir yıl içinde ha
zırlar ve onaylatarak yürürlüğe koyar.; 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Cihazların Îzahname ile Montaj Şemalarının Tel
siz ÎTeskilatına Bildirilmesi Mecburiyeti : 

MADDE 35. — Her türlü telsiz verici, alıcı ve 
verici - alıcı cihazları ithal ve imal edenler; Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü 
ve Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca müştere
ken belirlenen standartlara uymakla yükümlüdürler. 

Bunlar ithal veya imal1 ettikleri veya edecekleri 
cihazların tanımları için gerekli her ıtüriü • tekniik nite
lik ve bilgileri, kullanma (izahnamelenini ve montaj 
şemalarını ithal veya imalât yapılmadan önce ve ya
pıldığında, ayrıca model değişikliği veya cilhaz üze
rinde tadilât yapılması halinde 'her defa, bu oihazların 
miktarı ile kimlere satıldığını da her takvim yılının 
üçer aylık dönemleri itibariyle dörder nüslha listeler 
halinde Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatına verme
ye mecburdurlar. 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve her türlü 
verici, verici-âlıcı ve 30 ncu Maddenin (b) bendinde 
belirtilen alıcı cihazları alıp satan kuruluş ve kişiler 
de, satın aldıkları ve sattıkları cihazları hangi tarihte 
nereden ve kimiden ne miktar satın aldıklarını ve bun
ları kime ve ne miktar sattıklarını Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatına her üç ayda bir dörder nüsha lis
teler halinde bildirmeye ve sattıikları hıer cihazın tek
nik vasıflarını belirten bilgi formları ile şemalarını ci
hazı satın alanlara vermeye medburdurlar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT 'Müsteşarlığı ve Em
niyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan özel amaçlı 
cihazların imal ve ithali ile gerçek kişiler tarafından 
zatî eşya olarak getirilen, 3ıQ ncu maddenin (a) bendin
deki alıcı cihazlar ithali bu madde hükmü dışındadır. 
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(Millî Savunma, îçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ıMAıDDE 35. — Adalet Komisyonunca otuzbeş'inoi 
madde olaralk kabul edilen metin, tasarının otuzibe-
şinci maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Bayınldırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizim ve 
Tanıtma Komlisyonıunun Kabul Eıtfiiğli Metin) 

Telsiz Cihazlarının İmal-İthal ve Montajında Uy
gulanacak Esaslar: 

!M!AlDDE 36. — Her türlü telsiz verici, alıcı ve 
verici-alıcı cihazları ithal ve imal edenler; Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca müştereken be
lirlenen standantlara uymakla yükümlüdürler. 

iBunlar ithal veya imal ettikleri veya edecekleri 
cihazların tanımları için gerekli ıher türlü teknik ni
telik ve bilgileri, kullanma izalhnamelerini ve mon
taj şemalarını! ithal veya imalat yapılmadan önce ve 
yapıldığında, ayrıca model değişikliği veya cihaz üze
rinde tadilat yapılması halinde ıher defa, bu cihaz
ların miktarı ile kimlere satıldığım da her takvim yı
lının üçer aytlılk dönemleri itibariyle dörder nüsha lis
teler hallinde Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatlına 
vermeğe mec'buırdurlar. 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve her türlü 
verici, verici-aikcı ve 311 nci maddenin <b) bendinde 
belirtilen alıcı cihazları alıp satan kuruluş ve kişiler 
de, satın aldıkları ve sattıkları cihazları hangi tarihte 
nereden ve kimden ne miktar satın aldıklarını ve bun-
ları kime ve ne miktar sattıklarını Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatına her takvim yılının üçer aylık dö
nemlerinde dörder nüsha listeler halinde bildirmeğe ve 
sattıkları her cihazın teknik vasıflarını belirten bilgi 
formlara ile şemalarını cihazı satın alanlara vermeye 
mecburdurlar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT Müsteşarlığı! ve Em
niyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olanı özel amaçlı 
cihazların imal ve ithali ile gerçek kişiler tarafından 
zatî eşya olarak getirilen 31 inci maddenin <a) ben
dindeki alıcı cihazlar ithali bu madde hükmü dışın
dadır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 30. — Milletlerarası sorumluluklar ile 
ilgili hususlar Ulaştırma Bakanlığı ve Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatınca hazırlanacak yönetmeliklerle dü
zenlenir. 

