
C t L T i 6 YASAMA YILI : 1 
• • • » • • • • • — « • • • • • • • • • • • • • • 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

108 nci Birleşim 

21 Haziran 1982 Pazartesi 

İ Ç t N D 1 

Sayfa I 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 164 

II. — GELEN KÂĞITLAR 164 

III. — YOKLAMA 164 I 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE- I 
NEL KURULA SUNUŞLARI 165 

1. — Nuri Özgöker'in, emekli çelMerıinin 
iskoınto işlemleri (konusunda gündem dışı ko
nuşması. 165:167 I 

2. — Karayolu Trafilk Kanunu Tasarı-
sımın İçtüzüğün 20 nci maddesi gereğince hin 
geçidi Komisyonda görüşülmesine dair Baş- I 
balkanlılk tezkeresi. (3/396) 167 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 167 
1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Ka

nununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik1 I 

K î L İ R 

Sayfa 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt-
ve - Plan Komisyonu Raporu. (1/(4311) (S Sa
yısı : 14(3) 167:1169 

2. — Telsiz Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma ıkomisyonları raporları. 
(ıl/lıH7) (S. Sayısı: 1311) 169:203 

3. — '2JL1961 Tarihli ve 195 sayılı Ba
sın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 
5, 9 ve 10 uncu Maddeleriyle Geçici 3 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/166) 
(M. G. K. Devir) (S. Sayısı : 140) 203:206 

• • » • < » • < » ••<••• 



Danışma Meclisi B : 108 21 . 6 1982 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturuım yapan Genel Kurulda : 

Suudi Arabistan Kralının vefatı nedeniyle taziyet-
te 'bulunmak üzere 14-15 Haziran 198:2 tarihleri ara
sında Cidde'ye gidecek olan Başbakan Bülend Ulusu' 
ya, Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyad 
Baykara'nın; 

1İ3-I1I7 Haziran 19812 tarihleri arasında Türk mü
teahhit ve iş adamlarının karşılaştıkları sorunlara 
çözüm bulunması amacıyla görüşmelerde bulunmak 
üzere Libya'ya, 18 Haziran 1982 tarihinde OECD 
2 numaralı Çalışma Grubu 'toplantısınla katılmak 
üzere Fransa'ya gideceik olan Devlet Balkanı ve Baş
bakan Yardımcısı Turgut Özal'a, Maliye Bakanı Ka
ya Erdem'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Devlet Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 'bilgi
sine sunuldu. 

Telsiz Kanunu Tasarısının maddeleri üzerinde gö-
rüşüldü.ı 

lâl Haziran 198!2^Pazarte&i günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 
İmren AYKUT 

Kâtip Üye 
Evliya PARLAK 

Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Danışma Meclisi Üyesıi Fikri DEVRlMiSEL 

ve «1'5 arkadaşının, Cezaların infazı Hakkında 
13.7.191615 Gün ve 647 sayılı Kanuna Bir Madde İlâ
vesine Dair Kanun Teklifli. (2/51) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17.6.1982) (Adalet Komisyonuna : H8.6.1982) 

Raporlar 
2. — 6623 sayılı Türk Hava Yollan Anonim Or

taklığı 'Kanununun 7359 sayılı Kanunla Değişlik 6 
ncı Maddesinin Değiştirilmesine 'Mşikıin Kanun Hük
münde Kararname ive Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/H69) (M.G.K. Devir) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma 
Tarihli : 17.6.1982) 

3. — 12628 sayılı 1982 'Malî Yılı Bütçe Kanunu
na Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (U/4311) (Raporun Başkanlığa geliş tari
hi : 16J6.982) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma Tarihi : 
18.6,1982) 

4. — 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 sayılı Kıb
rıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensupları
nın Aylık ve Ücretleriyle Çeşitti İstihkakları ve Birli
ğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/411) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 16.6,1982) 
ı(S. Sayısı : 144) (Dağıtma Tarihi : H8.6.198I2) 

! > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 108 inci Birleşimi açıyorum. 

