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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
Mahmut Nedim Bilgiç, XI nci Millî Eğitim Şûra

sı; 
M. Rahmi Karahasanoğlu, dış ülkelerden yurdu

muza dönecek işçilerimiz konularında gündem dışı 
konuşma yaptılar. 

Halil Akaydın'ın hastalığı nedeniyle 22.3.1982 ta
rihinden itibaren 95 gün müddetle izinli sayılması ve 
bu süreye ait aylık ve ödeneklerinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Telsiz Kanunu Tasarısının maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldükten sonra Bayındırlık, Ulaştırma, 
imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
talebi üzerine Tasarının 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri geri 
verildi. 

2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın - ilan Kuru
mu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu Madde

leriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

Danışma Meclisi Üyesi Yavuz Altop'un Yasama 
Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komis
yonu Raporunun görüşülmesi, Hükümet Temsilcile
rinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle 
ertelendi. 

17 Haziran 1982 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 16.46'da son verildi. 

Fenni ÎSLİMYELİ 
Başkan 

Baştkaruvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Hüseyin Üye Hakkındaki ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/389) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1982) (Adalet 
Komisyonuna : 17.6.1982) 

-*•• m*9<i 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni ÎSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
107 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın üyeler; 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Sayın Başbakanı 

Mustafa Çağatay ve Bakanlar Kurulu Üyeleriyle, Fe

dere Devlet Meclisi üyelerinden müteşekkil bir He
yet Genel Kurulumuzda bulunmaktadırlar. Kendilerine 
hoşgeldiniz diyoruz; aramızda bulunmalarının mutlu
luğunu ve bahtiyarlığını duyuyoruz. (Sürekli alkışlar.) 
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IH. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

L, — Türk müteahhit ve işadamlarının karşılaş
tıkları sorunlara çözüm bulunması amacıyla görüşme
lerde bulunmak üzere Libya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'a, Ma
liye Bakam Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. 
(3/388) 

BAŞKAN — Devlet Başkanlığının tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türk müteahhit ve işadamlarının Libya'da karşı

laştıkları sorunlara bir çözüm bulunması amacıyla gö
rüşmelerde bulunmak üzere 13-17 Haziran 1982 tarih
leri arasında Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Ma
liye Bakanı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, Baş
bakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. —18 Haziran 1982 tarihinde OECD 2 numaralı 
Çalışma Grubu toplantısına katılmak üzere Fransa'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turgut Özal'a, Maliye Bakanı Kaya Erdem'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi. (3/386) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanlığının diğer bir 
tezkeresi var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yardım Programı çerçevesinde 18 Haziran 1982 

tarihinde Paris'te düzenlenecek OECD 2 numaralı Ça
lışma Grubu toplantısına katılmak üzere Fransa'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turgut Özal'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kaya Er
dem'in vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin tekldfi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Suudi Arabistan Kralının vefatı nedeniyle 

tazîyette bulunmak üzere 14-15 Haziran 1982 tarihleri 
arasında Cidde'ye gidecek olan Başbakan Bülend 
Ulusu'ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zey-
yad Baykara'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/387) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanlığının diğer bir 
tezkeresini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Suudi Arabistan Kralının vefatı nedeniyle tazîyette 

bulunmak üzere 14-15 Haziran 1982 tarihleri arasında 
Cidde'ye gidecek olan Başbakan Bülend Ulusu'nun 
dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili bölüme geçiyo

ruz. 

(1) 131 S. Sayılı Basmttyazı 14.6.1982 tarihli 105 
inci Birleşime ait tutanağın sonuna eklidir. 

Gündemimizin 1 inci maddesinde Telsiz Kanunu 
Tasarısı bulunmaktadır. 

Komisyonun ve Hükümet temsilcilerinin yerini al
malarını rica ediyorum. 

Telsiz Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak, Hükümet
ten yeni bir temsil belgesi gelmiştir, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Telsiz Kanunu Tasarısının bugüne kadar devam 

eden çalışmalarına iştirak eden, Genelkurmay Başkan
lığı Elektronik Dairesi Başkanı Tümgeneral Lütfü 
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Sel'in, Danışma Meclisindeki görüşmeler sırasında 
Hükümeti temsil eden yetkililer arasına katılacağın» 
bilgilerinize arz ederim. 

Hasan YUMUK 
Müsteşar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
Sayın Fırat, dün 4 üncü madde dahil, dört mad

deyi geri vermiştik. O konudaki çalışmalarınızı lüt
fen Genel Kurula açıklayınız. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Ku
rulun sayın üyeleri; 

Bugün, Komisyonumuzda tüm üyelerin iştirakiyle 
yaptığımız ve misafir üyelerimizin de bulunduğu top
lantıda, konu yeniden tezekkür, edilmiş ve problemi 
4 üncü maddede çözmek; yani bu teşkilatın nereye 
bağlı olduğunu da kapsayacak 4 üncü madde yeniden 
tanzim edilmiştir. Bunun için önce maddeyi arz edi
yorum : 

«Kuruluş : 
Madde 4. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterliğine bağlı Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı 
kurulmuştur. Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı, ka
mu tüzelkişiliğine sahip Millî Haberleşme Kontrol 
Genel Müdürlüğü ile Haberleşme Yüksek Kurulu ve 
Monitör birimlerinden meydana gelir.» 

Maddenin yeni şekli budur. Buna ait önergemizi 
Sayın Başkanlığa takdim etmiş bulunuyoruz. İçtüzü
ğün 80 inci maddesi gereğince, sıra bozukluğu yarat
maması için bunun Sayın Başkanlıkça ve Yüksek Ku
rulunuzca nazara alınmasını arz ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bahis konusu Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi 

Genel Kurulumuzca kabul edilmiş idi. Bilahara yapı
lan çalışmalar sonunda 4 üncü madde tekrar Komis
yonca tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla bu maddenin tekrar müzakeresi için 
tekriri müzakere talebi vardır. Oyunuza sunacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü mad
denin tekrar müzakere edilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen metni okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Telsiz Kanunu Tasarısının Ko
misyonumuzca geri alınan 4 üncü maddesi, aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

A. Fehmi KUZUOĞLU 

Kuruluş : 
Madde 4. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterliğine bağlı Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı, 
kurulmuştur. Millî haberleşme kontrol teşkilatı 
kamu tüzelkişiliğine sahip Millî Haberleşme Kontrol 
Genel Müdürlüğü ile Haberleşme Yüksek Kurulu ve 
Monitör birimlerinden meydana gelir. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen yeni madde okun
muş bulunmaktadır. 

Yeni metin üzerinde söz almak isteyen sayın üye 
var mı?... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Müsaadenizle 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, kısa 

bir sorum olacak. «Monitör» daha önce «Teşkilat» 
halinde iken «Birim»e dönüştürülmüştür. Diğer mad
delerde de «Birim» halinde midir, yoksa «Teşkilat» ola
rak kalacak mıdır? Bunu arz etmek istedim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon lütfen cevaplayınız. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim, buradaki «Bi
rim» den kasıt, içeriği olan üniteleri tek tek arz etmek 
için yazılmıştır. İleride «Monitör Teşkilatı» olarak 
maddesi gelecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NECİP BİLGE — Müsaade eder misiniz Sayın 

Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Bir soru yöneltmek istiyorum 

efendim. «Kamu tüzelkişiliğine sahip» ifadesi tam an
laşılmadı. Kamu tüzelkişiliğine sahip olan, Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı mıdır, yoksa buna bağlı 
olan Genel Müdürlük müdür?... 

Pek anlaşılmıyor, bunun açıklanmasını rica ediyo
rum. 

IBAŞKAN — Sayın Komisyon lütfen açıikiayı-
nız. 

/BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, IfMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Genel Müdürlüktür 
efendim. 

IBAŞKAN — Soru cevaplanmıştır. 
iSayın üyeler, Koınlisyoından gelen metinde deği

şiklik yapılmasını öneren Sayım iBanaz'ın bir önerge
si var, olkuıteyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

Telsiz Kanunu Tasarısının, Komisyonca yeniden 
düzenlenen 4 üncü maddesinin ilik cümlesinin, aşağı
daki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ederim. 

Remzi BANAZ 

Madde <4. — Başbakanlığa bağlı Millî Haberleş
me 'Kontrol Teşkilatı kurulmuştur, 

IBAŞKAN —• Komisyondan gelen metinde, '«Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı Millî 
Haberleşme Kontrol Teşkilatı Kurulmuştur» ibare
sinin, Sayın (Banaz, «Başbakanlığa bağlı Millî Haber
leşme 'Kontrol Teşkilatı kurulmuştur» şeklinde de
ğiştirilmesini önermektedir. 

SERDA KURTOĞLU — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

Mevzuatımızda «Telsiz Kanunu» adı ile bir Ka
nun yürürlükte bulunmasına rağmen Hükümet, bu 
kez aynı başlık altında bir düzenlemeyi tetkikimize 
sunmuştur. Zannediyorum Komisyon raporlarındaki 
izahatı kafi gördüğü için ana Komisyon, Tasarısının 
ana çatısı hakkında açıklama yapmayı lüzumsuz 
gördü. Oysaki, dünkü müzakereler ve bugün Saym 
Banaz arkadaşımızın verdiği takrir gösteriyor ki, Ta
sarının mütecanis bir şekilde müzakere edilebilmesi 
için Kanunun amacına ve Kanonun bu amaca eriş-
melk için güttüğü, benimsediği düzenlemeyi, üstten 
arza (ihtiyaç vardır. Çünkü, daha 4 üncü maddede 
bu teşkilatın Başbakanlığa mı, yoksa Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine mi bağlanması yolunda 
bir görüş farklılığı doğmaktadır. 

Mesele, kanaatımızca şuradan neş'et ediyor. Tel
siz kullanılma alanının çok genişlemesi, telsizin ya
pımında ortaya çıkan teknik kolaylıklar, telsiz elde 
etmenin ucuza mal olması nedeniyle bugün telsiz, si
yasî, askerî, ticarî, sınaî ve özel baberleşme alanın
da çok geniş kullanım alam bulan bir vasıtadır. Böy
lece 'kolay elde edilebilen ve çok çeşitli maksatlara 
müteveccih bulunan bir tesisin, bir cihazın kullanıl
masında ımıülî yarar olduğu gibi, bu yararın kont-
rola lalınmaması halinde birtakım millî zararların da 
doğacağı muhakkaktır ve çok yakın, geçmişimiz bu 
zararların doğduğunu, olduğunu göstermiştir. 

Hükümetin tasarıyı Yüce Meclise şevkinde ana 
amil, telsiz kullanımını zapturapta almak, telsiz ima
linin Türkiyede teşvikini sağlamak ve şimdiye ka-
darki telsiz kanununun tatbikatında görülen lauba
liliği önlemektir. 

Mesele bu açıdan ele alınınca, kanunun yürütül
mesinin Başbakanlığa mı, yolksa tasarıda öngörüldü
ğü gibi Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
bağlı ünitelerle, birimlerle mi hallolacağı meselesi 
zannediyorum açığa çıkar. 

ıŞimdiden ihiç bir talimlinde bulunmak doğru ol
mamakla beraber, siyasî partilerin icraatında birta
kım siyasî amillerin, telsiz kullanımını suiistimale gö
türeceği endişesi vardır. Başbakanlığa bağlanmak 
koordinasyonu tesis etmesine rağmen bilfiil Başba
kanın bu kadar teknik ve bu kadar yaygın, bu ka
dar 'farklı kesimlere hitap eden, bu kadar farklı ke
simlerin bu ikadar farklı maksatlarla istimaline açık 
bulunan bir cihazı, bir teşkilatı yakından kontrol et
mesine ve yakından idare etmesine imkân yoktur. 
Başbakan ne kadar dirayetli olursa olsun ve bu ko
nu üzerinde ne kadar hassas ve titiz olursa olsun bu 
kanunun istimalini bir başbakan yardımcısına veya 
devlet bakanına bırakacaktır. Kanunun yürütülmesi 
başbakanın yardımcılarına veyahut bir devlet balka
nına bırakıldığı takdirde, demokratik siyasî nizam 
içerisinde kurulmuş bir hükümet içerisinde koalisyon 
düşünülürse, şu veya bu siyasî günlük düşünceyle 
çok hassas düzenlenmiş Telsiz Kanunu hükümleri
nin belli bir kesimin yararına istimali endişesi dai
ma melhuzdur. 

İşte bu endişeyledir ki, kanun, şimdiye kadar geç
tiği üç komisyonda 4 üncü maddedeki düzenlemeye 
dokunamamıştır. Dün bazı arkadaşlarımız, kodifi-
kasyon tekniği bakımından Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğinin 'hüviyetinim icraî mahiyet arz 
etmediğini, her teşekkülün başında bir başkanının, 
bir reisinin, bir müdürünün, bir başının bulunacağı
nı, halbuki düzenlemede bu başın gösterilmediği gibi, 
kanun tekniğine dayanarak 4 üncü maddenin düzen
lemesinin dışına çıkmak yolunda teklifler getirdiler. 
Halbuki organizasyonu teşkil etmek başkadır, or
ganizasyonun müdürü olacak kimsenin kim olduğu
nun kanunda belirtilmesi başkadır. Eğer Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı, kamu tüzel 
kişiliğine sahip Millî Haberleşme Kontrol Tekilatı 
kurulmuş ise, bu teşkilatın iç düzeni bilinmeden; 
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başkanı yoktur, umum müdürü yoktur, bir relisi yok
tur esbabı mucibesıiyle düzenlemeyi bozmak, kanuna 
yaklaşım itibariyle kanaatımızca doğru değildir. 

Telsiz teşkilatının, telsiz kullanımının tenevvü, tel
siz seviyesinin teknik ıbakımdan çok yukarıda olması 
ve iktisaden telsiz elde etmemin çok kolay bulun
ması sebebiyle -telsiz kullanımı, ıtelsıiz tesisi, telisiz 
haberleşmesinin araya girme suretiyle 'bozulması veya 
gizli şekilde kullanılmasını kontrol sadece (haberleş
me için değil, millî memfaatleriiımiz için de son derece 
zaruridir. Memleketin millî menfaatlerinin istıişari de 
olsa, icraî de olsa bırakıldığı merci, Mıillî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğidir. Tabiatiyle Genel Sek
reterlik kendi bünyesi içerisinde 'bu 'kadar fenne ta
alluk eden bir konuyu hassasiyetle takip edemeye
ceği için, o teşkilat içerisinde üçlü bir birim öngö
rülmüştür. 4 üncü maddenin 'Komisyon tarafından 
düzenlenmesıinde bu birimlerden ikisinin ismi var; 
aşağıdaki maddelerde bir isim daha gelecek. Bina
enaleyh, benim arzım şudur ki, Danışma Meclisiniz 
Genel Kurulu, öyle arzu ederim ve öyle temenni ede
rim ki, kanun yapma tekniği bakımından rahatsız 
edici dahi görülse, kanunun bütünlüğünü bozacak ve 
kanunun ana amacını rencide edecek düzenlemelerıi 
teklif etmemelidir. 

IBu yönden Sayın arkadaşını Banazın teklifine ka
tılmadığımı beyan için huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Buyurun Sayın iğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Dün Komisyona iade edilen tasarı ve dolayısiyle 

4 üncü madde yeniden düzenlenerek huzurunuza gel
miş bulunuyor. 

Aslında Mıillî Güvenlik: Kurulu Genel Sekreter
liği zaten Başbakanlığa bağlı bir müessese olduğu ci
hetle bunun burada, «Başbakanlığa bağlıdır» diye 
tekrar edilmesi fazla olabilir, gereksiz olabilir. Bu 
itibarla, Komıisyonun getirdiği yeni maddeye ben 
şahsen katılıyorum. Ancak, Sayın Kurtoğlu'nun açık
lamasına katılmıyorum. Şöyleıki : 

Buyuruyorlar ki, «Başbakanların işleri çoktur, bu 
fevkalâde hassas bir 'konuyla şahsen ilgilenemezler, 
başka politikacılara, bakanlara terk edebilirler, bu 
da tehlikeli olabilir; manasına gelen beyanatlarına 
karşı çıkıyorum. Biz demokratik bir düzeni rayına 
oturtmak, yeniden tesis etmek üzere buraya toplan

mış bulunuyoruz. Binaenaleyh, gelecek politikacıları 
şimdiden mahkûm etmek gibi 'bir anlam taşıyan bu 
zihniyete katılmıyorum. Biz ne yapacağımızı evvelâ 
tespit edelim, ondan sonra yola çıkalım. Partileri, 
politikayı, politikacıları kötülemekle hiç bir yere va
ramayız. Şahısları kötüleyehiliriz; 'ama genel manada 
bunu kötülersek, demokratik düzenin vazgeçilmez 
unsurları olan partileri kötüleye kötüleye doğru dü
rüst bir aday bulmak mümkün olmadığı gibi, peşi
nen mahkûm ettiğimiz için ıbir 'handikapla da gö
reve başlamış olurlar. 

Bu yönüyle bu açıklamaya katılamıyorum, katıl
mıyorum ve Sayın Komisyonun yeni düzenlemesine 
katılıyorum. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
'Sayın Banaz'ın önergesi üzerinde Komisyonun 

görüşünü rica ediyorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim, Sayın Ba
naz'ın önergesi, daha önce de belirtmişlerdi; dünkü 
Birleşimde de geniş biçimde karşı olduğumuzu be
lirtmiştik. Onlara ilave olarak bir husus daha var
dır, bunu da belirtmek istiyoruz : 

İleriki maddelerde görülecektir; burada büyük 
miktarda askerî personel çalışacaktır. 9)26 sayılı Ya
saya da aykırıdır ıbu teklif. Ayrıca, 697 sayılı Yasa, 
muhabere sistemleriniın savaşta ne şekilde yürütüle
ceğini amirdir. Dolayısiyle askerî yönden bunların 
da yakından bilinmesine gerek vardır. Ayrıca, Baş
bakanlığa bağladığı takdirde, 'Başbakanın direkt şah
sına bağlanmış olmuyor; zaten araya ikinci bir ka
deme gene sokulmuş oluyor. Burada da aynı kade
me vardır. O halde, bir mâna, bir ifade, bir fark 
getirmemektedir. Dolayısıyla Komıisyon olarak katı
lamadığımızı tekrar arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
(Hükümetin önerge üzerindeki görüşünü rica edi

yorum. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN YUMUK — Komisyona katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Banaz, bu açıklamalar karşı

sında önergenizi geni alıyor musunuz?.. 
REMZİ BANAZ — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 

okutuyorum ve oyunuza sunacağım. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Telsiz Kanunu Tasarısının 

Komisyonumuzca geni alınan 4 üncü maddesi aşağı
daki şekilde düzerüenmiştiir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

A. Fehmi KUZUÜÖLU 
«Kuruluş : 
MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterliğine 'bağlı, Mili Haberleşme Kontrol Teşkilatı 
kurulmuştur.! , 

(Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı kamu tüzel
kişiliğine sahip Millî Haberleşme Kontrol Genel Mü
dürlüğü ile Haberleşme Yüksek Kuırulu ve Monitör 
'birimlerinden meydana gelir. 

BAŞKAN — Maddeyi hu şekliyle oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü 
madde bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

15 inci madde üzerinde, 'bilindiği veçhile, Sayın 
Tülay Öney'in bir önergesi vardı; Hükümet ve aynı 
zamanda Komisyon bu önergeye katılmamıştı. Dik
kate alınması Yüksek Heyetinizce kabul 'edilmiş bu
lunuyordu. Komisyonun getirdiği yeni metni rica edi
yorum., 

'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, öner
ge Komisyonumuzda bugün müzakere edilmiştir, an
cak, Devlet Planlama Teşkilatının kendi kuruluş ya
sasında açık hükümler vardır. Buradaki «b» ve «c» 
maddeleri, önce hedef ve ilkelerin tespitine, «c» mad
desi de bilahara, Bakanlar Kurulunca kabul edilen 
ilkeler doğrultusunda hareketi öngörmektedir. Dola
yısıyla, ayrı ayrı olmasında bir fayda olduğu, bunun 
haricinde bir fark getirmediği gerekçesiyle Komisyo
numuz maddenin «h» ve «c» 'bentleri halinde yazıl
masında fayda mütalaa etti. Arz ediyorum efendim. 

'BAŞKAN — Komisyon eski metinde ısrar etmek
tedir. Eski metni, lütfen 5 inci maddeyi tekrar oku
yalım da oya sunalım. 

«Görev : 
MADDE 5. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki

latının görevleri şunlardır : 

a) Devlet adına telsiz tekelimi uygulamak; 

h) Türkiyenin halberleşme politikasının hedef ve 
ilkelerinin tespiti, bu talandaki yatırımların yönlendi
rilmesi konularında Bakanlar Kuruluna yardımcı ol
mak. , 
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c) Bakanlar Kurulunca kabul edlen ilke ve he
defler doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatıyla 
koordineli olarak kısa, orta ve uzun vadeli planları 
hazırlamak. 

d) iMiuhtelıif !bakanlıklarrn haberleşme politika
sıyla ilgili faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek, 
tavsiyelerde bulunmak. 

e) Her türlü haberleşme sistemiyle ilgili stan
dartları tespit ve Bakanlar Kurulunca çıkarılan yö
netmeliklerle ilan etmek ve sistemlerin bu standart
lara uygunluğunu gözetmek. 

ıf) Telekomünikasyon ve elektronik endüstrisi 
alanlarındaki araştırmacı kuruluşlarla işbirliği yapa
rak gelişmeleri takip ötmek ve tavsiyelerde bulun
mak. 

g) Telekomünikasyonla ilgili olarak düzenlenen 
teknik seviyedeki uluslararası toplantı, konferans ve 
benzeri faaliyetlere katılmak ve telekomünikasyon 
hakkında Türkiyenin takip edeceği dış politikanın 
tespitinde Bakanlar Kuruluna veya ilgili bakanhlkla-
ra 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 kullanıl
masını temin etmek, bu amaçla bölgesel, ülke çapın
da ve uluslararası kullanım ile ilgili planlamayı yap
mak ve yürütmek. 

j) 697 sayılı «Ulaştırma ve Haberleşme Hizmet
lerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle 
Yürütüleceğine Dair Kanun»'un haberleşme hizmet
leri tile ilgili hükümlerinin yürütülmesine yardımcı 
olmak, bu konu ile ilgili kanun, tüzük ve yönetme
liklerle 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. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler.... 

HAYATİ GÜRTAN — İzin verir misiniz Sayın 
Başkanım?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, bu mad

denin «e» fıkrasında; «Her türlü haberleşme sistemi 
ile ilgili standartları tespit ve Bakanlar Kurulunca 
çıkarılan yönetmeliklerle ilan etmek ve sistemlerin bu 
standartlara uygunluğunu gözetmek», yetkisi veril-
inektedir. 
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Bilebildiğim kadarıyla, Türkiye'de standart yap
mak, 132 sayıllı Türk Standartlar Enstitüsü Kanununa 
göre Türk Standartlar Enstitüsüne verilmiştir; İster bir 
madde standardı olsun, ister kural standardı olsun. 
Sanırım bunun değiştirilmesi lazım. Eğer başka bir şey 
murat ediliyorsa, onu bilmiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon bir görüş bildirecekler mi? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim, bu mevcut 
standartlara; çıkarılan telsiz teçhizatının mevcut stan
dartlara uygun olup olmadığının gözetlenmesidir. Aksi 
halde, uygun değilse, gerekli mercilere konuyu intikâl 
ettirecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
• Hükümetin bu konuda bir görüşü var mı?. 
Soru şu : «Türk Standartlar Enstitüsü var iken, 

bu teşekküle aynı zamanda standart tespit etmek yet
kisi veriyorsunuz», diyor Sayın Gürtan. 

Bu konudaki düşüncenizi öğrenmek istiyorlar. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN YUMUK — Biz, bu Standartlar Enstitüsü ta
rafından tespit edilen standartlara bunların uygunluğu
nu gözeteceğiz, aykırı düşerse o zaman gereğini ya
pacağız. 

BAŞKAN — Bu vesileyle bir noktayı da müsaade 
ederseniz hatırlatayım. Madde üzerinde müzakereler 
önerge safhasına gelmişti. 

Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Efendim, maddenin «e» fıkrasını aynen okuyo

rum: «Her türlü haberleşme sistemi ile ilgiü stan
dartları tespit ve Bakanlar Kurulunca çıkarılan yö
netmeliklerle ilan etmek ve sistemlerin bu standartlara 
uygunluğunu gözetmek». Gözetmek olayı anlaşılır; 
ancak demin de arz ettiğim gibi, Türkiye'de standart 
yapmak yetkisi 132 sayılı Standartlar Kanununa göre 
Türk Standartlar Enstitüsüne verilmiştir; ister bu, 
madde standardı olsun, ister mamul standardı olsun, 
ister kural standardı olsun. Bunların yapılması Ba
kanlar Kuruluna arz ve Bakanlar Kurulu tarafından 
Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra, mecburî olma
sı veya olmaması tamamen bu Yasa gereğidir. Do
layısıyla, eğer Sayın Komisyonun açıkladıkları gibi, 
sadece gözetmek olayı varsa bu fıkra o şekilde tedvin 
edilmelidir. 

Saygılar sunarım efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, ko
nuyu daha açıkça vazetmekte fayda var. Efendim, 
Türk Standartlarının yaptığı, imalatların tescil işlemi
dir. Ancak, burada konu muhabere sistemlerinin stan
dardım tespit etmektir. Bu, Türkiye'nin yapısına uy
gun hangi sistemin, hangi standardın geçerli olduğunu 
tespittir. Yani şudur: Türkiye'deki muhaberenin rad
yolinklerle mi, kuarksiyel kablolarla mı, optik kab
lolarla mı; 10 sene sonra, 20 sene sonra nasıl yapıla
cağının tespitidir. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, ifadeleri şu: Stan
dartlar Enstitüsü madde sıtandardıyla meşguldür, hal
buki bu teşekkül sistem standardıyla meşgul olacaktır. 

Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Mademki madde oylamaya sunulacaktır, sunul

madan önce daha rahat ve daha geniş bilgiye sahip 
ollarak oy kullanabilmemiz için bir açıklamaya gerek 
olduğu kanısındayım. Eğer 5 inci maddenin gerekçesi 
dikkatle okunursa, bu gerekçe Komisyonun ve Hü
kümetin vermiş olduğu izahat yönündedir. 