BÖLÜM - V 

Ceza Hükümleri 

MADDE 31. — Aşağıda belirtilen durumlara aykırı 
davranışları tespit edilenler, fiilleri ayrı bir suç oluştur
sa bile ayrıca : 

a) 21 nci maddenin (a) fıkrasında belirtilen ci
hazları ruhsat almadan kullananlar beşbin liradan on
bin liraya 'kadar ağır para cezasına; yapanlar ise on
bin liradan otuzbin liraya 'kadar ağır para cezasına, 

b) 21 nci maddenin (b) fıkrasında belirtilen cihaz-
ları ruhsat almadan yapan veya kullananlar, bir aydan 
altı aya kadar hapis ve onbin liradan otuzlbin liraya ka
dar ağır para cezasına, 

c) 17 nci madde uyarınca yapılacak inceleme ve 
denetlemeler sonucunda aykırı davranışları tespit edi
len tesis sahipleri ve işletenleri ve ayrıca Uluslararası 
telekominikasyon usullerine aykırı haberleşme yaptığı, 
MİT 'Müsteşarlığına ait mionitıöring sJstemince tespit 
edilen telsiz, telgraf ve telefon operatörleri bir aydan 
altı aya kadar hapis ve onbin liradan otuzbin liraya 
kadar ağır para cezasına, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Emniyet : 

MADDE 36. — Telsiz işleten kamu kuruluşları ile 
gerçek ve tüzelkişiler tesislerin yakın emniyetini sağ
lamaktan ve cihazların muhafazasından, 'bu tesisler 
üzerinde yapılan gizlilik dereceli haberleşmeyi yapan
lar her türlü emniyet tedbirlerini almaktan sorumlu
durlar, 

Yasak Bölgelerde Yabancı Uyrukluların Kullana* 
cakları Telsiz Cihazları : 

MADDE 37. — Yasak bölgelerde bulunmalarıma 
müsaade edilen yabancı uyruklulara, verici, verici-alıcı 
ve 30 neu maddenin (b) bendinde belirtilen alıcı ci
hazlar için ruhsat verilmesi Genelkurmay Başkanlığı
nın müsaadesine bağlıdır. Ruhsat verilen bu gibi ki
şilerin hüviyetleri ile cihazlarının nitelikleri Millî 
Haberleşme Koınltrol TeSklatınca Genelkurmay Baş
kanlığına ve İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 38. — Aşağıda belirtilen fiiller başka bir 
suçu oluştursa bile ayrıca bunlardan : 

a) ,19 ncu ve 20 nci maddelere göre gerekli ruh
satı almaksızın verici veya verici-alıcı telsiz tesisi ku
ranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve te
sislerin müsaderesine; bu fiilleri dış veya iç güvenliğin 
söz konusu olduğu olağanüstü hallerde, sıkıyönetim sü^ 
resince 'veya savaşta işledikleri takdirde beş yıldan onı 
yıla kadar ağır hapis cezasına ve tesislerin müsadere
sine; 

b) 21 nci Maddeye göre gerekli izni almaksızın 
sabit telsiz tesislerinin yer, teknik özellik veya işleten© 
tipini değiştirenler beş bin üralan on beş bin liraya 
kadar ağır para cezasına; 

c) 22 nci Maddede öngörülen kullanma iznini 
almaksızın telsiz tesisatım çalıştıranlar beş bin lira
dan onbeş bin liraya kadar ağır para cezasına; 
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(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 36. — Adalet Komisyonunca otuzaltın-
cı madde olarak; 'kabul edilen metin, tasarının otuzal-
tıncı maddesi olaraık Komisyonumuzca aynen 'kalbul 
edilmiştir. 

IMADDE 37. — Adalet Komisyonunca otuzyedinci 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının otuzye
dinci maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Bayındırlık, UJıaştırmıa, imar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 38. — Adalet Komisyonunca oltuzseki-
zinci madde olaralk kabul edilen metin, tasarının otuz-
sekizinci maddesi olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmişltir. 

Emniyet ve Muhafaza Tedbirleri : 

MADDE 37. — Telsiz işleten kamu kuruluşları 
ile gerçek ve tüzel 'kişiler tesislerin yakın emniyetini 
sağlamaktan ve cihazların muhafazasından, bu tesis
ler üzerinde gizlilik dereceli haberleşmeyi yapanlar 
her 'türlü emniyet tedbirlerini almaktan sorumludur. 

