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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Abdülbaki Cebeci, çeşitli yönleriyle ilaç sorunu; 
Abdullah Pulat Gözübüyük, Türkiyemizi, insan 

hakları Komisyonuna şikâyet tertibinden olan Fran
sa'nın Ma'dagaskar cinayetleri; 

Konularında gündem dışı konuşma yaptılar. 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanu

nu Tasarısının maddeleri ve tümü kabul edildi. 
Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nm, 
13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka
nun Teklifinin Gelen Kâğıtlardan Gündeme alına

rak öncelikle görüşülmesi onaylandı; Teklifin mad
deleri • ve tümü kabul edildi. 

Telsiz Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanarak maddeleri üzerinde bir süre gö
rüşüldü-

16 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son veril
di. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan! 

Başkan Vekili 
Mehmet PAMAK 

Kâtıip Üye 

KaftDer GENÇ 
Kâtip Üye 

imren AYKUT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 

Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hak
kında Kanunun 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ile 16.6.1964 Tarihli ve 477 
Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama 
Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanu
nun 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişti
rilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî 

Savunma, içişleri ve Dışişleri 'komisyonları rapor
ları. (1/131 - 1/427) (Raporun Başkanlığa geliş tari
hi : 9,6.1982) (S. Sayısı : 104'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 15.6.1982) 

2. — Veli ACAR Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/10) (Raporun Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.5.1982) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tari
hi : 15.6.1982) 

* • * 

BÎRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLtMYELt 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Daımışma Meclislimin sayın üyeleri; 106 ncı Birleşlmıi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Mahmut Nedim Bilgiç'in, XI'inci Millî Eği
tim Şurası konusunda gündem dışı konuşması. 

'BAŞKAN — Sayın Bilgiç'in gündem dışı bir ko
nuşma talebi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa . 
Ekte sunduğum konuşmamı Çarşamba oturumun

da, XI'inci Millî Eğitim Şurasıyla ilgili gündem dışı 
konuşmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgiç. 
M. NEDÎM BlLGlÇ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Geçtiğimiz hafta içinde Millî Eğitim Bakanlığın

ca XI'inci Millî Eğitim Şurası toplanmış, bu toplan
tıda öğretmen yetiştirme konusu esas alınmak sure
tiyle bir kısım millî eğitim meseleleri görüşülmüş ve 
Sayın Devlet Başkanımızın da ifade buyurdukları 
gibi, eğer kâğıt üzerinde kalmazsa çok güzel kararlar 
alınmıştır. 

Hepimizin bildiği gibi, Türk Millî Eğitiminin 
amacı; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
genel esaslar bölümünde, Türk Milletinin bütün 
fertlerini Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasa
nın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçili
ğine bağlı, Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, ma
nevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren millî birlik ve bütünlüğü sağlayan; ailesi
ni, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye ça
lışan; insan haklarına ve Türkiye Cumhuriyetine kar
şı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları dav
ranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek 
şeklinde belirlenmiş ve yine aynı kanunun 43 üncü 
maddesinde de; «Öğretmenlik, devletin, eğitim, öğ
retim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine 
alan özel bir ihtisas mesleğidir, öğretmenler bu gö
revlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler» 
denmektedir. Öğretmenlerimizin hasıl olması gerek
tiği bu şekilde gösterilmiştir. 

İşte esas mesele ve Türk Millî Eğitiminin bütün 
sıkıntısı, kanunlarla belirlenen bu ilke ve hedeflere 
yıllarca tam olarak uyulamamış olmasındandır ve 
hatta zaman zaman bu ilke ve hedeflere ters düşen 
ve millîlikten sapan bir eğitim sistemini uygulamak 
için özel çaba sarfedenlerin bulunmuş olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ama artık 12 Eylül Harekâtının getirmiş olduğu 
huzur ve güven ortamında hedefler belirlenmiştir. 
Bu hedef, eğitimde millîliktir. Yine yıllar önce büyük 
Atamızın da, 1924 yılında Samsun'da Muallimler 
Birliğinde yaptığı konuşmada; «Efendiler, terbiye ke
limesi yalnız olarak kullanıldığı zaman herkes kendi 
maksadına göre mana çıkarır. Ben, burada yeni Türk 
Cumhuriyetimizin yeni nesle vereceği terbiyenin mil
lî terbiye olduğunu kativetle ifade ediyorum» diye
rek, eğitimimizin millî olması gerektiğine işaret bu
yurmuş ve bu Bakanlığın adını da buna göre, Millî 
Eğitim Bakanlığı olarak koymuştur. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu hedefler esas alınarak Devletimizin teminatı 

olan gençlerimizi yetiştirmek ve millî eğitimimizin 
yeniden düzenlenmesi sırasında Türkiye'nin kültürel, 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçları tespit edilerek buna 
göre ve büyük Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği 
çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmayı mümkün kıla
cak yeterli sayıda ve kalitede teknisyen ve bilim ada
mı yetiştirmeli, eğitim planlaması daha ziyade mes
lekî ve teknik eğitime kaydırılmalıdır. Bu suretle hem 
toplumumuzun ihtiyaç duyduğu elemanlar yetişmiş 
olacak ve hem de genel bilgilerle liseyi bitiren genç
lerimizin üniversite kapılarındaki yığılmaları önlemiş 
olacaktır. 

Konuyu özetlersek; Millî Eğitim Bakanlığının gö
revi, toplumumuza Atatürk'çü, milliyetçi, devletini, 
milletini, yurdunu, tarihini, ailesini seven, manevî 
değerlere saygılı, her alanda bilim yapmaya hazır ve 
vine teknik ihtiyaçlara cevap verecek, tarihimizle 
bağımızı koparmadan ve aşırılığa kaçmadan yaşayan 
ve konuşulan dilimizi iyi bilen ve konuşan nesiller 
yetiştirmektir. 

Bunun için yapılması gereken çalışmalar şunlar 
olmalıdır : Eğitimimizi belirtilen amaca ulaştıracak 
kanunî düzenlemeleri süratle gerçekleştirmek; dağı
nık mevzuatı, gösterilen hedefler doğrultusunda bü
tünleştirmek. 

Bakanlığı, millî eğitim gerçeklerine ve gereklerine 
göre yeni teşkilatlanmaya götürmek ve yönetici kad-
rovu bu anlayışa göre düzenlemek. 

Okullarımızdaki ders müfredatlarını Temel Eği
tim Kanununun esasına uygun bir şekilde yeniden 
düzenlemek. 

Bu çalışmalarda en önemli unsur olacak öğret
menleri yetiştirmek ve mevcut öğretmenlerimizi bu 
çerçeve içinde hizmet içinde eğitmek. 
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Öğretmeni, içinde bulunduğu geçim sıkıntısından 
kurtarmak için, genelin dışında özel tedbirler almak. 

Değerli arkadaşlar; 
1 'Bu hedef ve esaslara uyulmadığı sürece ne kadar 
şura toplantısı yapılırsa yapılsın, bütün çalışmalar 
gayeye varmaktan uzak kalacak ve harcanan emek 
ve zaman boşa gidecektir. 

Cumhuriyetimizin sağlam esaslar üzerine yeniden 
kurulduğu bu dönemde kanaatimiz odur ki, Millî Eği
tim Bakanlığının çalışmaları bu gayeye istenilen öl
çüde yaklaşamamıştır. Çok iyi değerlendirilmesi ge
reken iki yıla yakın bir zaman amaca uygun bir şe
kilde kullanılamamıştır. 

Şöyle ki : Millî Eğitim Bakanlığınca bu süre için
de mevzuat düzenlemeleri .bitirilememiştir. 

Yeni müfredat ve ders programları ortaya kona
mamıştır-

Kadrolar yukarıdaki amaçlara uygun olarak dü-
zenlenememiştir. 

Temel mesele olan öğretmen yetiştirme meselesi 
daha yeni gündeme getirilmiştir. 

Bakanlıkça yapılan Türle Dili Yüksek Danışma 
Kurulu toplantısında yaşayan ve konuşulan Türkçeyi 
savunan konuşmacılar, Sayın Bakanın huzurların
da fikirlerini rahatça ortaya koyma imkânından 
mahrum bırakılmıştır ve bu toplantı, Millî Eğitim 
Temel Kanununun 10 uncu maddesinin belirlediği 
amaç ve hedeflere varmaktan uzaklaştırılmıştır. 

Bakanlığın resmî yazışmalarında, Tebliğler Demi
şinde ve genelgelerde hâlâ herkesin anlayamayacağı. 
ne olduğu belirsiz kelimeler sık sık kullanılır olma
ya devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Dileğimiz, Millî Eğitimimizin, 1739 'savıh Temel 
Eğitim Kanununun göstermiş olduğu, rrii'llî ihtiyaç ve 
hedeflere varacak bir düzeye, daha fazla gecikmeden 
getirilmesidir. 