Onun ötesinde de şunu unutmamak gerekir ki, 
Türk Standartları Enstitüsünün yapmış olduğu stan
dartların bir de kontrolü vardır. Bilindiği üzere, Türk 
Standartları Enstitüsü Kanunu standartları yapma 
yetkisini Türk Standartları Enstitüsüne verir; ama 
bunların kontrol yetkisini vermez, sadece standart bel
geye bağlanmış olan; yanı Türk Standartları Ens
titüsünün belgesini taşıyan maddeler haricindeki kont-
roliarı değişlik Bakanlıklar yaparlar. Bu da, mecburî 
standartların uygunlanması açısındandır. Dolayısıyla, 
burada madde standartlarının kullanılışında uygulana
cak olan bazı standartlar vardır ki, bunlar ancak 
böyle bir teşkilatın yetkileri içerisinde ve ihtisası içe
risinde olabilir. İkincisi; yapılan standartların da uy
gulamadaki bu kontrolü söz konusudur; bunu da her
halde bu teşkilat yapacaktır. Bu bakımdan, iki müesse
senin görevlerinin çeliştiği kanısında değilim; birbirini 
tamamlamaktadır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Aşkın. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
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Burada geçen standart, Türk Standartları Enstitü
sünün yetkisine giren konular değildir. Hemen he
men bütün teşkilat kanunlarında standart unvan, 
standart kadro, standart teşkilat, standart OM birimi, 
standart birimlerin kurulması vardır ve bunları ku
rumlar kendileri yaparlar, 

Şimdi sizlere 160 sayılı Devlet Personel Dairesi 
Kurulması Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesini 
okuyorum: «Memur, hizmetli ve kadro unvanlarını 
standart hale getirmek», diyor. Şimdi biz, Türk Stan
dartları Enstitüsünden eleman mı çağıralım veya bu 
unvanların standartlarım Devlet Personel Dairesi ve-
yahutta bakanlıklar yapamıyorlar, Türk Standartlar 
Enstitüsünde mi yapılsın?.. Bu mümkün değil tabiî. 

Aynı şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 33 üncü maddesinde standart kadro cetvel
lerin hazırlanması vardır. Bunu her kurum kendisi 
hazırlar. Maliye Bakanlığı ile beraber Devlet Personel 
Dairesi bunları işleme koyar. Bunun için Türk Stan
dartları Enstitüsüne gitmeye gerek yoktur. Daha çok 
özel sektörle ve istihsalle ilgili olan konularda standart
lar, teşkilat kanunlarına göre Türk Standartları Enstitü
sü tarafından hazırlanır, biraz önce arkadaşımın bu
yurduğu gibi, yine Bakanlar Kurulunun süzgecinden 
geçer. 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum. Türk Stan
dartları Enstitüsü geçen sene unvan standardızasyonu 
yapmıştır, Devlet Personel Dairesinin Kanununda 
olduğu için, işleme konulamamıştır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Buyurun Sayın Şenocak. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Maddenin bir fıkrasın

da, «olağanüstü hallerde ve savaşta» terimi kullanıl
mıştır. Olağanüstü hal, Anayasamızda da yer alan bir 
terimdir; fakat tanımlaması yapılmadığı gibi, bununla 
ilgili bir kanun da çıkarılmamıştır. Kaldı ki, Hükü
metin getirdiği tasarının gerekçenin 16 ncı maddesin
de, «Olağanüstü durumlarda ve savaşta» terimi kulla
nılmıştır. Kanımca «durumlarda» kelimesi daha uy
gundur, daha geniş kapsamlıdır. Buradaki «olağanüstü 
hallerde» teriminin, «olağanüstü durumlarda» şeklin
de düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gürtam. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Çok özür dilerim efendim, sanırım konuşmam 
yanlış anlaşılıyor. Ben buradaki ifadelere göre değer
lendiriyorum; yoksa Sayın Kantarcıoğlu'nun söyledik
lerini çok iyi biliyorum. Mesele öyledir; yani kişilerin 
standardı Türk Standartları Enstitüsü tarafından ya
pılmaz. Burada, «Her türlü haberleşme sistemiyle il
gili standartlar» deniyor, sistemden söz ediliyor. Sis
temin içerisinde madde vardır, sistemlin içerisinde ma
mul vardır, sistemin içerisinde kural vardır. Bunlar 
132 sayılı Kanunla Türk Standartları Enstitüsüne ve
rilmiştir. Benim arz etmek istediğim budur, yoksa 
gözetim olayı değildir. Gözetim olayından eğer mu
rat buysa (Ki, burada tescil edilmiştir, zabıtlara geç
miştir) madde bu şekilde tedvin edilebilirdi dedim; 
yani olay budur, bunu tekrar arz ediyorum. 

Vaktinizi aldım, özür diler, saygılar sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Fırat; Sayın Şenocak'ın görüşüne ve diğer 

görüşlere dair mütalaanızı rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; bu 
Kanunun ismi, 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme 
Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Su
retle Yürütüleceğine Dair Kanun»'dur. Dolayısıyla, 
biz burada değiştiremiyoruz onu tabiî. 

HAYATİ GÜRTAN — Aynı soruyu Hükümet 
Temsilcisine soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hükümet Temsil
cisi. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Burada da izah edildiği gibi, bu 
tamamen Kanunun ismi. Biz burada bu Kanunun is
mini değiştirmeye yetkili de değiliz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular cevaplanmıştır. 
5 indi maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler.... 
5 inci madde Komisyondan geldiği şekliyle kabul 
edilmiştir. 

6 ncı madde ve onu takip eden maddeler için Ko
misyonun bir önergesi var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Telsiz Kanunu Tasarısının 

6 ncı maddesi metinden çıkarılmış ve ayrıca eski 
8 inci madde yeni 6 ncı madde, eski 9 uncu madde 
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yeni 8 inci madde, eski 11 linçi madde yeni 9 uncu 
madde ve 12 nci madde dahil müteakip maddeler bi
rer numara küçülerek devam etmesi hususunu arz ede
riz. 

Saygılarımla. 
A. Fehmi. KUZUOĞLU 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 6 ncı madıde yerine 

Tasarıdaki 8 inci maddenin ikâme edilmesi Komisyon 
tarafından talep edilmektedir. Bu itibarla Tasarıdaki 
8 inci maddeyi 6 ncı madde olarak müzakereye alı
yoruz ve 6 ncı maddeyi çıkartıyoruz. 8 inci madde 
üzerinde müzakere açtıktan sonra ikisini beraber oyla
rınıza sunacağım. 

Tasarıdaki 8 inci maddeyi Komisyonun talep et
tiği şekilde 6 ncı madde olarak okutuyorum: 

Genel Müdürlük Teşkilatı: 
MADDE 6. — Millî Haberleşme Kontrol Genel 

Müdürlüğü; Genel Müdürlük, Genel Müdür Yar
dımcılığı, Müşavirlik, Daire başkanlıkları, Şube mü
dürlükleri ve yeteri kadar taşra birimlerinden olu
şur* 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Maddenin başlı
ğını «Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlük Teş
kilatı» olarak koymakta fayda var; çünkü o Genel 
Müdürlüğe aittir. Burada sadece «Genel Müdürlük» 
deniyor. 

BAŞKAN — Bu öneriye Komisyon katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; katı
lıyoruz. Maddenin başlığını arz etmeyi ihmal ettik. 
«Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü Teşki
latı» olacak efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
üyemiz?.. Yok. 

Önce 6 ncı maddenin Tasarıdan çıkartılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Et
meyenler.... 6 ncı madde çıkartılmıştır. 

8 inci maddenin 6 ncı madde olarak Tasarıya 
geçmesini ve matlabmın «Millî Haberleşme Kontrol 
Genel Müdürlüğü Teşkilatı» olarak ifadesi suretiyle 
maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.... Etmeyenler.... Madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; Kıbrıs Türk Federe Devleti Heyeti 
Genel Kurulumuzdan ayrılmak üzeredir. Yavru Va-
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tana, kardeşlerimize Meclislimizin selam ve sevgile
rini ve aynı zamanda saygılarını kendilerine iletmele
rini, kendilerinden rica ediyoruz. 

Teşekkür ederiz. (Alkışlar) 
Madde 7 aynen kalmaktadır. 
Madde 7'yi okutuyorum: 
«Haberleşme Yüksek Kurulu: 

MADDE 7. — Haberleşme Yüksek Kurulu; Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Genelkurmay Mu
habere Elektronik Başkanı, İçişleri, Maliye, Ticaret,, 
Ulaştırma, Sanayî ve Teknoloji Bakanlıkları müste
şarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Millî 
Haberleşme Kontrol Genel Müdüründen oluşur. 

Haberleşme Yüksek Kuruluna, Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreteri Başkanlık eder. 

Kurul Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 
ilk iş gününde çağın beklemeksizin toplanır. Gerekti
ğinde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri normal 
süreyi beklemeden Kurulu toplantıya çağırabilir. 

Kurul en az 7 üye ile toplanır ve Kurul üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Çekimser oy 
kullanılamaz. Kendileri ile ilgili bir konunun görüşül
mesinde ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşları da 
Kurulda temsil edilebilirler; ancak oy hakkına sahip 
olamazlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım; 
5 inci satırda «.... Müsteşarı» ile «Millî Haber

leşme....» arasına «ve» konması gerekiyor: Cümlenin 
bağlanması bakımından, redaksiyon.... 

BAŞKAN — Bir dakika tekrarını rica edeyim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — 5 inci satırda «Dev

let Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Millî Haberleş
me....» olması lazım. Bir redaksiyon hatası. 

BAŞKAN — «.... Müsteşarı ve....» olarak. Evet 
efendim. 

Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; iki kü

çük İlave yapmak istiyorum, uygun görülürse. 
«Madde 7. — Haberleşme Yüksek Kurulu; Millî 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Başkanlığında....» 
diye onu bu şekilde getirmek ve 2 nci paragraftaki 
ifadenin çıkartılmasını teklif ediyorum; çünkü birin
cide hem üye şeklinde gözüküyor, aşağıda da baş
kanlık.... Zannederim ki, bunu bir madde içerisinde 
toplamak mümkündür. O itibarla, «Haberleşme Yük-
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sek Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin 
Başkanlığında....» olmasını ve 2 nci paragrafın çıkar
tılmasını teklif ediyorum. 

Ondan sonra gelen paragrafta, «Kurul» noktalı 
Virgül «Mart....» olması gerekir. 

BAŞKAN — Hangisi efendim ondan sonra gelen 
paragraf?.. Bir sonra, en son paragraf mı?.. 

PAŞA SARIOĞLU — 3 üncü paragraf: «Kurul 
Mart, Haziran, Eylül....» 

BAŞKAN — «Kurubdan sonra bir noktalı vir
gül mü efendim?.. 

PAŞA SARIOĞLU — Evet. 
BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

maddenin 4 üncü fıkrasının ilik cümlesini aynen oku
yorum: 

«Kurul en az 7 üye ile toplanır ve Kurul üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.» 

Bu cümledeki ikinci «Kurul» kelimesi fazla gibi 
gelmektedir. Bunu çıkarmak suretiyle tekrar okumak 
istiyorum: 

«Kurul en az 7 üye ile toplanır ve üye tamsayı
sının saılt çoğunluğuyla karar alır.» Bunu bu şekilde 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Başbuğ, buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Efendim, bu Kurula PTT 

Genel Müdürünün de ilave edilmesini teklif ediyorum. 
Birinci paragrafta, Millî Haberleşme Genel Müdürün
den evvel, yani «Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarı, PTT Genel Müdürü....» 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ Komisyon üyesi mi
siniz?.. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Komisyon üyesiyim. 
BAŞKAN — Komisyon üyesisiniz. Getirdiğiniz 

metin.... 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — «Söz hakkım saklıdır» de

dim bu hususta. 

BAŞKAN — Evet. Söz hakkinizin saklı olduğuna 
dair bir hüküm var. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — O maruzatımı kendim ta
mamlamak, gerçekleştirmek için böyle bir teklifte bu
lunuyorum. 

BAŞKAN — Evet, oldu, teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Komisyon, Sayın Fırat, buyurun efendim. 

4 arkadaşımızın ayrı teklifleri var, onlar hakkında 
görüşlerinizi rica ediyorum. 

Sayın Başbuğ, Komisyon tekabbül etmezse bir 
önerge lazımdır; onu lütfediniz. Yani Komisyon kabul 
etmediği, benimsemediği takdirde bir önergeye (ihtiyaç 
vardır. Bütün öneriler için tabiî bu varit. 

Evet, Sayın Fırat buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANİTMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; 

Sayın Tosyah'nın önerileri redaksiyon mahiyetin
dedir; katılıyoruz. 

Sayın Sarıoğlu'nun birinci önerisine, yani «Haber
leşme Yüksek Kuruluna Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri Başkanlık eder», ibaresinin kaldırılarak, 
bunun birinci paragrafta yer alması önerisine katıla
mıyoruz; ancak ikinci önerisine, «Kurubdan sonra 
noktalı virgül konmasını önermişlerdi, buna katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — 3 üncü fıkradaki «Kurul» kelime
sinden sonra bir noktalı virgül.... 

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

BAŞKAN — Peki, evet efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Uzunoğlu'nun 
4 üncü paragrafta yer alan, «Kurul en az 7 üye ile 
toplanır ve Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğuyla 
karar alır»'ı, biz Komisyonda ileride herhangi bir 
şeye mahal bırakmamak için koymuştuk. Yani gaye
miz şu idi: 7 üye ile toplanıldığı zaman 4 üye ile, 
4 reyle karar alınamayacağına amir; yani 5 rey arı
yorduk. Sırf «bunu da ileride bir karışıldık olmasın» 
diye koymuştuk; ancak o mana çıkabiliyorsa, çıkıyor
sa «Kurul» kelimesi de kaldırılabilir. Takdire arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ'un teklifini?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; Sayın 
Başbuğ'un teklifine, Komisyon olarak karar aldık, 
katılamıyoruz. Üzülerek belirtmek isterim; ama yerim
de otursaydım belki ben de başka şey söylerdim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ©derim. Şimdi siz Komis
yon olarak lütfen fibMerinizıi ifade edin. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Çünkü efendim, PTT 
Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu teşekkülün müste
şarı burada üyedir ve o bakımdan da gerek görül
memiştir. Müsteşarlar seviyesinde bir organdır. Yal
nız Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünün 
Genel Müdürü katılabiliyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, muhte

rem üyeler; 

Sayın Başbuğ arkadaşımızın, Yüksek Haberleşme 
Kurulunun teşekkülünde PTT Teşkilatından bir aza
nın da yer alması yolundaki teklifini değerlendirmek 
için bir nebze bu Kurulun görevlerini tetkik etmek 
lazım. 

Henüz görüşmesi yapılmamış bulunan 9 uncu 
maddeye göre, bu Kurulun görevleri şu şekilde tespit 
edilmiştir: 

«a) Haberleşme politikasının hedef ve ilkelerinin 
tespitinde.» Gerisini okumuyorum. 

«b) Haberleşme politikası ve bu Kanunun uy
gulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu....» diyor, oku
muyorum. 

«c) Telekomünikasyon alanında Türkiye'nin ta
kip edeceği dış politika ile ilgili olarak Bakanlar Ku
ruluna yardımcı olmak.» deniyor ve (d) teknik bir 
maddedir; okumuyorum. 

Binaenaleyh, 9 uncu maddenin düzenlenmesinden 
de görülüyor ki, Yüksek Haberleşme Kurulunun gö
revleri, memleketin haberleşme politikasıyla ilgilidir. 
Oysaki PTT Teşkilatı bu haberleşmenin icrasında rol 
alman idarî bir teşkilattır. Yani politika tespit edile
cek, bu politikanın icap ettirdiği idarî uygulamayı da 
PTT Teşkilatı yapacak. Binaenaleyh, bu teşkilatın 
politikayı tespit edecek bir kurul içerisinde ne iş gö
receğini ben bilmiyorum. Zaten, Sayın Başbuğ arka
daşımız da «PTT teşkilatından da bir üye bulunsun» 
derken, bu üyenin bulunmasının gerekçesini açıklama
dı. Bu itibarla, tasarıdaki düzenlemenin muhafazası 
lehindeyim. Bunu arz etmek için huzurunuza geldim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Sarıoğlu buyurun efendim. 
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PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Fırat, 
benim teklifime herhangi bir gerekçe ile karşı çık-
madılar, sadece «Katılmıyoruz» dediler. Yalnız, bi
zim burada görüştüğümüz kanun tasarısında bu şe
kildeki ifadelerden sonra doğal olarak «Oluşur» dedik
ten sonra sanki, kendi arasında bir başkan seçer ifade
si bunun sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Eğilim o 
şekildedir. Bu ifade şekli burada böyle yazıldığı za
man, sanki kendi arasından, sonradan birisini başkan 
olarak seçme eğilimi vardır veyahutta öyle bir ifade 
yer alacaktır. Bu yönden, bu/ifade yerine doğrudan 
doğruya «Başkanlığında» demek suretiyle daha baş
langıçta cümleyi bu şekilde ifade etmiş oluruz. 

Öbür türlüsü, bunu okuyan birisi bunun arkasın
dan, «Bunlar madem metinde eşit seviyede görülmüş
tür, o halde kendi aralarında bir başkan seçer» gibi 
düşünebilir. Bu itibarla onun yerine doğrudan doğru
ya «Başkanlığında» demekte yarar görüyorum» arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın üyeler, Sayın Başbuğ biraz evvel arz ettiği 

huhusta bir önerge vermiştir okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 6 ncı maddesindeki 

Haberleşme Kuruluna PTT Genel Müdürünün de 
ilave edilmesini arz ederim. 

Şükrü BAŞBUĞ 
BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere buyu

run Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu Kanunun bu maddesi Komisyonumuzda görü

şülürken ben böyle bir ilavenin yapılmasını teklif 
etmemiştim. Çünkü, ben aslında Kanunun şümulü içe
risinde haberleşme konusunun çıkarılmasını müdafaa 
ediyordum. Şimdi, Muhterem Heyetiniz kabul etmedi
ler. Kanunun şümulü içerisinde haberleşme konusu 
kaldı. 

Bir kurul toplanacak, haberleşme konusunda ka
rar alacak (Ki, o konu tamamen PTT'nin hizmetleri 
içerisinde olan bir konudur.) 70 bin personeli olan, 
senede milyarlarca lira masraf yapan bir PTT teşki
latının konusu görüşülecek, ortaya gelecek; fakat o 
müessesenin başı, böyle bir görüşmeyi yapan kurulun 
içinde bulunmayacak.. Bana burası ters geliyor. 

Eğer Kanun, benim dediğim gibi, haberleşme ko
nusunu arındırarak telsiz konusu ile huzurumuza gel
se idi, telsiz konusu için PTT Genel Müdürünün bu 
kurula katılması hususunda ısrarlı olmazdım. 
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Tatbikatta eğer biz bu PTT Genel Müdürünü bu
raya dahil etmezsek, evet, Ulaştırma Bakanlığı Müs
teşarı PTT Genel Müdürlüğünü de temsil edecektir; 
fakat konulara hâkim olmadığı içlin mutlaka PTT 
Genel Müdürünü de yanına çağıracak o dışarıda otu
racak, içeride kendisi toplantılara katılacak ve sık sik 
çıkıp sormak, bilgi almak, içeriye girmek durumun
da 'kalacaktır. 

Şu halde, hakkında hüküm vereceğimiz kişimin 
toplantıda bulunmaması, mantığa, görüşe, realitelere 
aykırı düşer. Bu bakımdan, birinci derecede sorum
lu, birinci derecede uygulayıcı, kullanıcı, yönetici 
olacak kişinin bu kurulun içinde bulunanların hep
sinden evvel bulunması lazım geldiği kanaatinde ol
duğumu arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Yazılı önerge üzerinde Komisyonun görüşünü 

tekrar rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANİTMA, KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, mad
denin son kısmında «Kendileriyle ilgili bir kanunun 
görüşülmesinde ilgili bakanlık veya kamu kuruluşları 
da Kurulda temsil edilebilirler; ancak oy hakkına sa
hip ollıaımazliar» denilmektedir. Dolayısı ile Komisyon 
olarak önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica ediyo
rum. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Komisyonun görüşüne katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Öncelikle Sayın Başbuğ'un önerge
sini tekrar okutarak oyunuza sunacağım. 

(Şükrü Başbuğ'un önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önerge

ye katılmamaktadır. Bu 'itibarla dikkate alınıp alın
maması hususunu oyunuza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınma
sı kabul edilmiştir. 

Komisyon, redaksiyon tashihi mahiyetinde ileri 
sürülen önerilere katılmaktadır. Sayın Tosyalı birin
ci fıkrada «Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı» 
ndan sonra virgülün kaldırılarak yerine «ve»ı kelime
sinin eklenmesini istemiştir ve Komisyon buna katıl
mıştır. 

Aynı sekide, 'Sayın Sanoğlu 3 üncü fıkrada «Ku
rul» kelimesinden sonra noktalı virgül ilavesini öner
miştir, Komisyon buna katılmış bulunmaktadır. 
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Sayın Uzunoğlu, 4 üncü fıkrada birinci satırda, 
ikinci «Kurul», kelimesinin kaldırılmasını önermiştir 
ve Komisyon buna katılmıştır. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA, KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Hayır Sayın Başkan 
katılmadık. Çünkü mana değişiyor. Eğer onu kaldı
rırsak, «Kurul, en az 7 üye ile toplanır ve üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile karar alır» dediğimiz tak
dirde, 4 oyla da karar almak mümkün olabilir. Ko
misyonumuzun düşüncesi şudur: Kurul üye tamsa
yısının, 9 kişinin salt çoğunluğu 5 oy ile karar al
masını amaçladığı 'için, bunu bilerek getirmiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şu halde, «ve» kelimesi ve noktalı virgül ilavesi 

suretiyle.. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, bir önerge 
vermek istiyorum. Önce açıklama yapacağım izniniz
le, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, ben tek

lifimde şu sebeple ısrar ettim: Bir arkadaşım beni 
ikaz etti çok yerinde diye; bir hususu da hatırlattı
lar. O husus da bana mantıkî geldi. 

Teklif şu: Biliyorsunuz, Millî Güvenlik Kurulu 
icabettiği zaman bir toplantıya çağrılabilir. Çağrıyı 
yapacak olan Milî Güvenlik Kurulu Genel Sekrete
ridir. Çok acil bir durumda Millî Güvenlik Kurulu 
toplantı halinde olabilir. Şimdi burada tarihler tespit 
edilmiştir. Bu tarihlere göre toplanması lazımdır bu 
Haberleşme Kurulunun; fakat çok acil bir durumda 
Millî Güvenlik Kurulu bizatihi kendisi bir toplantı
ya çağrılabilir. 'Bu durumda, çağrıldığı zaman, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bu toplantıya baş
kanlık edemeyecektir. Şimdi onun yerine vekalet ede
cek bir müessese de burada ihdas edilmemiştir. Bu 
itibarla, burada en azından •«'Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri Başkanlık eder» dedikten sonra «Bu
lunmadığı hallerde Kurul üyelerinden en yaşlısı veya 
en kıdeml'isi toplantıya başkanlık eder» diye bir tek
lifte bulunmak istiyorum. Zannediyorum bu yenin
de olacaktır. Çünkü böyle bir durum ortaya çıkabi
lir. Bir taraftan bir tarih tespit edilmiştir, o tarihte 
bu Kurul toplanacaktır. Diğer taraftan da Millî Gü
venlik Kurulu aniden bir toplantıya çağrılabilir. İki
si aynı tarihe tesadüf edebilir. Bu durumdaki bir çık
mazı çözmek için zannediyorum ki, başlangıçta böy-
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le doğrudan doğruya, «foaşkanüığında toplanır.» de
dikten sonra, «Bulunmadığı hallerde de Ikendisine 
Kurul üyelerinden en 'kıdemlisi vekâlet eder.»ı diye 
bir ifadenin yer almasında fayda vardır. 

Bunu arz etmek İstedim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

Komisyonumuz maddeyi Hükümetle birilikte ha
zırlarken bu madde üzerinde gayet uzun süre dur
muş ve en olumlu hali bulmaya çalışmıştır. Böyle 
bir kurulda, behemlahal, Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterinin başkaniıik yapması amaç edildiği için 
ayn bir ifadeyle yer verillmiştir. Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterinin bulunamadığı, senede 4 gün
dür; belirli ayların ilk iş günüdür, bunda bulunama
dığı takdirde, altında getirilen bir kısımda, «Gerek
tiğinde çağrı ile toplanır.», ifadesi getirilmiştir. 

Millî Güvenlî'ik Kurulu Genel Sekreterinin bulun
madığı bir toplantıya en yaşlı üye veya en kıdemli 
bakanlık gibi bir şey düşünemedik, çünkü olmaz
dı; zaten konuya tam hâkim olimayacaklardır, bek
lenen yarar sağlanamaz, ayrıca en yaşlı müsteşarın 
konuya ne derece hâkim olacağı da ayrı tor müna
kaşa mevzuu olur. Dolayısıyla, bu hem Hükümetin, 
hem Komisyonumuzun en uygun gördüğü hal tarzı
dır. 

Üzülerek bu öneriye katılamıyacağımızı arz et
mek isterim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyonun katıldı
ğı M hususu tekrar ifade etmek suretiyle 7 nci mad
deyi oyunuza sunacağım : 

Birinci fıkranın 5 inci satırına, virgülden sonra 
bir (ve) kelimesi, «(Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarı ve Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü» 
şekline dönüştürülmesine; 

Aynı zamanda üçüncü fıkrada «kurul»ı kelime
sinden sonra bir noktalı virgül ilavesine Komisyon 
'katılmaktadır. 

Bu itibarla bu maddeyi Komisyonun katıldığı şe
kilde... 

RIFAT BAYAZIT - , Bir önerge var Sayın Baş
kan, önergeyi oylamadınız... Bir önerge verildi. 

BAŞKAN — Bir önerge yok, vermediler efen
dim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayım Başkan; ben vere
cektim, fakat arkadaşlarım bunda ısrarlı olunca, ge
rekçelerine ıkatıllmamakla torikte, vermedim. Gerek
çelerine katılmıyorum; çünkü bu ayrılabilir, burada 
da buna vekâlet edecek hiç kimse yoiktur ve boşluk
tadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
NECİP BİLGE — Söz rica ediyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN.— Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Sayın Sarıoğlu'nun teklifi oldukça yerindedir ka

naatimce, ama önerge verilmediğine göre de mesele 
yok orada. Yalnız, 'beşinci fıkrada, «Kurul en az 7 
'kişi ile toplanır ve kurul üye tam sayısının salt ço
ğunluğuyla karar alır»ı tabiri üzerinde biraz- müna
kaşa oldu; fikrimi açıklamak istiyorum. 

İkinci «Kurul» kellimesinin Sayın Uzunoğlu'nun 
teklifi üzerine çıkmasında 'bir zarar yoktur kanım
ca. Gerçi Komisyon Sözcüsü, «O çıkacak olursa, 7 
kişiden 4 kişi ile karar alınabilir manası çıkar»/ diye 
ifade ettiler, ama kanımca o anlamın çıkmaması la
zım gelir. Çünkü burada «üye tamsayısının salt ço
ğunluğu») tabiri vardır. Tamsayı ise o kurul kaç ki
şiden ibaretse odur, yoksa oraya katılanlar değildir. 
«Üye sayısının» denilmiş olsaydı, o zaman 4 kişi ile 
karar verilebilirdi, fakat burada, «Üye tamsaynsının» 
denildiği için «kurul»ı kelimesinin çıkmasında hiçbir 
mahzur olmadığı k'anaatindeylim. 