Yasak Bölgelerde Yabancı Uyrukluların Kullana
cakları Telsiz Cihazları : 

'MADDE 38. — Yasa'k bölgelerde bulunmalarına 
müsaade edilen yabancı uyruklulara verici, verici-alı-
cı ve 31 nci maddenin '(b) 'bendinde belirtilen alıcı ci
hazlar için ruhsat verilmesi Genelkurmay Başkanlığı
nın müsaadesine bağlıdır. Ruhsat verilen bu gibi ki
şilerin hüviyetleri ile cihazlarının nitelikleri Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatınca Genelkurmay Başkan
lığına 've içişleri Baikanlığına bildirilir. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 39. — Aşağıda 'belirtilen fiiller başka 
bir suçu oluştursa bile ayrıca 'bunlardan : 

a) 20 nci ve 21 nci maddelere göre gerekli ruh
satı almaksızın verici veya verici-alıeı telsiz tesisi ku
ranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve te
sislerin müsaderesine; bu fiilleri 'dış veya iç 'güvenli
ğin söz ikonusu olduğu olağanüstü hallerde, sıkıyöne
tim süresince 'veya savaşta işledikleri takdirde beş 
yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasına ve tesislerin 
müsaderesine; 

ıb) ı22 nci maddeye göre gerdkli izni almaksızın 
sabit (telsiz tesislerinin yer, teknik özellik veya işletme 
tipini değiştirenler beş bin liradan on beş bin liraya 
kadar ağır para cezasına; 

c) 23 ncü maddede öngörülen kullanma iznini 
almaksızın telsiz tesisatım çalıştıranlar beş bin lira
dan onbeş bin liraya Ikadar ağır para cezasına; 
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d) 10 ncu maddeye aykırı davranışta bulunanlar, 
üçbin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasına, 

e) Yetkili makamın uyarısına rağmen 118 nci mad
dede yazılı hükümleri 15 gün içinde yerine getirme
yenlerin ruhsatlan iptal edilir ve bunlar ayrıca 15 
günden üç aya kadar hapis veya üçbin liradan onibeş-
bin liraya kadar ağır para cezasına, 

f) 20 nci maddeye aykırı hardket edenler üçbin li
radan bnbeşbin liraya kadar ağır para cezasına, 

g) 27 ntfi madde hükmüne uymayanlar Türk Ce
za Kanununun 526 nci maddesi uyarınca, 

h) Telsiz haberleşme gizliliğine uymayan veya bu 
gizliliği bozanlar onfoeş günden üç ay kadar hapis veya 
'üçlbin liradan onbeşlbin liraya kadar ağır para cezası
na, 

i) 'Yukarıdaki fıkralarda belirtilen haller dışında 
bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler, her ay
kırı işlemleri için beşbin liradan onbeşlbin liraya ka
dar ağır para cezasına, 

Mahkûm edilirler. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) 25 nci Maddede 'belirtildiği şekilde telsiz aıhcı, 
verici, 'verici-alıcı cihazların çalıştırılmasının durdurul
masına veya kısıtlanmasına ilişkin Millî Halberleşme 
Kontrol Teşkilatının duyurusuna uymayan verici veya 
verici-alıcıı cihazı işletenler 'beş yıldan on yıla kadar 
ağır hapis cezasına; 

Millî Halberleşme Kontrol Teşkilatının duyurusu
na rağmen cihazlarım çalıştırmaya devam eden so
rumlulardan kendilerinle yapılan yazılı ikaza uymayan 
(işleticiler, Yukarıdaki fıkrada 'belirtilen cezanın bir 
misli fazla ağır hapis cezasına ve cihazların müsa
deresine, 

e) 27 nci madde hükmüne Igöre Millî Halberleşme 
Kontrol Teşkilatının uyarısına rağmen belirtilen süre
de gerekli 'tedbirleri almayanlar on beş günden üç 
aya kadar hapis veya üç Ibin liradan onibeş b'm liraya 
kadar ağır para cezasına; 

f) |30 ncu Maddenin ı(b) bendinde yazılı telsiz alı
cı cihazlarını ruhsat almadan tbulunduranlar on bin 
liradan otuz bin liraya kadar ağır para cezasına; 