Milletimizin bu yöndeki haklı arzusunu Yüce He
yetinizin takdirlerine en derin saygılarımla sunar, te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim' Sayın Bilgiç. 
Görüş bildirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığın

dan bir yetkili bulunmamaktadır. 

2. — M. Rahmi Karahasanoğlu'nun, dış ülkeler
den yurdumuza dönecek işçilerimiz konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Karahasanoğlu'nun gündem 
dışı konuşma talebi var, oıkutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dış Ülkelerden Yurdumuza dönecek işçilerimizle 

ilgili görüşlerimi açıklamak üzere 16 Haziran 1982 
Çarşamba günü saat 14.00'de gündem dışı konuş
mama müsaadelerinizi arz ederim. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karahasanoğıiü. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisimizin değerli üyeleri; 

Bugün 20 yıllıdan beri günceliğini korumakta olan 
bir konuyu izflinizile yüksek huzurlarınıza getlirmek 
liısitiyorum. 

19601ı yılların başlarında idii; Avrupa'dan, özel
likle Almanya'dan^ (işçi talepleri gelmeye başlamış
tı. Bunun üzerime, üşsiz olan kardeşlerimiz, yakın-
laranız ve pek çok vatandaşımız bu imkânı mem
nunlukla karşalamıış ve gurbet elerde çalışmaya git-
rriişlerdİ. Bu olaydan herkes, hepimiz ferahlık duy
muş ve mutlu olmuştuk. Çünkü, kardeşlerimiz kaza
nacak ve memleketlimize döviz göndereceklerdi. Da
ha önemüsi de, teknJik bilgi ve görgülerle mücehhez 
olarak bir gün vatanlarına döneceklerdi. Elbetteki bu 
kardeşlerimiz gurbet ellerde temelli kalmayacak ve 
kalamayacaklardı. O zaman hemen aklımıza şu soru 
geliiıyordu: Gurbete çalışmaya gliden bu vatandaşları
mız yurda dönünce paralanma ve bilgilerini değer-
Itend&rmefc ve aynı zamanda kendilerine iş sahası bul
maları için hazırlık yapmak gerekmez mi?.. 

Devlet güvencesinde büyük bir anonim şirket ku
rulmasını o zamanki ilgililere önermiştik; fakat ne 
yazık ki 20 sene evvelki bu önerimiz, belki de daha 
etkendir gibi bir görüşle dikkate alınmamış ve ko
nu kendi halli seyrine bırakılmıştır. 

Gerçi memleketsever işçüeriımizden bazı müteşeb
bisleri kendi aralarında şirketHeşerek memleketlerin
de, yörelerinde fabrika kurmaya, iş sahaları açmaya 
çaliışmışlarsa da, münferit, küçük ünitelerden ibaret 
olan bunların pek çoğu organizasyon ve güvence 
eksikliği nedeniyle gelişememiş ve beklenen randıma
nı verememişlerdir. 

Muhterem üyeler; 

20 sene evvel düşündüklerimiz geç olmakla 
beraber, bugün de geçerliliğini! aynen muhafaza et
mektedir. Şöyle k i : 

1 — Devletimizin iştiraki ve güvencesi altında 
kurulacak geniş kapsamlı bir anonim şirket teroihan 
dış ülkelerdeki işçilerimizin ortaklığına açık olma
lıdır. 

— 100 
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2 — Kamu ve özel sektör sanayii kuruluşlarımız 
da bugün artık memleketimizde ağır sanayin kurul
masına destekleyecek kapasite ve düzeye erişmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla, Anadolu'da ziraate elverişsiz 
vâsi sahalardan binisi seçilerek proje çalkamalarına 
öncülük verilmeli, bir yandan da ağır sanayide gerek
li yan kuruluşların tesisine hemen başlanmaladır ve 
ıdaha fazla zaman geçirmeden de ağır sanayiin teme
lli atuknaikdır. Şüphesiz en son teknolojik bilgi ve 
'deneyimlerin ışığı altında kurulacak bu ağır sanayi 
merkezi, yakın gelecekte yalınız Ortadoğu'nun değil, 
dünyanın sayılı merkezlerinden biri halime gelecektir. 
Her şeyden evvel buna içtenlikle inarmılmahdır. 

3 — Kurulacak fabrikalarda çalışmak isteyecek 
hissedar işçilerimize öncelik tanınmalıdır. Bununla ay
nı zamanda diş ülkelerdeki işçilerimiz, yabancı düş
manlığı yaratan çevreler karşısında eziklik duyma
dan, alından açık ve başlan dik, oradaki bütün yasal 
haklara da almaş olarak güvenceyle yurtlanma dönme 
hazırlıklarına başlayacaklardır ve böylece dövizleriyle 
bilgileriyle Atatürk Türkiye'sinin güçlenmesine ve yü
celmesine gururla katılacak, katkıda bulunacaklardır. 

Pek değerli arkadaşlarım; 
Bunları nasıl ve kimin yaptıracağını mı merak 

ediyorsunuz?.. Arz edeyim : 
Bunun müjdesini 11 Hazüran 1982 günü Sayın 

Başbakanımız Almanya'dan dönerken vermişüeridlir. 
Şahsen ve eminim kj, sizlerin ve bütünı milletimizin 
yıllarca beklediği bu mutlu haber şudur : Özellikle 
işçi soruınlaramuzla meşgul olacak ve bizzat Başba-
kansımıızın Başkanlığında kurulmuş olan İşçi Sorun
lara Yüksek Koordinasyon Kuruludur. Bu, Türk Mil
leti için gerçekten çok mutlu bir haber ve mutlu bir 
olaydSır. 

Şimdi Sayın Devlet Başkanımızın şu sözlerini tek
rarlayarak Değerli Başbakanımıza sesleniyorum : «Za
rarın neresinden dönülürse kârdır,» Sayın Ulusu; Baş
kam olduğunuz İşçi Sorunları Yüksek Koordinasyon 
Kurulunu hemen toplayınız ve yukanda arz ettiğim 
hususları karara bağlayınız. Bunda mutlaka başanya 
ulaşılacağına inanınız ve güveniniz. Zira, Atatürk di

yor ki; «Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zeki
dir, onunla başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. 

Pek muhterem üyeler; 
Sözlerimi bitirirken Hükümetimize başarılar, bü

yük milletime mutluluklar diliyor, Yüce Meclisimizi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan-
oğlu. 

Görüş bildirmek üzere Çalışma Bakanlığından bir 
yetkili bulunmamaktadır. 

Her iki gündem dışı konuşma metni ilgili Bakan
lıklara gönderilecektir. 

3. — Halil Akaydın'm hastalığı nedeniyle 22.3.1982 
tarihinden itibaren 95 gün müddetle izinli sayılması 
ve bu süreye ait aylık ve ödeneklerinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. ' 

iBAŞKAN — Sayın Danışma Meclisi BaŞkanımızıın 
bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
iDanışma Meclisi Üyesi Halil Akaydın'ın hasta

lığı nedeniyle 22.3.1982 tarihinden itibaren (95) gün 
müddetle izinli sayılması ve bu süreye ait aylık ve 
ödeneklerinin verilmesi hususunun İçtüzüğün 95 ve 97 
nci maddeleri uyarınca Genel Kurula arzı, Başkan
lık Divanının 10 Haziran 1982 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisi Üyemiz Halil Akaydın'ın rahat- ı 

sizliği sebebiyle 95 gün izinli sayılması hususunu, Tü
züğümüzün 95 inci maddesi gereğince oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yine aynı şekilde, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesi 
gereğince, bu süreye ait aylık ve ödeneklerinin veril-, 
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 101 — 
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V. — GÖRÜ 

1. — Telsiz Kanunu Tasarısı ve Adalet, Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/117) (S. Sayısı: 131) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve tek
lifleriyle ilgili bölümüne geçiyoruz. 

Telsiz Kanunu Tasarısı ve Adalet, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Bayındırlık,.Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun ve Hükümet yetkilisinin veya 
yetkililerinin yerini almasını rica ediyorum. 

Hükümet temsilcilerinin yetki belgesini okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Telsiz Kanun Tasarısının Danışma Meclisi Genel 

Kurulunda yapılacak görüşmesinde Bakanlığımızı aşa
ğıda adları yazılı yetkililerimizin temsil etmeleri uy
gun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa A. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 
Hasan YUMUK (Müsteşar) 
İhsan PEKEL (Genel Sekreter) 
Ertuğrul AYDEMİR (Birinci Hukuk Müşaviri) 
Mustafa BAYRAM (PTT Genel Müdür Yardımcı

sı) 
Ferit ARPACI (PTT Genel Müdürlüğü Telgraf 

ve Telefon Dairesi Başkanı) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bahis konusu Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi 

üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Kantarcıoğlu'nun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
3 üncü madde üzerinde söz istemiştim, Başkanlık 

Divanı göremedi. Zaman geçti. Bu bakımdan gereksiz; 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Komisyon, görüşmeler üzerinde; buyurun Sayın 

Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; 

(1) 131 S. Sayılı Basmayazı 14.6.1982 tarihli 105 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

ŞULEN İŞLER 

Geçen Birleşimde Telsiz Yasası üzerinde Yüce 
Meclisin sayın üyelerinin bilhassa 4 üncü madde ve 
müteakip maddelerinde ileri sürdükleri hususları Ko
misyonumuz dün yeniden toplanarak incelemiştir ve 
Yasanın Yüce Meclisin sayın üyelerinin katkısıyla ül
ke için çok daha yararlı ve düzenli bir şekilde çık
masını amaç eden Komisyonumuz, bu konuda gerek
li düzenlemeleri yapmış ve buna göre Sayın Başkan
lığa iki önerge takdim etmiş bulunuyoruz. 