İÜ. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) -

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

1. — Nuri Özgöker'in emekli çeklerinin iskonto 
işlemleri konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Özgöker'in gündem dışı ko
nuşma talebi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Emekli çeklerinin iskonto işlemi konusunda gün
dem dışı bir konuşma yapmak istiyorum, içtüzüğü
müzün 57 nci maddesi gereğince söz verilmesine mü
saadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Nuri ÖZGÖKER 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgöker. 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Emekli çeklerinin iskontosu konusundaki düşün
ce ve önerilerimi müsaadelerinizle sizlere arz etmek 
istiyorum. 

Bugün yaşam şartlarımızın ağırlığını, eziciliğini, 
hatta bir çapta bezdiriciliğini hissetmeyen vatandaş
larımızın sayısının çok az olduğunu söylemenin, 
yanlış ve haksız bir iddia olmaması gerektiğine ina
nıyorum. Bu arada, emeklilerin durumunun enflas
yon ve hayat pahalılığının artan baskısı altında çok 
daha kritik ve üzücü, hatta dayanma sınırının yakı
nında olduğunu söylemek, ne aşırı bir kötümserlik, 
ne politik bir çıkar ve ne de ideolojik bir sapma
nın eseri olabilir. Bu husus, bu Ülkede yaşayan in
sanların milletçe katlanmak durumunda olduğu ve 
dünyadaki ekonomik gelişmelerden' de etkilenen ger
çek bir olaydır. 

Devletimizin memurlara sağlayabildiği malî im
kânlar ve memurların yaşam seviyeleri herkesçe bi
linmektedir. Emeklilere sağlayabileceği maddî ola
nakların memurlara sağlanmadan daha iyi olamaya
cağı da aşikârdır. Ben burada, Hazineye hiçbir şe
kilde yük olmadan ve Maliye Bakanlığından ve Büt
çeden 198*2 yılında öngörülen tahsisatın dışında hiç
bir şey istemeden, emeklilere nasıl bir kolaylık sağla
nabileceğini açıklamaya çalışacağım. Kısa zamanda 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

derleyebildiğim istatistikler, yalnız memur emeklile
rine aittir; fakat işçi emeklileri için de aynı işlem 
aynı zamanda yapılabilir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyele
ri; 

Emekliler, üç aylık çeklerinde yazılı bulunan meb
lağı kendilerine gösterilen bankalardan alırken, ilk 
günlerin izdihamı ve beklemeler, çok yaşlı ve hasta 
insanların banka kapılarında sabahın erken saatlerin
de yaptıkları kuyruklar herkesçe bilinmektedir. Yi
ne herkesçe bilinmektedir ki, emeklilerin büyük bir 
çoğunluğu çeklerini iskonto yaptırmaktadır; yani di
ğer bir deyimle, kırdırmaktadır. Yıllardan beri çe
şitli banka şubelerinde bu işlem görülmektedir. Bu
nun kesin rakamını Emekli Sandığı'ndan öğrenmek 
mümkündür. 

Şimdi sizlere bazı sayısal değerleri sunmak isti
yorum : Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden al
dığımız bilgilere göre bugün, Emekli Sandığından 
maaş alan emekli personel sayısı ve aldıkları üç aylık
larının toplamı şöyledir : 

Personel sayısı 281 bin 181 normal emekli; üç 
aylık çeklerinin toplamı (yuvarlak olarak veriyo
rum) takriben 13 milyar Türk lirası. 4 132 vazife 
malulü; bunun karşılığı 155 milyon Türk lirası. 
12 376 adi malul; karşılığı 400 milyon Türk lirası. 
181 bin 039 dul ve yetim; karşılığı 4 milyar Türk 
lirası. 40 411 vazife malullerinin dul. ve yetimleri; 
karşılığı 900 milyon Türk lirası. 11 172 Adi malul, 
dul ve yetimleri; karşılığı 217 milyon Türk lirası. 
Kısmî toplam 530 bin 311 kişi; karşılığı 18 milvar 
243 milyon. Ayrıca 17 722 kişi madalya aylığı: 176 
milyon. 264 vatanî hizmet tertibinden aylık; 7 mil
yon. 17 992 kişi Kore aylığı; takriben 170 milyon. 
Genel toplam 566 289 kişi; üç aylık tutarı 18 milyar 
607 milyon. 