Dış veya iç güvendiğin söz konusu olduğu olağan-
üsîtü hallerde, sıkıyönetim süresince veya savaş zama
nında 'bu fiili işleyenler altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezasına; 

ıg) (30 ncu Maddenin (<b) bendinde belirtilen telsiz 
alıcı cihazlarının başka yere naklinde veya kaydının 
kapatılmasında 32 nci Madde hükümlerine uymayan
lar üç bin liradan on bin liraya kadar ağır para ceza
sına; 

h) (33 ncü madde hükmüne ıgöre Millî Halberleş
me Kontrol Teşkilatından izin almadan telsiz verici 
veya verici-alıcı cihazlarını alan ve satan veya devre
den ve devralanlar 'bir yıldan üç yıla kadar hapis ce
zasına ve cihazların müsaderesine; 

30 ncu Maddenin (b) bendinde belirtilen telisiz 
alıcı cihazlarını izin almadan alan ve satan veya dev
reden ve devralanlar onlbinı liradan otuz Ibin liraya 
kadar ağır para cezasına ve cihazların müsaderesine; 

Yukarıdaki fiilleri dış veya iç 'güvenliğin söz ko
nusu olduğu olağanüstü hallerde, Sıkıyönetim süresin
ce veya savaşta işleyenler yukarıdaki fıkralarda ya
zılı cezaların hir misli fazla hapis veya ağır para ce
zasına ve cihazların müsaderesine; 

i) 35 nci Maddenin ikinci fıkrasında 'belirtilen 
mecburiyetlere uymayan her türlü alıcı, verici, verici-
alıeı telsiz cihazı ithal veya imal edenler iki aydan altı 
aya kadar hapis ve üç bin liradan on 'bin liraya ka-
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(Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve fckân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kalbui Etniği M'etin) 

d) Q£ ncı madldede 'belirtildiği şekilde teMz alıcı, 
verici, verici-alıcı cihazlarının çalıştırılmasının durdu-
ruümasıııa veya kısıtlanmasına ilişkin MM Haberleşme 
Kontrol Teşkilatının duyurusuna uymayan verici veya 
verici-alıcı cihazı işletenler beş yıldan on yıla kadar 
ağır hapis cezasına; 

Milî Haberleşıme Kontrol Teşkilatnun duyurusuna 
rağmen cihazlarını çalıştırmaya devam eden sorum
lulardan kendilerine yapılan yazılı ikaza uymayan 
oîhaz işleticiler, yukarıdaki fılkrad'a belirtilen ceza
nın bir misli fazla ağır hapis cezasına ve cihazların 
müsaderesine, 

e) I2t8 nci umaıdlde hiü(klmıü!n!e göre Millî Bafoer-
leişme Komltmol Teşlkiiîla'bııaiin uyanışına rağmien beShiti-
•len stüröde ıgetfekilli tdcSblirlerâ ateayanılıar on beş ©iin-
Iden ülç aya kadar hapljs vaya üç biin liradan onlbeş 
Ibiin liraya kadar ağır para cezaisıinia; 

<f) 31 nci maddenin (b) bemlditıide yazılı telsiz 
alıcı cihazlarını ruıhlsaıt almadan bulunduranlar on 
biın liradan olbuz bin liraya kadar ağır para cezasına; 

'Duş veya iç güjvenlğio söz kjonuısu oilduiğu olağan
üstü haleıride, salkuyönietilm süresince veya savaş za-
ıntanıınlda bu fiiıffi işleyenler altı aydan iki yıla klakiiar 
hapis cezasına;, 

3il nci miaiddienin (lb) benldinlde. belirtilen telsüz alı
cı cihazlarının başjlda yere nakıli'nıde veya kaydının 
kapa'tıllmasıınlda 33 nCü madde hülkıüMerine uytma-
yanlkr üç bin liradan on bin liraya kaıdar ağır para 
cezaısııma; 

(h) 34 nıcü maldlde h'ülkimıüttei göre M:ilî HaberJeş-
ima Ktoniarol Teşkilatından izlim almadan teMız veıüci 
veya verici - alici cihazlarını aian, saltan veya delv-re-
dien vie devralanlar bir yılMan üç yıla. kadar hapis öe-
zalsına ve cihazlarını mülsaideresine;! 