4 üncü madde Kanun kapsamından çıkartılmış ve 
bunun yerine yeni bir madde teklif edilmiştir. 

Genel olarak kısaca arz ediyorum : 
5 inci madde aynen muhafaza edilmiştir. 6 ncı 

madde Komisyonumuz metninden çıkarılmış; 7 nci 
madde 6 ncı madde olarak ikame edilmiştir. 

Ayrıca, 7 nci madde olarak da yeni bir madde 
vazedilmiştir. 

Bu konuda Sayın Başkanlığa önergelerimiz arz 
edilmiştir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Komisyon Sözcümüz Sayın Fırat, Tasarının 4 üncü 

maddesinin geri alındığını ve onun yerine yeni bir 
madde getirildiğini ifade etmektedir. 

Bu maddeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Telsiz Kanunu Tasarısının İkinci Bölümde yer 
alan «Kuruluş» ve onu takip eden 4 üncü maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
«Teşkilat : 
Madde 4. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkila

tı, Haberleşme Yüksek Kurulu, Millî Haberleşme Ge
nel Müdürlüğü ve Monitör Teşkilatından meydana 
gelir.» 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma 
Komisyonu Başkanı 

(«Nereye bağlı?...» sesleri.) 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın Fırat, lütfen teşrif edin veyahut mikrofon

dan söyleyin. 
Arkadaşlarımızdan bir tanesi lütfen sualini tevcih 

buyursunlar Komisyona. Buyurun efendim, bir sual 
varsa, lütfen... 
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Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, eski maddede 

«Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı Kurulmuştur» 
diyor ve «Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
bağlıdır» deniyor. Halbuki, yeni tedvin edilen maddede 
bağlı olduğu yer zanmıedliyorum gösterilmemiş. Aca
ba başka maddede mi bunu tespit etmişlerdir?... Bu
nun cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 

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

4 üncü madde eskiden «Kuruluş» maddesi idi. Bu 
çıkarılmış, «Teşkilat» maddesi konmuştur. 

Bu maddede Mıillî Haberleşme Kontrol Teşkilatı
nın hangi birimlerden oluştuğu belirtilmektedir : 
«Haberleşme Yüksek Kurulu, Millî Haberleşme Ge
nel Müdürlüğü ve Monitör Teşkilatından meydana ge
lir.» Bunların nerelere bağlı olduğu ileriki mad
delerde gelecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplanmıştır. 
4 üncü madde üzerinde Hükümetin görüşünü ri

ca ediyorum; yeni şekline iştirak edilip edilmediğini 
öğrenmek istiyorum?... 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Sayın Başkanım, Komisyonun gö
rüşüne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Komisyon yeni bir metin getirmiştir ve bu metne 

Hükümet katılmaktadır. 
Metin üzerinde söz almak isteyen?... Buyurun Sa

yın Kurtoğlu. 
NECİP BİLGE — Lütfen bir daha okur musu

nuz efendim?... 
BAŞKAN — Hay hay efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, 4 üncü mad
denin Tasarıdaki metni tamamen değiştirilmiş ve Ta
sarıdaki 5 inci madde 4 üncü madde haline getirilmiştir 
ve 4 üncü maddede derpiş edilen hususlar atfedilmiş-
tir. Soruyoruz; «Başka maddeye aktarıldı» diyorlar. 
Tahmin ederim bu maddeyi reye sunarken, müspet ve
ya menfî rey veren arkadaşlar şuurlu şekilde rey vere
meyeceklerdir. Çünkü müteakip maddeye geçildiği za
man çok muhtemeldir ki, tekriri müzakere lüzumu hâ
sıl olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
(Buyurun Sayın Banaz. 
REMZİ 'BANAZ — Yapılan değişikliklerin ta

mamı 'bize basılı olarak verilsin, ondan sonra mü
zakerelere devam edilmesini istiyorum. 

'BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Fırat. 
'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkanımı; 

Müsaade ederseniz izalh edeyim : Değişiklikleri! 
tümüyle vermeye dmıkân yok. Çok cüzi ve şu muh
teva içerisinde vardır; yer değişikliği yapılmıştır., o 
'kadar. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Ibu yeni madlde-
yi ben ibir defa daha okutayım; arkasından da Sayın 
Fırat'a tekrar geniş sekilide açıklama imkânı vereyim^ 
Böylece müzakerelere devam edelim, 

Yenıi maddeyi tekrar okutuyorum efendim : 
itfKomisyonun 4 üncü madde teklifi yeniden okun

du.) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Dalha önce metinde yeralan 4, 5, 6 ve 7 nci mad
deler üzerinde (bazı yer değişiklikleri yapılmıştın 

5 inci madde, Sayın Kurtoğlu'nun söylediği g!Übi 
4 üncü maldde yerine alınmamıştır, aynen (bırakıl
mıştır. 4 üncü madde yerine, dalha önceki meıtiindfe 
arz ettiğimiz 6 ncı madde alınmıştır. 4 üncü madde 
takdim tehir yapılarak ve ıhiyerarşik düzene bağlı 
kalınarak, 7 nci madde olarak tanzim edilmiş ve eski 
metmkkM 7 nci maldde de 6 ncı madde olarak alın
mıştır. Büitiün değişiklik bundan ibarettir, yeni bir şey 
getiritmiemiştir. 

Yalnız dalha, eVvel münakaşa, mevzuu olan «... teş
kilatı kurulmuştur.» talbiri «Millî Halberleşme Kontrol 
Genel Müldürlüğü kurulmuştur.» olarak sayın üyele
rin ıgoriişüne paralel 'düzenlenmiştir. 

ıBütün değişiklik bundan İbarettir. Teşekkür ederim., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın ©aınaz, 4 üncü madde üzerinde eslki rnetne 

dayalı bir önergeniz var. 
REMİZİ BANAZ — Efendim onu geri alıyorum, 

7 noi madde geldiğinde... 
BAŞKAN — Geldiğinde ıgörüşecekisiniz?.. 
REMZİ BANAZ — 7 nci madde geldiği zaman 

aynı önergeyi vereceğim efendim. 
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BAŞKAN — Ben size gönder/iyorum, gerekli dü
zenlemeyi lütfen yapınız önerge üzerinde. 

Sayın üyeler, 4 üncü maddeyi tekrar okutarak, oyu
nuza sunacağım. 

(Komisyonun 4 üncü madde teklifi yeniden okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
iSayrn Fırat'ın da ifade ettikleri gibi, 6 mcı nıadde 

4 üncü madde olarak takdim edilmektedir. 
!Bu maddeyi oyunuza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Ka'bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Madde 5, okutuyorum* 
Görev : 
MADDE 5. — Milli Haberleşme Kontrol Teşki

latının görevleri şunlardır : 
a) Devlet adına telsiz tekelini uygulamak, 
Ib) Türkiye'nin halberleşme politikasının hedef 

ve 'ilkelerimin tespiti, ibu alandaki yatamların yönlen
dirilmesi konularında Bakamlar Kuruluna yardımcı ol
mak, 

c) Bakanlar Kurulunca kalbul edilen ilke ve he-
defler doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı ile 
koordüneli olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlan 
hazırlamıak, 

d) (Muhtelif hakanlıkların halberleşme politikası 
ile ilgili faaSiyetfer'inde koordinasyonu temin etmek, 
tavsiyelerde (bulunmak, 

e) Her türlü haherîeşrne sistemi ile ilgili standartta 
lan tespit ve Balkanlar Kurulunca çıkarılan yönetme
liklerle ilan etmek ve sistemlerim Ibu standartlara uy
gunluğunu gözetmek, 

If) Tdekomünıikasyom ve elektronik endüstrisi 
alanlarındaki araştırmacı kuruluşlarla işlbirliği yapa
rak gelişmelerıi taklip etmek ve tavsi yelerde (bulunmak, 

ıg) 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 Balkanlar Kuruluna veya ilgili ba
kanlıklara yardımcı olmak, 

Ih) Telsiz haberleşmesini Millî Güvenlik, teknik 
ve işletme (bakımından düzenlemek, kontrol etmek ve 
konu ile ilgili işlemleri yürütmek, 

i) 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, 

j) 697 sayılı «Ulaştırma ve Haberleşme Hizmet
lerimin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle 
yürütüleceğine Dair Kanun» un haberleşme hizmet
leri ile ilgili hükümlerinin yürütülmesine yardımcı 
olmak, ıbu 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 dalhi her türlü teknik ve idarî işlemi 
yapmak, 

(BAŞKAN — 5 inci maJdde üzerinde söz almak is
teyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Bir önerge var 5 inci madde ile ilgili, okutuyorum. 
(Başkanlık Divanına 

5 inci maddenin (b) ve (c) fıkralarının birleştiri
lerek aşağıdaki biçimde kaleme alınmasını arz ederim. 