Bunu arz etmek için söz almış oldum; teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA, KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; toz 
«aynı mana çıkar» demedik, çıkarılabilir. İleride tat
bikatçılara bir kolaylık sağlamak üzere bilhassa be
lirttik. Yoksa çıkar, ıbliz de çıkarmıyoruz, ama ileri
de çıkması ihtimaline karşı, «Kurul üye tamsayısı
nın»/ ibaresini! koymayı uygun görmüştük; tekrar arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda bir önerge de bulunmadığı için bu 

maddeyle ilgili olarak, ancak Komisyonun benim
sediği tashihatı yapmak durumunda olacağız. 
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Bu itibarla tekrar arz ediyorum; maddenin 'birin
ci fıkrasının beşinci satırına (ve) kelimesinin ve üçün
cü fıkradaki «kurul»ı kelimesinden sonra bir nokta-
lı virgülün ilavesi suretiyle maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

Madde 9, madde 8 olarak okunmaktadır. 
Man'itör Teşkilatı : 
MADDE 8. — Monitör teşkiatı; Millî Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliğince tespit edilen ve Baş
kanlıkça onaylanan birimlerden oluşur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak 'iste
yen .. 

Buyurun Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANİTMA, KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; bir 
matbaa hatası olduğunu talimin ediyorum : «Başba
kanlıkça onaylanan birimlerden oluşur.» «Başkanlık
ça»! yazılmış, «^Başbakanlıkça onaylanan birimlerden 
oluşur.»| olacak efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim; teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 

Kömlisyon, maddenin ikinci satırındaki, «(Başkan
lıkça onaylanan birimlerden oluşur.» ibaresinin, 
«Başbakanlıkça onaylanan birimlerden oluşur.»ı şek
linde tashihini önermektedir. Bu tashih şekliyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 9 olarak, Madde 11'i okutuyorum: 
Genel Müdürlüğün Görevleri : 
MADDE 9. — Genel Müdürlük, Bu Kanunla 

verilen ve Haberleşme Yüksek Kurulunca belirlenen 
görevleri yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. 

Buyurun Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA, KOMtSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; da
ha önce yaptığümız gibi, başlığın «Millî Haberleşme 
Kontrol Genel Müdürlüğünün Görevleri» olarak 
açıkça yazılmasında fayda mütalaa etmekteyiz. 

ıBAŞKAN — Metinde de aynı şeyin tekrarı la
zım; iştirak ediyorsanız o şekilde 'ifade edelim?..' 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
başka bir üyemiz?. Yok. 

Bu itibarla maddenin başlığının, «Millî Haberleş
me Kontrol Genel Müdürlüğünün Görevleri:» şek
line getirilmesini ve aynı şekilde, madde içinde ge
çen «Genel Müdürlük» ibaresinin «Millî Haberleş
me, Kontrol Genel Müdürlüğü^ şeklinde düzeltilme-
isini Komisyon da tekabbül etmektedir. 

Komisyon?.. Lütfen, iştirak ederseniz ben de ona 
göre oylamak durumunda olacağım; iştirak ediyor
sunuz değil mi efendim?.. 

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

BAŞKAN — Evet. 
AKİF BNGİNAY — Sayın Başkan; maddede 

«bu» kelimesi büyük harfla yazılmıştır, küçük harfle 
olması lazımdır. 

BAŞKAN — «Bu»f kelimesi küçük harfle yazıl
mak iktiza ediyor. 

Şu hailde; «Genel Müdürlüğün Görevleri»;, «Mil
lî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünün Görev
leri» ve madde metnindeki «Genel Müdürlük»*, «Mil
lî Haberleşme Konltrol Genel Müdürlüğü» şeklinde 
düzeltilecek ve «Bu» kelimesindeki büyük harf, kü
çük harf olarak düzeltilecektiir. Komisyon buna işti
rak ediyor. 

Katî şekilde maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Haberleşme Yüksek Kurulunun Görevleri : 
MıADDE 10. — Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Haberleşme politikasının hedef ve ilkelerinin 

tespitinde, yatırımların yönlendirilmesinde, Bakan
lar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak plan
ların, kanun ve yönetmeliklerin Bakanlar IKuruluna 
sunulmadan önce tayin edilen hedef ve ilkelere uy
gunluğunu incelemek, 

b) Haberleşme politikası ve bu (Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu bakanlıklar, 
Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü, kamu 
kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerden gelen istek, 
teklif ve başvurmaları incelemek ve karara bağla
mak, 

c) Telekomünikasyon alanında Türkiye'nin ta
kip edeceği dış politika ile ilgili olarak Bakanlar 
Kuruluna yardımcı olmak, 

— 129 — 



Danışma Meclisi B : 107 

d) Bu IKanun ile verilmiş görevler ve alınan ka- I 
rarlar doğrultusunda Millî Haberleşme Kontrol Ge- I 
nel Müdürlüğünün faaliyetlerini yönlendirmek ve de- I 
netlemek. I 

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

Buyurun Sayın Tosyalı. I 
LÜTFÜLLAH TOSYALI — Sayın Başkan, re

daksiyon bakımından, «Kurulun Görevleri» başlığı, I 
«Haberleşme Yüksek Kurulunun Görevleri şunlar- I 
dır» olması gerekir efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka bir I 

üyemiz?.. I 
Buyurun Sayın Komisyon. I 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMtSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Ben redaksiyon ma-, 
niyetinde bir konuyu arz edeceğim efendim, (b) fık- I 
rasında; «Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar» diye yazı- I 
lacak, yani (b) fıkrasının '2 nci satırında «(Bakanlar I 
Kurulundan» sonra bir virgül konacak ve «(Bakanlık- I 
lar» kelimesi büyük harfle yazılacak efendim. I 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Fırat bir de 
Sayın Tosyalı'nın görüşü var, bu teklifi lütfen değer- j 
lendiriniz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 'İS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, 
hukukçu olmadığımız için bir şey söyleyemiyorum. I 
Ancak doğruysa yapılmasında yarar var. I 

BAŞKAN — «Kurulun görevleri şunlardır» der
ken, onun yerine Haberleşme Yüksek Kurulunun gö- I 
revleri şunlardır» şeklinde değiştirilmesi yönündedir I 
Sayın Tosyalı'nın görüşü. I 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAIR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın (Başkan, baş 
taraftan zaten izah etmiştik, artık ikinci defa aynı 
şeyi tekrar etmenin bir faydası var mıdır, bilmiyo- I 
rum. Ancak bir kanun stratejisi içerisinde böyle geç
mesi gerekiyorsa, ona katılırız efendim. I 

IBAŞJKAN — ıSayın Kurtoğlu buyurunuz efen- I 
dim. I 

İSBRDA KURTOĞLU — Anayasa hükmüne gö
re, kenar başlıklar metinden ma'dûd değildir. Bu açı- j 
dan tetkik edilirse, maddede sayılan görevler var- I 
dır, bu görevleri kim yapacak? Bu, belli değildir. I 
Onun için Sayın Tosyalı'nın önerisi doğrudur. j 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Eğer, bu şekilde bir 

düzenleme yapılacaksa, biraz önce genel müdürlü
ğün görevleri geçti; orada da şunlardır denmedi, al
tında tekrar monitör teşkilatının görevleri vardır. Bir 
evvelkini sağlamak amacıyla eğer bu yapılırsa bir ön
ceki maddelerde de yapılması gerekir. 

BAŞKAN — Onu değiştirdik efendim. 
Buyurun /Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Değişti efen

dim, Akkılıç arkadaşimızın söylemiş olduklarının ba
şına «Millî Haberleşme» ibaresi kondu, düzenleme
ler yapıldı. İEfendim 10 uncu maddenin baş tarafına 
Tosyalı arkadaşımızın dediği hususların yazılması 
gerekir. Çünkü, daha önce biz «Tanımlar» bölümün
de kurul deyince falan kurul anlaşılır diye bir tanım 
yapmadık. Yapmadığımıza göre burada başlık ney
se onu aynen yazmak mecburiyetindeyiz. Yazsaydık 
Sayın Kurtoğlu haklı olabilirdi. Yazmadık, kayıtla
rımızda da yoktur efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, aynı 
şeyi söyledim efendim. 

BAŞKAN — Aynı şeyi söylüyorlar efendim, Sa
yın Kurtoğlu da. 

SERDA KURTOĞLU — Gereken de Anayasa
daki maddedir. Genel 'Başlıklar metinden ma'dûd 
değildir. O zaman «(Kurulun» diye başlıyan maddede 
kurulun hangi kurul olduğu belirtilmelidir. 

BAŞKAN — «(Mücerret olarak kalacaktır» dedi
niz. Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 

(Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP ıBİLGE — Ben de aynı şeyi söyleyecek

tim efendim. 
BAŞKAN — Aynı şeyi söyleyecektiniz, peki efen

dim. 
Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, benim anla

yamadığım bir husus var, açıklanmasını istirham ede
ceğim. Maddenin 4 üncü satırında «Hazırlanacak 
planların, kanun ve yönetmeliklerin Bakanlar Kuru
luna sunulmadan önce tayin edilen hedef ve ilkelere 
uygunluğunu incelemek,» diyor. 

Bu planlar nasıl planlardır, hazırlayıcısı kimdir?.. 
Hazırlanan kanun prensibine göre Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilâtı kanun hazırlama yetkisiyle mi mü
kelleftir? IKanunu kendileri mi hazırlayacak yoksa 
başka üniteler tarafından mı hazırlanacaktır? Bu alan
daki kanun tasarısının Bakanlar Kuruluna gitmeden 
önce kendi alanındaki tespit edilen hedef ve ilkelere 
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uygunluğunu incelemek derken bundan ne kastedil- I 
diğini anlayamadım, izahını istirham ediyorum efen- I 
dim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. I 
Buyurun Sayın Komisyon. I 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, tMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
[SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, zan
nediyorum madde aynert şöyle: «Haberleşme politi- I 
kasının hedef ve ilkelerinin tespitinde, yatırımların I 
yönlendirilmesinde, Bakanlar Kuruluna yardımcı ol- I 
mak (Ondan sonra Sayın Öney'in soruları başlıyor) I 
ve hazırlanacak planların, kanun ve yönetmeliklerin I 
Bakanlar Kuruluna sunulmadan Önce tayin edilen I 
hedef ve ilkelere uygunluğunu incelemek,» I 

Şimdi, daha önceki bir maddede, (şu anda ismini I 
hatırlayamıyorum) Türkiye düzeyinde muhabere, I 
plan, hedef ve ilkelerinin tespitinde Bakanlar Kuru- I 
luna yardımcı olmak görevi vardı. Bakanlar Kurulu I 
bu tespiti yaptıktan sonra herhangi bir bakanlık, mu- I 
habere veya telsiz bakımından veya başka bir konu- I 
da bu kurulu ilgilendiren bir yatırım veya plan ha- I 
zırlamışsa veya askerî mercilerden böyle bir yasa ta- I 
sarısı veya bir plan Bakanlar Kuruluna intikal et- I 
misse bu önce bu kurulda görüşülecek ve bu kurul I 
daha önce Bakanlar Kurulunun kabul ettiği ilkelere I 
ve hedeflere uygun olup olmadığı konusunda kend; I 
fikrini belirtecek, yardımcı olacak. Konu budur I 
efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin ilâve edeceği bir husus varsa, buyu- I 

run efendim. I 
ıMtLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ TÜMGENERAL LÜTFÜ SEL — Sayın Başka
nım; bunu müsaade ederseniz bir misalle arz eder- I 
sek, herhalde daha fazla açıklık kazanmış olur. Bah- I 
sedilen planlar örneğin Türkiye'de kurulacak büyük 
bir projeyle ilgili gerekli haberleşme planı olabilir. I 
Bugüne kadar Türkiye'deki uygulamada böyle her- I 
hangi bir büyük proje içerisindeki haberleşmeye dö
nük sistemlerin nasıl kurulacağı, nasıl yapılacağı, na- I 
sil bir prosedürün takip edileceği hakkında hiç bir 
hüküm yoktur. Örneğin, bir baraj kurulurken bunun I 
sözleşmesinin içerisine telsiz irtibatları diye de bir I 
hüküm konulmaktadır ve sözleşmeye girdiği için de 
bu yürütülüp gitmektedir. Doğru mudur yanlış mı
dır, kontrol edecek bir yeri de yoktur. Bir başka ka
mu kuruluşu kurulurken içerisine her ne sebeple olur
sa olsun telsiz haberleşmesi, telli haberleşmesi gibi I 
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bazı maddeler sıkıştırılmaktadır. Bunlar bundan son
ra kanun tekniği yönünden bir yere gidecek, içerisin
de haberleşme sistemine dönük bir madde veya pa
ragraf varsa, bu kuruldan geçecek, doğru olup olma
dığı tespit edildikten sonra, kanun yürüyüp gidecek 
veya yönetmelik yürüyüp gidecek, talimat yürüyüp 
gidecek, bunun için buraya konmuştur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sel. 
Sayın üyeler; Haberleşme Yüksek Kurulunun 

Görevleriyle ilgili '10 uncu maddenin, «Kurulun gö
revleri» yerine «Haberleşme Yüksek Kurulunun gö
revleri şunlardır» şeklinde başlamasını önermekte
dirler. İştirak ediliyorsa, ona göre oylamaya suna
cağım. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAH VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — İştirak ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Şu halde «Haber
leşme Yüksek Kurulunun Görevleri Şunlardır» şek
linde 10 uncu madde başlamaktadır. Aynı şekilde (b) 
fıkrasının 2 nci satırında, Bakanlar Kurulundan son
ra bir virgül konacak ve onu takip eden bakanlıklar 
kelimesinin büyük harf olarak başlaması gerekmek
tedir. 

Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Madde 11'i okutuyorum efendim. Madde 12, 
madde 11 olarak okunuyor efendim. 

Monitör Teşkilatının Görevleri : 
MADDE 11. — 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 Haberleşmeye Kont
rol Genel Müdürlüğüne bildirir. 

BAŞKAN — Madde 12'yi böylece madde 11 ola
rak okumuş vaziyetteyiz. Madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BtLGE — Sayın Başkan, bir harf küçült

mesi olarak şunu arz ediyorum: Maddede «(Monitör 
Teşkilâtı ülke çapında telsiz haberleşmesini» dedik
ten sonra «Millî Güvenlik» kelimelerinin baş harfle
ri büyük yazılmıştır. Burada «'Millî Güvenlik» özel 
isim değildir; yani Millî Güvenlik Kurulu vesaire 
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gibi. Onun için bunların küçük harfle yazılması la
zım gelir kanaatindeyim. Anayasada da böyle geç
mektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KAM, TURİÎZM VİE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYMAN FIRAT — İştirak ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen başka bir üyemiz?.. Yok. 

İkinci satırdaki «Millî Güvenlik» kelimelerinde
ki büyük harflerin küçük harf olarak değiştirilmesi 
kaydıyla maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 

Madde 13'ü madde 12 olarak okutuyorum. 
Kadro : 
MADDE 12. — 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. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bi

raz önce geçen altı madde üzerinde bir rakam deği
şikliği yapmak mümkün olursa yerinde olur. Çünkü, 
Haberleşme Yüksek Kurulu, arkasından Millî Ha
berleşme Genel Müdürlüğü, onun arkasından Moni
tör Teşkilatı evvela teşkilatıyla söylendi. Sonra bun
ların da aynı sıraya göre görevlerinin sıralanması ge
rekir veya birinci söylenirse birincinin görevleri onun 
altına, ikinci söylenirse ikincinin görevleri onun altı
na veya üçüncünün görevleri demek lazım. 

Şimdi, burada «Haberleşme» yüksek bir kurul
dur, ikinci plana düştü; çünkü 6 inci madde yaptık 
7 nci maddeyi. Onun için rakamlarda bir yer, deği
şikliği yapmak gerekir. 

IBAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, biraz sonra 
bir ara vereceğim, o sırada bu görüşünüzü lütfen 
Komisyona iletirseniz, onu da ayrıca oylamak imkâ
nına sahip olacağız. 

SELÇUK (KANTARCIOĞLU — Teşekkür ede
rim. 

!BAİŞKAN — Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Küçük bir tasrih arz 

edeceğim: Son satırda «Bakanlar Kurulu Kararı» 
ibaresinde «Kararı» kelimesinin baş harfi büyük ya
zılmış; küçük olması gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon katılıyor şüphesiz? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VİE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — IBaşka bir görüş?.. Yok. 
Bu itibarla, 12 nci maddenin son satırındaki «Ba

kanlar Kurulu» ibaresinden sonraki «Kararı» keli
mesindeki büyük harfin küçük harf olarak değişti
rilmesi.. 

AKİF ERGİNAY — Bir küçük ifade daha; İkin
ci satırda «Monitör teşkilatının» şeklinde yazılmış
tır. Oysa buradaki «Teşkilatının» kelimesinin baş 
harfinin büyük olması gerekir; çünkü bundan evvel
ki maddede büyük harfle yazılmıştır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ikinci satırdaki «Teşkilatının» kelimesinde küçük 

harfle yazılan «t» harfinin büyük harf olarak değiş
tirilmesi ve son satırdaki «ÎKararı» kelimesindeki 
«K» harfinin küçük harfle yazılması kaydıyla mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

'Madde 14'ü madde 13 olarak okutuyorum. 
Atama ve Özlük Hakları : 
MADDE 13. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkila- ' 

ti 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 şahıs
lar arasından 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Bakan
lıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
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 Baş
kanlığınca atama yapılır. Bu teşkilatta görev yaptı
ğı sürece askerî personele 926 sayılı Türk Silahlı [Kuv
vetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Teşkilatta görev alacak diğer personelin nitelikle
ri ve atama usulleri yönetmelikle belirlenir. Bu per
sonele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan.... 
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B AŞIKJAN — 'Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Efendim, 

ben burada küçük bir hata görüyorum: İkinci fıkra
da, «Bu teşkilatta görev yaptığı sürece askerî perso
nele 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu hükümleri uygulanır» diyor. Bu sanki burada 
yaptığı sürece «926 sayılı Kanun uygulanıyor diye bir 
izlenim veriyor. Halbuki Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
tamamına bu Kanun uygulanıyor. Ancak şöyle ola
bilir bu: Askerî personele bu teşkilatta görev yaptı
ğı sürece 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu hükümleri uygulanır» demek gerekiyor. 
Bir ifade zafiyeti var gibi geldi bana. (Bilmiyorum 
anlatabildim mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Efendim, Komisyon

dan son fıkraya bir açıklık getirmesini rica ediyo
rum. «Teşkilatta görev v alacak diğer personelin..» 
denmektedir. Bu işçi statüsünde olan personel de 
olabilir. Onun için de 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu bunlara uygulanamaz; fakat madde bilaistis
na «657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümle
ri uygulanacak» şeklinde düzenlenmiştir. Acaba Ko
misyon bu konuda ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayn Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Redaksiyonla ilgili bir 

husus daha var efendim: Birinci fıkranın beşinci sa
tırındaki «il 5 yıl Devlet hizmeti yapmış» ibaresinde-
ki «Devlet» kelimesinin baş harfinin küçük olması 
gerekir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, madde üç 

nevi atama usulü önermiş. Birincisi 2451 sayılı Ka
nun, ikincisi 926 sayılı Kanun, üçüncüsü 657 sayılı 
Kanun. 

Şimdi, maddenin ikinci fıkrasında beyan edilen 
926 sayılı Kanuna ait bir şey söylemeyeceğim; çün
kü o Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunudur ve 
tabiatıyla ekleridir. 657 için de gerekçe böyledir; 
doğrudur. Ancak, yukarıda «2451 sayılı Bakanlıklar 
ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Ka
nun» diye geçen Kanunun meriyeti bana göre tehli
kede görünüyor. 

Verdiğimiz Kararnameye göre, Kanun Kuvvetin
deki Kararname ile bu Kanunun başka bir kanuna 
dönüşmesi değişmesi ihtimali vardır. Dönüştüğü tak
dirde, «Kanun uygulamasında; acaba eski kanun 
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hükümleri bu Kanun bakımından devam mı ediyor, 
yoksa bu Kanun değiştiğine göre, onun yerine geçen 
kanun mu buraya gelmiştir?» tartışması nazariyatta 
da uygulamada da yer alacaktır. 

Onun için, kabil ise, bilmiyorum, «2451» sayısını 
zikretmeden bir ibare getirerek maddeye esneklik ge
tirmek ve uygulamada yarın çıkacak olan teorik ve 
pratik tartışmaları önlemek kabil midir diye Komis
yondan soruyorum. 

Eğer ara verirseniz, Komisyona redaksiyonu hu
susunda yardımcı olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasa
sının Sayın Sel tarafından izah edilmesinde fayda gö
rüyorum; çünkü konuya yabancıyız. 

Ancak, son satırda yer alan «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve ekleri» ibaresinin konmasının 
lüzumu kanaatindeyiz. Çünkü, yalnız bu 657 sayılı 
Yasa değildir, buna devamlı ek yasalar çıkmakta
dır; onu da bahsetmekte fayda var. 

\ 
Bir de efendim, maddenin başında «Millî Haber

leşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdürlüğü» ismi geç
mektedir, Millî Haberleşme Kontrol Genel Mü
dürü olacak ve oradan «..Teşkilatı» kelimesinin çık
ması lazım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Fırat dinlediğime göre, bu 
maddenin Komisyonunuzca bir daha tezekkürü ko
nusunu düşündüğünüzü anlıyorum Sayın Kurtoğlu' 
nun mütalaası muvacehesinde. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE ÎS-
KÂ'N, TURlfZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Hayır efendim. 

Sayın IBaşkan, eğer ara verilecekse görüşleri o ara
da alıp, derhal bakabiliriz; ama ara verilmeyecekse 
biz geri almak istemiyoruz; maddenin başındaki. 
«Teşkilatı» kelimesi silinecektir?. 

BAŞKAN — Geri almak istemiyorsunuz, evet. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURltZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT -!- «...Teşkilatı» keli
mesi silinecektir, maddenin başındaki «Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdürlüğü» Millî 
Haberleşme Kontrol Genel Müdürü olacaktır. 

Ayrıca 926 sayılı Yasa hakkında bilgi isteniyor
sa, Sayın Sel tarafından verilmesini öneriyoruz. 
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Bir de «657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve I 
Ekleri» tabiri gelmesinde yarar görüyoruz. 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkanım söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — (Sayın Erginay buyurun efendim. I 
AKİF ERGİNAY — Efendim, 1 inci fıkranın 

3 üncü satırında yer alan «... ile» kelimesinin «...Sek
reterinin teklifi ile elektronik» yerine, «Sekreterinin 
teklifi üzerine» filanca tayin edilir şeklinde olacak. I 
Orada ile deyince sanki hem o, hem de elektrikle il
gili uzman tayin edilecektir gibi bir mana çıkıyor, 
kanaatimce burada zaaf-ı telif var. Diğer maddeler de I 
yeniden ele alınacaksa bunu da gözönünde bulundur
sunlar derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Telsiz Kanunu Tasarı

sının 13 üncü maddesinin başlığı «Atama ve özlük I 
Hakları» olduğu halde, madde metninde özlük hak- j 
lan hakkında kesin hüküm bulunmaktadır. I 

Genel (Kurulda arz edeceğim sebeplerden dola
yı madde metninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU | 
Atama ve Özlük Hakları : I 
Madde 13. — Millî Haberleşme Kontrol Teşkila- I 

ti Genel Müdürü, elektronik dalında ihtisası bulunan I 
ve bu ihtisasını belgelendiren yükseköğrenim görmüş, I 
en az '15 yıl 13.12.1960 gün ve 160 sayılı Devlet Per
sonel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü I 
maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olanlar I 
arasından Millî Güvenlik (Kurulu Genel Sekreterinin I 
teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır. I 

Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürü aylık 
ve diğer bütün özlük hakları bakımından 657 sayılı I 
Devlet Memurları Kanununa tabidir. I 

Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünde 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili görevleri yürütmek 
üzere tesis edilecek kadrolara, Silahlı Kuvvetler men
subu muhabere sınıf subaylarından Genelkurmay I 
Başkanlığınca atama yapılır. İlgililer hakkında bu Teş- I 
kilatta görev yaptıkları sürece her türlü özlük hakla- I 
rı 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna göre yürütülür. I 

Teşkilatta görev alacak diğer personelin nitelik
leri ve atama usulleri yönetmelikle belirlenir. Bu per
sonel, özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet j 
Memurları Kanununa tabidir. I 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU,— Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarim; 

Ben kısaca bu maddenin görüşülmesini arz etti
ğim için ilk defa söz almak istemiştim, arkadaşlarım 
da aynı nokta üzerinde fikir beyan ettiler. 

Maddenin birinci fıkrasında görülen 2451 sayılı 
Atama Usulü ile İlgili Olan Kanundan bahsetmek 
yersizdir, bu Kanun her zaman değişebilir; ama müş
terek kararname veya bakan onayı, yani bakanın gö
rüşüyle işlenen kararnameler veya Bakanlar Kurulu 
kararlan daima değişmez. Onlar ancak 4951 sayılı 
Kanun değiştiği zaman olabilir. Bu bakımdan, sade
ce bu «... Devlet hizmeti» kelimesi de bir şey ifade 
etmez. Ortadoğu Teknik Üniversitesi bu kuruma ta-v 

bi midir, değil midir, Devlet memurluğu değil mi
dir? ?Sorusu hemen aklımıza gelebilir. 

Bu bakımdan, 160 sayılı Devlet Personel Dairesi 
Kurulması Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinde 
veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci 
maddesindeki yazılı kurumlar, ancak Devlet hizmeti 
sayılmaktadır. O bakımdan, oraya sadece bunu yaz
mak, diğer teşkilat kanunlarında olduğu gibi kâfi 
gelir. 

İkinci fıkrada subayların durumları eski haliyle 
muhafaza edilebilir, önergemde ona da bazı açıkla
malar getirmiş bulunuyorum. 

Üçüncüyü de aynı şekilde... Hatta eğer Komisyon 
veya Hükümet uygun görürlerse kendilerine bir dör
düncü yol daha gösterebileceğim. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Ek - 1, Ek - 2 diye iki geçici 
maddesi vardır. «Geçici süreli görevlendirme» diye 
iki yıl müddetle personeli de her bakanlıktan alabi
lirler. Ayrıca, bunu da arz etmek isterim. O bakan
lıklardan hangi yetkiliyi, nerede bulurlarsa ,ayrıca 
burada iki sene müddetle görevli çalıştırmaları' da 
mümkündür. İstedikleri takdirde fıkranın altına onu 
da eklemek mümkün olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Arkadaşlarımız tarafından verilen önergelerin ve 

önerilerin tetkikine imkân vermek üzere, Komisyo
nun tetkikine imkân vermek üzere Birleşime 20 daki
ka ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.45 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
107 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 
Telsiz Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere 

devam ediyoruz. 
13 üncü maddeyle ilgili olarak Komisyonun gö

rüşünü rica ediyorum. 

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

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine iştirak ediyo
ruz. Ancak, önergelerinin baş tarafında, «Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı Genel Müdürü» diye yaz
mışlar, o «Teşkilatı» kısmının çıkartılması kaydıyla 
iştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sizin metninizde de o «Teşkilatı» 
kelimesi var. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Bizimkinden de kal
kıyor, arz etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Evet, bu metne katılıyorsunuz. 
Sayın üyelerimizin esas itibarıyla ifade ettikleri 

metne müteallik hususlar böylece halledilmiş oluyor. 
AKİF ERGİNAY — Evet, benim düşüncem de 

bu şekilde ortadan kalkmış oluyor. 
BAŞKAN — Evet. 
Önergeyi bir daha okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Telsiz Kanunu Tasarısı

nın 13 üncü maddesinin başlığı, «Atama ve Özlük 
Hakları» olduğu halde, madde metninde özlük hak
ları hakkında kesin hüküm bulunmamaktadır. 