3İ1 nci maddenin (b) bonldıilnıde befllirtiîıen telisiz alı
cı cihazlarını izün aynadan alan ve saltan veyla devre
den ve devralanlar onbln liradan otuz bin liraya ka
dar ağır para cezasına ve, cihazların müsaderesSne; 

YukWıdalkıi fiileri dış veya iç güvenlıiğin söz ko
nusu olduğu olağanüstü hailende, sıkıyönetim süre
since veya savaşta işleyenler yukarıdaki fıkraîarda ya
zılı cezaların bir miisfi fazla hapfe veya ağır para ce
zasına ve cihazların müsaderesine; 

i) 36 ncı maddenin ikinci fıkrasında, beEribilen 
mecburiyetlere uymayan her türlü alıcı, verici, veri
ci - aüıcı teisAz cihazı itöhal veya imal edenler iki ay
dan atı aya kadar hapis ve üç bin liradan on bin li-
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MADDE 32. — Fiilleri daha ağır bir suç oluştursa 
bile ayrıca bu Kanun 'hükümlerine aykırı hareket eden
ler, eylemleri ile Anayasa'da yeralan temel hak ve hür
riyetleri ideolojik amaçlarla, Devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğüne veya dil, ırk, sınıf, din ve 
mezthep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasa'da 
belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla 
işlenen suçlarla bunlara murtabıt suçları işlemeleri ha
linde, 311 nci maddede yazılı para cezası üç misli artırı
lır ve ayrıca üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve
rilir. Bu Kanunda belirtilen suçlar olağanüstü haller
de ve savaşta işlendiği takdirde cezalar bir misli artı
rılarak hüklmiolunur. 

MADDE 33 — Bu Kanun gereğince hükmedile
cek para cezaları Hazineye gelir kaydedilir. 

BOLUM - VI 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 34. — 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayı
lı Telsiz Kanunu, ek ve değişiklikleri, çeşitli Kanunla
rın telsiz 'kurma ve işletme yetkisi veren hükümleri 
ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kal
dırılmıştır. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

dar ağır para cezasına, 35 nci Maddenin üçüncü fık
rası hükümlerine uymayanlar üç bin liradan on bin 
liraya 'kadar ağır para cezasına; 

j) 36 nci maddeye göre telsiz tesislerinin yakın 
emniyetinin sağlanması ve muhafazası ile gizlilik: de
receli haberleşme (konularında gerekli emniyet tedbir
lerini almayanlar altı aydan üç yıla kadar hapis ve 
üç !bin liradan on >bin liraya kadar ağır para cezasına; 

Mahkûm edilirler. 

Yönetmelikler : 

MADDE 39. — Bu Kanunun uygulanmasına iliş
kin hususlar Uluslararası Anlaşmalarda gözönünde tu
tularak hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Yönetmelikler (bu kanunun yayım tarihinden itiba
ren altı ay içinde yürürlüğe -konulur. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 40. — 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sa
yılı Telsiz Kanunu, ek ve değişiklikleri, çeşitli Ka
nunların telsiz kurma ve işletme yetkisi veren hüküm
leri ve diğer kanunların teu Kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır. 
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Yönetmelikler : 

MADDE 39. — Bu Kanunun uygulanmıasına iliş
kin hususlar Uluslararası Anlaşmalar da gözönünde 
tutularak 'hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Yönetmelikler 'bu Kanunun yayım tarihinden iti
baren altı ay içinde yürürlüğe'konulur. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 40. — 9 Haairan 1937 Itarih ve 3322 sayılı 
Telsiz Kanunu, ek ve değişiklikleri, çeşitli Kanunların 
•telsiz kurma ve işletme yetkisi veren hükümleri ve di
ğer kanunların bu Kanuna, aykırı Mcümleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turiizm ve 
Tanıtma Komıisyonunun Kabul Btitliğli Metlin) 

raya kadar ağır para cezasına, 36 ncı maddenin üçün
cü fıkrası hükümlerine uymayanlar üç bin liradan, 
on bin Jiraya kadar ağır para cezasına; 

j) 37 nci maddeye göre telisiz' tesislerinin- yakın 
erartiyeröidîn sağlanması ve muhafazası ile gıiasJiMk de
receli ha)berüıe$me konularında gerekli emniyet ted-
ibirierM almayanılar afltı aydan üç yıla kadar hapis 
ve üç bini liradan on bin liraya, kadar ağır para ce
zasına; 

ıMahkûm edülür.' 