Tülay ÖNEY 
«Türkiye'nin hıalberleşme politikasının hedef ve il

kelerinin tespiti ve 'bu, alandaki yatırımların yönlendi
rilmesi konularımda Devlet Planlama Teşkilatı ile iş
lbirliği içimde kısa, orta ve uzun vadeli planlan hazır
layarak Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak.» 

BAŞKAN — Sayın Öney, önergeniz üzerinde bir 
açıklama yapacak mısınız?.. 

TÜLAY ÖNEY — Evet Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Buyurun (Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında verdiğim önerge Kanun Tasarısında ve Ko

misyonumuzun formüle ettiği metinde çok temel bir 
değişiklik öngörmemektedir. Ne varki, Komisyonumu
zun 'belirlediği sistem içinde, normal ekonomideki dü
zenlenen sisteme uymayan ıbir takdim tehir hadisesi 
gözüme çarpmıştır. O da şudur 'V 

((b) fıkrası «Türkiye'min Ihalberleşme politikasının 
hedef ve ilkelerimin tespiti, ıbu alandaki yatırımların 
yönlendirilmesi konularında Bakanlar Kuruluna yar
dımcı olmalk» der. 

Kurulmuş olan herthanlgi Ibir teşkilatın yatırımların 
yönlendirilmesi 'konusunda( üstelik sadece kendisini il
gilendiren yatırımların yönlendirilmesi konusunda) di
rekt olarak Balkanlar Kuruluna Ibir tavsiyede veyahutta 
bir öncelik tespitinde (bulunup da tavsiyeler yapması, 
planlı ekonomi dönemi içimde tam, direkt ilişkisi olma
yan Ibir ıdurumdur. 

Nitekim, meri Anayasamızın 41 inci maddesi, ya
tırımları toplum yararının 'gerektirdiği önceliklere yö
neltmek Devlet Planlama Teşkilatının görevidir, de
miştir, 
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Dolaylısıyla, ülkedeki kamu 'yatırımlarında öncelik
lerin tespiti sıralanmasının yapılması, aslında Devlet 
Planlama Teşkilatınca yapılır. Kurulmuş 'bulunan bü
tün kamu kuruluşları kendi yatırım ive önceliklerini 
Devlet Planlama Teşkilatına projeleri ile 'birlikte gön
derirler, burada yapılan mıüzalkereller sonucunda, ku
ruluşla birikte yapılan müzakereler 'sonucunda ıbeli 
öncelikler saptanır ve programa buna göre alınır. El
bette bunun Bakanlar Kurulunca tasdiki zorunludur. 
Yıllık programlar ıBakanlar Kurulunun tasdiki ile or
taya çıkacaktır. 

Demek istediğini, Planlama Teşkilatı ile işbirliği 
içinde kamu kuruluşları bu yatırımlarının önceliklerinıi 
tespit eder, sonunda da Bakanlar Kurulunun tasvibine 
ve tasdikine arz olunur. 

Ben, o nedenle <b) ve (c) fıkralarının birleştirilerek, 
mevcut düzen ne ise ona uygun ıbdr biçimde kaleme 
alınmış olmasını sağlamak için bu önergeyi verdim. 

Takdir Yüce Kurullünuzundür, Teşekkür ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, îiMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

ı(b) fıkrasında doğrudan doğruya politikanın ve il
kelerin tespitti (hususlarında Bakanlar Kuruluna yar
dımcı olmak varıdır. Ancak, Bakanlar Kurulu politi
kanın ve ülkelerin tespitinden sonra tatbikat safihasın
da plan (c) fıkrasına geçmiş oluyor; «... Devlet Plan
lama Teşkilatı ile koordineli olarak kısa, orta ve uzun 
vadeli planları hazırlamak,» Yani, burada iki safha 
vardır : Birincisi, ilke ve hedeflerin IBakanlar Kurulun
ca tespit edilmesinden önce, Balkanlar Kuruluna yar
dımcı olmak. İlke ve hedeflenin tespitinden sonra da 
yatırımlarda Devlet Planlama Teşkilatı ile Ikoordiineli 
şeMÜie çalışmak meczulbahisitıir. Biz de takdim tehir 
bunun için yapmadık. Sıra böyle geliyor. Ancak, Sa
yın Öney'in önerisi ile 'bunun arasında bir fark göre
miyoruz. Karar Yüce Kurulundur. 

Teşekkür ederim. 
İBAŞKAN — Hükümetlin görüşünü rica eütiyorum 

önerge üzerinde?.. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN YUMUK — Komisyonun görüşüne aynen katılı
yoruz Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, yanlış anlamadımsa önergenin aleyhin

de değil, önergeyi Genel Kurulun takdirine bırakıyor
sunuz.... 

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

BAŞKAN — Sayın Öney'in önergesini tekrar oku
tarak oyunuza sunacağım. 

(Tülay Öney'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon takdire bı

rakmakla beraber önergeye katıldığını sarahaten ifa
de etmemiştir. 

Bu itibarla, önergenin nazarı dikkate alınıp alın
maması hususunu oyunuza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Fırat, Komisyon olarak filhal katılıyor ise
niz tekrar katı surette oylamak isterim. Dikkate alın
mak üzere oyladık ve dikkate alınması kabul edil
miş durumdadır. Tekrar Komisyonunuzda müzakere 
edilecek ise, dikkate alınması ile iktifa edelim ve Ko
misyonda müzakere mevzuu yapınız. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Evet efendim; mü
zakere edelim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. Madde önerge ile birlikte, bu şekilde Ko
misyonunuza gitmektedir. 

Şimdi Tasarıdaki madde 7*yi madde 6 olarak oku
tuyorum : 

Haberleşme Yüksek Kurulu : 
MADDE 6. — Haberleşme Yüksek Kurulu; Mil

lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Genelkurmay 
Muhabere Elektronik Başkanı, İçişleri, 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 ife 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. 

BAŞKAN — Bir tereddüdü izale için tekrar ifade 
ediyorum : Tasarıdaki 7 nci madde 6 ncı madde ha
line dönmüştür. 
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Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Buyurun Sayın Banaz. 

REMZÎ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Komisyonca 6 ncı madde olarak önerilen 7 nci 
madde, teşkilatın yapısı ile ilgilidir. 7 nci madde ola
rak Komisyonun teklif ettiği husus ise, Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı kamu tüzelki
şiliğine sahip bir teşkilatın kurulmasından bahsetmek
tedir. 

Önce, kuruluşun bağlılık yerinin belirlenmesi ve 
yapının ondan sonra görüşülmesi gerekmektedir. Ku
ruluşun bağlılık yeri belirlenmeden bu yapının karara 
bağlanmasının sakıncalı sonuçlar doğuracağı kanaatin
deyim. O nedenle bir önergem vardır. 

Komisyonun 7 nci madde olarak önerdiği madde
nin 6 ncı maddeden önce görüşülmesini tasviplerinize 
sunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is

teyen başka üyemiz?.. Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

Bu maddede benim nazarı dikkatimi celbeden bir 
husus vardır; «Haberleşme Yüksek Kurulu; Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri, Genelkurmay Muha
bere Elektronik Başkanı, İçişleri, Maliye...» şeklinde 
devam ediyor birinci fıkra. 

İkinci fıkrasında ise, «Haberleşme Yüksek Ku
ruluna, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Baş
kanlık eder.» deniyor. 

Bu, Millî Güvenlik Kurulu diye tesmiye ettiğimiz 
müessese, bilindiği üzere 1961 Anayasasında mev
cut bir kuruluştur. Şimdi halen yapılmakta olan Ana
yasada bu müessese yer alacak mıdır, almayacak mı
dır, bunu bilmiyoruz. Şayet, Anayasanın yapısı itiba
riyle buna lüzum görülmez ise (Ki, ihtimal dahilin
dedir; olabilir de olmayabilir de) o takdirde bu mad
de işlemez hale gelecektir, değiştirilmesi gerekecektir. 

Ben bu hususu yüksek nazarlarınıza sunmak iste
dim. 