Diğer bazı bilgiler : 
Bugün en yüksek emekli maaşı 42 014 lira, en 

düşük emekli maaşı 13 661 lira; ortalama 18 828 
TL. Bu da beşinci ve altıncı derecelere tekabül eder. 
Üç aylık ortalama 56 484 lira. Buna sosyal yardımı 
da katarsak (10 500 lira eklenerek) 66 984 TL. ya
par. 
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Şimdi, bu miktarlar üzerinde yapılan iskonto iş
lemlerine geçelim. Değişik maaş alanlara göre bir 
- iki örnek vermek istiyorum. 

'Bugün ortalama maaş alan bir emeklinin üç ay
lık maaşı üzerinde yapılan iskonto işlemi şöyledir : 
Sosyal yardımla birlikte ele geçen miktar; emeklinin 
üç aylık maaş tutarı 66 984 TL. Buna yüzde 20 faiz 
uygulanıyor, bu takriben 3300 lira yapar. Ayrıca 
yüzde 15 Gider Vergisi hesaplanıyor, bu da 500 lira 
tutar. Binde 5 pul parası 340 lira. Toplam 4 140 li
ra. Görülüyor ki, bu işlemden dolayı orta derece
deki bir emekli üç ayda bir eline geçen paradan 
4 140 lira kayba uğruyor. Bu da takriben ayda 1 300 
TL. eder. Bu hesap bugünkü maaşlar düzeyinde 
yapılmıştır. 

İkinci bir örnek : Yüksek derecedeki bir memur 
emeklisi için 1 Ocak 1981 günü uygulanan iskon
to işlemi. Toplam çek tutarı 68 837 lira* iskonto 
işlemi olarak kesilen 5 250 lira. 

Diğer bir örnek : Bu hesaplar çeşitli derecelerden 
emekli olanların iskonto yaptırdıkları güne kendile
rinden bankadaki işlem esnasında alınan bilgiler
dir. 1 Ekim 198H günü yapılan işlem : 10 500 liralık 
sosyal yardım dahil olmak üzere, ele geçecek olan 
93 000 lira. Bunun üzerinde yapılan iskonto : Yüz
de 20 faiz 4 800 lira, yüzde 15 Gider Vergisi 720 
lira, binde 5 pul parası 467 lira Bankada kesilen top
lam miktar, 6081 lira. Görülüyor ki, üç aylık tek bir 
çekte 6 000 liradan fazla bir kayıp oluyor. 

Bütün bu kesintiler dikkate alındığında, bunun 
yıllık yüzde 30 faize tekabül ettiği görülür. Memur
lara, Emekli Sandığı borç verirken ne kadar faiz uy
gulandığı yüksek malumunuzdur. 

Bugürr Devlet memurlarına Emekli Sandığınca 
brüt maaşlarının 1,5 katı oranında borç para verili
yor. Bunlara uygulanan faiz miktarı da şöyledir : 
12 ayda ödenmek şartıyla yüzde 5, 18 ayda ödenir
se yüzde 6,5, 24 ayda ödemeyle yüzde 7,5. 

Anlaşılacağı üzere, memurlara borç vermede yıl
lık yüzde 5 faiz uygulanırken, emeklilere borç veril
memesini bir yana bırakalım, iskonto işleminde yüz
de 30 faiz uygulanıyor. Hizmetteki memura göre da
ha çok muhtaç durumda olan emeklilere yüzde 30 
faiz uygulamak, her halde emeklilere reva görül
mesi gereken bir kadirşinaslık olamaz. 

Şimdi, 566 289 emekliden, farzedelim ki sadece 
400 000 kişi çeklerini iskonto ettirsin. Beher çekte 
ortalama 4 200 lira masraf alınıyor; böylece toplam 
1,5 milyardan fazla oluyor. Bu sayı bir yılda en az 

6 milyar yapıyor. Küçümsenemeyecek böyle bir mik
tarın emeklilerin elinde kalması, emeklilere az da ol
sa bir iyileştirme sağlar kanısındayım. Emekli ma
aşından alınan bu masraf ve vergi, sosyal adaletle 
ve emekli maaşından vergi alınmaması ilkesiyle bağ
daşamaz, 

Şimdi, bu zarurî kesintilerin emeklilerin yararına 
nasıl dönüştürüleceğine ait önerilerimi sunuyorum. 