Genel Kurulda arz edeceğim sebeplerden dolayı 
madde metninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

«Atama ve Özlük Haklan : 
MADDE 13. — Millî Haberleşme Kontrol Ge

nel Müdürü, elektronik dalında ihtisası bulunan ve 
bu ihtisasını belgelendiren yükseköğrenim görmüş, en 
az 15 yıl 13.12.1960 gün ve 160 sayılı Devlet Personel 

Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olanlar ara
sından Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin 
teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır. Millî 
Haberleşme Kontrol Genel Müdürü aylık ve diğer 
bütün özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabidir. 

Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünde 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili görevleri yürütmek 
üzere tesis edilecek kadrolara, Silahlı Kuvvetler men
subu muhabere sınıfı subaylarından Genelkurmay 
Başkanlığınca atama yapılır. İlgililer hakkında bu teş
kilatta görev yaptıkları sürece her türlü özlük hak
lan 926 asyılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa göre yürütülür. 

Teşkilatta görev alacak diğer personelin nitelikleri 
ve atama usulleri yönetmelikle belirlenir. Bu perso
nel özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Selçuk Kantarcıoğlu' 
nun bu önergesine Komisyon katılmaktadır. 

Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN YUMUK — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
13 üncü madde yerine teklif edilen bu önergeye 

Komisyon ve Hükümet aynen katılmaktadır. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Selçuk Kantarcıoğlu'nun 
önergesi kabul edilmiş ve 13 üncü madde yerine kaim 
olmuştur. 

15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak okutu
yorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Telsiz Kurma Ruhsatı ve Kullanma İzni : 
MADDE 14. — 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-
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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. 

BAŞKAN -— Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz?.. Buyurun Sayın Muratoğlu. 

ENÎS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Bu madde dikkatle okunduğu zaman mahiyeti 
tam olarak anlaşılamamakta ve oldukça mühim tered
dütlere yol açmaktadır. 

Kısaca üzerinde durmamız icap ederse görülecek
tir ki, maddede açıkça şöyle deniyor : 

«Kamu kuruluşlarına, gerçek veya tüzelkişilere; 
PTT imkânları ile sağlanamayan veya PTT imkân
ları ile sağlanması Devlete aşırı malî külfet yükleyen, 
... hizmetler için, talepleri halinde, telsiz kurma veya 
her türlü telsiz telekomünikasyon tesis etme ruhsatı 
ve kullanma izni verilebilir.» 

Telekomünikasyona gelinceye kadar tereddüdü 
mucip bir husus yok. Şimdi telekomünikasyonun ma
nasını «Tanımlar» kısmından okuyarak arz etmek 
istiyorum. 

«Telekomünikasyon terimi, her türlü bilgi veya 
haberin veya data, kot, yazı, görüntü (resim) ve ses
lerin telli, radyo, optik veya öteki elektromanyetik 
sistemler yoluyla gönderilmesi, yayını ve alınması 
işlemini...» Yani açıkça telekomünikasyon bizim bil
diğimiz radyoyu ve televizyonu anlatıyor. 

Şimdi, hal böyle ise 15 inci maddeye göre her
hangi bir tüzelkişi veya teşekkül PTT imkânları ile 
istediği hususlar sağlanamadığı ahvalde ve Devlete 
aşırı malî külfet yüklenmesi halinde, yapmak istediği 
işlemler veya hizmetler için talepte bulunacaktır; her 
türlü telsiz telekomünikasyon tesis etme ruhsatı ken
disine verilecektir. 

Şimdi, yine durumun tavazzuhu için, genel gerek
çedeki bu kısımla alakalı ibareleri ıttılaınıza arz edi
yorum. 

«Telsiz ve telekomünikasyon cihazilarının plansız 
bir şekilde kurulmasını önlemek, ülke çapında ekono
mik ve verimli bir haberleşme ortamı sağlamak ama
cıyla, PTT imkânı ile. sağlanamayan veya sağlanması 
aşırı malî külfete neden olan durumlarda, konu ci
hazların kurulmasına müsaade edilmesi esası getiril

miştir. PTT imkânının sağlanması ile verilmiş ruh
satlar geri alınacaktır.» 

Şimdi, bu okunan ve izahı yapılan hale göre, lü
zumlu ahvalde tüzelkişiler her türlü telsiz teleko
münikasyon tesis edebileceklerdir; yani radyo ve te
levizyon yayını yapabileceklerdir manası çıkıyor oku
duğum metinlerden açıkça. Halbuki bilindiği üzere 
359 sayılı Kanunla doğrudan doğruya radyo ve te
levizyon Devletin tekeli altındadır. 

Bu doneler muvacehesinde ben, maddenin mana
sını anlamakta tamamen müşkülat çekiyorum. 

Sonra «Bu şekilde verilen ruhsatlar PTT'ce im
kân sağlanması halinde geri alınabilir» deniyor. Bu 
imkân, ne dereceye kadar bir imkândır?.. Hangi ah
valde tüzelkişilere telsiz telekomünikasyon tesis etme 
ruhsatı verilecektir ve bu telsiz telekomünikasyon 
faaliyeti hangi manalar içerisinde kalacaktır?.. Yani 
radyoyu ve televizyonu da alacak mıdır?.. Alacaksa 
359 sayılı Kanunda değişiklik yapmak gerekmiyor 
mu?.. Bu değişiklik yapılmadığına göre, bu madde 
nasıl işlerlik kazanabilecektir?.. 

Bu bakımdan ben maddeyi tamamen izaha muh
taç görüyorum. Komisyonun açıklama yapmasını is
tirham ediyorum. 

Maruzatım şimdilik bunlardan ibaret, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ -^ Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Ben de, benden önce konuşan Sayın Muratoğlu' 

nun konuşmalarına katılmakla beraber, konuşmaları
na ayrıca bir ek yapmak istiyorum. 

Tanımlarla ilgili 3 üncü maddede, «telsiz» ibaresi 
içinde; »Telsiz terimi, aralarında herhangi bir fizikî 
bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluy
la açık ve kotlu, ses, data ve resimleri vermeye ve al
maya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan 
sistemler...» denilmektedir. 

Şimdi maddenin bu şekildeki düzenleniş tarzıyla, 
bir defa gerçek ve tüzelkişilere radyo ve televizyon 
kurma imkânı sağlıyor gibi bir anlam çıkmaktadır. 

Ona sonra değineceğim de, maddenin bu yazılı
şında da bir hata görüyorum. «PTT imkânları ile 
sağlanamayan...» deniyor. Şimdi, PTT bir Devlet 
kuruluşudur, PTT imkânı ile sağlanamayan bir hiz
meti (madde içinde diyoruz ki) gerçek kişiler kana
lıyla sağlayalım... Bunun Devlet kuruluşuna karşı bi
raz iyi bir ifade olmadığı inancındayım. Eğer Komis-
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yonumuz kabul ederse ben, maddedeki, «PTT imkân
ları ile sağlanamayan» ibaresinin kalkmasını teklif 
ediyorum. 

Ayrıca maddede bir «Millî Güvenlik» kelimesi 
var, bu da büyük harfle yazılmış. Daha önce düzelt
tik, yeniden burada da aynı hata yapılmasın. 

Değerli arkadaşlar; 
Türkiye'de bazı iş adamlarının ve sermayedarla

rın üç tatlı rüyası vardır : Bunların birincisi, bir ban
ka kurmak, ikincisi bir gazete çıkarmak, üçüncüsü 
de radyo ve televizyon sahibi olmak; yani bu üç ara
cı bazı kişiler elde ettiği takdirde, gerçekten memle-^ 
ket yönetiminde birtakım büyük ağırlık ve söz sahibi 
olacakları inancı içindedirler ve gerçekten de bu böy
ledir. 

Benim de aslında şahsî kanaatıma göre; yani bu 
Kanuna göre radyo ve televizyon kurma imkânı özel 
teşebbüsün yoktur; ama yine burada tutanaklara geç
mesi ve özellikle kanunlar ileride yorumlanırken, 
Meclis müzakerelerinde ve Kanun vazıın amacı gö
zetileceği için, bunu vurgulamak istiyorum. Bir defa 
gerçek ve tüzelkişilere televizyon ve radyo istasyonu 
kurma imkânı verdiğimiz takdirde, o zaman bu rad
yo ve televizyon sahibi olan kişilere karşı çıkmak im
kânsız olacaktır. 

Biz yeni bir devletin temellerini atan birtakım ya
sal düzenlemeler yaparken, ileride dürüst yöneticile
rin de rahat ve huzur içinde çalışmalarını garantiye 
almamız lazımdır. Biz bunları nasıl ağır koşullar 
içinde izne bağlarsak bağlayalım, mesela büyük bir 
gazete sahibi Türkiye'de bir radyo ve televizyon is
tasyonu kurmaya kalkmak istese, hangi yetkili kuru
luş olursa olsun, buna vermek istemez mi bu ruhsa
tı?.. Kesinlikle verir. 

Ben size bir hatıramı anlatayım. Bir gün Maliye 
Bakanlığı Müsteşar muavinlerinden biriyle konuştum; 
«Ben 17 senedir Danıştayda vergi davalarına bakan I 
bir dairede çalışıyorum, bir tane gazetenin vergi da
vası gelmedi bize.» Acaba niye; gazeteciler bu ka
dar ticaretle uğraşırlar da, bunların hiç mi bir hesap
ları incelenmiyor?..» dedim. «Efendim, biz gazetele
rin hesaplarını incelersek, bunlar bize saldırırlar; onun 
için» dedi. «O zaman sizler de her yönüyle mükem
mel bir yönetici olun, onların yapacakları karşısında 
etkilenmeyin» dedim. Yani benim demek istediğim, 
memleketimizde ileride birtakım problemler yaratma
mak için, özellikle Komisyonumuzun buraya bir 
madde ve fıkra eklemesini ve burada kesinlikle ger
çek ve tüzelkişilerin özel radyo ve televizyon istas

yonu kuramayacakları kesinlikle (bir yasaklama ge
tirmesini talep ediyorum ve bunu da Meride memle
ketimizin yönetiminin sağlam temellere oturması 
bakımından zarurî görüyorum. 

IBiliyorsunuz, bugün memleketimizde ve dünyada 
kamuoyunun oluşturulmasında yaym organlarının 
İJÜyüık etkisi vardır. Herhalde 12 Eylül'e gelmeımizin 
en önemli etkenlerimden birisi de, Tüırkiyedeki ba
sınıdır. Bir gazeteci (birisine ak 'demiştir, ötekisi ka
ra demiştir; yani bir gerçekte birleşememaşlerdir. 
Böyle olunca, tabiî ki, iyi bir kamuoyunun oluşturul
ması bakımımdan mümkün olduğu kadar memleke
timize zararlı olabilecek faaliyetlerin yasalarla men 
edilmesinde ben büyük fayda görüyorum. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın KurtoğÖ!u, 'buyurun efendim. 

"SEMDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz madde hakkında muh
terem arkadaşım Muratoğlu'nun tereddütleri ve 
bundan sonra konuşan Genç arkadaşımızın vaki be
yanatı ilki ayrı sahadadır, birbiriyle irtibatı yoktur 
kanaatindeyim. 

Kanaatimce, Muratoğlu arkadaşımızın madde 
hakkındaki tereddütlerini izale için, «radyo, televiz
yon «terimiyle» telsiz ve telekomünikasyon» terim
lerinin katiyetle 'belirlenmesi lazımdır. Telsiz ve tele
komünikasyon tek taraflı veya çift taraflı yani alıcı 
veya verici veya hem atıcı hem verici olan ve muay
yen iki merkez arasında belirli bir seviyede görüşme 
yaptırabilen bir cihazıdır. Oysaki radyo ve televizyon, 
resim veya sesi bir merkezden yayan ve fakat bütün 
'halka yayan bir tesisattır; yani radyo ve televizyon
da resim veya ses, bir merkeziden birden fazıla mer
keze yayılır; bütün halka yayılır. Binaenaleyh, her 
telekomünikasyon cihazı radyo, televizyon değildir; 
fakat raldyo, televizyon cihazı, bir telekomünikasyon 
cihazıdır- Aradaki fark, telekomimikaşyon belli akı 
merkez arasındadır, radyo ve televizyonda verici 
tektir, alıcı binlercedk. 

ıBu itibarla, bu iki tabir üzerinde kesimlikle ka
çar verdikten sonra maddeyi okuyalım: «Telsiz kur
ma ruhsatı ve kullanma izni:» Kullanma ruhsatını 
ve kullanma iznini, telsizle irtibatı 'PTT düzenliyor, 
'PTT bu imkânları sağlıyor. Diyelim ki, 100 bin do
lara ima! olacak ve bir 'tüzelkişinin, gerçek kişinin 
veya bir kamu kuruluşunun ihtiyacı olan bir tele
komünikasyon cihazı kurmak istiyoruz, PTT'ye git-
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tik, PTT gerçek, tüzel veya kamu kuruluşunun bu I 
ihtiyacını kabul etti; ama bu tesisi kuracak malî I 
imkânı yok veya fenn* imkân yok: O takdirde izin I 
almak isteyen bu kuruluşa telsiz kurma ruhsatı ve- I 
recektir, çünkü vaki talep PTT'nin imkânlarıyla I 
gerçekleştirilmesi mümkün' bir talep değildir; ama I 
memleket, için o kamu kuruluşu için veya o tüzel veya j 
gerçek kişi için yararlı, zarurî bir telekomünikasyon I 
cihazıdır, işte madde bunu düzenlliyor. ' 

Yarın PTT imkânları bu türlü bir komünikasyon I 
cihazının memlekette tesisine müsait hale gelince, I 
«Siz o zaman kendi imkânlarınızla yapmıştınız; ar
tık sizin ruhsatınızı ve kullanma izninizi iptal edi- I 
yorum; çünkü bunu yerine getirmenin esas görevi I 
bana aitti, ben o görevi yerine getirecek imkânları I 
elde ettim, sizin ıruhsatınizı ve kullanma izninizi ip- I 
tal ediyorum, ben size kullanma iznini ve kullanma I 
ruhsatını kendi tesis edeceğim imkânlarla verece- I 
ğim.» demektedir. I 

Şimdi, bu izahatımın ışığı altında bir defa mad- I 
deyi aynen okuyorum : «Kamu kuruluşlarına, ger- I 
çek ve tüzelkişilere; PTT imkânlarıyla sağlanamayan 
veya PTT imkânlarıyla sağlanması Devlete aşırı ma- I 
lî külfet yükleyen...» Bu izahatım ile zannediyorum 
buraya kadar olan ibare anlaşılmış hale gelmiştir 
kanaatindeyim. Devam ediyorum : «... ya da Millî I 
Güvenlik açısından zorunluk olan hizmetler için» di- I 
yor. Bir de bu türlü bir tesisin kurulması Millî Gü
venlik açısından da faydalı olabilir. Ancak, bu tesisi I 
PTT'nin kurması imkânı henüz bugün için yoktur;. I 
ama millî güvenlik açısından haydi haydi zaruret var
dır, o zaman PTT telsiz kurma ruhsatını ve iznini yi- I 
ne verecektir; ama yine muvakkat olmak üzere. Ne I 
vakit ki canlanacaktır, o imkânları elde edecektir; o I 
ruhsat ve tesisi kullanma iznini geri almak şartıyla. I 
Devam ediyor : «... talepleri halinde telsiz kurma...» I 
Bakınız «telsiz kurma» diyor, «radyo, televizyon kur
ma» demiyor; çünkü radyo ve televizyon, özel bir ko- I 
münikasyon cihazıdır. «... telsiz kurma veya her tür
lü telsiz, komünikasyon tesis etme ruhsatı ve kullan- I 
ma izni verebilir.» «Verir» de değil; o kadar sulb, 
bir madde ki, «verebilir» takdirini memleketin yük
sek menfaatleri açısından düşündükten sonra bu izni 
verecek veya vermeyecektir. 

«Bu şekilde verilen ruhsatlar PTT'ce imkân sağ
lanması halinde geri alınabilir. I 

«Ancak tahsis edilmiş frekans bandında çalışan...» I 
Bakınız, telekomünikasyonla, radyo ve televizyonun I 
farkı bir de burada beliriyor; «Ancak, tahsis edilmiş J 

frekans bandında çalışan, belirli gayelere yönelik 
telsiz cihazları ruhsat ve harca...» diye devam edi
yor; burada bir şey yok, bu, harçsız dahi verileceği
ni gösteren bir fıkra. 

Şimdi gelelim; bu düzenleme acaba özel televiz
yon ve radyo istasyonları kurulmasına yol açar mı?.. 
Telsiz Kanunu genel bir kanundur, 359 sayılı TRT 
Kanunu ise özel bir kanundur. 359 sayılı TRT Ka
nununa göre, radyo ve televizyon kurmak; yani bir 
merkezden binlerce alıcıya resim veya ses göndermek 
olanağı sadece TRT Kurumuna verilmiştir. Bu, özel 
bir Kanundur. Bu özel Kanun dururken, meriyettey
ken, şu düzenlemeyle (ki, Telsiz Kanunu, TRT Ka
nununa göre genel kanundur; çünkü sadece radyo ve 
televizyonu değil, her türlü telekomünikasyon, telsiz 
işlerini düzenleyen bir kanundur) sonradan çıkan ge
nel kanun, önceden çıkmış bulunan özel kanunun 
hükümlerini ortadan kaldırmaz. 

Binaenaleyh, Telsiz Kanunundaki bütün hüküm
ler, TRT Kanunu muvacehesinde, TRT Kanununun 
müsaade ettiği nispette yürürlüğe girecektir, onun dı-
dışında TRT Kanunu kendi sahasında; yani radyo -
televizyon sahasında münhasır selahiyetini devam et
tirecektir. Bu prensipten vazgeçilemez, hiçbir kanun 
maddesi açıkça hüküm ifade etmedikçe, TRT Ka
nunun hükümlerini ve inhisarını ortadan kaldırmaz. 
Bilmiyorum Sayın Muratoğlu arkadaşımın merakını 
izale edebildim mi?.. 

Geriye kalıyor Kamer Genç arkadaşımızın mü
talaası. 

Genç arkadaşımızın istikbale muzaf, liberal ve de
mokratik bir zihniyetle ortaya attığı mütalaa, mem
leketin yüksek menfaatleri ve çok yakın geçmişte gö
rülen harabiyet sebebiyle, önceden kabul edilecek, ra
hatça mütalaa beyan edilecek ve bugünkü imkânlar 
içerisinde maddeye dercedilebilecek bir hüküm değil
dir; bunu da kanaat olarak arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
Sayın Genc'in önergesi var, okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Önergeyi okuttuktan sonra size söz 
vereceğim, mütalaanıza imkân hâsıl olacak. 

Buyurun önergeyi okuyun : 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 131 inci S. Sayılı Tasarının 

14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm
lenin, parantez içine alınmak suretiyle eklenmesini 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Ancak, gerçek ve tüzelkişilere radyo ve televiz

yon verici veya alıcı istasyonu kurulmasına izin ve
rilmez.» 

BAŞKAN — Sayın Genç görüşünü esasen ifade 
ettiler. Komisyonun, gerek bu önerge, gerek diğer 
konuşmalar üzerindeki görüşlerini rica ediyoruz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KAN,. TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

14 üncü madde, zannımca Sayın Muratoğlu ve 
Sayın Genç tarafından bir noktada yanlış tefsir edil
di; ancak hassasiyetlerine ben de katılıyorum. 

Bu madde, hiçbir gerçek ve tüzelkişilere televiz
yon kurma yetkisini vermez, vermiyor da. Ayrıca, Sa
yın Kurtoğlu'nun belirttikleri gibi, 359 sayılı Ya
sayla Radyo - Televizyon Kurumu bunu inhisarına 
almıştır, eğer böyle bir şey olacaksa, önce o Yasanın 
değişmesi lazımdır, bu Yasayla ancak o Yasanın mü
saade ettiği nispette frekans bandı tahsisi yapılabilir. 
Bu Yasa, en ufak şekilde hiç kimseye özel radyo - te
levizyon yayını yapma, istasyon kurma yetkisi ver
memektedir. 

Efendim, maddenin içeriğinde; kamu kuruluşla
rına, gerçek ve tüzelkişiler; PTT imkânları ile sağla
namayan veya PTT imkânları ile sağlanması Devlete 
pahalıya mal olan kısımlarda telsiz veya telekomü
nikasyon tesis etme yetkisi vermektedir birinci parag
raf. Bunun anlamı şudur : 1950'lere kadar, daha ön
ce de arz etmiştim, Türkiye'deki 'PTT imkânları çok 
zayıftı ve 3222 sayılı Yasanın 5 inci maddesine isti
naden bugüne kadar 92 kuruluş, hatta müsaade alma
dan bazı kuruluşlar; telsiz tesisi kurmuşlardır; PTT 
imkânı olmadığı için. Kamu kuruluşları da kurmuş
lardır. Mesela, DSİ bir yerde baraj yapacaktır; PTT 
buraya muhabere imkânını götüremez. DSİ müracaat 
eder, telsiz talebinde bulunur ve o çalışma alanını, 
şantiyesini telsizle istediği bir merkeze bağlayabilir. 
Petrol'de bu böyle olmuştur, petrol şirketlerinde böy
le olmuştur. 

Ancak, son 20 senede PTT imkânlarının son de
rece gelişmesi karşısında, bu telsiz cihazlarının, işte 
bugün bu madde kapsamına girdiği gibi, geri alına
bilecek ruhsatlar niteliği kazanmıştır .pek çoğu. 

Burada esas gaye; ihtiyaç olan yere muhabere 
imkânı götürülemiyorsa, müsaade etmektir. Bu, ka
mu kuruluşu olur, özel sektör olur. Herhangi bir fab
rika kurmuştur, o fabrikaya telefon 'bağlantısı ister, 
bu temin edilememiştir, telsiz talebinde bulunur, tel
siz talebiyle irtibatını temin eder ve PTT imkânı ora
ya ulaşıncaya kadar; ulaştıktan sonra telsizin ruhsatı 
iptal edilir. Gaye; kamu yararı, ülke, yararıdır, yoksa 
katiyen radyo - televizyon kurma yetkisinin bu mad
de içerisinde yer aldığını düşünmek imkânsızdır, za
ten böyle bir anlam da çıkmaz. 

Maddenin ikinci kısmı; özür dileyerek söyleye
yim, bir noktada yanlış tefsir edildi. Maddenin ikin
ci kısmı : «Ancak, tahsis edilmiş frekans bandında 
çalışan, belirli gayelere yönelik telsiz cihazları ruhsat 
ve harca bağlı olmaksızın kullanılabilir.» diyor. 

Bunun anlamı şudur : Oyuncaklar vardır çocuk
ların oynadığı veya evlerde uzaktan kumanda ile te
levizyonların açılıp kapanması vardır. Gene şarkıcıla
rın kullandıkları küçük, sesi mikrofon ve ona bağlı 
20 - 30 metre ileriye nakleden ufak sistemler vardır; 
bunları seyrettiğimiz televizyonda da görüyoruz. 3222 
sayılı Yasaya göre, çocuk oyuncağı dahil, hepsi Ya
sa kapsamındadır. Son paragraf bunlara müsaade 
ediyor diyor ki : «Oyuncaklar için, bu gibi şeyler için 
müsaade almaya gerek yoktur. Ruhsat almaya da ge
rek yoktur, harç yatırmaya da gerek yoktur.» 

Bunları arz ettikten sonra (b) bendinde; «Teleko
münikasyon» terimi, her türlü bilgi veya haberin ve
ya data, kod, yazı, görüntü (resim) ve seslerin telli, 
radyo, optik veya öteki elektromanyetik sistemler yo
luyla gönderilmesi, yayını veya alınması işlemini,» 
diyor. 

«Radyo - Televizyon Yayını» terimi, (c) bendin
de belirtiliyor; eğer öyle olsaydı (c) paragrafını ora
ya koyardık. Bu konunun hassasiyetle üzerinde du
rulmuştur, en ufak bir sakıncalı tarafı yoktur. 

Teşekkilr eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın üyeler; Sayın Genc'in önergesini oylamak 

istiyorum. 

Sayın Fırat, önerge üzerinde mütalaanızı ifade et
mediniz, katılmadığınızı böylece nakledeceğim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Gerek yok, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Önerge üzerinde Hükümetin görüşü?.. 
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Katılmıyorum. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Genc'in önergesine Hükümet ve aynı za

manda Komisyon katılmamaktadır. Bu itibarla, dik
kate alınıp alınmamasını oylamak durumundayım : 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

1'4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 1'5'i buyurun okuyunuz : 
Özel Anlaşma Hükümleri : 
MADDE 15. — Yabancı devletlerle yapılan an

laşmalara dayanılarak kurulmuş veya kurulacak tel
siz tesisleri özel anlaşma hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde T6'yı buyurun okuyunuz : 
Ruhsat ve Harca Tabi Olmayan Telsiz Tesisleri : 
MADDE 16. — Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mîl

lî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ait telsiz tesis
leri, ruhsat ve harca tabi değildir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyeler?.. Sayın Uzunoğlu, buyurunuz efen
dim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bir önerge takdim 
etmiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, 16 ncı madde üzerinde. 
SERDA KURTOĞLU — Önergeden evvel söz 

istiyorum efendim. 
'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Yerimden bir mütala

amı arz etmek istiyorum. 
Kanaatimce madde metniyle 14 üncü maddenin 

biraz evvel arz edilen son fıkrası hükmü arasında 
paralellik var mıdır yok mudur?.. Bu hususun Ko
misyondan sorulması gerekir. 

Açıklayayım; «Uzaktan kumandalı televizyon 
için kullanılan cihazlar, çocukların uzaktan kuman
dalı oyuncakları, sanatçıların kısa mesafeler için 
kullandıkları komünikasyon araçları hiçbir ruhsat ve 
harca tabi değildir.» (Madde 14, son fıkra) 

Şimdi okunan 16 ncı maddede ise, «Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
na ait telsiz tesisleri, ruhsat ve harca tabi değildir.» 
denilmektedir. 

Acaba bu iki maddenin hükmü birleştirilemez 
m;?.. Ya da, 16 ncı maddenin kenarbaşlığı değiştiri
lemez mi? Bu iki hususu izninizle Komisyondan so
ruyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Komisyonun bu konudaki görüşü... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, 16 
ncı maddede «Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İs
tihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ait telsiz tesisleri, 
ruhsat ve harca tabi değildir.» denilmekle, bunlar 
için frekanslarında kısıtlayıcı herhangi bir şey geti
rilmemiştir; ancak 14 üncü maddede şöyle bir tabir 
vardır : «Ancak, tahsis edilmiş frekans bandında ça
lışan, belirli gayelere...» ileride bu frekans bandını 
icap ettiği zaman daraltabilir, genişletebilir, kaldıra
bilir... Yani maddenin, 14 üncü madde kapsamında 
kalmasında yarar vardır. Silahlı Kuvvetlerle, Millî 
İstihbaratı ayrı tutmak gerekir efendim. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, buyurunuz. 
SERDA KURTOĞLU — Arkadaşımızın Komis

yon adına verdiği izahattan anlaşılıyor ki, şimdi oku
duğumuz 16 ncı maddenin amacı, ruhsat ve harca 
tabi olmayan telsiz tesislerini düzenlemek değildir; 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığına ait telsizlere özel bir imtiyaz veya 
özel bir statü temin etmektir. Çünkü, eğer söz konu
su olan şey ruhsat veya harca tabi olmamak idiyse, 
bunlar frekanslı olsun olmasın; o küçük, o ufak fre
kanslı telsizlerin de harca tabi olup olmadığı yönün
den 16 ncı maddede ifade edilmesi lazım gelirdi. 