Bir de son fıkrada, «Kurul en az yedi üye ile 
toplanır ve Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
karar alır.» deniyor. İkinci «Kurul» kelimesi bendeni
ze göre fazladır; «Kurul en az yedi üye ile toplanır 
ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır.» 
denebilir. Bunları arz etmek için huzurunuza gel
dim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Efendim, 

Sayın Banaz'ın teklifini destekliyorum. Şöyle ki : 
Bir defa, teşkilatın başı nedir, bağlılığı neresidir? 

Bu tespit edildikten sonra diğer organlarının müzake
resini yapmak lazım gelir. 

Onu arz etmek istedim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Banaz, bir de 7 nci madde ile ilgili öner

geniz var. 
REMZİ BANAZ — Efendim, 7 nci maddede de

ğişiklik önergemiz var. Bu belirlenmeden 6 ncı mad
denin görüşülmesi... 

BAŞKAN — Münferit olarak bana gönderdiğiniz 
bir önerge daha var.... 

REMZÎ BANAZ — Bu, 7 nıdi madde üzerindeki 
değişiklik önergesdidÜr 6 ncı maddemin 7 nci maddeden 
önce görüşülmesi, o önergenin görüşülmemesi anla
mına da gelir. O bakımdan, öncelikle 7 noi maddenin 
görüşülmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Anılıyorum; öncelikle 7 ncü madde
nin görüşülmesini talep ediyorsunuz. Evet. 

Bu madde üzeninde söz almak isteyen başka bir 
üyemiz?.. Yok. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir husus açık
lamak istiyorum efendim, izniniz olursa. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bu Kanun Tasarısıını daha başlangıçtan itübaren 
bazı istifhamlarla ele almış bulunuyoruz. Kusura 
bakmayın, madde dışana biraz çıkmak istiyorum; ama 
değişiklik falan değil, sadece açıklığa kavuşturulması! 
bakımımdan. 

Muhterem Hocamız, ikinci madde üzerinde görü
şülürken bir tenkitte bulunmuşlardı, «Telsiz tekeli» 
diye. Zamanlında bunu açıklamak istiyordum, o sıra
da imkân bulunmadı, Sayın Başlkanveklimizliın gü-
iüşleıiyle fcarşiaşıtum, o zaman Siyami Bey'e cevap 
veriyorlaırmış, o bakımdan bir yanlışlık oldu; sonra 
onun tahkikini yaptım efendim. 

Hocalarımız, liki hocamız da bu konunun üzerine 
takıldılar; kanun da bir nevi araştırmadır, araştırma-
mn amacı varsa, kanunun da amacı vardır, araştır
manın kapsamı varsa kanunun da kapsamı vardır, ka
nunun da kısıtlı yönleri vardır, araştırmanın da kı
sıtlı yönleri vardır. Bu bakımdan, oradaki tekel bö-

•— 106 — 



Danışma Meclisi B : 106 16 . 6 ,1982 O : 1 

jiümü araştırmannın kısıttı yönleridir. Hiç, teşkilat, 
bakımından bir mahzur yoktur, 2 nci madde yerinde 
idi, monte edildi. 

Bir üye arkadaşımızın içlimde bulunduğu teşkilatta 
da aynı görüş vardır; TODAlE'dedir. Sayın arkada
şımız Tutum; TODAlE, Türküye Ortadoğu Amme 
İdaresi Enstitüsü'dür; ama başındaki kişi genel mü
dürdür. Şu halde «teşkilat» denebilir. Devlet Plan
lama Teşkilatı'dır adı, DPT rumuzu ile gösterilir. 
Devlet Personel Dairesi'dir, DPP ile gösterilir; ama 
onun içerisinde daire başkanı vardır, onun içinde ilki 
tane personel heyet başkanı vardır, bir de genel sekrete
ri vardır. Şu halde, teşkilatlar bu şekildedir. Bu teşkilat 
da, bunlar gibi bir teşkilat. MllT vardır, Millet
lerarası İktisadî İşbirliği; genel sekreterliktir, ama ge
nel müdürdür başındaki kişi. Devlet Su İşleri vardır, 
«DSİ remziyle gösterilir» diye yazı vardır, Teşkilat 
Kanunlarında; ki teşkilattır. Arkadaşlarım biraz, 
«Acaba olur mu?» diye düşündüler; olur. Yalnız, 
4 üncü maddeyi hatalı kabul ettiğimiz için, (Mi, o sı
rada da ben söz almak istiyordum, acele oldu) şim
di haklı olarak Banaz, böyle bir durum ortaya getir
di ve altından kalkamayız bunun. 4 üncü maddede 
bunu tespit edemedikten sonra, şimdi yapmamız, 
düzeltmemiz mümkün değil. 

O halde, şöyle bir şey söylemek istiyorum; tek
riri müzakere kabilinden değil, açıklama bakımından, 
4 üncü madde eğer şöyle olsaydı: «Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine bağla, kamu tüzel kişi
liğine sahlip Haberleşme Yüksek Kurulu, Millî Ha
berleşme Genel Müdürlüğü i e Monitör Teşkilatım
dan meydana gelen bir Millî Haberleşme Kontrol 
Teşkilatı kurulmuştur. Teşkilatlın remzi (ki, bunları 
da yapmak ve göstermek zorundayız Kamumda) 
MHKT'dur», düye de parantez içerisinde böyle bir 
ibare yazmış olsaydık, bugün şu anda bu sıkıntıya 
düşmezdik. 

Eğer Komisyona yenliden bu madde ile ilgili ola
rak bir görüş bildirilir ve kabul ederlerse Hükümetle 
birlikte, bunu düzelttikten sonra diğer maddelere geç
memiz mümkün. 

Arz ederim.! 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
önümüzde, bir, Banaz'ın önergesi vardır; o iti

barla bunun üzerinde Komisyonun ve Hükümetin gö
rüşünü almak üzere okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Komisyonca 6 ncı madde olarak önerilen Telsiz 

Kanunu Tasarısının 7 nci maddesi, teşkilatın yapısı 

ile ilgilidir. 7nci madde olarak önerilen husus, teş
kilatın bağlılık yerini belirlemektedir. 7 nci madde 
ile ilgili değişiklik önergemiz vardır. Bağlılık yeri 
belirgin olmadan teşkilatım yapısının görüşülmesi sa
kıncalıdır. Teşkilatın bağlılık yerinin öncelikle belir
lenmesi için, 7 mdi maddemin önce görüşülmesi, daha 
sonra, 6 net maddenin görüşüimesliımd arz ederim. 

Remzi BANAZ 

BAŞKAN — Sayım Banaz, aynı zamanda bunun
la, 7 nci madde yerine 6 ncı madde olarak bunun 
konmasını isterseniz, zannediyorum daha isabetli ola
caktır. 

REMZİ BANAZ — Tabiî, olabilir efendim. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, Sayın Banaz'ın 

7 nci maddesini de okuyalım.: 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Telsiz Kanunu Tasarısının Komisyonca önerilen 

7 möi maddesinin, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu raporunda belirtilen gerekçeye uygum ola
rak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ederim. 

Remzi BANAZ 

Genel Müdürlük: 
MADDE 7. — Başbakanlığa bağlı, kamu tüzel 

küşiliğinıe sahip Millî Haberleşme Kontrol Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur. 

BAŞKAN — Tasarıda 6 ncı madde olarak okudu
ğumuz metnin, eskisi gibi 7 möi madde olarak kal
ması, onun yerime 6 ncı madde olarak, Sa
yın Banaz'ın teklif ettiği metnin konması talep edil
mektedir. 

Mutabıkız değil mi Sayım Bamaz, bu ifademde?.. 
REMZİ BANAZ — Evet Efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica edi

yorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayım Başkan, sayın 
üyeler; 

Geçen Birleşimde, bizim daha önce yaptığımız ve 
kendimize göre normal olarak düzenlediğimiz tertip 
tarzı, maalesef gene aynı şahıslar tarafından tenkit edi
lerek yemi yol gösterildi ve «böyle olsun» dendü, büz 
de ona uymaya çalıştık; ancak bu defa görüyorum 
ki, tekrar eski halime dönmek için bir gayret var. Bu, 
bizi doğrusu son derece üzdü. Çünkü Komisyon ola
rak biz, sayın üyelerin önergelerimin ışığı paralelinde 
hareket etmek istedik, ama şimdi tam tersine bir dö-
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nüş oluyor. Dolayısıyla, şu anıda 4 üncü madde geç
miştir; 4 üncü madde açıklıkla teşkilatım ne olduğu
nu ifade etmektedir. O halde 4 üncü maddedeki sı
rayı takip ederek, birimleri de izah etmek durumun
dayız ve biz de bunu yaptık. Haberleşme Yüksek 
Kurulu; Mlillî Haberleşme Kontrol Teşkilatının gö
revlerini sayıyoruz, Haberleşme Yüksek Kurulunu 
ondan sonraya alıyoruz, ondan sonra Genel Müdür
lüğü alıyoruz, sonra da Manlitör Teşkilatını alıyoruz. 
Yani 4 üncü maddeye paralel olarak diğer maddeleri 
düzenliyoruz. Bunun aksine bir tatbikat yapmak 
mümkün değil, aksi halde 4 üncü maddeyi değiştir
memiz gerekir. 