Emekliye bu aşamada yardım için Devletten ay
rıca bir ek tahsisat istenmeyecek, Hazineye bir liralık 
bile bir yük söz konusu olmayacak. Memura tanınan 
borç alma hakkı, emekliye de buna benzer şekilde 
uygulanabilir. Yani iskonto işi bir nevi borçlanma 
yerine geçer ve bunun vadesi de bir yıl değil, sadece 
üç aydan ibaret olur. Emeklilerin iskonto işini Emek
li Sandığı üzerine alır. Bankanın uyguladığı yüzde 
30 karşılığı masraf ve faiz yerine, sadece memurla
ra borç verirken uygulanan yüzde 5 faiz uygulanır. 
Bu, memurlarda olduğu gibi bir yıla tekabül etmez, 
sadece üç ay içindir. 'Buna rağmen yüzde 7,5 bile uy
gulansa, yine emekliye bir iyilik getirilmiş olur. 

iBunun dışında ve bugün bir - iki bankanın aldığı 
yüksek faiz, Gider Vergisi ve pul parası gibi masraf
lar da alınmaz. Böylece emeklilerin eline ayda en az 
bin - binbeşyüz lira daha fazla para geçmiş olur. 
Bu işlem yapılırken her emekliden ayrıca yüz lira 
kesilerek bir fon oluşturulabilir. Bu da ikinci bir des
tek teşkil eder. Örneğin; ölüm yardımı gibi. Vefat 
eden ve bir - iki aylık borcu kalan bir emeklinin 
borçlarını karşılamak için böyle bir fondan yarar
lanılabilir. Bu fon, bir nevi sigorta gibi de düşünü
lebilir. Ayrıca bu fon, küçük çapta kredili satış im
kânı için de bir nevi teminat gibi dikkate alınabilir. 
Bugün, gerek Ordu Yardımlaşma Kurumu ve ge
rekse diğer biriktirme veya yardım sandığı gibi ku
ruluşlardan memurlar taksitle alışveriş yaptıkları 
halde, emekliler bu haklardan yararlanamıyorlar. Da
ha çok ihtiyacı olan bir insana, hiçbir ek yardım dü
şünülmediği gibi, memurlara tanınan haktan da 
mahrum bırakılıyorlar. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, iskonto işlemi Emek
li 'Sandığınca yapılırsa, emekliye hayatını sürdüre
bilmek için verilen paranın bir kısmı başka yoldan 
geriye alınmaya çalışılmamış olacak ve böylece bir 
yılda en az altı milyar Türk lirası kâr olarak bir ban
kaya verilmeyecek; bu paranın bir kısmı emeklinin 
eline geçer ve bir kısmı da kâr olarak Emekli San
dığının elinde kalır ve bu işlem Devlete hiçbir malî 
yük getirmez, Hazineden de ayrı bir tahsisat ayrıl
masını gerektirmez. 
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Bu işlem, aynen işçi emeklilerine de uygulanabi
lir. İşçi emeklilerine ait istatistikleri kısa sürede el
de edemediğim için, işçi emeklilerine ait örnek vere
medim, 

Bütün bu iskonto işlemlerine ait gerçek istatistik
leri Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumun
dan alarak tam bir değerlendirme yapılabilir. Böyle 
bir uygulamanın, az da olsa emeklilere ayrı bir ola
nak sağlayacağı kanısındayım. 

'Bu işlem için bir kanun tasarısı hazırlamaya lü
zum yoktur; basit bir idarî tasarrufla böyle bir dü
zenleme yapılabilir. Emeklilere küçük bir yardım sağ
layacak böyle bir düzenlemenin... 