Kenarbaşlığımn değiştirilmesini teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyona yar

dımcı olmak üzere teklifinizi de lütfeder misiniz? 
SERDA KURTOĞLU — Teklifim; «Türk Silah

lı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Telsizleri 
veya Telsizlerinin Muafiyeti» gibi bir şey koymak 
lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Kurtoğlu' 
nun teklifini benimsiyor ise, ona bir şekil getirsinler. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, biz 
bu maddenin böyle kalmasında bir mahzur göremi
yoruz. Yani başlığının değişmesi, maddenin içeriğini 
değiştirmediğine göre, katılamıyoruz bir noktada. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
16 ncı madde ile alakalı olarak Sayın Tünay ve 

Sayın Uzunoğlu'nun bir önergesi var, okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Telsiz Kanunu Tasarısının 
17 ncı maddesine (Adalet Komisyonunca kabul edi
len 16 ncı maddesine) Aıiadolu Ajansımı* da ilave 
edilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Bahtiyar UZUNOĞLU Bekir TÜNAY 
GEREKÇESİ : 

1. Anadolu Ajansı bir Devlet Ajansıdır. Mas
rafları Bütçeden karşılanmaktadır. Malları 57 sayılı 
Kanuna göre Devlet malı sayılmıştır. 

2. Ajans, anonim şirket statüsünde olmakla be
raber, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinden 
muaf tutulmuştur. 

3. Ajans, kurulduğu yıllardan beri değişik tipte 
telsiz cihazları kullanmaktadır. Ayrıca, telsiz veri
cilerinin kullanılması için de 1964 yılında Bakanlar 
Kurulu kararıyla izin verilmiştir. 

Arz edilen nedenlerle, Anadolu Ajansının telsiz
lerinden de harç alınmaması yararlı olacaktır. 

BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere söz is
tiyorsunuz Sayın Uzunoğlu, buyurunuz efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, 

Görüşmekte olduğumuz Telsiz Kanunu Tasarı 
sının Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve îskân, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonlarının kabul ettiği 17 nci mad
de metnine, Anadolu Ajansı telsizlerinin de dahil 
edilmesi konusunda bir önerge vermiş bulunmakta
yız, 

Önergemizle ilgili olarak gerekçe belirtilmiştir; ben 
bunlara başka bir ilavede bulunmak istemiyorum: 
ancak bu arada önergeyi yazdıktan sonra hatırıma 
gelen bir husus oldu. 

Biraz önce kabul etmiş bulunduğunuz 15 inci 
maddenin son fıkrasında «Ancak, tahsis edilmiş fre
kans bandında çalışan, belirli gayelere yönelik telsiz 
cihazları ruhsat ve harca bağlı olmaksızın kullanıla
bilir.» denilmektedir. Bu durumda ben, Sayın Ko
misyondan veya Hükümet Temsilcisinden rica ediyo
rum, Sayın Tünay ile vermiş olduğumuz önergede, 
dahil edilmesini istediğimiz Anadolu Ajansı telsizleri
nin 14 üncü maddenin son fıkrası hükmüne girip 
girmediğini öğrenmek istiyorum. «Giriyor» derlerse, 
arkadaşımla birlikte önergemizi geri alacağız. Eğer 
bu madde hükmüne girmiyorsa, o zaman müzakere 
edilip oylanmasını rica ediyoruz. 
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Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Komisyon buyurunuz. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, 
14 üncü maddenin son paragrafı «... kullanılabilir.» 
ile bitmektedir. Yani ihtiyaç anında bu müsaade ve
rilmeyebilir, tekrar alınabilir, kapatılabilir.... Dolayı
sıyla, buraya giren şeyler doğrudan doğruya oyun
cak niteliğini haiz veya çok küçük çapta, çok kısa 
mesafeli telsiz cihazları niteliğindedir. Sayın Uzun
oğlu'nun belirttikleri ise, 16 ncı madde kapsamında 
istediler eğer yanlış anlamadıysam. 16 ncı maddede 
«Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşki
latı Müsteşarlığına ait telsiz tesisleri, ruhsat ve har
ca tabi değildir.» denilmektedir. Bu, ruhsata da tabi 
değildir. Gaye vardır, gaye şudur : Bunların gizli
liği vardır, frekans gizliliği vardır, bunları kimse bi
lemez. Onun için ruhsata tabi değildir. 

Böyle bir telsiz tesisinin bu 16 ncı maddeye so
kulmasının imkânı yoktur. Gizliliği var mıdır frekan
sının?.. Frekansı bellidir. Buradaki gaye odur. Si
lahlı Kuvvetlerin ve Millî İstihbarat Teşkilatının giz
liliğine uymak için ruhsat ortadan kaldırılmıştır; o 
frekanslar yalnız bu teşekküller tarafından bilinir. 

Zannediyorum madde numaraları karıştırılmış 
durumdadır. 16 ncı maddede böyle bir eke katiyen 
katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; 
Aslında Sayın Uzunoğlu iyi bir noktaya temas et

tiler. Hakikaten Anadolu Ajansının özel bir durumu 
vardır, Rahmetli Atatürk tarafından kurulmuş ilk 
millî Ajansımızdır ve bir anonim şirket olmasına 
rağmen, kuruluşu itibariyle suijenerist bir anonim 
şirkettir. Nedeni de, ticaret Kanununun hükümleri
ne tabi değildir; fakat demin Komisyon üyesi arka
daşımın yerinde ve haklı açıklamalarından sonra böy
le bir önergeye eğer yer verilecekse bunun yerinin 
17 nci madde veya Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve / 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun kabul et
tiği şekliyle 18 inci maddenin içinde olması lâzım. 
- Hakikaten arkadaşımız iyi açıkladılar, birinde 
ruhsata bağlı olup harca tabi olmayan telsiz tesis
leri var, diğerinde ruhsata ve harca tabi olmayan tel-
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siz tesisleri var ki, gizliliğe riayet açısından Silahlı I 
Kuvvetlerimizin ve MİT'in buraya girmesi, ilk mad
deye girmesi mutlaka gereklidir. Buraya Anadolu 
Ajansını sokarsak, Anadolu Ajansının içinde biraz 
ticarî gaye vardır, her şeyden önce gayelerle çelişir I 
gibi gelir bana. 

Eğer Sayın Uzunoğlu arkadaşımız bu önergesini I 
17 nci maddenin (e) bendinin değiştirilmesi biçimin- I 
de yenilerlerse önergeye katılacağımı duyurmak is
tedim. I 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Uzunoğlu. I 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
Verilen izahlar karşısında 17 nci maddede bu hu- I 

susun düzenlenmesinin daha uygun olacağını anla- } 
mış bulunuyorum. Öyle ise müsaade ederseniz 17 nci I 
maddenin (e) bendinde bir önerge takdim edeceğim 
o zaman müzakere yapalım ve oylayalım. Önergemi 
geri alıyorum. I 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz, 17 nci 
maddede vereceğiniz önergeyi bekliyoruz. 

16 nci madde üzerinde bir başka önerge ve bir I 
başka görüş bulunmamaktadır. Bu itibarla, 16 nci I 
maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Et- I 
meyenler... 16 nci madde kabul edilmiştir. I 

Madde 17'yi okutuyorum. I 
Ruhsata Bağlı Olup Harca Tabi Olmayan Telsiz I 

Tesisleri : I 
MADDE 17. — Aşağıdaki telsiz tesisleri ruhsata I 

bağlı olup harca tabi değildir. I 
a) Hastanelerdeki sağlık ve eğitimle ilgili telsiz j 

cihazları, I 
b) Mütekabiliyet esasına bağlı olarak, yabancı 

memleketlerin Türkiye'deki temsilciliklerine ait telsiz I 
tesisleri ile radyo ve televizyon alıcıları, 

c) Telekomünikasyon ve radyo - televizyon ya
yın amacı ile yayın yapılmamak ve amatör bandda 
çalışmak kaydıyla Üniversite, yüksek ve orta dereceli j 
okullarda ders aracı olarak kullanılan telsiz cihazları, I 

d) Kızılay'ın görevlerinin yürütülmesinde kulla
nacağı telsiz cihazları, I 

e) Genel ve katma bütçeli kamu kurum ve ku
ruluşlarında bulunan telsiz cihazları. 

BAŞKAN — 17 nci maddenin (a) bendinde Sa
yın Fırat, Sayın Kuzuoğlu «tesis» kelimesi «telsiz» 
olacak. I 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Telsiz efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, onu «telsiz» olarak okumuş 
bulunuyoruz. 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Yılmaz. , 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan. 
muhterem arkadaşlar; 

17 nci maddenin.. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, biraz evvel bana Tu

tanak Müdürü kürsünün dışında yapılan konuşmala
rın zapta geçmediğini ifade etti. Acaba rica edebilir 
miyim buraya teşrif etseniz, zapta geçmesini, özellik
le banda geçmesini temin zımnında. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 
muhterem üye arkadaşlarım; 

17 nci maddenin (a) pragrafında : «Hastaneler
deki sağlık ve eğitimle ilgili telsiz cihazları.» deni
yor. Benim önerim, «hastanelerdeki» diye değil de, 
«her türlü sağlık tesislerinde» şeklinde düzeltilmesi 
şeklindedir. 

Zira, Anadolunun muhtelif yerlerinde sağlık ev
leri, sağlık ocakları vardır, buraların hiç bir şekilde 
irtibatı yoktur efendim. En kısa yoldan haberleşmeyi 
sağlamak bakımından bu telsiz tesislerinden istifade 
edebilmeleri için «Hastaneler» ibaresinin değiştirilip 
daha geniş kapsamlı «Sağlık tesisleri» ibaresinin ko
nulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Başbuğ. 
Efendim, banda geçmediğini ifade ettiler Sayın 

Başbuğ, rica etsem buraya teşrif etseniz. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bu maddenin son fıkrasına (f) fıkrası olarak «PTT 

telsiz tesisleri» diye bir ek yapılabilir veya daha ge
nişletmek için «Genel ve katma bütçeli kamu kurum 
ve kuruluşlarında bulunan telsizler» fıkrasına; «Genel 
ve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
iktisadî kuruluşlarında bulunan telsiz cihazları» de
nebilir; fakat PTT telsizlerini mutlaka ilave etme
nin gerekli olduğu kanısındayım. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Bir madde düzenlenmesine bir husus ilave etmek 

için, maddenin tamamında güdülen gayeyi araştırmak 
lazımdır. Bu gaye ile bağdaşmayan birtakım hüküm
leri katkı yoluyla, ilave yoluyla, sonradan tadil yoluy
la maddeye eklersek bir gün içinden çıkamayacağımız 
hale geliriz. Bilhassa bu Kanun için değil, bütün ka
nunlar için bu düzenlemeye riayet etmek lazım geldiği 
kanaatinde olduğumu söyleyeyim evvela. 

Şimdi bu izahatın ışığı altında maddeye ba,karsak; 
maddede hastane var, sağlık tesisi var, eğitim amacı 
var, bunların hepsi şefkate ve morale müteallik 
amaçlardır. 

Mütekabiliyet esasına bağlı olmak üzere yabancı 
temsilciliklerin telsiz ve radyo - televizyonları var. 
Burada da amaç politiktir ve kısmen ekonomiktir 
mütekabiliyet şartı yüzünden, almadığımızı vermeye
ceğiz de kaybımız yoktur, devletlerarası münasebet
ler bakımından bir cemile göstermekte de fayda mü
lahaza edilebilir siyasî, diplomatik icaplar yönünden. 
Burada da anagaye moral gayedir. 

Telekomünikasyon ve radyo - televizyon yayın 
amacıyla yayın yapabilecek amatör ve yüksek fre
kanslı olmamak kaydıyle üniversite de tatbikat ama-
cıyle yapılacak tesisler. Burada da eğitim amacı var
dır. Amaç yönünden (a) bendinin bir kısmı ile (c) 
bendinin tümü arasında amaç farkı yoktur, burada 
da amaç eğitim amacıdır, moraldir. 

Kızılay'ın görevlerinin yürütülmesi, amaç moral-
'N dir. 

Genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluş
larında bulunan telsiz cihazlarında amaç nedir? Büt
çe mülahazasında bir kolaylık getirmektir. Zaten ge
nel ve katma bütçede söz konusudur. Bir elinizle ver
diğinizi, bir elinizle alacaksınız. 

Şimdi, Anadolu Ajansı Atatürk'ün kurduğu bir 
kuruluştur, muafiyet tanıyalım. Atatürk'ün kurmuş 
olması muafiyetin, istisnanın sebebi olamaz ki. Ata
türk de kursa, başka bir şahıs da kursa, kurarken 
Ajansın fonksiyonunu düşünmüştür. Atatürk'ün ha
tırasına hizmet için harç almazsak, Kızılay'da oldu
ğu gibi, üniversitede olduğu gibi, eğitim müessesele
rinde olduğu gibi bir moral amaca hizmet etmeyiz, 
Atatürk'ün ruhunu sızlatırız. 

Bu kurum, bir matbuat kurumudur. Yarın aynı 
amaç, matbuata ait olan bir konuda verdiniz diye ay

nı amaca hizmet eden birtakım kuruluşlar da «Ben 
de harçtan muaf tutulacağım» derse ne cevap vere
ceksiniz kanun uygun görmediyse veya kanun yapı
cısı olarak?.. Cevap veremezsiniz, veremeyiz, vereme
memiz lazım. Kuruluşlardan birisine sırf Atatürk 
kurdu diye ayrıcalık tanımak, Atatürk'ün o kuruluşu 
kurarken güttüğü amaç içine dahil değildir. Atatürk' 
ün bu kurumu kurarken güttüğü amaç, bu kurum 
memlekete haber bakımından hizmet etsin diye idi. 
Harçtan muaf olsun diye değil idi. Kaldı ki, eğer harç 
verecek ise, o harcın tekabül ettiği masrafı, zaten 
haberi alması sırasında makul olarak toplayacaktır. 
Yani, halka inikas ettirecektir. 

Binaenaleyh, maddenin diğer bentlerinde gösteri
len amaç dışında bu amacı buraya koyarsak iki mah
zur getiririz. Bir, Anadolu Ajansının buraya girmesi 
diğer fıkralarla bağdaşmaz, iki, Anadolu Ajansı ge
diğinden birtakım benzer kuruluşların, tazyikle bura
ya girmesi suretiyle maddeyi dejenere ederiz. 

Bunu arz etmek istemiştim. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Söz almak isteyen başka bir üyemiz var mı?.. 

Yok. 
Bu madde ile ilgili olarak verilen önergeleri oku

tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 18 inci maddesinin 

son bendinin, aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

e) Genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuru
luşlarıyla, Anadolu Ajansında bulunan telsiz cihaz
ları, 

Bahtiyar UZUNOĞLU Ahmet Senvar DOĞU 
BAŞKAN — Evet, Tasarının 18 inci maddesi de

ğil, 17 nci maddesi, bizim şu anda tespit ettiğimiz sı
raya göre. önergedeki 18 inci maddeyi 17 inci mad
de olarak değiştiriyorum. 

Diğer önergelerin okunmasını rica ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Telsiz Kanununun, Adalet Ko
misyonunca 17 nci madde olarak düzenlenen, «Ruh
sata Bağlı Olup Harca Tabi Olmayan Telsiz Tesis
leri» başlığı altındaki maddeye (f) fıkrası olarak 
«Anadolu Ajansının kullandığı telsiz cihazlarının» da 
ilave edilmesini arz ve teklif ederim. 

Paşa SARIOĞLU 

Yüce Başkanlığa 
Ruhsata bağlı olup, harca tabi olmayan telsiz te

sisleri arasına Anadolu Ajansının da dahil edilebil-
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mesi için, 17 nci maddeye aşağıdaki bendin eklenme- [ 
sini saygılarımla arz ve teklif ederim. 1 

Abbas GÖKÇE 
f) Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinin kul

lanacağı telsiz cihazları, I 
Sayın Başkanlığa I 

17 nci maddenin (a) bendindeki «hastanelerdeki» 
kelimesi yerine «Ter türlü sağlık kuruluşlarında» baş
lık konulmasını Yüce Heyete sunulmasını arz ederim. 

Abdurrahman YILMAZ 
BAŞKAN — Önergeler yeterli ölçüde esas itiba

riyle açıklandı. Bu itibarla Komisyonun görüşünü ri- I 
ca ediyorum, öncelikle Sayın Yılmaz'ın (a) bendinde 
bir değişiklik yapılmasını isteyen önergesi var. I 

Derler ki, «Hastanelerdeki» kelimesi yerine «Her 
türlü sağlık kuruluşlarında» ibaresini kullanalım. Söy
ledikleri husus budur. I 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; 17 
nci maddenin (a) bendindeki esas yazılmadan bek
lenen gaye şudur. 

Büyük hastanelerde, doktorlar acil bir iş için ça
ğırtabilir. Ancak, bunları yarım saat, bir saat, birbu-
çuk saat içinde bulma imkânına sahip olunamıyor. 
Gayet küçük verici cihazları ceplerine konacaktır ve 
bir merkezî yerden aranan doktor yok ise, nerede ise 
onun frekansı gönderilecek ve o doktorun cebindeki | 
alıcı bir ses verecek, doktor da arandığını anlayarak 
en yakın telefondan santralı arayacak ve acil bir du
rumda derhal vakaya yetişmesi sağlanacaktır. Gaye 
budur. Ayrıca, ocaklar veya sağlık ocakları arasında 
telsiz kurma apayrı bir şeydir. Bu maddedeki (a) fık
rasındaki düşünülen hizmet, yapı itibariyle budur. 

Bir de eğitim gayesiyle kapalı devre telsiz cihazı 
kurmak mümkün olabilir, bu getirilmiştir. Onun 
için, buraya onu ilave etmek, maddenin yapısını de
ğiştireceği için, ona katılamıyoruz. O diğer madde
ler kapsamında istendiği takdirde zaten telsiz cihazı 
alınabilir. Buraya öyle bir şeyin ilavesine gerek yok 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet bu önergeye katılı

yor mu? 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Sayın Başkanım; bu maddeye bir 
görüş ilave etmek istiyorum ve bir örnek vermek is
tiyorum. örneğin: j 
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Bir taşra kasabasında bir hükümet tabibi, PTT 
nin telefon götürmediği bir köyde telsize sahip, ruh
sat almış birinden ve hastaya çağrılacak. Her halde 
bu öneriyi veren arkadaşlar, sayın üyeler bunu kaste
diyorlar. Bunu kastediyorlarsa buna katılırım, sağlık 
yönünden. Eğer, başka bir madde varsa, o zaman 
dahil etmeyelim; fakat başka maddede bu kapsanmı-
yorsa, yarın ihtiyaç hâsıl olacaktır. PTT'nin hizmet 
götüremediği bir köyden, telsiz telefonla bir Hükü
met tabibi hizmete çağrılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Müsaade eder 

misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Malumuâliniz 

olduğu veçhile, bugün sağlık hizmeti köyden ve kasa
badan başlamaktadır ve oralara götürülmesi Hükü
metçe planlanmaktadır. Şimdi, düşünelim ki Ağrı'nın 
herhangi bir sağlık ocağının olduğu yerde tabiî afet 
oldu, bir deprem oldu, bir yangın oldu. Oradaki he
kim arkadaşımızın gücünün ötesinde bazı hizmetlerin 
verilmesi gerekir. Bu arkadaşımız ancak kanunen en 
seri vasıta olan telsiz ile sıhhî yardım isteyecektir. Bu 
olmayınca mümkün olmaz efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılmamaktadır, Hükümet 

katıldığını ifade etmektedir. Bu itibarla bu önergeyi... 
AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan müsaade eder 

misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Aynı madde üzerinde bir 

sorum olacak... 
BAŞKAN — Yani, «Aynı madde» derken, (a) 

bendini mi kastediyorsunuz?.. 

AKİF ERGİNAY — Hayır efendim ben (e) bendi 
zannediyordum. Sırası geldiğinde arz edeyim. 

BAŞKAN — (a) bendini görüşüyoruz, önergeler 
(a) bendi ile alakalıdır. Mevcut önergeler muvacehe
sinde bent bent oylamamız zarurî görünüyor. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan (a) bendi 
ile ilgili olarak müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — (a) bendi ile ilgili, buyurun Sayın 
Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Hükümet tem
silcisi bir görüş bildirdiler. Komisyon katılmadı. Yal
nız, altta «Kamu kuruluşları» konusu var. Eğer, bu 
«Hastaneler» oraya girerse Sayın Komisyon Sözcü-
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sünün belirttiği amacın dışında telsiz kurma izni o 
maddeye girerse o zaman gerek yok. Girmezse tabiî 
ki Hükümet Temsilcisinin söylediği doğrudur. Onun 
açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Akkılıç; «Hastaneler, esas 

itibariyle kamu kurum ve kuruluşları içine girdikleri
ne göre, ayrıca bir tefrik yapılmıştır. Diğer sağlık 
müesseseleri (e) fıkrası içinde yer alıyor ise, yeni bir 
hüküm ilave etmeye gerek yoktur» diyor. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, 
konu telsiz kurma ile alakalı olmayıp daha sonraki 
maddelerde bu hususta temas edilecektir, orada yer 
verilebilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Şimdi «Sağlık» 

dediğimiz zaman sadece «Hastane» dememek lazım, 
bunu da arz etmek isterim. Huzur ve rehabilitasyon 
merkezleri var. Burada 500 - 1.000 - 2.000 tane yaşlı 
bulunmakta. Bu bir sağlık merkezidir. Burada acaba 
acil olarak herhangi bir hekime veyahut herhangi bir 
sağlık uzmanına ihtiyaç olduğu zaman bu yüksek ra
kımlı yerlerde nasıl o şekilde hizmet götürülebilir?.. 
Bu da sağlık hizmeti olduğundan arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, ilave edeceğiniz bir 
husus... 

AKİF ERGİNAY — Efendim, ben, sayın arka
daşın ifadesi bakımından söz almak istemiştim. Has
tanenin bir kısmı, bahsettikleri gibi genel ve katma 
bütçeli kamu kuruluşu mahiyetinde olabiür. Fakat tah
min ederim kanun, bunun dışında olan hastaneyi de 
kapsamak istemektedir. O itibarla, ayrı ayrı kalması 
gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, buyurun efen
dim. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, benim 
anladığıma göre, Komisyonun da verdiği izahata gö
re bir kapalı devre, belirli bir bölge, sınır içerisinde
ki bir iş, uzak mesafe değil. Geniş sahaya yayılmış 
kapalı devre. Yani arkadaşların söylediği gibi, sağlık 
yönünden girişilen kolaylıklar için konan mesafeler 
için değil. 

BAŞKAN — Değil, evet efendim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — O aşağıdaki fıkra

lara girer. O bakımdan Komisyon haklıdır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyelerden tekrar rica edeyim; bazı konuş
maların banda geçmesi yerlerinden yapılan konuşma
larda mümkün olmuyor. Tutanak Müdürü ısrarla 
kürsüden konuşulması lazım geldiğini ifade etmekte
dir. Duyurmak isterim. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Bu (a) fıkrasındaki hastaneler, daha ziyade özel 

hastaneleri ifade etmektedir. Çünkü (e) fıkrasında 
genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar bu harca 
tabi değildir. Sağlık ocakları, devlet hastaneleri bir 
genel bütçeli kuruluş olduğundan ayrıca bu fıkraya, 
Sayın Yılmaz'ın teklif ettiği gibi sağlık tesislerinin 
yazılmasına gerek yoktur .Çünkü devlete ait tesisler 
zaten (e) fıkrasından istifade etmektedir. Bu (a) fık
rasındaki amaç özel hastanelerdir. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, bu konu 

tam anlaşılmadı. Sayın Komisyon lütfen açıklasın. 
Eğer aşağıdaki kamu kuruluşlarına giriyorsa bu sağ
lık tesisleri, o takdirde durumu anlayalım ve ona gö
re önerge üzerinde konuşalım. Eğer buraya giriyorsa 
mesele yok, girmiyorsa o zaman konu üzerinde ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. Ben de biraz evvel esasen bu 
suali Komisyona tevcih ettim. Zannediyorum mesele
nin çözüm noktası budur. 

Lütfen Komisyon adına bir açıklama rica edelim 
efendim. 

iBAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim, devlet 
hastaneleri kamu kuruluşları içine girer efendim... 

IBAŞKAN — Genel ve katma bütçeli kamu ku
rum ve kuruluşlarında bulunan telsiz cihazları; bü
tün devletin yapısı içinde bulunan, daha doğrusu ge
nel ve katma bütçeli idareyle yönetilen kurumların 
sahip olduğu telsiz cihazlan buraya girmektedir ve 
'bunların ruhsatları harca tabi değildiir. Mesele bun
dan ibarettir. Öyle imi efendim?..! 

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

(BAŞKAN — Zannediyorum 'böylece cevaplanmış 
oktu Sayın Yılmaz'ın sorusu. 
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PAŞA SARIOĞLU — Tam açıklıkla değil. Şu 
yönden : Yukarıda «hastaneler» denince akla gel
mektedir ki, hastanelerden başka düğer sağlık tesis
leri bunun içine girmez. Çünkü burada spesifik ola
rak burada «Hastane» 'kelimesi! yer almaktadır. O 
itibarla, «Sağlık teslisleri» dersek durum değişir. Ar
kadaşımızın izah ettiği gibi değildir bu. 

BAŞKAN — Evet, Komisyonun ekleyeceği bir 
husus?.. 

«BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bu
radaki gaye açıktır. Özel hastanelerde 'bunlar... 

IBAŞKAN — Sosyal Sigorta has taneleri... 
'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sosyal Sigortalar 
girer efendim. 

IBAŞKAN —• Efendim, müsaade ederseniz, mad
deden anlaşılacaik husus şudur : Genel mahiyette bir 
yetki vermişsiniz 17 noi maddenin (e) fıkrasıyla. Bu
rada diyorsunuz 'ki, «Genel ve kaitma 'bütçeli kamu 
Ikurum ve kuruluşları...» Şu halde, bütün devlet 'has
taneleri buraya girer. Değil mıi efendim?.. 