Çok rica ediyorum; Komisyona itimat buyurun 
ve bu sekilide sayın üyelerin oylarına istirham ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Verilen önergeler çerçevesinde Komisyonun getir
diği şekil, burada istediğimiz sonucu bize veremedi. 
Önergelerde özellikle 4 üncü maddede bu kuru
luşun nereye bağlı olduğunun tespiti esastı. Halbuki 
Komisyonun getirdiğinde bu tespit yok. Onu 7 nci 
madde diye bir madde hallinde getirmişler; ama ara
da bir 6 ncı madde var ve orada 6 ncı maddede 
«Bu kuruluşun başkanlığını yapacak olan, Millî Gü
venlik Kuruludur.» diyor. Dolayısıyla 6 ncı mad
deyi kabul ettik mli, bunun sonradan nereye bağlı 
olduğu hakkındaki 7 nci madde otomatikman ken
diliğinden çıkmış ölür ortaya; bağlanmış oluruz. Da
va burada. Sayım Sözcü bunu belirtmiyor, 

Bu itibarla, ya 4 üncü maddeyi düzenlerken so
nuna bir fıkra ile «Bu Kuruluş Başbakanlığa veya 
Millî Güvenlik Kuruluna bağlıdır,» diyecekti ve 
biz bunu burada halledecektik burada biri veya diğe
rini; ondan sonra da diğer maddeler otomatülkman 
kendiliğinden geçecekti. Eğer Başbakanlığa bağlana
cak idiyse, gayet tabiî 6 ocu maddedeki o hüküm de 
değişebilecekti. 

Binaenaleyh şimdi iş, bir oldu biıttiye getirilmiş 
gibti, evvela biz 6 ncı maddeyi Ikabul edip de Millî 
Güvenlik Kuruluna bunu bağlamayı, adeta bilme
yerek diyelim, kabul ettik mi, 7 nci madde de «Efen
dim kabul ettlimiz, nasıl olur da Başbakanlığa bağlar
sınız bunu? diye bize çıkışacaklardı. Bunun halledil
mesi için, Sayın Banaz'ın belirttiği gibi, önce, hatta 
mücerret olarak «Bu Kuruluş evvela nereye bağlıdır; 

bunun hakkında şuranın bir reyli ortaya çıksın, ondan 
sonra maddeler düzenlensin,» derim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erg/iınay. 
Komisyon olarak, buyurun Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

Kuruluş, doğrudan doğruya Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine bağlıdır. iBu, özelliği olan bir Ku
ruluştur. Bazı görevler vardır ki, özellik arz eder. 
Dolayısıyla, bundan Hükümet ve Komisyon olarak 
dönmemiz mümkün değildir. Yüce Kurulun takdiri
ne arz ediyorum. 

Biz bu önergeye katılmıyoruz efendim. Biz, bu 
IBaşbakanlığa bağlı olması önergesine katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Asım İğneciler, buyurun 
efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Erginay Hocamız, sanıyorum konuyu ye
terli derecede açıklığa kavuşturdu. 4 üncü maddenin 
ne olup olmadığı açık değil, bağlılık belli değil. Şim
di, Sayın Komisyon Sözcüsü diyor ki, «Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlıdır.» Halbuki 
biz burada böyle bir madde kabul etmedik. Bilmem 
yanlış mı soluyorum?.. Daha bir açıklığa kavuşma
dı. 

Şimdi gelelim; mademki »öz açıldı, konunun özel
liği hasebiyle Millî Güvenlik (Kurulu Genel Sekre
terliğine bağlanması keyfiyetine. İlgili Komisyon ol
mamız hasebiyle Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri 
Komisyonunda, bilhassa bu madde uzun uzun tartış
ma konusu oldu. Takdir buyurursunuz, bizim Ko
misyonumuz Millî ISavunma Komisyonu olması ha
sebiyle, bu işleri çok iyi bilen değerli komutanları
mız da bizimle beraber. 

ALİ DİKMEN — Bir kişi hariç, yani ben muha
lifim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Dikmen (özür 
diliyorum, zaten burada şerh var) hariç olmak üze^ 
re, diğer arkadaşlar mutabıktık. Şu şekilde mutaba
kata vardık; yani bu bir taraf meselesi değil de, ko
nu şudur: Biliyorsunuz, halen yürürlükte olan bir 
Anayasamız var. Bu Anayasanın 111 inci maddesi
nin 3 üncü fıkrasına göre, Millî Güvenlik Kurulu 
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Genel Sekreterliği ihdas edilmiştir ve bu da iştişari 
bir organ olarak kurulmuştur. 'Şimdi, böyle icrai fonk
siyonu Anayasada olmayan ve açıklıMa belirtilen 
bir müesseseye icrai bir görev vermek; hem bunlar 
Öyle görevlerdir ki, bakanlıkların üstünde görevlerdir, 
emredici görevlerdir, şu halde bunu Başbakanlığa 
bağlamaktan başka çare yoktur. 

Sayın arkadaşlar; 

Yeni bir Anayasa yapmaktayız. Bu Anayasada da 
zaten başkasını düşünmek yine mümkün olmayacak
tır. Çünkü, Iher devletin bir icrai unsuru vardır. Bu 
da; hükümetlerdir, Kabinedir. Binaenaleyh her şey, 
bu elle, bu organla işler ihale getirilir. Onun için, özel
liğine halel geleceğini sanmıyoruz, hizmetin özelli
ği elbette ki bakidir ve bunu da hepimiz idrak et
mekteyiz. Pek tabiidir ki, IMillî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliğinin son derece önemli görüşleri ve 
kararı olacaktır. IBaşbakanlık bu fonksiyonları icra 
ederken, elbette ki '1 inci "derecede ve hatta kesinkes 
onun görüşü ve tavsiyesi istikametinde karar vere
cektir; ama bir hukuk devletinde bir anayasa kuru
luşu içlinde hükümetin üstünde veya dışında mücer
ret bir kuruluş ihdas etmek suretiyle bir icrai fonk
siyon vermek kanımızca mümkün değildir. Çünkü, 
bugünün Anayasasının da, yarın hazırlayacağımız Ana
yasanın da başka türlü düşünmesi mümkün değildir. 

Bu itibarla; tabiî benim bu maruzatım ve açıkla
malarım, Başbakanlığa bağlanmasının hukukî neden
leri ve de zaruretidir. Aslında, şimdi usul bakımın
dan müzakeresini yaptığımız konuysa, evvela bağlı
lık konuşundur. Bunu lütfen halledelim, Sayın Ko
misyon da esas tavrını getirsin; yani 4 üncü maddey
le 7 noi maddeyi birleştirsin, Kuruluşun ne olup ne 
olmadığı kesin kesin Sayın Meclisçe anlaşılsın, on
dan sonra diğer organların (görevlerine bağlılığına 
veyahut ta teşkilatlanmasına geçelim. Maruzatım bu
dur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
©uyurun Sayın Başbuğ. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR İSKÂN, 

TURÎZİM, TANITMA KOMİSYONU ADINA 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

IBu, adı geçen Teşkilatın Başbakanlığa mı bağlan
ması yoksa IMillî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli
ğine mi bağlanması konusunda bir karara varmadan 
önce, bu Teşkilatın çalışmasını, görevlerini, icraatı

nı yakından tanımak lazım. Kısaca bu konuyu arz 
etmek istiyorum. 

Biz, telsiz kullanımını yaygınlaştırmak, genişlet
mek istiyoruz. IBu genişleme bir kontrolü gerektirir. 
Şayet bir kayıt olmazsa, bir kontrol olmazsa, evvela 
Silahlı Kuvvetlerin telsiz konuşması imkânsız hale 
gelir, ISonra Emniyet Teşkilatının konuşmaları im
kânsız ihale gelir, sonra da, zaten bu yaygınlaşan tel
sizlerin birbiriyle görüşmeleri imkânsız hale gelir. 
Şu halde, telsizlerin kullanılmasını yaygınlaştırırken, 
bunları bir kayda bağlamak lazım, bunları bir disip
line bağlamak lazım, frekanslarını tespit etmek la
zım, sınırlamak lazım ve buna göre de müsaadeleri 
vermek lazım. Bunları yaptıktan sonra bir de, verilen 
sınırlar içerisinde bu telsizler çalışıyor mu, çalışmıyor 
mu, ihlaller mi oluyor ve tabiî bu arada bir de tel
sizin hassas bir yönü var, millî emniyeti, yurt güven
liğini, gizli ve çok gizli konuları ifşa edecek konuş
malar, görüşmeler yapılıyor mu?.. 