Yönetmelikler : 

MADDE 40. —' Adalet Komisyonunca 39 ncu 
maldde olarak kabul edilen meltün Komisyonumuzca 
40 ncı madde olarak aynen kabul! edıilitnâ§ltıLr, 

KcidırÜan Hükümler : 

MADDE 41. — 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sa
yılı Telsiz Kanunu, ek ve değişMiklerti, çeşMiı kanun
ların telsiz kurma ve işletme yetkisi veren hülkütalie-
ni ve diğer kanunıların bu kanuna aykırı hüMJmılleri 
yüalürîüfciten kaMırıfauşltır. 
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BÖLÜM - VII 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kuruluş Kanunlarının ver
diği yeltkiye göre telsiz (kullanma ve meriî usullere gö
re aldığı ruhsata istinaden veya ruhsatsız olarak her 
ne seferide olursa olsun telsiz (tesisatı kuran ve kulla
nan bütün kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler, 
Milî Haberleşme Kontrol Teşkilatı Kuruluş Kanu
nunda gösterilecek süre içinde gerekli belgelerle bir
likte Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatına başvura-
ratk durumlarını bu Kanun hükümlerine uyduracak
lardır. Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı, bu 'kuru
luşların durumlarını inceleyerek ve PTT imkânlarını 
gözönüne alarak ruhsatnamelerinin yenilenmesi veya 
iptali yoluna gider, 

GEÇlCl MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girişinden itibaren 6 ay içinde, Millî Haberleşme Kont
rol Teşkilatı Kuruluş Kanunu çıkarılarak Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı faaliyete geçirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Haberleşme Kont
rol Teşkilatı Kuruluş Kanunu ve ilgili yönetmelikler 
yürürlüğe girinceye ıkadar mevcut kanun hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 10 ncu maddede sözü edi
len amatör telsizcilere rrnonitloriflg sistemi kurulup ça
lışmaya başlayıncaya kadar ruhsat verilmez. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — iBu Kanunun yürürlüğe 
girişimden itibaren 3 ay içinde, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğince IMdllî Halberleşme Kontrol Teş
kilatı faaliyete geçirilir, 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kuruluş Kanunlarının 
verdiği yetkiye göre telsiz kullanma yürüdükteki usul
lere göre aldığı ruhsata istinaden veya ruhsatsız ola
rak her ne şekilde olursa olsun, telsiz tesisatı kuran 
ve kullanan ıbütün kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel-
kişilfer, Kanunla ilgili yönetmediklerin yayımı tarihin
den itibaren üç ay içinde gerekli ibelıgelerle birlikte Mil
lî Maberleşme Kontrol Teşkilatına başvurarak durum
larını bu Kanun Hükümlerine uygun hale getirirler. 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilâtı, bu kuruluşlarla 
durumlarını inceleyerek ve PTT imkânlarını gözönü-
ne alarak ruhsatnamıelerinin; yenilenmesi veya iptali 
yoluna gider. Bu konuda kamu kuruluşları arasında1 

çıkabilecek sorunlar Bakanlar Kurulu Karan ile çö
zümlenir. 

GEÇİCİ 'MADDE 3. — Bu kanun ile ilgili yönet-
melikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut kanun hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇlCl MADDE 4. — 19 ncu maddede sözü 
edilen amatör telsizcilere monitoring sistemi kurulup 
çalışmaya başlayıncaya kadar ruhsat verilmez. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 492 sayılı Harçlar Kanu
nunda, bu Kanun uyarınca alınacak harçlar ile ilgili 
değişiklikler yapılıncaya kadar 3222 sayılı Telsiz Ka
nununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 
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Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun' yürürlüğe gi
rişinden itibaren 3 ay içinde, Başbakanlıkça Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilattı faaliyete geçirilir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Kuruluş Kanunlarının 
-verdiği yetkiye göre telsiz kullananlar ile yürürlükte
ki usullere göre aldığı ruhsata isttinaden veya ruhsatsız 
alarak her ne şekilde olursa ollsun, telsiz tesisatı kuran 
ve kullanan bütün kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel
kişiler, Kanunla ilgili yönetmeliklerin yayını tarihin-
«den 'itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatına başvurarak du
rumlarını bu Kanun Hükümlerine uygun hale getirir
ler. Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı, bu kuruluş
ların durumlarını inceleyerek ve PTT imkânlarını 
gözöriüne alarak ruhsatnamelerinin yenilenmesi veya 
iptali yoluna gider. ıBu konuda kamu kuruluşları ara
sında çıkabilecek sorunlar Bakanlar Kurulu Karan ile 
•çiözümlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Adalet Komisyonunca 
•geçici madde olarak kalbiıl edilen metin, tasarının ge
çici maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 4. — Adalet Komisyonunca ge
çici madde olarak kalbul edilen metin, tasarının geçici 
maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul ediimiş-
ttir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Adalet Komisyonunca 
jgeçici madde olarak kabul edilen metin, tasarının ge
çici maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
«dilmiştir. 