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

IBAŞKAN — Bu, sağlık ocağı olsun, tesis olsun, 
tamamı girer. Ayrıca, '«Hastanelerdeki sağlık ve eği
timle ilgili tesis ve cihazları» derken, fahrînin ediyo
rum ki, burada bilfarz, Sosyal Sigortalar veya Bağ-
Kur yaparsa yarm, ona mütenazır bıir hastane, onlar 
girecektir. 'Bu itibarla, yukarıdaki (a) fıkrasındaki 
ibarede ifade edilen hastanelerin devlet hastanesiyle 
bir ilişkisi yoktur, omlar (e) fıkrasında ifadesini bul
muştur. Bu itibarla, ayrıca bir sağlık kuruluşu diye 
bir özel önerge verilmesi zannediyorum bu izahat 
karşısında gereksiz kalıyor Sayın Yılmaz. Yani »izin 
istediğiniz veyahut talep ettiğiniz husus esasen (e) 
fılkrasında kanunun şümulü içine girmöktediir. Eğer, 
şayet iştirak ediyorsanız hu önergeyi geri alınız. Aksi 
takdirde oylayacağım. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ıSELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

bir konunun aydınlanımasında fayda var. 
ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi, «ve» ke
limesini kullandıktan sonra eğitimden bahsediyor. Bu 
demektir ki, bu, üniversitelere bağlı eğitim hastane
leridir. Halbuki aşağıda üniversitelere de ayrıca bu 
hak tanınmıştır. Bu, doğrudan doğruya özel hasta
nelerimizin dışında bir durum arz ediyor. Ama" özel 
hastanelerden alınaeaksa bu hak, o zaman bir diye
ceğimiz yok. Komisyon bunu açıklarsa daha iyi olur. 
Aşağıda «Genel ve katma bütçeli kurumlar...» Sosyal 
Sigortalar Hastanesi katma bütçeler arasında alttaki 
bölüme girebilmdktedıir, özel hastanelerimize yer yok
tur. «Hastanelerdeki sağlık ve eğitimle ilgili...» dedik
ten sonra, eğitim hastanesi demektir bu doğrudan 
doğruya. Sağlık hizmetlerimi yürüten eğitim hastanesi 
bugün üniversitelere bağlıdır. Müstakil bir eğitim has
tanesi yok şu anda. O halde özel hastaneler girmi
yor dernektir. 

©AŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayın Erginay. 
AKİÎF ERGİNAY — Sayın Başkanım, ben Kan-

taroıoğlu arkadaşıma iştirak edemiyorum... 
ıBAŞKAN — Lütfen kürsüye teşrif edin, banda 

girmediği (ifade ediliyor. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Bu birinci fıkranın üzerindö fazlaca duruldu as

lında. «Hastanelerdeki sağlık ve eğitimle ilgili...» den
diği zaman her türlü hastane, yani devletin sektör -iti
bariyle genel bütçeye veya katma bütçelere dahil ol
mayan hütün hastanelerdir. Hastaneyi kim hastane 
olarak tesmiye edecektir?.. Sağlık Bakanlığı. «Bu bir 
hastanedir» dedikten sonra, bitti. Bundan istifade ede
cektir, bir. İkinci si, «Eğitimle ilgili» demek, mutla
ka üniversiter 'bir eğitim anlamına da gelmez. Bazı 
hastanelerde pekâlâ personeli yetiştirmek için de eği
tim yapılabilir. O anlamda da eğitimli bir hastane 
olduğu takdirde yine bundan faydalansın istiyorlar 
telsiz veya diğer cihazlar bakımından. 

Bu münasebetle, (e) fıkrasındaki «Kamu» kelime
sinin de burada yeri olmadığını belirtmek isterim. 
Çünkü genel ve katma bütçeli özel kurum olamaz. Onu 
da, Sayın Komisyon uygun bulursa «Kamu» kelime
sini kaldırmak lazımdır. Aksi takdirde, aynı şeyi iki 
defa ifade etmiş oluruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, müsaa

de eder misiniz?... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, Kantarcıoğ-

lu arkadaşımız aynı maddenin (c) fıkrasını okurlarsa 
endişeleri ortadan kalkacak. Üniversite var, yüksek 
okul var, orta dereceli okul var. Yani «Hastane» bu
rada üniversiter mahiyetteki hastane dışındaki hastane
yi de kapsayacak şekilde geniştir. Sıhhî amaç öne alın
mıştır. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, Sayın Sarıoğlu'na 

söz verdim, sonra size vereyim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, ben Sa

yın Yılmaz'ın önergesine şu yönden iştirak ediyorum. 
Bunun yalnız hastane olarak değil, sağlık tesisleri ola
rak geçmesinde şu fayda vardır Biliyorsunuz Doğu 
Anadolu'da kışın uzun kış şartları vardır, köylerin il
çelerle, ilçelerin bazen merkezle irtibatı kesilmekte
dir. Şimdi düşünün bir ilçe, orada bir sağlık merkezi 
vardır, doktor vardır, çok acil bir durumda köyde 
olan bir vakanın buraya iletilmesi herhangi bir şekilde 
mümkün değildir. 

Bütün kanunların amacı kamu yararıdır, halka hiz
mettir. Şimdi Komisyon diyor ki, burada olmasın; fa
kat başka bir yerde başka bir maddede bu olabilir. 
Hükümet buna katılıyor. Demek ki, evvela birleştiği
miz bir nokta var; bunun bir zaruret olduğu ve bir 
ihtiyaç olduğu ve bu kanunda, bu taslakta yer alma
sı gereğidir. 

O itibarla, Komisyon buna bir formül bulsun. Ya 
bu madde içerisinde veya bundan sonra gelen bir 
yerde. Mutlaka bunun «Sağlık tesisleri» şeklinde ifa
de edilmesinde yarar görüyorum, üzerinde ısrarla du
ruyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 8 in

ci maddenin gerekçesinde, Hükümet gerekçesinde yal
nız hastaneleri almıyor; hastanelerin sağlık hizmetini 
alıyor. Şöyle ki, sağlık ve eğitim hizmeti yapan ku
ruluşlara ilave yük yüklememek. Yani demek isteni
yor ki, buradaki söz, sadece hastanelerde sağlıkla il
gili eğitim tesis cihazlan değil, hastanelerde sağlıkla 
ilgili aynı zamanda eğitimle uğraşan müesseselerdeki 
özel okullar olabilir; vesaire olabilir; eğitimle ilgili 
cihazlar bunun ikisini kapsıyor. Söylenmek istenen şey 
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gerekçede açıkça yazılmış. Bunların her ikisi de özel 
mahiyet arz eden şeylerdir. Çünkü kamu kuruluşları 
bu «e» fıkrasındadır. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Baturalp. 
RECA1 BATURALP — Sayın Başkan, deeğrli 

üyeler; 
Maddenin içerisine daha neler konabilecekse fık

ra halinde konabilir. Ancak bu fıkraların tertibine 
bakacak olursak, ehemmininden mühimine doğru gi
dilmiyor. Benim aklıma şöyle geliyor; en başa «e» 
fıkrası gelmeli. Genel ve katma bütçeli, cümle tertibi 
nasıl olursa olur, ondan sonra «c» fıkrası gelmeli, on
dan sonra «Kızılay» gelmeli, ondan sonra, şimdi mü
nakaşa konusu olan fıkra gelmeli ve en sona da yaban
cılarla olan münasebetleri düzenleyen fıkra gelmelidir. 

Bu şekli arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
«e» fıkrasında; genel ve katma bütçeli kurum ve 

kuruluşlarında bulunan telsiz cihazları; ona tamam. 
«a» fıkrasında; hastanelerdeki sağlık ve eğitimle ilgili 
telsiz tesis yazdık. Şimdi, bu «a» fıkrası, özeli ve Sos
yal sigortaları falan alıyor; ama yalnız bunların has
tanesi yok ki. Bunların, hastaneden az parça küçük 
sağlık üniteleri var, dispanserleri var. İstanbul'da Me-
cidiyeköy «S.S.K. sağlık dispanseri» diyor; Okmeyda-
nındaki hastanesinin yarısı kadar. O zaman orada bu 
imkânı akmayacak demektir, özel teşebbüsün sana
toryumu var Bursa'da; adı sanatoryum; rehabilitas
yon merkezi var; huzurevi var; onlar da aynen sağlık 
hizmeti görüyor; bundan istifade edemeyecek. 

Şu halde; bunu da «sağlık kuruluşlarının sağlık 
ve eğitimle ilgili telsiz cihazları» desek iş olur gider. 

Arz ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, önergenizin aynen iş

leme konmasını istiyorsunuz. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; 
Evvela, bent bent konuşulup oya konulacağı dü- -

şüncesiyle söz almamıştım; fakat sonradan bütün 
bentler birbirine karıştı. Bendeniz «e» bendi dolayı
sıyla bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

Sayın arkadaşım Erginay; «Genel ve katma büt
çeli kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan cihazlar» 
diye söylerken, buradaki «kamu» tabirinin çıkarılma-
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sim belirticiler. Gerçekten bu şekilde ifade edilecek olur
sa, kamuya belki lüzum yok, çünkü genel ve katma büt
çeli kuruluşların hepsi kamuyla ilgili bulunmaktadır; 
fakat benim bu bentten anladığım bu şekilde değil
dir. Eğer öyle ise, Komisyondan rica ediyorum bir 
açıklama yapsın. Genel ve katma bütçeli idarelerle 
kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan telsiz cihaz
ları şeklinde anlaşılması isabeder. Çünkü, genel ve 
katma bütçenin dışında diğer birtakım kamu kuruluş
ları vardır. Bunları kastediyorlardır herhalde. Bu iti
barla, «Genel ve katma bütçeli idarelerle kamu kuru
mu ve kuruluşları» şeklinde ifade etmek doğru olur; 
aksi takdirde buradaki Kamu kelimesinin manası 
olmaz. Burada, faraza KİT'ler vardır. Diğer taraftan 
belediyeler vardır, özel idareler vardır. Onları da bu
raya dahil etmek istediğimiz takdirde, böylece genel 
ve katma bütçeli idare tabirini kullanmak, ondan son
ra kamu kurum ve kuruluşlarını ifade etmek doğru 
olur kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Seçkin. 
HAYRI SEÇKİN — Komisyon üyesiyim, şahsım 

adına konuşuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Seçkin, Komisyon üyesi, şah

sı adına konuşmaktadır. 
HAYRİ SEÇKİN — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlarım; 

Maddenin başlığı, ruhsat alıp almamayla alakalı 
değil. Ruhsata bağlı olup harca tabi olmayan telsiz 
tesislerinden bahsetmektedir malumunuz olduğu üzere. 

Biraz evvel bir arkadaşımızın bahsettiği gibi, mad
de metninin amacını gözden uzak tutmamak lazım. 
«Aşağıdaki telsiz tesisleri ruhsata bağlı olup harca ta
bi değildir» demektedir ve bunda bir amaç gütmekte
dir. Bu amaç, sağlıkla ilgilenmekte, eğitimle ilgilen
mekte, mütekabiliyet esasına bağlı olarak bir tesis 
kurmayı ilgilendirmekte, üniversite, yüksek ve orta 
dereceli okullardaki ders aracı gibi, kullanılan telsiz 
cihazlarını kapsamakta, Kızılay gibi, bir yardım te
şekkülünün hizmetini kolaylaştırmayı amaçlamakta ve 
bütün bunların yanında, gerekçesinde de bahsedildiği 
üzere; (Bir diğer arkadaşımın işaret ettiği maddeye 
dayanarak söylüyorum) aynı bütçeden pay alan ku
rumlar arasında gereksiz yazışmaları ve ödemeleri or
tadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 

Biraz evvel konuşan muhterem hocamın, genel ve 
katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarında bulu
nan telsiz cihazları fıkrası, aynı bütçeden pay alan ku

rumlar arasında yazışma ve ödemeleri ortadan kaldır
mayı amaçladığı için, bunda diğer kamu kurum ve 
kuruluşları maksut edilmemiştir. Şu sebeple edilmemiş
tir : Kamu kurum ve kuruluşları dediğimiz zaman, bir
çok kamu kurum ve kuruluşları arasında, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri vardır; bunlar kendi kanunlarına 
göre, (440'a göre) ticarî çalışmak mecburiyetindedir
ler. Elbetteki Ahmet'ten, Mehmet'ten farklı olmayan 
bu kurumlar, telsiz almalarını engelleyecek bir hal
leri bulunmadığı sürece bu harcı vermek durumunda
dırlar. Bir arkadaşımızın teklif ettiği gibi, anladığım 
kadarıyla PTT buraya katılmak istenmektedir. Mad
dede, anladığım kadarıyla PTT'de diğer Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri gibi murat edilmiştir. Onun katılması 
şeklindeki bir anlayış müstakil bir önergeden ibaret 
diye mütala edilebilir. 

Bazı arkadaşlarımın ifade ettikleri şekilde «hasta
neler» tabiri Türkiye'deki her türlü hastaneleri kapsa
maktadır. Özel hastaneler, döner sermayeli hastaneler, 
bunlar Devlet veyahutta özel hastane şeklinde bir ay
rım şeklinde değildir. Sağlık ocaklarıyla ve diğer sağ
lık tesisleriyle olan tereddütleri maddenin en son fıkra
sı zaten net olarak cevaplamış bulunmaktadır, özel 
anlayışım olarak cevapladığı kanaatindeyim. «Genel 
ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlarında bulunan 
telsiz cihazları» dediğimiz zaman, Siirt'in bilmem han
gi ilçesinin hangi bucağında bulunan sağlık ocağı o 
bütçeden aldığı parayla idare ettiğine göre, mutlak 
surette bu tarifin içine girmektedir ve bu zaten orada 
kendi başına bir telsiz cihazının alınmasıyla alakalı 
bir idarî operasyonda bulunmayacak, bağlı bulunduğu 
bütçe dolayısıyla ilgili makamın onayıyla bu telsiz ci
hazını almış olacak. Bu telsiz cihazını alırken ruhsatın 
harcını vermeyecek. Kendisine telsiz cihazı verilmeye
cek anlamına gelmemektedir. 

Kişisel kanım, maddenin üzerinde çok detaylı ola
rak durulmuştur. Bu üzerinde durmayı muhterem ar
kadaşlarım tarafından açıklanması anlamına alıyo
rum; fakat madde metni gayet açıktır, bütün ihtiyaç
lara cevap veriyor anlayışındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın üyeler; (a) bendiyle alakalı olarak Sayın 

Uyguner'in bir önergesi var, bu bent üzerinde konu
şan arkadaşların görüşlerini de kapsadığı kanaatiyle 
okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesinin 

(a) bendinin, «Sağlık veya eğitim hizmetleri ile ilgili 
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telsiz cihazları» olarak düzenlenmesini Yüce Kuru
lun takdirlerine arz ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
BAŞKAN — Eğer önerge Komisyona gelmediyse 

ifade şu : Sayın Uyguner, (a) bendinin «Hastaneler
deki sağlık ve eğitimle ilgili telsiz cihazları» şeklinde 
değil, «Sağlık veya eğitim hizmetleri ile ilgili telsiz 
cihazları» şeklinde değiştirilmesini önermektedir. 

Bu önerge hakkında Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; bu 
önerge kapsamı değiştiriyor. Buradaki (a) paragrafı
nın gayesi, hastanelerdeki sağlık ve eğitimle ilgili tel
siz cihazlarıdır ve bu konuda zannediyorum biraz da 
kapsam karıştırılıyor. Buradaki telsiz cihazları özel 
telsiz cihazlarıdır. Eğer müsaade ederseniz Hükümet 
adına bunların detayı Sayın Sel tarafından açıklansın 
efendim. Yani, bir sağlık ocağıyla bir hastane arasın
daki irtibatı kapsamaz bu madde efendim. Onun yeri 
14 üncü maddede Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Sel'e söz vereyim. Esas itibariyle zannedi

yorum Komisyonumuzla Hükümet Temsilcisinin gö
rüş farkından doğan bir müzakereyi yapıyoruz. 

Buyurun Sayın Sel. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

TÜMGENERAL LÜTFÜ SEL — Sayın Başkan; 
şimdi konu birkaç tarafıyla ele alındı. Tabiî hepsini 
de bazı heyecanların ve insan sağlığına verilen kıy
metin tezahürü şeklinde kıymetlendirmek lazım. Yal
nız, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bar sağlık oca
ğının acil ihtiyacının telsizle karşılanması bu madde 
içerisinde mütalaa edilemez. Onu başından, (arz et
tiğimiz maddeleri hatırlayacak olursak), Türkiye'de 
haberleşme sistemlerinde ekonomiklik, PTT'nin im
kânlarının sağlanması, sağlanamaması tartışmaları 
yapıldıktan sonra bir telsiz kullanma yetkisi veya 
müsaadesi, ruhsatı verilecek diye karara bağlamıştık. 
Böyle uzak mesafeli ihtiyaçları, irtibatları lütfen o 
espri içerisinde kabul ettiğiniz maddelerde geçti ka
bul edin. 

Şimdi burada istediğimiz şeyler, bazı hastaneler
de başlayan veya başlamamış olsa da başlayacağına 
inandığımız, ileride ortaya çıkacağını düşündüğümüz 
tatbikatlardır. Bunlardan bir tanesini Komisyon Söz
cüsü gayet güzel izah ettiler; peycing dediğimiz tel
siz sistemidir. Yani, bir doktoru çağırdığınız zaman 
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(Çoğunuzun şu cebimde görmüş olduğunuzu tahmin 
ediyorum) «Tık, tık, tık» diye bir sinyal olacak, dok
tor bu sinyali aldığı zaman gidecek en yakın telefon
dan bu peycing merkeziyle irtibat kuracak, diyecek
ler ki, «İşte acil hasta geldi, şu geldi, bu geldi», dok
tor ona müdahale edecek. Birisi bu. Bugüne kadar 
Türkiye'de hiçbir hastanemizde henüz uygulanmaya 
başlamayan bir sistem ve hastanelerimiz büyüdükçe 
de doktor bulamamaktan hepimiz de şikâyetçi oluyo
ruz ve sonra doktoru bulduğunuz zaman da doktor da 
başka yerlerde dolaştığını anlatıyor, kimse derdini 
anlatamıyor. Dolayısıyla bu bir ihtiyaç, önümüzde 
bu ihtiyaç büyüyecek ve hal çaresi bulunmayacaktır. 

İkincisi; eğitim maksadıyla ve yine sağlıkla ilgili 
olan bir hüküm. Bugün bazı hastalarda, mesela kalp 
hastalıklarında monitora bağlanan tedavi tarzlarında 
veya hastaya verilen bazı yardımcı kalp ikaz cihaz
larında vesairesinde hastaya güvenemiyorsunuz. Belli 
bir nekahet devresinde hastaya bir de verici cihaz 
takıyorsunuz, hastayı hastane içerisine salıyorsunuz; 
ama monitör odanızdan devamlı olarak onun kalp 
atışlarını vesairesini de kontrol edebiliyorsunuz. Her
hangi bir yerde eğer o artışlar anormale doğru seyir 
takip ediyorsa, hastayı yeniden kontrol altına alıyor
sunuz. Bunlar belki bugün için tam manasıyla Tür
kiye'de henüz ortaya çıkmadı; ama Kanunun uzun 
ömürlü olması açısından bazı yerlerde biz buralara 
ışık tutmaya çalıştık. Bu sistemler Türkiye'ye gelir 
denirse, kurulsun denirse nereye, hangi maddeye uy
durarak bunları alacağız, buniar için ruhsat alacak 
mıyız, almayacak mıyız; bunları bir ayrı madde içe
risinde belirtmeye çalıştık. 

Eğitimle ilgili olan kısımlar. Hastanelerimizin bir 
kısmı tek bir pavyon veya bina sisteminde yapılmış 
değildir, birçok ünitelerden meydana gelmekte
dir. Hastaneler arasında yahut binalar arasında bazı 
sistemlerin kurulması gerekecektir, kapalı devre tele
vizyonları, vesaire gibi sistemler, arşivler, kayıtlar, 
anakütüklerin alınması; bunların bir kısmı, ne tara
fından tutarsanız tutun, konuştuğumuz telekomünikas
yon, DATA nakli, resim nakli, bilgi nakli denen sis
temler olacak. Bugün yok diye bunları atlamak iste
medik, Kanunun bu maddesi içerisinde özel hükümler 
halinde koymak istedik. Yoksa, düşünüldüğü gibi 
bir sağlık ocağının bir yerle konuşması için lazım 
gelen telsiz ayrı hükümdür, o ayrı maddede geçti. 
Buradaki bahsettiğimiz hususlar budur. 

Eğer hastane dışında başka bir husus varsa sorun, 
ona o şekilde cevap vereyim; yoksa diğer maddeler-
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de başka bir şey yoksa, izahatımı kâfi görüyorsanız 
bileyim, sorunuz varsa cevap vermeye çalışırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sel. 
Buyurun Sayın Uyguner, soru mu efendim? 
M. FEVZt UYGUNER — Hayır, önergemi izah 

etmek için söz istiyorum. 
RECAt BATURALP — Sayın Başkan; ben soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efendim; 

Sayın Uyguner'le görüşmekteyim. 
Sayın Uyguner; önergenizi açıklamak üzere söz 

istiyorsunuz. Yalnız, daha evvel verilmiş olan kifa
yet önergeleri var, müsaade ederseniz onları okuta
cağım. 

RECAt BATURALP — Bu açıklamadan sonra 
şimdi bir tek kelime konursa maksat hâsıl olur ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp; şöyle yapalım mü
saade ederseniz : önergeyi okutayım, soru sormak 
isteyen arkadaşlarımız da var, siz de aynı şekilde bu 
açıklamanızı bir soru haline dönüştürün, onlar mah
fuz kalmak kaydıyla yeterlik önergesini oylayalım. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Madde üzerinde yeterli görüşme yapılmış oldu
ğuna inandığımızdan kifayeti müzakere öneriyoruz. 

Gereğini izinlerinize arz ederiz. 
Hayati GÜRTAN Alâeddin AKSOY 

Halil Erdoğan GÜREL Aydemir AŞKIN 
Yüce Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesi üze
rinde yeterince görüşme yapılmış ve konu aydınlan
mıştır. Müzakerelerin kifayeti hususunu Genel Ku
rulun tasviplerine arz ve teklif ederiz. 

Halil GELENDOST Paşa SARIOĞLU 
Abbas GÖKÇE 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Sel tarafından verilen izahattan sonra bazı 

arkadaşlarımız soru sormak ihtiyacı içindedirler. Ay
nı şekilde önerge veren arkadaşlarımız yalnız öner
gelerini izah için söz istemektedirler. Müsaade eder
seniz, bunlarla kayıtlı olmak kaydıyla kifayeti müza
kereyi oyunuza sunayım. 

Bunlarla kayıtlı olmak kaydıyla ve aynı zaman
da Hükümete ve Komisyona söz hakkı verilmek kay
dıyla kifayeti müzakere taleplerini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sizin önergenizi okuttuğum zaman 

söz vereceğim. Lütfen sorularınızı sorunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Hükü

met Temsilcisinin açıklamasında, buradaki hastanele
rin nasıl bir hastane olduğunu ben anlayamadım. Sağ
lık için yapılan hizmeti anladım. Eğitim için nasıl 
bir hastane ki, bu (e) fıkrasına giren genel ve katma 
bütçeli bir hastane ise o başka; ama özel bir hasta
neyi işaret ediyorsak burada, orada nasıl bir eğitim 
faaliyeti olduğunu anlayamadım. Verdikleri örnekte 
bir eğitim yoktu, hastalıkla ilgili sözler vardı. O ba
kımdan açıklama istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın K.ırcalı. 
Sayın Baturalp, lütfedin. 
RECAt BATURALP — (a) fıkrasında «İlgi» ke

limesinden sonra bir «iç» kelimesi konması uygun 
mütalaa edilebilir mi?.. 

BAŞKAN — Okuyunuz, o ifadeniz içinde. 
RECAt BATURALP — «Hastanelerdeki sağlık 

ve eğitimle ilgili iç telsizler, iç telsiz cihazları...» 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir başka soru?.. Yok. 
NECtP BİLGE — Bir soru. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BtLGE — (e) bendindeki «Kamu kurum 

ve kuruluşları» tabiri, genel ve katma bütçeli idare
ler dışında başka birimleri kapsıyor mu?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge, bir daha tekrar ederseniz belki arka

daşlarımıza yardımcı oluruz. 

NECİP BtLGE — Maddenin (e) bendindeki «Ka
mu kurum ve kuruluşları» tabiri, genel ve katma büt
çeli idareler dışında başka birimleri kapsıyor mu?.. 

BAŞKAN — Evet. Teklif Hükümetin teklifinde 
de olduğuna göre, Hükümetin görüşünü de rica ede
lim bu konuda. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — İfade edildiği tarzda Sayın Başka
nım, KİT'leri kapsamıyor. 

BAŞKAN — Kapsamıyor. Teşekür ederim. 
Başka bir soru?.. Yok. 
Sayın Uyguner, yalnız önergenizi izah için, açık

lama için söz veriyorum; buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım bizim bir sorumuz açıklanmadı. 
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BAŞKAN — Efendim?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Cevap ala

madık efendim biz. 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı'nın sorusuna Sayın 

Uyguner'in konuşmasından sonra lütfen cevap veril
mesini rica ediyorum. Aynı şekilde Sayın Baturalp' 
in de. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

17 nci maddenin (a) bendi «Hastanelerdeki sağlık 
ve eğitimle ilgili telsiz cihazları» şeklinde, telsiz cihaz
larının kullanma alanını tahdit etmiştir. Tabiî bu 
harca tabi olup olmama bakımından tahdit etmiştir. 
Yoksa genel olarak kullanma alanını tehdit etmiş de
ğildir. 

Şimdi Sayın Avcı, «^Hastanelerdeki», terimini ye
terli görmüyorlar, bunun kapsamının genişletilmesi 
ve sağlık tesislerini de kapsamıma alacak şekilde dü
zenlenmesini isterler, 

Burada «Eğitimle»ı tabiri geçiyor. Bu da kapsamı 
daraltıyor. Yani, ısadece hastanelerdeki eğitim hizmet-
(leriyle ilgili alanda faaliyet gösterecek anlamına ge
liyor. 

Benim önergemde, her iki hizmetin de kapsamı 
genişletilmiştir. Bir defa «Sağlık hizmetleri» denmek 

•sureciyle sağlık ocağı gibi, rehabilitasyon merkezleri 
gibi, hastaneler de dahil olmak üzere, birçok sağlık 
hizmeti yapan kurum ve kuruluşlara teşmil edilmiş
tir madde. Ayrıca, «Veya eğitimle ilgili», denilmek 
suretiyle önergemde, gene mesela Teknik Üniversite 
pekâlâ telsizle ilgili, telekomünikasyonla ilgili çalış
malar yapar, eğitim yapar; bunun da dahil edilmesi 
gayet normaldir. Gene faraza imalat yapan bir mü
essese ıkenıdi içinde eğitim yapar ve burada da ken
di içinde yaptığı eğitim sırasında deneme ve öğret
me şeklinde, eğitim yapma şeklinde bazı faaliyetler
de bulunabilir. 