Şu halde, bunları yapmak için bu teşkilatın bün
yesi içerisinde dinlenme telsizleri bulunacak, kestirme 
telsizleri bulunacak; kim ihlali yapıyorsa o tespit 
edilecek. Bu ihlali yapan telsiz nerede çalışıyorsa; 
hangi sokakta, hangi hanede, hangi odada çalışıyor
sa, yeri kestirilecek ve gidip oradan bu telsiz bulu
nacak, çıkarılacak ve hakkında gereki kanunî işlem 
yapılacak. Şu halde, bu Teşkilatın bünyesinde telsiz
ler ve kestirme cihazları olacak. Bu cihazları, bu kes
tirme aletlerini bugüne kadar kullanan personel Si
lahlı Kuvvetlerin büny es indedir. Bu Teşkilat, Silahlı 
Kuvvetlerin bünyesindeki bu elemanlardan geniş öl
çüde istifade edecektir. Bu maksatla alınan cihazla-
ların bakımı, onarımı, işletilmesi gene bir ihtisas işi; 
özellik arz eden bir hizmet olacaktır. ıBunun için de 
Silahlı Kuvvetlerin imkânlarından, bilgilerinden isti
fade etmeye gerek vardır. Evvela bu yönleriyle bu 
Teşkilat, Silahlı Kuvvetlere bağımlıdır. Şayet Başba
kanlığa bağlarsak, Başbakanlığın bünyesindeki bu 
Teşkilatın işlemesi mümkün değildir. Çünkü, Genel
kurmayla işbirliği yapılması gerekiyordu; bu işbirli
ğini Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük veya bir 
müsteşarlık yürütemez; ama Millî Güvenlik Sekre
terliği, ıgerek Sekreterin bizatihi kendisinin asker kö
kenli olması ve gerekse bünyesindeki karargâhın as
kerlerden meydana gelmiş olması nedeniyle, Genel
kurmayla daha yakın, daha sıkı işbirliği yapabilir ve 
oradan kendi bünyesine gerektiğinde gerektiği ka
dar bilgi, personel ve teknisyen aktarma imkânını bu
labilir. 
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Ayrıca, telsizlerin kontrolü konusu, doğrudan 
doğruya millî güvenlikle ve yurt içi güvenliğiyle ilgi
lidir. Çünkü, ihlaller daima olursa ya yurt dışına is
tihbaratın aktarılmasına hizmet edecektir veya yurt 
içinde kötü niyetlilerin kullanmasına hizmet edecek
tir veya bilerek - (bilmeyerek, demin arz ettiğim gi
bi, çok gizli konuların konuşulmasına vesile olacak
tır. Şu halde, bunlar da direkt olarak yurdun emni
yetiyle lilgilidlir. Millî Güvendik Genel Sekreterliği
nin de millî Güvenlikle, millî emniyetle ilgili olması 
nedeniyle, bu Teşkilatın bu yönleriyle Millî Güven
lik Genel Sekrterliğine bağlanmasında hudutsuz fay
dalar vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ, 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, UMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞIKİANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Baş
kan, bir hususu ilave etmek istiyorum. 

BALKAN — Buyurun Sayın Kuzuoğlu. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, lİMAfR VE İS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, 
Sayın Başbuğ'un sözlerine bir hususu ilave etmek 
'isterim, 

Türkiye'deki gerçek şudur: Hiçbir asker, sivil teş-
ikilaitta çalışmaz; fakat askerî teşkilatta sivil teşkilat 
çalışır. Burada sivil personel de olacağına göre, bu
nun başka yeri yoktur efendim. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, Sayın Banaz'ın teklifi iki noktayı 
kapsıyor. Sayın Banaz 6 nci madde, Teşkilatın bağ
lılık yerinin öncelikle tespitini istemektedir. Sonra, 
benim tespitime göre, 6 nci madde olarak bu Teşki
latın hangi makama bağlanması lazım geldiği hak
kında bir önerge vermiştir. 

'Bu itibarla, önce prensibini halletmek zarureti 
içindeyiz. Bu prensibe Komisyonun da katılacağını 
zannederim. 

(BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ IKIU0UOĞLU — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — • önce, Teşkilatın bağlılık yerinin 
tespiti zımnında, «6 nci maddenin tedvini, Teşkilatın 
bağlılık yerinin tespitine müteallik olsun» denir; (Sa
yın Banaz, bu önergenizle?.. 

REMZİ BANAZ — Evet. 
BAŞKAN — Bu itibarla, önergenizi bir daha 

okutuyorum; fakat biraz evvel izahına çalıştığım is
tikamette oylarınıza sunacağım. 

(Remzi Banaz'ın önergesi tekrar okundu). 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Teşkilatın bağlanacağı 

yer, gerek Adalet Komisyonu metninin 3 üncü, 
gerekse Komisyon metninin 4 üncü maddesinde gös
terilmiştir. Muhterem Komisyon bu bağlanacağı ye
ri, acaba başka bir maddede aldı mı? Onu bir açık
lasalar da ona göre hareket etsek. 

(BAŞKAN — Efendim, onu 7 nci maddede yapa
caklarını ifade ederler. 

RIFAT BAYAZIT — Yapacaklarını ifade etsin
ler, 

BAŞKAN — Sayın üyemiz, «(Öncelikle 6 nci 
lılık yerini tespit eden bir önergeleri de vardır. 

RIFAT BAYAZIT — O varsa, onu görüşelim, 
ondan sonra devam edelim. 

BAŞKAN — Sayın üyemiz, «Öncelikle 6 nci 
maddede bağlılık yerini tespit edelim, sonra Haber
leşme Yüksek Kuruluyla ilgili 7 nci maddeye geçe
lim; yani metindeki 7 nci maddeden evvel teşkilatın 
bağlılık yerini tespit eden bir madde kabul edelim». 
derler. Buna, zannediyorum. Komisyon da iştirak 
ediyor, iştirak ettikleri takdirde, bana verdikleri öner
gedeki «Madde 7» nin «Madde 6» olarak düzeltil
mesi görecektir. Bilahara Tasarıdaki 7 nci madde «7» 
olarak yerini alacaktır. 

Sayın Banaz'ın teklifine, teşkilatın bağlılık yeri
nin öncelikle tespitine müteallik hususa Komisyon ve 
zannediyorum Hükümet de katılıyor?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, 1>MAJR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Katılıyoruz efen-

j dim. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA-

[ SAN YUMUK — iBiz de katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu prensibi ön

celikle halledelim. 
Teşkilâtın bağlılık yerinin 6 inci madde olarak 

tespiti hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Banaz'ın «7 nci madde» diye ifade ettiği 
teklif, böylece 6 inci madde olmaktadır. Yine aynı 
şekilde, Komisyonun teklif ettiği metin, 7 nci madde 

I gene 6 inci madde olmaktadır. Her iki metni okutu-
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yorum, öncelikle (Sayın Komisyonun metnini oku
tuyorum: 

«Genel Müdürlük: 
Madde 6. — (Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre

terliğine bağlı, kamu tüzelkişiliğine sahip Millî Ha
berleşme ıKontrol Genel Müdürlüğü kurulmuştur.» 

BAŞKAN — «Madde 6» olarak Komisyonun 
önerdiği metin budur. 

Yine «Madde 6» olarak Sayın Banaz'ın önerdiği 
metni okutuyorum!: 

«Genel Müdürlük: 
Madde 6. — Başbakanlığa bağlı, kamu tüzelkişi

liğine sahip Millî Haberleşme Kontrol Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyonun önerdi
ği metin, «Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli
ğine bağlı, kamu tüzelkişiliğine sahip Millî Haberleş
me Kontrol Genel Müdürlüğü kurulmuştur.» şeklin
dedir. IBu itibarla, müsaade ederseniz bu yeni metin 
üzerinde müzakere açacağım, oylayacağım; bu ka
bul edildiği takdirde, ıSayın Banaz'ın önergesinin ge
çerliliği kalmayacaktır. 

IKAMBR GENÇ — Sayın Başkan, bir şeyi ha
tırlatmak işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun (Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Efendim, kabul ettiğimiz 2 
nci maddede bu Millî Haberleşme Kontrol Genel 
Müdürlüğünün ismini değiştirdik zannediyorum. Ora
da bu «Millî Haberleşme Kontrol Teşkilâtı» şeklin
de geçti. 

•BAŞKAN — Millî Haberleşme Kontrol Genel 
Müdürlüğü... 

'K1AMER GENÇ — Hayır, 2 nci maddede bu iba
rede bir değişiklik yapıldığını zannediyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Metnin önergelerle aldığı son şeklini Komisyonun 
takip etmesi gerekecek; onlardan rica edeyim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — 4 üncü maddenin 
başlığı zaten «Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı» 
dır. Bu Teşkilâttan hangi üniteler, birimler olduğunu 
ayrı ayrı... 