Danışma Meclisi 

•(Bayındırlık, Ulaştırma, İkrar ve tykân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kaibul Ettiği Metlin) 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ediüknıişltir, 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kuauîuş kanunlarının 
verldliği yetkiye göre telisiz kullanan, yürürlükteki 
usullere göre aldığı ruhsata istinaden veya ruhsatsız 
olarak her nie şekilde olursa o&un telsiz tesisatı ku
ran ve kullanan bütün kamu kuruluşları, gerçek ve 
tüzeUkiişiler, kanunla ilSgSİ yönetömelikierin yayını ta-
«rlühindien itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle bir
likte M'Miî Haberleşme Kontrol Teşkilatına başvura-
ırak durulmlarını bu kanun hükümlerine uygun hale 
gdtirMer. 

Mili Haberleşme Kontrol Teşkilatı, bu kuruluş
ların durumlarını inceleyerek ve PTT imkanlarını 
gozönüne ajİarak ruhsatnamelerinin yenilenmesi ve
ya iptali yoluma gider. Bu konuda, kamu kuruluşları) 
arasjrtda çıkabilecek sorunlar Bakanlar Kurulu Ka
ran ile çözümlenk. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü 
maıddesü Komlisıyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 2Q nci madde de sözü 
edilen amatör telsizcilere monitör sistemi kurulup 
çalışmaya başlayıncaya kadar ruhsat verilmez. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 
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(Hükümetin Teklifi) 

•BÖLÜM - VIII 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 35. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 36. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Barbakan 
A, Ulusu 

Devlet Bak. - (Başbakan 
Yrd. 

Z, Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Darvlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. özal 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Haberleşme Kontrol 
Teşkilatı Genel Müdürlüğünün faaliyete *başladtığı 
yılın giderleri o ımaüî yılın Başbakanlık bütçesinden 
karşılanır. 

Yürürlük : 

MADDE 41. 
rüriüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 42. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

14.8.1981 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. I Öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Boyutken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
i?, Baturalp 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Turizm ve Tanıtma Bakam Jmar ve îskân Bakam 
/. Evliyaoğlu Dr. S. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S< Side 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Ş. Kocatopçu S„ Bingöl 

Köy îş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GBÇlOl MADDE 6. — Adalet Komisyonunca 
geçici madde olanak kabul edilen metin, tasarının ge
çici maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürüdük : 

MADDE 41. — Adalet Komisyonunca knıkbirinci 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının kırkbirinci 
maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mûştir. 

MADDE 42. — Adalet Komisyonunca kııfcfkinci 
madde olarak kabul edilen metin, tasarının kırkikinci 
maddesi olarak 'Komisyonumuzca aynen kabul edil-
tncşür. 

• * 
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I (Bayındırlık, ölaştıırma, îmar v« iskân, Turizm <ve 
I Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

OEÇÎCİ MADDE 6. — Mü! Haberleşme Kont
rol Genel Müdürlüğünün faaliyete başladığı yılın 
giderleri o malî yrlın Başbakanlik bütçesinden kar-

I şılamr. 

MADDE 42. — Adalet Krirnisyomraca 41 nci 
madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuz
ca 42 nci madde olarak aynen kabul edihrüjştir. 

MADDE 43. — Adalet Komisyonunca 42 nci 
madde olarak kabul edilen metin Komisyonumuzca 
43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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