Bunun için eğitim faaliyetlerini de sadece sağlık 
hizmetleriyle sınırlamak doğru olmayacağı kanaatliy
le «Veya»ı tabirini kullandım ve eğitim hizmetleriyle 
ilgili bütün kuruluşlara da teşmil etmek istedim. Böy
le olmasının daha yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın üyguner. 
Sayın Sel'den, Sayın Kırcalı ve Sayın Baturalp'in 

sorularına cevap verilmesini rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

TÜMGENERAL LÜTFÜ SEL — Sayın Başkanım; 
Metinde geçen «Hastane» tabirinden biz Türki

ye'de kurulacak ve bu statüye girecek bütün özel ve 
resmî hastaneleri kastediyoruz. Zira, insan sağlığıyla 
ilgili, hayatî öneme haiz bazı uygulamaları Devlet 
hastanelerinin elinde tutmak gibi bir tekel düşünü
lemezdi. Bu seviyeye çıkan, bu işleri yapabilecek ka
biliyette bütün hastaneler, özel olsun, resmî olsun 
bu imtiyaza sahip olsun, diye düşündük. Arz ede
yim : 

Büdiğiniz bir Amerikan hastanesi, vasıf bakımın
dan belki Devlet hastanelerinden çok ileri tıbbî ci
hazları getirebilir; fakat özel kuruluş olduğu için 
onlara 'bir ayrıcalık tanımayalım, dedik; çünkü ni
hayet burada alınacak harç vesaire belki de ihmal 
edilecek kadar küçüktür. Yeterki ayrıcalık tanınma
sın. Bundan dolayı ileride insan sağlığı (ile ilgili bazı 
problemler ortaya dökülmesin, diye düşündük. Do
layısıyla hastane mefhumundan özel ve devlet hasta
nesi dahil her türlü hastane bu kabiliyette çıkmak 
şartıyla. 

Sağlık ve eğitimle ilgili tabirinde, arz ettiğim 
sağlık kısmını herhalde kâfii buluyorlar. Eğitimle il
gili kısım, bu sağlıkla ilıgii kısmını uygulamaya ko
yabilmemiz için, takdir edeceğiniz gibi, her hastane
de eğitim yaptırmanız şartı vardır. Bunun için ge
rekli eğitim müesseseleri kurulmakta ve yaygmlaş-
mıaktadır. Örneğin, teknisyen eğitimleri başlamıştır, 
hemşire eğitimleri başlamıştır. Her büyük hastane
miz kendi hemşiresini kendi yetiştirmektedir. Bunla
ra eğitimle ilgili olmak üzere, bazı elektronik teçhi
zatın alınıp gösterilmesi gerekecektir. Bunlar da eği
timle ilgili olmak şartıyla muaf tutulsun, bağlayıcı 
bir faktör olmasın, düye düşündük. Bilmiyorum, tat
min edebiliyor muyum.. Sadece eğitim ve sağlıkla il
gili her türlü hastane içerisinde kullanmak şartıyla. 
Birinci şekli bu (idi. 

Eğitimle ilgili diğer karıştırılan husus, (c) fıkra
sında eğitim müesseseleri, hastanelerin dışındaki eği
tim müesseseleri: Sanat enstitüleri, sanat okulları, 
üniversitelerin elektronik bölümleri, makine bölüm
lerinin elektronik teçhizatla, mesela, lazer cihazlarıy
la metal kalınlıklarının mukavemetlerinin ölçülmesi 
gibi, ileride girecek cihazlar düşünülmüştür ve o ara
da yine geçmiş maddelerde endişe duyulan radyo -
televizyon yayını yapılabiir mi, müsaade edilebilir 
mi; burada hassaten belirtilmiştir. Yayın yapılma
mak kaydıyla bunlara müsaadeler verilmiştir. 

Bu izahat kâfi ise, bir de Sayın Baturalp'in sor
duğu ıkısma, cevap arz edeyim. İlgili iç telsiz, «liç -
dış telsiz»ı diye bir uygulama tarifimiz yok. Bizde 
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telsM'er mesafelerine, tokatlarına, kullanma çeşitleri
ne vasairelerine göre sınıflandınldığı için, bildiğimiz 
Ikias'ik kategorilerin dışında uç tekiz, dış telsiz irti
batları gibi ibfir bölünmeye gitmesin diye lüzum gör-
medi'kj 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Sel. 
Sayın üyeler, görüşmeler tamamlanmıştır. Bu (iti

barla, verilen önergeleri okutarak oyunuza sunaca
ğım. 

HAMDİ AÇAN — Efendim, bir hususu açıkla
mak istiyorum, 

BAŞKAN — Efendim, görüşmeler tamamlanmış
tır ve (kifayet kabul edilmiştir. 

HAMDİ AÇAN — Önemli bir husus ©fendim. 
BAŞKAN — Soru mu efendim?.. 
HAMDİ AÇAN — Sual soracağım Sayın Baş

kan, 
BAŞKAN — Sayın Açan 'buyurun efendim, yal

nız soruya münhasır bir söz verme imkânımız var; 
kifayet verildi. 

HAMDİ AÇAN — Sayın Başkan, (e) bendinde 
«Geneleve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşla
rında bulunan telsiz cihazları» cümlesinde sağlık te
sislerinin ide bundan faydalanacağını tahmin etmiş
tim. Onun için daha evvel bir söz almadım. 

Şimdi, sağlık tesisleri bu imkândan yararlanacak 
mı, yararlanmayacak mı, konusunun bir daha tavzih 
edilmesini istirham ediyorum. 

Burada, Kızılay görevlerinin yürütülmesinde kul
lanılacak tesisler sayılıp gidiyor. Sağlık Bakanlığının 
memleket ölçüsünde yapacağı büyük hizmetlerde bu 
imkândan faydalanmaması gibi bir sorun mu var or
tada? Bunu anlayamadım; açıklanmasını rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Açan. 
Komisyonun bu konudaki görüşünü rica ediyo

rum. 
RECAİ BATURALP — İzin verir misiniz Sayın 

Başkan?.. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, cevaplıyor 

Sayın Fırat; buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Şimdi Sayın Baş
kan, (a) paragrafı genel bir yapıya sahiptir. Hasta-
nelerdekıi sağlık ve eğitimle ilgili telsiz cihazlarını 
Ikapsamak'tadır. 

Ancak aşağıda, «Genel ve katma bütçeli kamu 
kurum ve kumluşlarında bulunan telsiz cihazları» 

[ deniliyor. Eğer sağlık merkezi de bir kamu kurulu-
I şunun içerisindeyse, tabiî iki, o da onun 'içerisine gir-
I miş oluyor. 
I BAŞKAN — Evet, soru cevaplanmrşitır. 

RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, izin <ve-
I dr misiniz?... 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAİ BATURALP — Burada (a) fıkrasında 

gene «Hastaneler» kelimesinin tazammun ettiği fi
zikî varlıkların üzerinde gene bu gibi telsizlerin kul-

I lanılacağı müesseseler var kanaatindeyim, Mesela; 
huzurevleri, bilmem ne evleri... Bunlar da hastane 
anlamının dışında; fakat hastanelerdeki hizmet gibi 
hizmetlerin cereyan ettiği yerlerdir. Onlar ne ola
cak?^ 

BAŞKAN — Sayın Baturalp, zannediyorum bir 
I önerge bu maksatla verilmiştir ve Sayın Uyguner bu 
I maksatla verdiğini açıkladılar. Bu önergeyi oylama 

sırasında aynı zamanda görüşlerimizi de ifade etmek 
imkânını bulacağız, 

I Bu önergeyi bir defa daha müsaade ederseniz 
okutuyorum. Daha şümullü bir ifade ile şöyle söy
lenmektedir : «Sağlık veya eğitim hizmetleri ile il
gili telisiz cihazları...» Hastanelere münhasır değil, 
daha geniş bir ifade ile «Sapık veya eğitim hizmet
leri ile ilgili telsiz cihazları» diye (ifade edilmekte
dir, 

I Bu önergeyi okutacağım, ona göre takdirlerinize 
I sunacağım. 

(M. Fevzi Uyguner'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — «... veya eği- ' 

tim hizmetleri...» olması gerekir ©fendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — «Sağlık veya eğitim». 

I olacak. 
BAŞKAN — «Sağlık veya eğitim hizmetleri ile 

ilgili telisiz cihazları» şeklinde olan bu önergeye Sa-
I yın Fırat katılıyor musunuz efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — EVet, kaıtılmıyor'sunuz. 
Hükümet temsilcisinin görüşünü rica ediyorum 

önerge üzerinde?... 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Sayın Başkan, (iki saatten beri 

I yaptığımız tartışma ile bu seçkin kitle dahi bir açık-
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lığa ulaşamadı. Bundan sonra yönetmelik >ve yöner
geleri yapacak olan kişilerin de aynı tereddütle kar
şılaşacağı endişesindeyim. 

Bu bakımdan, sağlık konusunu bir maddede hal
ledelim. Aşağıdaki genel ve katma bütçeli kamu ku
ruluşlarını da olduğu gibi bırakalım görüşünde ısrar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yani bu önergeye sarahaten katılıp 
katılmadığınızı ıbana ifade ediniz. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Önergeyi bir defa daha tekrar 
eder misiniz efendim?.. 

IBAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum efen
dim. 

ı(M. Fevzi Uyguner'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Hükümet temsilci

si. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN YUMUK — Kamu ve özel bütün sağlık kuru
luşlarını kapsıyorsa katılıyorum. 

(BAŞKAN — Evet, ifade esas itibariyle bir tefrik 
yapmadan «Sağlık veya eğitim hizmetleri ile ilgili 
telsiz cihazları» diyor; geniş manası ile. 

Sayın üyeler; 
ıBu fl7 nci maddenin (a) 'bendindeki... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, 
Komisyonumuz buna katılmamaktadır. Katılmaması
nın sebebini arz edeyim : 

:(c) fıkrasında : «Telekomünikasyon ve radyo-te-
levizyon yayın amacı ile yayım yapılmamak ve ama
tör bandda çalışmak kaydıyla Üniversite, yüksek ve 
orta dereceli okullarda ders aracı'olarak kullanılan 
telsiz cihazları,» diyor. Eğitim budur. 

Hastanelerdeki sağlık ve eğicimle... Bizim öngör
düğümüz husus, hastanelerdeki sağlık ve eğitimle il
gili telsiz cihazlarının ruhsata tabi olup, harca tabi 
olmamasıdır. 

Tekrar açıklar, saygılar sunarım efendim. 
ıBAŞKAN — Sayın Fırat, Sayın Uyguner'in öner

gesine katılmadığınızı ifade ediyorsunuz. 
Hükümet katılmaktadır. 
IBu durumda ancak dikkate alınıp, alınmaması hu

susunu oyunuza sunacağım, 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

benim önergemi okur musunuz efendim. Ben orada 
«Her türlü sağlık kuruluşlarında» demiştim. 

IBAŞKAN — Sayın Yılmaz, buna iştirak ettiğini
zi ifade ettiniz. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Efendim, şimdi, 
vuzuha kavuştu. Benim önergem tek taraflıdır. Onu 
okumanızı rica ediyorum. 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, oradaki 
«Veya» tabiri büyük genişlik getirmektedir; yani has
tanelerdeki eğitimi kastetmemektedlir. Gereğinde her
hangi <bir kuruluşun eğitimi bile anlaşılabilir. 

O noktada bilmiyorum, «Veya» tabiri 'bence çok 
tehlikelidir. «Eğitim» dediğimizde tüm eğitime ya
yılır. 

'BAŞKAN — Evet efendim. 
F, MEVZİ UYGUNBR — Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
'M. FEVZİ UYGUNER — Burada, ruhsat harcı 

verip vermemek, o kadar. Yoksa faaliyet sahalarını 
genişletmiş, daraltmış değil önerge. 

IBAŞKAN — Efendim, artık müsaade edenseniz 
belirgin ihale geldi. 17 nci maddenin telsiz tesislerinin 
ruhsata bağlanması meselesini değil, yalnız harca tabi 
olup olmaması meselesini kapsadığını artık herhalde 
hepimiz öğrendik. 

IBu itibarla, önergelerimize verilecek oylarınızla 
maddeyi şekillendirmek mümkün olacaktır. Müsaade 
ederseniz bu önergeleri oylarınıza sunayım. 

Öncelikle Sayın Uyguner'in önergesini bir daha 
okutuyorum. 

IBu önergeye, Hükümet katıldığını ifade ediyor. 
Komisyon katılmadığını ifade ediyor. O nedenle tek
rar okutarak oyunuza sunacağım. 

(M. Fevzi Uyuner'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Evet, önergenin dikkate alınıp alın

maması hususunu oyunuza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Dikkate alınmasını kabul et
meyenler.., Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

iSayın Yılmaz'ın önergesini tekrar okutup, oyunu-
. za sunacağım. 

ı(Abdurrahman Yılmaz'ın önergesi -tekrar okundu.) 
ıBAŞKAN — Sayın Yılmaz, madde metnine gi

recek şekilde lütfen önergenizi ifade ediniz. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Her türlü sağ

lık kuruluşiarındaıki... 
ıBAŞKAN — Müsaade eder misiniz, şöyle mi 

ifade ediyoruz : «Hastanelerdeki» yerine, «Her türlü 
sağlık kuruluşlarındaki...» 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Evet. «Her tür
lü sağlık kuruluşlarındaki, sağlık ve eğitimle ilgili 
telsiz cihazları.» şeklinde efendim. 

ıBAŞKAN — «Her türlü sağlık kuruluşlarındaki 
sağlık ve eğitimle ilgili telsiz cihazları» şeklinde. 
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Sayın Komisyon bu önerge üzerindeki görüşü
nüzü söyleyin. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA, KOiMİiSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, her 
türlü sağlık kuruluşunun tiçerisiinde eczaneler vardır, 
ecza depoları vardır, kan- merkezleri vardır, rehabi
litasyon merkezleri, vardır. Böyle geniş 'anlama gel
diği için katılamıyoruz. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hükümet 
katılıyor mu?.. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu öner
geye katılmamaktadır. Bu (itibarla dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sumuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edlilmıemiştir. 

Sayın üyeler, aynı şekilde, aynı maddede 'bir {f) 
fıkrası ihdas etmek suretiyle Anadolu Ajansının kul
landığı telsiz cihazlarından harç alınmamasına ait iki 
önerge var. Bir diğer önerge de (e) fıkrasına bunun 
ilave edilmesi istikametindedir. 

Bu İtibarla her üçünü okutuyorum. Arkadaşları
mız iştirak ederlerse bir önerge [içinde meselenin faal-
ledıMımesi mümlkündür, 

Önergeleri okutuyorum': 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmek'te olan Tasarının 17 nci maddesinin 
son bendinin aşağıdaki gibi değişfcirillmesini arz ve 
teklif ederiz. 

e) Genel ve kafana 'bütçeli kamu kurum ve ku-
ıruluşlarıyila Anadolu Ajansında bulunan telsiz ci
hazları. 

Bahtiyar UZUNOĞLU Ahmet Senvar' DOĞU 
BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. ^ 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Telsiz Kanununun Adalet 

Komisyonunca 17 nci madde olarak düzenlenen 
«Ruhsata Bağlı Olup Harca Tabi Olmayan Telsiz 
Tesisleri» başlığı altındaki maddeye (f) fıkrası ola
rak «Anadolu Ajansının kullandığı telsiz cihazları
nın» da ilave edilmesini arz ve ıtekllif ederim. 

Paşa SARIOĞLU 

İBAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

Ruhsata bağlı olup harca talbi olmayan telsiz 
tesisleri arasına Anadolu Ajansının da dahil edile-
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•bilmesi için, 17 nci maddeye aşağıdaki bendin ek
lenmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
ıf) Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinin kul

lanacağı telsiz cihazları. 
iBAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Gökçe'nin ifa

desinde Anadolu Ajansı resmi sıfatını bulmaJktadıır. 
Eğer önerge sahipleri Sayın Gökçe'nin önergesine 
ıkaitıüıyor ise, münhasıran bunu oylamakla diğer 
önergelerin görüşü istikametinde biır netice alınmış 
olacaktır. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — (Efendim, Ana
dolu Ajansının unvanında «Türk» sözcüğünün bu
lunup bulunmadığını bilmiyorum. Eğer sayın önerge 
sahibi eminse ben (katılıyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Efendim, eminini ben. Ke

sin olarak bildiğim için böyle yazdım, 
BAŞKAN — «Anadolu Ajansı Türk Anonim Şir

keti», resmî sıfatı. 
Sayın Uzunoğlu ve Sayın Sarıoğlu iştirak ediyor

lar mı?.. 
IBAHTİYAR UZUNOĞLU — İştirak ediyorum 

Sayın (Başkan. 
PAŞA SARIOĞLU — O şekilde ise iştirak edi

yorum efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo

rum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KAN, TURİZM VE TANITMA, KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Genelde bir istisna teşkil etmek gayet tabiî bir
takım mahzurları beraberinde getirecektir. Biz Ge-
ınel Kurulun takdirine bırakıyoruz efendim. 

İBAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMCİLOİSİ HA

SAN YUMUK -*- Katılmıyoruz Sayın Başkan.' 
BAŞKAN — Sayın Abbas Gökçe'nin önergesini 

bir daha okutuyorum. 
Hükümet katılmamaktadır, Komisyon takdire bı

rakmaktadır. 
(Abbas Gökçe'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergenin dikkate alınıp alınmama

sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 
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17 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekilde oyu
nuza sunacağım.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞ
KANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkanım, 
burada asıl anagörevi yüklenecek olan PTT, bu mad
dede tezekkür edilmemiştir. PTT'nin asıl madde içi
ne dahil edilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Yerini söyleyiniz; hangi fıkraya ne 
şekilde ilave edilecektir?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMtSYONU BAŞ
KANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Yeri, (f) fıkrası 
olarak ayrı bir fıkra... 

BAŞKAN — Bir metin veriniz ki, ben onu oyla
yayım. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhte konuş
mak istiyorum; PTT'nin girmesinin sebebini öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen soru şeklinde soru
nuz. PTT'nin girmesinin sebebini Sayın Kantarcıoğlu 
sormaktadır... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
müsaadenizle sorumu biraz daha açıklamak istiyorum. 

Sınırlı olarak getirilmiş bir madde vardır; genel 
ve katma bütçeli kurumlar alınmıştır. KİT'ler alınma
dığına göre ve elimdeki listeye göre 46 tane KIT bu
lunduğuna göre ve Toprak Mahsûlleri Ofisi vesaireler 
bundan muaf edilmiyor da neden PTT muaf tutulu
yor, onu öğrenmek istiyorum?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,Sayın Kantarcı
oğlu. 

Komisyon olarak lütfen soruya cevap veriniz. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMtSYONU SÖZ
CÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim, 1953 yılında 
kamu iktisadî teşekkülü haline gelen PTT, 6145 sayılı 
Yasasında Türkiye'de muhabere hizmetini tek elden 
yapması emredilen bir kuruluştur. Aslî görevi, ülke 
çapında muhabere hizmetini yaymaktır. 

Kabul buyurduğunuz 14 üncü madde aynen şöy
le demektedir; «Kamu kuruluşlarına, gerçek ve tüzel
kişilere; PTT imkânları ile sağlanamayan veya PTT 
imkânlarıyla sağlanması Devlete aşırı malî külfet yük
leyen...» Telsiz tesisi vermemizin, verebilmemizin ne
denlerini sayıyor burada. Bunları yapamıyorsak, tel
siz kurma yetkisi verelim, diyoruz. Devlete aşırı malî 
külfet yükleyen veyahut PTT imkânlarının gitmediği 
yerlere tesis kurma imkânı verelim diyoruz. 

Tesis kurmak, muhabere sistemi işletmekten en 
az 10 kat pahalıdır. Bu, ülkenin parasının, malî im
kânlarının çok cüzi bir muhabere tesisi temini için sar-
fedilmesi anlamına gelir. 

O halde, aslî görevi ülke çapında muhabere siste
mi kurmak olan ve Türkiye'nin mevcut 40 bin köyü
nün hâlâ 8 binine erişebilmiş bir PTT'ye, kuracağı tel
li, telsiz sistemler için harç yüklediğiniz zaman, bu te
şekkülü bir noktada zayıflatıyorsunuz. Bizatihi 14 
üncü maddenin öngördüğü, Devlete pahalıya yük ol
ma durumuna geliyor, hizmet aksıyor. 

O halde, PTT'ye mademki bu görev verilmiştir 
6145 sayılı Yasa ile, PTT'den ruhsat talep edilebilir; 
ama harç alınmaması gerekir. 

Saygıyla arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, biraz evvel 

kifayeti müzakere takrirleri olduğunu söylemiştiniz 
ve Jbâşka takrir kabul etmeyeceğinizi belirtmiştiniz. 
Şimdi yeni bir takrir kabul ediyorsunuz. Bunun nede
nini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, bir noktayı ifade 
edeyim : Bir antrparantez yaptım; o antrparantezde 
sorular ve o antrparantezde «Hükümetin ve aynı za
manda Komisyonun görüşleri saklıdır» diye ifade et
tim. 

Bu itibarla Hükümet veya Komisyonumuza bu 
kabil elastikiyeti vermek, Kanunun sağlıkla çıkması 
için zarurî bulunmaktadır; takdir ederseniz. 

Teşekkür ederim. 
Komisyon tarafından verilen önergeyi okutuyo

rum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Telsiz Kanununun 17 nci mad
desine (f) bendi olarak aşağıdaki hususun ilave edil
mesini arz ederim. 

f) PTT işletme Genel Müdürlüğünün kurup iş
lettiği telsiz cihazları. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi, Komisyon tarafın
dan getirilen bu (f) fıkrasıyla birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... 

(«(f)'yi oylayalım» sesleri gürültüler.) Müsaade eder 
misiniz?... Bir itiraz mı var?... 

AHMET SAMSUNLU — Savın Başkan (f)'yi ay
rıca oylayalım. «17 nci maddeyi (f) fıkrası ile birlik
te» deyince tümünü oylamış gibi oluyorsunuz. 
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BAŞKAN — Efendim; Komisyonun getirdiği met
nin bir bütün olduğu mütalaasıyla böyle ifade ettim. 
Eğer bunu bir ek olarak mütalaa ediyor iseniz, ayrıca 
oyunuza sunayım. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi efendim; 

Komisyon, Hükümet böyle bir teklifte bulunmamış. 
Üç komisyondan geçmiş. Tam bunlar görüşüldükten 
sonra, bir arkadaşımızın muhalif olmasına rağmen, 
Komisyon Başkanımız, bütün madde görüşüldükten 
sonra böyle bir teklifte bulunuyor. 

Şimdi bu teklifin lehinde, aleyhinde konuşmamız 
gerekiyor; müzakere açmamız lazım. Ben aleyhinde 
konuşmak istiyorum. 

PAŞA SARIOĞLU — Bende lehinde konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, kifayet kabul edildikten son
ra önergenin verilmiş olması, biraz evvel Sayın Çak-
makçı'nın da ifade ettiği gibi, müzakereyi maalesef 
bir başka istikamete götürmek temayülünü gösterdi. 
Bunu zamanında vermek en isabetli hal tarzıydı. Mü
saade ederseniz, onu bir başka madde içinde mütalaa 
edelim ve bu önergeyi vermemiş olun. 

Müsaade ederseniz, madde oylanmamıştır. Yalnız 
şunu ifade edeyim, müzakereler de bir hayli gecik
miştir bu madde üzerinde; tekrar müzakerelere başla
mak gibi bir netice doğabilir. Bu itibarla yalnız bu fık
ranın müzakeresi için oyunuza müracaat edeyim, kifa
yeti kaldıralım, ondan sonra da bunun için müzakere 
açayım. . 

Bu fıkraya münhasır olmak üzere müzakere açıl
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Müzakere açılması kabul edilmiştir. 

Bu itibarla Komisyon Başkanının teklifini tekrar 
okutuyorum. 

(Komisyon Başkanı Fehmi KUZUOĞLU'nun öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; tereddütleri anlıyo
rum. Yalnız şunu ifade edeyim ki, Komisyonumuz 
zannediyorum en sağlıklı bir şekilde bunu çıkarmak 
gayreti içinde yeni birtakım ilaveler yapmak lüzu
munu hissediyor. 

Bu itibarla bunun dışında da bir başka müzakere 
usulü olabileceğini de ben hukukî açıdan ve usul açı
sından tahmin edemiyorum. 

Şimdi, önerge okunmuştur, leh ve aleyhinde söz 
vereceğim. Sayın Kantarcıoğlu; lehinde, aleyhinde?... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Lütfen, bir leh, bir aleyhte söz im

kânı verelim ve bunu oylayalım. Meseleleri çok derin

liğine ve genişliğine görüşme fırsatı hâsıl oldu bu 
madde üzerinde. 

Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — * Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Üzerinde titizlikle durduğumuz ve kanunlaştıktan 

sonra bir daha Anayasa Mahkemesine, Devlet Perso
nel Dairesine, Danıştaya, vesair diğer kuruluşlara git
memek, mütalaa almamak için elbette sonuna kadar 
bunun savunulması gerekiyor. 

Şimdi elimdeki listeden birkaç kurum arz etmek 
istiyorum. Bunlar KİT'tir; genel bütçeli kuruluşlar, 
katma bütçeliler var. Bunun yanında bir PTT Genel 
Müdürlüğü var, bir de aynı Bakanlığa bağlı bir Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları var. Onların 
da kendilerine göre telsizleri var. Birinden para alıyo
ruz, harç alınıyor, diğerinden alınmıypr. Ayrıcalık ya
ratıyoruz. 

Bir Ziraî Donatım Kurumu var, yanında bir Çay 
Kurumu var, onun yanında Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğü var, eğer biraz önce (a) bölümünde
ki durum' değişmemiş olsaydı, bu hastanelerdeki tel
sizlerden dahi harç alma mecburiyeti vardı. Çünkü «eği
tim» kelimesi de yanlış açıklandı. O eğitim, eğitimdir; 
Sayın Hükümetin ifade ettikleri, hizmet içi eğitim
dir. Bu eğitim ise doğrudan doğruya hastane eğiti
midir. Hemşirenin yetiştirilmiş olması hizmet içi eği
timdir... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, lütfen teklif edi
len (f) bendi ile alâkalı mütalaanızı beyan edin. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; onu 
arz etmek istiyorum. 

Burada Kömür İşletmesi yar, Makine Kimya var, 
Maden Tetkik Arama var, Çimento Sanayii var... Bu 
gibi kurumlardan alınıyor, harçtan muaf tutulmuyor; 
KİT olduğu halde sadece PTT muaf tutuluyor. Ya 
tüm KİT içerisine girer veya hiçbir tanesi olmaz. 

Hükümet de bu konuda zamanında tedbir alma
dığı için, bu önergenin aleyhinde konuşmuş oluyo
rum. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Lehinde bir arkadaşa söz verece

ğim. Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Sayın Kantarcıoğlu'nun değindiği hususta bir ger
çek payı vardır, bunu kabul ederek huzurunuza çık
tım. Yalnız, bütün Türkiye'de haberleşme hizmetleriy
le görevli, bunu yaygın hale getirmekle görevli bir 
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kuruluşu, böyle bir kanun taslağı görüşülürken is
mini saymak suretiyle onore etmek, zannediyorum ki, 
çok yerinde olacaktır. 

Bu sebeple önergeyi destekliyorum. Diğer kamu 
kuruluşlarının girmesi de belki yerinde olacaktı; ama 
demin değerli Sözcü arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
Türkiye'de bu fonksiyonu yerine getirecek bir kuru
luştur, isminin burada zikredilmesinde gerçekten (ya
rar değil de) onore etmek bakımından büyük bir 
fayda görmekteyim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Onore etmek!.. 
Denizcilik Bankası var her şeyden önce. 