BAŞKAN — Efendim, sormak istediğimiz husus 
şu: Teşkilâtın ismi, Millî Haberleşme Kontrol Genel 
Müdürlüğü, değişti mi, değişmedi mi?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilâtı üç birimden oluşuyor: Millî Ha
berleşme Kontrol Genel Müdürlüğü var.. 

BAŞKAN — Teşkilata bağlı üç genel müdürlük 
var. Bunlardan bir tanesi Millî Haberleşme Kont
rol Genel Müdürlüğüdür ve değişmemiştir, böylece 
kalmıştır?.. 

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

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, o zaman ek
sik oluyor. «Teşkilât» olarak geçmesi lazım. Çünkü, 
2 nci maddede biz bunu değiştirince, bu defa 4 ün
cü maddeyle Komisyon.... 

BAŞKAN — Sayın Genç, şunu ifade ediyorlar: 
Teşkilat üç üniteden oluşmaktadır. Onlardan bir ta
nesinin nereye bağlı olduğunu gösteriyorsunuz, di
ğerlerini göstermiyorsunuz... 

Teşkilat bir hükmî şahsiyet değildir. Ne teşkila
tı?.. Ya genel müdürlük olacaktır veya buna müma
sil bir hükmî şahsiyet olacaktır. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bi
raz önce oyladığınız 4 üncü maddede Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatını, Yüce Meclis kabul etti: 
Millî Haberleşme Kontrol Teşkilâtı; Haberleşme 
Yüksek Kurulu, Millî Haberleşme Genel Müdürlüğü 
ve Monitör Teşkilatından meydana gelir. 

BAŞKAN — Efendim o zaman bu metni «Millî 
Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü»/ değil, «Millî 
Haberleşme Kontrol Teşkilâtı» olarak ifade etmeniz 
lazım; yalnız bir tanesini bağlamış oluyorsunuz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS 
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Evet efendim, teş
kilatı oraya bağlıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, o zaman lütfen o ibareyi ba
na aynen söyleyiniz, önergenizi ona göre değiştire
yim. «(Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı»; öyle mi
dir efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı. 
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BAŞKAN — «Genel* Müdürlüğü» yerine, «Teş
kilâtı» diyeceğiz... 

Sayın üyeler; 
Müsaade ederseniz, 20 dakika ara verelim ve bu

rada konunun gerçek hüviyetini tespit edelim. 

16 . 6 . 1982 O : 2 

ıSayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara verilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 15.30 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN : BaşkanvekM Fenni İSLİMYELİ 

KÂTtP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

ıBAŞKAN — Sayın üyeler; 106 neı BMeşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum, 

Telsiz Kanunu Taisarısı üzerindekii 'görüşmelere 
devanı ©diyoruz. 

Komisyon aJdııia Sayın Fırat buyurun. 

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

Özel yapısı olan 'bir Kanun Tasarısını ve İbik teş
kilatın kanununu huzurunuza getirdik. Özel yapıdaki 
'bu teşkilatın kuruluşunda da ve ibağh olduğu yerde 
de özelikler vardır. Hükümetin tekilfi hu yöndedir 
ve Komisyon olarak Hükümetin 'teklifi yönümde biz 
de Tasarıdaki diğer değişiklikleri yaparak huzurunu
za gelmiştik. 

Önce şunu bir dlalha 'izah etmekte ibüyülk yarar 
görüyorum : Buradaki Teşkilat, üç üniteden 'oluş
maktadır. Halberleşme Yüksek Kurulu, Mİlî Halber-
leşme Kontrol Genel Müdürlüğü ve Monitör Teşkila
tı. Bunun üçü, ıbizim nazarımızda ve gelen Yasada 
'bir teşkilat olarak öngörülmüştür. 

ıHalberleşme Yüksek Kurulu, Millî Halberleşme 
Kontrol Genel Müdürlüğünün üzerinde hir organdır, 
ancak özel yapısı dolayısıyla zihinlerde Ibazı karışık
lıklar meydana gelmiştir. Bu durumu izale etmek için, 
kısa müddet 'içerisinde, yanlış kararlar venimemesli 
içlin, biz bugün görüşülen maddeleri yarın sabahleyin 
Komisyonumuzda tekrar görüşerek, Yasanın tümü 

üzerinde 'de, 'bilgi arz etmeye ive yeniden gözden ge
çirmeye karar vermiş Ibutunuyoruz. 

Sayın üyelerin, ıbiMıasisa hu Yasa hakkında, teş
kilat hakkında, kuruluş hakkında görüşleri olan sa
yın üyelerin de Komisyonumuzda ıbulunmalarınıda 
büyük yarar görüyoruz. 

Bizim Ibugün bir eksikliğimiz, pazartesi günkü Bir
leşimde yalpılan görüşmelerin ışığı altında yapılan de
ğişiklikleri yeteri kadar Ibastırarak sayın üyelere da-
ğıtataaımış olmamız, Yasanın tümü hakkında tam bir 
fikir 'Vermemiş durumdadır. Ancalk, bu maddeleri ya
rın öğleden sonra yapılacak (birleşime yetiştireceğimi
zi ve yenliden gözden geçireceğimizi tahmin ediyo
rum; bunun için Sayın Başkanlıktan rica ediyo
rum, maddeleri yarın, Ibir daha görüşmek üzere ve 
sayın üyelerin de fikirlerini orada belirtmelerinde 
büyük yarar gördüğümüzü beMrtelerek geri verilme
sini huzurlarınızda rica ediyorum. 

Teşekkür ederim'. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Sayın Fırat, Tasarının 'gündemde 

kaflm'ası liçiln istediğiniz maddeleri (bana söyler ise
niz, o madldeleri size geri vereyim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANİTMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — 4,5,6, 7 nci mad
deler efendim. 

AKİF EtRGİNAY — Sayın IBaskanım, Tasarının 
'tümünü geri veriniz. 

İBAŞKAN — Tasarının tümünü vermem hainde 
gündemden çıkarma Ibahiîs konusu olacaktır. Yarınki 
gündemde Tasarının kailalbilmesi için 4, 5, 6, 7 nci1 
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mafddeferi Komisyona geri veriyoruz. 
İBu itiibarlaı Tasarıyı yarın görüşmek imıkânı hâsıl 

olacalkttır. 

2. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın - İlan 
i Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu 

Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/166) (M. G. K. Devir) (S. Sayısı : 140) 

.JBAŞKAN — Kanun teMiif ive tasarılarıyla ilgili 
SÜkünc! makJdtenik* smüzafceresıiıne başlıyoruz. 

tÜkmcıi maddede, 111.1961 Tadlhli ve H9İ5 Sayılı 
Basm - İlan Kurumu TeşlkliMne Dair Kanunun 5, 9 

• « *m^ • • 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni fSLİMYEU 

KÂTtP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
106 ncı Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 
Gündemimizin ikinci maddesi üzerindeki müzake

relerimize başlıyoruz; ancak Hükümet temsilcisi bu
lunmadığı için, bu Tasarı üzerindeki görüşmeleri mü
teakip celselere talik ediyoruz. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Yavuz • Altop'un 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Kar
ma Komisyonu Raporu. (3/149) (S. Sayısı : 139) 

BAŞKAN — Danışma Meclisi Üyesi Yavuz Al
top'un Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakan-

• • mm^ ı ı 
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ve tfö uncu maddeleriyle Geçici 3 üncü Madidesinint 
Değiştirilmesine İliilşkün Kanun Hükmünkie Kararna
me ve IMlillî Salvuınıma, içişleni ve Dışişleri KornıisycH 
nu Raporu bulunmaktadır-

Komisyonun ve Hükümetin yerini almasını rica 
ediyorum-

İSaym 'Bakanın yolda okluğu söyleniyor, tefcrari 
telefon etltiriyorum. 

Sayın üyeler; Hükümet temsilcilerinin gelmelerine 
ve toplantıda hazır bulunmalarına imkân vermek üze-ı 
re toplantıya 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 

lık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Ada
let Karma Komisyonu Raporu ile ilgili müzakerele
rimiz için Komisyon yerini almış bulunmaktadır; 
ancak Adalet Bakanlığından bir yetkili bulunmamak
tadır. Bu itibarla gündemimizin üçüncü maddesiyle 
ilgili müzakerelerimizi de müteakip celseye talik edi
yorum., 

Gündemimizde bir başka madde yoktur. Bu iti
barla 17 Haziran 1982 Perşembe günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.46 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

106 NCI BİRLEŞİM 

16 Haziran 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 
L — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Telsiz Kanunu Tasarısı ve Adalet, Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaş
tırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları. (1/117) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma 
tarihi : 1.6.1982) 

2. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın - İlan 
Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu 
Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/166) (M. G. K. Devir) (S. Sayısı : 140) (Dağıtma 
tarihi : 14.6,1982) 

3, — Danışma Meclisi Üyesi Yavuz Altop'un 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Kar
ma Komisyonu Raporu. (3/149) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1982) 