PAŞA SARIOĞLU — Bu itibarla, önergenin le
hinde oy kullanmanızı istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Komisyon Başkanı Kuzuoğlu tarafından ve

rilen önergeye Hükümet şüphesiz katılıyor?... 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN YUMUK — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Ben bunu desteklemeyi söylemeden evvel bazı hu

susları dile getirmek istiyorum. 

PTT'nin, diğer KİT kuruluşlarından çok bariz 
farkı var. Diğer KİT kuruluşları, PTT'nin hizmet gö
türdüğü yerlerde telsiz telefondan, telsiz kullanmaktan 
vazgeçebilirler; ama 'PTT bundan vazgeçemez, çün
kü Türkiye'de ve dünya sathındaki telefon muhabere
si radyolink sistemine dayanıyor ve şu anda Türkiye' 
de bütün telefonlar % 90 radyolinkle çalışıyor. Ruhsat 
verirken PTT'den harç alırsak, bu hizmet tabiî paha
lıya mal olacak, yatırım yapamayacak; Hazineden ya
tırıma katkıda bulunacağız, harç alıp kendisine tekrar 
sübvansiyon vereceğiz ve bu arada bir sürü kişide harç 
toplayacak ve kırtasiye ile bir sürü kayıplara uğraya
cağız. PTT, eğer bu telsiz - telefon muhaberesinden 
kısıtlanmak durumunda kalırsa, iş yine sadece mek
tuplaşmaya ve diğer telgrafa dönüşecek. 

PTT'nin (e) fıkrasına dahil edilmesi konusunda 
ısrar ediyoruz, Türkiye'de çok aşırı ihtiyaç var efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkanım bir so

rum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Efendim 3 üncü madde

de tanımlar var ve burada «Telsiz» terimi var; aca
ba Sayın Hükümet Temsilcisinin belirttiği radyolink 
de buraya mı girmektedir?... Bu durum hiç bariz de
ğil. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Evet buraya giriyor, arada bir bağ
lantı olmadan yapılan bütün muhabere bu Kanun 
Tasarısının kapsamına giriyor; radyolink budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAİ .BATURALP — Sayın Başkanım, madde

nin müzakeresi sırasında fıkraların yer değiştirmesi 
hususunda bir maruzatta bulunmuştum, sual de tev
cih edilmedi. Şimdi madde bu şekliyle Heyet-i Umu-
miyede oylamaya geçilecek, o görüşüm dikkate alın
mamış olacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim düzenleme konusunada; 

sizin önerileriniz Komisyon tarafından benimsenirse, 
Başkanlık Divanı olarak bizim ona göre hareket et
memiz mümkün, ama Başkanlık Divanı olarak bizim 
bir öneri getirmemiz gayrı mümkün. Ya Zatıâliniz 
bir önerge vereceksiniz veya Komisyon benimseyecek. 
Bu itibarla... 

RECAİ BATURALP — Sayın Başkanım sual tev
cih edilmiş değil ki, belki «evet» ya da «hayır» deni
lecekti. 

BAŞKAN — Zatıâliniz suali tevcih ettiniz, cevabı 
muhterem Komisyon üyeleri verecekler. 

Sayın Komisyon, maddenin tamamı oylanmadan 
evvel Sayın Baturalp'in görüşüne bir cevap lütfediniz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞ
KANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, biz bu
rada öncelikle insan sağlığını düşündüğümüz için, mad
deyi sıralarken böyle bir protokol esası düşünmedik, 
daha ziyade bu esas üzerinden maddeyi tertip ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkanım bir sorum 

da benim var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Şimdi, öneride «PTT Genel 

Müdürlüğünce kurulup işletilen telsizler harca tabi 
değildir» dediler. Bunlar, kendi iç hizmetlerini yürüt
mek için kullandığı telsizler midir, yoksa idarî bir mü
esseseye para karşılığı kurup işletmesine müsaade et
tiği telsizler midir?.. Bunu mu kapsamaktadır, bunu 
anlayamadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yumuk. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN YUMUK — Sayın Başkanım, kamuya verdi
ği hizmettir. 
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AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 
böyle cevap olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Doğu lütfen, söz alıp ona gö
re konuşunuz. 

AHMET SAMSUNLU.— Sayın Başkanım müsaa
de eder misiniz?... 

BAŞKAN — Sayın Samsunlu, müsaade eder misi
niz efendim, bir tanesini bitireyim ki, size de cevap 
verebileyim. 

Esas itibariyle Komisyondan ve Hükümetin mu
tabakatıyla gelen metin zannediyorum yeterli olma
yacaktır, çünkü «... kurup işlettiği» diyor; bundan 
sonra kurulacaklara imkân getirmemektedir. Eğer bu 
maksadı da kapsamıyor ise, getirdiğiniz b,ent metni 
yeterli olmamak iktiza eder. 

Buyurun Sayın Samsunlu; yalnız (f) fıkrasıyla il
gili olarak müzakere açtık. 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkanım bura
da farklı bir durum var, Sayın Kantarcıoğlu gibi ben
de başta aleyhindeyim. Tesisten, imalatın yürütülme
si ve bütün çalışmalarda fayda temin etmek için kul
lanılan, genellikle el aletleri anlaşılmaktadır. KİT'ler 
de benim anladığım bu manadadır. 

Şimdi, Hükümet Temsilcisi açtılar; (Hepimiz bu 
mesleğin birinci derecede uzmanları olmadığımız için 
yanlış anlamış olabiliriz) eğer biz PTT'nin çalıştırdığı 
radyolinki de telsiz içinde gördüğümüzde ondan para 
alırsak, Sayın Hükümet Başkanının belirttiği gibi, 
büyük aksamalar ortaya çıkar. Sayın Kantarcıoğlu'nun 
kastettiği KIT'lerdeki diğer normal telsiz elemanları
dır. 

Acaba burada, bu maddenin içinde «radyolink ve 
benzeri ücrete tabi değildir» dense, açıklık getiril
mez mi?... Ben bunu anlamamıştım, arkadaşlarım bu 
açıklıkta anladılarsa, onlar da belki konuyu biliyor-
lardır, bence bu konu açık değildir. 

Sonuç olarak şunu demek isterim : KİT'ler de ko
nuştukları aletlere bir ücret ödesinler, PTT'de konuş
tuğu el aletleri için gerekli ücreti tespit etsin, öde
sin; fakat radyolink ve buna benzer genel hizmet gö
türenlere ücret ödemesi yerinde olmaz. 

AKİF ERG1NAY — Sayın Başkan konunun üze
rinde konuşmak istiyorum efendim 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF İFJRGINAY — Sayın Başkan, muhterem 
•arkadaşlarım; 

,Bir harç veya bir (kaimi ücreti söz (konusu oldu
ğuna göre, ıbu geniş anlamda vergi sahasına girer; 
onun (için bendeniz bu konuda söz almak mecbu
riyetini hissettim. 

KİT'ler Özel Hukuk hükümlerine tabiidir; bütün 
işlemlerini, Hususî Hu'kük hükümlerine göre ticarî, 
sınaî bütün faaliyetlerini yaparlar. Bunun yanında 
katma bütçeli idareler veyahut Devlet Bütçesi, bilin
diği gibi böyle işlerle .ilgisi yoktur. 

KİT'ler, zaten işlerini Özel Hukuk hükümlerine 
göre, Ticaret Kanununa veya diğer bütün başka ka
nuna göre yürüttüğü için, diğer mümasil özel sektör 
tesisleriyle aynı rekabet çerce vinde tutulur; dava esas 
bundadır. Bu itibarla, bir (KİT'in yaptığı bir işlemde 
elde edeceği kârla, diğer bir müessesenin de buna 
benzer işlem yaptığı takdirde elde edeceği kârın ka
nun karşısında eşitliği aranır. 

Şimdi, KİT'in yaptığı; yani PTT'nin yaptığı hiz
metler bakımından ruhsat alınmadığı takdirde, (buna 
mümasil birtakım işler için başkaları için de alınma
ması gerekir. Kamu sektörü bakımından, mesele yok
tur, bir rekabet söz konusu değildir; ama burada 
>bir ticarî müesseseyle karşı karşıyayız ve bütün KİT' 
leri aynı anlama tutmuş oluyoruz. Bu itibarla, «Fi
lan sahasından ruhsat alındığı takdirde harç alınma
sın, ifilanınikinden alınsın.» gibi bir şey söz konusu ola
maz. Zaten 36 ncı maddede görülecektir; bu ücret
leri doğrudan doğruya bu kuırul, yani yeni kurulan 
bu kuruluş düzenleyecek, Bakanlar Kurulu kararıyla 
•tespiıt edecek ve vereceği ruhsat için ücret alacak. Üc-
ret alındıktan sonra artık mesele bitiyor. Ondan son
ra her ısene, her gün yapılan konuşmadan alınacak 
değil İki, onunla ilgisi yok. Bu kuruluş, «Sizin telsiz 
kurmanız için ben ruhsat vereceğim:» diyecek, onun 
için de bir defaya mahsus olmak üzere bir ücret 
alacak. 

Bu itibarla bunun harca tabi tutulması, ücrete 
tabi tutulması, diğerlerindelki eşitlik bakımından da 
şarttır. Mesela bu kurumlar içinde KİT'lerin hepsi 
Kurumlar Vergisine tabidir; çünkü kanun, düğer bü-
ıtün özel sektör kurumlarını sermaye şirketleriyle ay
nı rekabet şartlarında tutmak istemıiştıir; o bakımdan
dır. 

Bu itibarla bence bu eklenen ı(f) fıkrası yerinde 
değildir, zaten Kanun Tasarısında bulunmadığına gö
re bu esaslar gözönüne alınmıştır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Brginay. 
Önergeyi okutup oylarınıza sunuyorum... 
/BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bi
zim de söyleyeoeklerıimıiz var, müsaade eder misimiz 
efendlim? 

IBAŞKAN —• Efendim Komisyon olarak düşünce
mizi ifade ettiniz, ıbu fıkra üzerinde yeni bir açık
lama mı?.. 

ıBAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS 
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Samsunlu'nun 
değindiği Ikonuda bir açıklama yapmak (isterim. 

^BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
(BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başjkan, eğer 
ıburaya böyle 'bir ifade koymadığımız takdirde tüm 
radyolink sistemleri; kuark&iyal Ikablo sistemleri, 
optik sistemler ve buna mümasil sataler sistemlerin 
'hepsi ıbunun içerisine girer. Dolayısıyla 'bunlar için 
'PTT'nin 'harç ödemesi gerekir. 

Bugün Türkiye'de yalnız PTT'nin radyoling ve 
kuranportör sistemi yoktur. Bugün TRT'nin radyo
ling sistemleri vardır. Bugün 'BOTAŞ'ın radyoling 
sistemi vardır, bugün Devlet Demiryollarının kuran
portör sistemleri vardır. Yarın bir başka müessese 
bunu kurabilir. Dolayısıyla, PTT'nin buraya «Rad-
yolingler» ifadesini koymadan tek bir ifade ile «PTT' 
nin kurup işlettiği telsiz cihazları» diye bir ifade 
konduğu takdirde,' ancak bu istenilen hale gelebilir. 
Zira PTT, demin de arz ettiğim gibi, 32 bin köye 
daha telefon götürmek mecburiyetindedir; ama kâr
lılık mevzubahis değildir, görevdir onun için. Görev 
verilmiştir; «Bu hizmeti köylere, en küçük yerleşim 
birimlerine götüreceksin» diye. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Önergeyi okutup oyunuza sunuyorum: 

Sayın iBaşkanlığa 
Görüşülmekte olan Telsiz Kanununun 17 nci 

maddesine (f) bendi olarak aşağıdaki hususun ilave 
edilmesini arz ederim. 

«f) PTT İşletme Genel Müdürlüğünün kurup 
işlettiği telsiz cihazları.» 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
BAŞJKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum: (Ka

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

I Maddeyi, bu önergeyi de dahil etmek suretiyle, 
I oyunuza sunuyorum: 17 nci maddeyi kabul edenler.. 
I Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 
I Madde 18'i okutuyorum: 
I Frenkans Tahsisi ve Tescili: 

(MADDE 18. — Her ne şekilde olursa olsun tel-
I siz verici tesisi kurmak talebinde bulunacaklar, ge

rekli bilgileri Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatına 
I bildirerek, frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptır-
I mak zorundadırlar. 

BAŞIKİAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
I sayın üyemiz?.. 

ıBAYINDIRLIK, ULAŞTİRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİÜZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Söz istiyorum. 

I 'BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
IBAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

I Birincisi; madde başlığındaki «Frekans» olacak. 
I Ayrıca madde içerisinde geçen, «Millî Haberleşme 
I Kontrol Teşkilatına», «Millî Haberleşme Kontrol 

Genel Müdürlüğüne» olarak yer alacak efendim. 

I BAŞKAN — Sayın üyeler; madde üzerinde gö-
I rüşmek isteyen üyemiz yok. Bu itibarla maddeyi Ko-
I misyonun işaret ettiği istikamette, madde başlığın

daki, «Frenlkas» sözcüğünü «Frekans» olarak değiş-
I tirmek ve aynı zamanda metin içindeki «Millî Ha-
I berleşme Kontrol Teşkilatı» ibaresini «Millî Haber-
J leşme Kontrol Genel Müdürlüğü» olarak değiştir-
I mek kaydıyla oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19'u okutuyorum: 
I Amatör Telsizcilik : 

I MADDE 19. — Hiçbir maddî veya siyasî çıkar 
I gözetmeksizin sadece kişisel istek ve çaba ile radyo 
I tekniği alanında ikendi'&ini yetiPtirmek amacıyla, ama-
I tör telsiz istasyonu çalışitıraJbileeek nitelikte olduğunu, 

yönetmelikteki esaslara göre belirleyenlere Millî Ha-
I berleşme Kontrol Teşkilatınca her beş senede bir ye-
I nilenen amatör telsizcilik belgesi verilir. Reşit olma-
I yanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile af-
I fa uğramış olsalar bile siyasî ve ideolojik amaçlı bir 
I fiilden dolayı mahkûm edilmiş bulunanlar bu haktan 
I yararlanamazlar. 

I Amatör Telsizcilik İBelgesinin verilme ve işlem-
J leri harca tabidir. 
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Amatör telsizcilik belgesi almış olanlar yönetme
likte müsaade e*dıilen miktarlla simdi olmak kaydıyla 
kuracakları her telsiz için Millî Haberleşme Kontrol 
Teşkilatından ayrı ruhsat almak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
Sayın üyemiz?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — ISayın fKantarcıoğlu, buyurun efen

dim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; ikin
ci fıkrada «Telsizcilik Belgesinin» ibaresinde ikisi de 
küçük harfle olacak, «Amatör Telsizcilik Belgesi» 
büyük harfle yazılmış; gerekmez. 

Gerekmiş olsaydı birinci fıkrada da büyük harfle 
yazmak gerekiyordu. 

BİAŞKAN — 'Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; aynı mad

dede, «Verilme ve işlemleri» kelimelerinin kaldırıl
ması gerekir. Amatör telsizcilik belgesi harca tabidir. 
İBelge, zaten bir işlemi ve verilmeyi ve harcı ifade 
eder. 

BAŞKAN — «Verilme ve işlemleri harca tabi
dir.» ifadesindeki; evet. 

AKİF ERGİNAY — Yalnız bu iki kelimeyi kal-
dırsak olur. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon benimsiyorsa oyla
yacağım. 

Sayın Uygun, buyurun. 
M. FEVZİ UYGUN — Son fıkranın son satırın

da, «Teşkilatından» kelimesi yerine «Genel (Müdür
lüğünden» olması lazım. 

BAŞKAN — fEvet, «Millî Haberleşme Kontrol 
Genel (Müdürlüğünden» olarak değiştirmek lazım. 

Sayın Komisyon?;. 
İMEHMIBT VELİD KORAN — Sayın Başkanım, 

söz istiyorum. 
•BAŞKAN — ISayın Koran, buyurun. 

MEHMET VBLİİD KORAN — Sayın Başkan, 
Danışma İMeclisinin değerli üyeleri; 

Biz her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Sanki 11 Ey
lül felaketini görmedik, 12 Eylülün Türkiye'yi huzu
ra getirdiği ortamı hissetmedik, Türkiye'de hiçbir 
şey olmamış, her şey düzeninde yürümüş, illegal ör
gütlerin gizli olarak çalıştırdıkları dağ evlerindeki tel
sizleri, şimdi meşru olarak şehirde, evinde kurup 
amatör telsizcilik yapıyorum diye belgeli olarak ça
lıştırma ruhsatı veriyoruz.. /Bu kepazeliktir. Böyle 
şey olmaz. 

Hem üstelik ne yapıyoruz? «iBu millî telsiz teşki
latı iMillî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağ
lıdır» diyoruz. Bu kadar ciddiyetle, ehemmiyetle üze
rinde durduğumuz bir müesseseyi, Türkiye'nin kade
rinde rol oynayacak bir müesseseyi, ondan sonra da 
adını «Amatör telsizcilik oyunu» ile sokağa dökü
yoruz. Ne. karşılığı?.. Harç karşılığı. Adam dünden 
razıdır; harcını versin de evine telsizini kursun, iste
diği haberi istediği yere ulaştırsın. Yani bunu ne 
çeşit bir ciddiyetle kabili telif bulmak mümkündür 
ki, Yüce Mecliste bunu Kanunun içerisine sokalım 
ve buraya getirip bunun müzakeresini yapalım. Bu 
böyle. Böyle şey olmaz arkadaşlar. İllegal örgütleri, 
resmî belgelerle, gel iberiirn aleyhime çalış, benim 
altıma dinamit koy ve sen dış ülkelerle veyahut bil
mem hangi dağdaki köpekle, af buyurun, hangi dağ
daki, bilmem neredeki vatan haini, bayrağın altına 
dinamit koyup düzeni değiştirmek isteyen sloganlar
la sokağa çıkan anarşistleri, telsiz gibi korkunç bir 
cihazla teçhiz et... 

Bu maddenin Kanundan çıkması lazımdır arka
daşlar. Amatör telsizcilik Türkiye'nin bugünkü şart
larıyla sureti katiyede kabili telif değildir, mümkün 
değildir. 

Ondan sonra ne yapacağız?.. İhbarcılık, Devletin 
üzerine, kamburun üzerine kambur; bir sürü daha 
dosya, bir sürü daha mahkeme. Bunu başından kes
mek lazım, buna Arnikan vermemeik lazım. 

Çok rica ediyorum; bu madde bir oldu bittiyle 
bu (Kanunun içerisinden çıkıp resmiyete intikal et
tirilmemelidir. Yüce heyetinizden, bunun üzerinde 
ciddiyetle durmanızı ve ciddiyetle bu mevzuun üze
rine eğilmenizi istirham ederim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Komisyon adına Sayın Fırat, buyurun efendim. 

'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS-
KIÂİN, TURİZM VE TANITMA KOMİİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Gönül arzu ederdi ki, burada amatör telsizciliğin 
bu Hükümet Tasarısı içerisine nasıl girmiş olduğunu, 
bizatihi hazırlayan GeneHkumnay Temsilcisi burada 
savunsun. Şu anda burada bulunmaması hakikaten 
büyük bir şanssızlık. 

Bu Yasa 1951 yılında ele alınmıştır. Bu Yasa Tür
kiye Büyük Millet Meclisine defalarca getirilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
«Hırsızlık yasak» diye bir kanun ycktur; ama ge

nelde hırsızlık yasaktır. Yasa, hırsızlık yapanı yaka
ladığı zaman gerekli cezasını verir; ancak yasa var 
diye bir yasa çıkarılsa, «Hırsızlık yasaktır» diye, on
dan sonra hırsızlık olayı olmaz mı?.. Bugüne kadar 
ne çektikse bundan çektik. Türkiye boş bırakıldı. 
Nasıl boş bırakıldı?.. Bugün yakalanan (sağı ve solu 
ayırmadan söylüyorum) ülke aleyhine çalışanların 
üzerlerinde mevcut yakalanan telsizleri 3222 sayılı 
Yasa olduğu halde bugüne kadar niye yakalayama-
dılar, niye bir tanesini daha önceden tespit edemedi
ler?.. Açık açık kullanıyorlar; neden?. Çünkü ortam 
boş. Bir yasa çıkarmışız, yasak demişiz. Faydalı hiz
meti de yasaklamışız; ama zaten yasaya uymayanlar 
at oynatmış. Neden?.. Çürik'ü bir konltrol teşkilatın 
yok. Eğer bir monitör teşkilatı olsa idi Türkiye'de, 
eğer bu kuruluş mevcut olsa idi, Devletin haberi ol
madan kuş uçmazdı. 

Bugün IMillî Emniyetin de, Dahiliye Bakanlığı
nın da, Polis Teşkilatının da muhaberelerinin alındı
ğını duyuyoruz. Kim alıyor, nasıl muhabereleşiyor?.. 
Ellerinde telsizleri var; ama biz ne tedbir almışız?., 

Telsiz kullanmak yasak; 3222 sayılı Yasa var.. 
Arkadaşlar; 
Hal yolu bu değil. Dünyaya kulağımızı kapaya

mayız. Faydalı gördüğümüz her şeyi getireceğiz. 
Atatör telsizciliğin yararı var ise, buna inanıyorsak, 
'(ki, 'bütün dünya inanmıştır) bu memlekette geri kal
ma varsa elektronik sahasında, bu yüzdendir, bunu 
getireceğiz; ama tedbirlerini alarak. Bugün yalnız on
lar mı Türkiye aleyhine çalışıyor?.. Türkiye kıyıların
dan geçen gemiler her türlü haberi ulaştırdıkları 
zaman dış ülkelere, hangisini kontrol edebiliyoruz? 

Bugün söylemiyorum; Ankara'nın göbeğinden 
Türkiye dışına haber gittiği zaman kontrol edebili
yor muyuz?.. Hayır. Neden?.. Çünkü Yasamız var, 
telsiz kullanmak yasak ve başka da bir şeye lüzum 
yok. Monitör teşkilatı, hangi evin hangi odasında 
Türkiye aleyhine yayın yapıldığını tespit edecek bir 
kuruluş olacaktır. IBu kuruluş aşağı yukarı Avrupa 
ülkelerinde 60 milyar dolarlık teçhizata sahiptir. Bel
ki Türkiye ilk günde bunlara sahip olamayacak; ama 
Yasayı okursak, 4-5 madde sonra bir maddemiz var
dır; Türkiye bu ortama gelinceye kadar buna müsaa
de etmeyecek. Tedbirlerini de birlikte getirdik arka
daşlar. Çok rica ediyorum, Yasa 10 gündür elimizde, 
başından sonuna kadar bir kere okuyun; istirham 
ediyorum. Madde madde münakaşa ile olmuyor, va

kit kaybediyoruz. Tümünü okuyun, hatalı yerleri var
sa getirin, hep birlikte değiştirelim; ama şunu söy
lüyorum, tedbir almaık şarttır. «Hastalanmak yasak
tır», dersek, Türkiye'de sağlık müesseselerini ortadan 
kaldırsak, netice alır mıyız?.. Ama hastalığa karşı 
doktor yetiştirip tedbirlerimizi alırsak, netice alırız. 
işte bu Yasa şunu getiriyor: 

Amatör telsizciliğe müsaade ediyor; ancak, «Ted
birimi alıncaya kadar buna müsaade etmiyorum.» 
diyor. Tedbirimi alacağım, monitör teşkilatımı ku
racağım, teçhiz edileceğim ve kime vereceğimi ben 
bileceğim, gece gündüz de kontrol edeceğim. Yaka
larsam, işte o zaman gereğini yapacağım. Ama bu 
amatör telsizci bir yerde zelzele olduğu zaman, sel 
baskını olduğu zaman, bir vapur karaya oturduğu 
zaman, bir vapur battığı zaman, eğer aldığı işaretler
den, iS. O. S'lerden konuşup da üç kişinin hayatını 
kurtarırsa, o, onun şerefi, onun mutluluğu bu Mec
lisin olacaktır. 

İMuhterem arkadaşlarım; 
Tedbir birlikte getirilmiştir. Eksikse tamamlanır; 

aksi halde çok istirham ediyorum, burada çok iyi 
niyetlerle hazırlanmış, günlerce göz nuru dökülmüş 
bir Yasa hakkında, çok istirham ediyorum, tümünü 
okumandan konuşmayalım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
AYDEMliR AŞKIN — Söz istiyorum Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın uzun mudur konuşma

nız?.. (Süremiz sona eriyor. 
AYDEMİR AŞKIN — Hayır Başkanım, çok 

kısa. 
BAŞKAN — Buyurun. 

AYDEMİR AŞKİN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Bugün Türkiye'den batıya doğru ülke ülke iler
lediğimizde her ülkede yüzlerce bu şekildeki amatör 
telsiz kulüplerine, derneklerine, birliklerine rastlar
sınız ve bunların arasında uluslararası müsabakalar 
düzenlenir, bunların arasında orjinal haberleri bul
mak, kimsenin almadığı haberleri yakalama, bildir
me, can kurtarma veyahutta herhangi bir kazayı ha
ber verme şeklinde yarışmalar düzenlenir. 

İkincisi; dünyanın yeni gelişen ülkelerinde en çok 
uygulanabilecek gelişme alanlarından birisi de bu 
elektronik alanıdır. Dolayısıyla bu alanı bütün kişi
lere, amatörlere kapatamayız. 
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Üçüncüsü ; Sayın Sözcü çok güzel izah ettiler; I 
burada 23 Nisan Bayramı dolayısıyla da söylediğim 
gibi, demokrasi, müesseseleşmiş hürriyetler rejimidir. 
Müesseseleri getireceksiniz, kontrollerinizi getirecek
siniz, başıboş bırakmayacaksınız, yasaklamayacaksı
nız. Dolayısıyla, burada bizim huzurumuza getirilen 
yasada, 'bu amatör belgelerin nasıl verileceği, nasıl 
kullanacağı ve bundan böyle nasıl kontrol edileceği I 
toplu ve etraflı bir şekilde getirilmiştir. i 

Bu durumda öyle sanıyorum ki, gelişmiş ülkele
rin gerisinde kalamayız. Şimdiye kadar kapalı olan, 
kapalı olduğu için kanundan kaçanların kullanabil-

• » i * » 
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diğini, bunu amatörce kullanmak isteyenlere açmak 
durumundayız.. 

İlgilerinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

Efendim, süremiz dolmuştur. Bu itibarla, mad
de üzerinde müzakerelere devam etmek üzere, Birle
şimi 21 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

* • 
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DANıŞMA MECLISI 
GÜNDEMI 

107 NCİ BİRLEŞİM 

17 Haziran 1982 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇÎM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLADAN GELEN İŞLER 

(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) (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 Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Mil
lî Savunma, İçişleri 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) 

(4) — Veli ACAR Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/10) (S. Sayısı : 137) (Dağıt
ma tarihi : 15.6.1982) 

(5) — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hak
kında Kanunun 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ile 16.6.1964 Tarihli ve 477 
Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama 
Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanu
nun 13 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
(1/131 - 1/427) (S. Sayısı : 104'e 1 inci Ek) (Dağıt
ma tarihi : 15:6.1982) 
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