BAŞKAN — Sayın Özgöker, toparlamanızı rica 
ediyorum, 

NURİ ÖZGÖKER — Bitti efendim. 
... ilgililerce dikkate alınmasını diler, saygılarımı 

sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Kumcuoğlu, Özgöker'in konuşmasına bir 

mütalaa ekleyecek misiniz efendim? 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan, 

Tahmin ederim Sayın Bakanım sözlü veya yazı
lı olarak Sayın Özgöker'in konuşmasına cevap vere
ceklerdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. — Karayolu Trafik Kanunu Tasarısının İçtü

züğün 20 nci maddesi gereğince bir geçici komisyon
da görüşülmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/396) 

BAŞKAN — Sayın Başbakanlığın bir tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgide kayıtlı yazımızla Millî Güvenlik Konseyi 

Başkanlığına sunulan, daha sonra Başkanlığınıza 
devredildiği anlaşılan Karayolu Trafiği Kanunu Ta
sarısının Danışma Meclisi İçtüzüğünün 20 nci mad
desine göre kurulacak komisyonda görüşülmesi için 
gereğini arz ederim. Bülen ULUSU 

Başbakan 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Karayolu Trafiği Kanunu Tasarısı daha evvel üç 

komisyona havale edilmişti. Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân Komisyonu görüşünü bildirmiş du
rumdadır. Adalet Komisyonu bu Tasarının görüşme
sine henüz başlamıştır. Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonu esas Komisyondur. Bu itibarla Sa
yın Başbakan, bahis konusu tasarının geçici bir ko
misyonda görüşülmesini talep ettiğinden, Adalet Ko
misyonundan üç ve Millî Savunma ve İçişleri Komis
yonundan dört üyeden müteşekkil bir geçici komis
yonda tasarının görüşülmesini oylarınıza sunmak du
rumundayız Divan olarak. Bu itibarla, İçtüzüğümü
zün 20 nci maddesi gereğince oylarınıza arz ediyo
rum konuyu. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Te
reddüt hâsıl olmuştur, bir daha rica ediyorum. 

Komisyon başkanları ile mutabakata varılmış ve 
3 ve 4 sayıları ona göre tespit edilmiştir. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Karayolu Trafiği Kanunu 
Tasarısının Adalet Komisyonundan üç, Millî Savun
ma ve İçişleri Komisyonundan dört üyeden müteşek
kil geçici komisyonda görüşülmesi hususu kabul edil
miştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa 

Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/431) (S. Sayısı : 143) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanının bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 6 nci sırasında yer almış bulunan 2628 

sayılı 1982 Malî Yılı" Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
Tasarısının bir an önce sonuçlandırılmasında zaruret 
bulunmaktadır. 

(1) 143 S., Sayılı Basmayazı 
eklidir. 

tutanağın sonuna 

Bu tasarının gündemde mevcut bütün işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Bu konuda Maliye Bakanının bir 
yetki belgesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ek Ödenek Kanun Tasarısının Yüce Meclisimiz

de görüşülmesi sırasında hüviyeti aşağıda yazılı kişi
nin Bakanlığımı temsile yetkili olduğunu saygıyla arz 
ederim. Kaya ERDEM 

Maliye Bakanı 
Adı ve Soyadı : Ertuğrul KUMCUOĞLU 
Görev unvanı : Bakanlık Müsteşarı. 
BAŞKAN — Sayın Kumcuoğlu, bahis konusu Ka

nun Tasarısının diğer işlere takdimen görüşülmesini 
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talep etmiş bulunmaktasınız. Tüzüğümüze göre bir 
gerekçeli izahata ihtiyaç var, onu lütfeder misiniz? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSlLClSÎ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 

Yüksek malumlarıniz olduğu veçhile 1982 Yılı 
Bütçesi 10 aylık bir bütçedir, bunun mart, nisan, ma
yıs kısmen de haziran ayını geride bırakmış oluyo
ruz, sadece geride 6 aylık bir süre kalıyor. Ek öde
nek kanunları genellikle Devlet mekanizmasının yo
ğun şekilde çalıştığı yaz aylarındaki ihtiyaçların kar
şılanması amacına yönelik bulunuyor. Bu tasarının 
mümkün olduğu kadar çabuk kanunlaşması halinde 
yaz aylarında, Devlet hizmetlerinin yoğunluk kazan
dığı dönemlerde işlerin sonuçlandırılması mümkün 
olacak, sonbahara kaldığı takdirde ek ödeneğin ama
cına vasıl olması şansı azalacaktır. O bakımdan, ön
celik talep ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Tüzüğümüzün 50 nci maddesi gereğince günde

mimizin 6 ncı sırasında yazılı ve gerekçesi Sayın Müs
teşar tarafından açıklanan Kanun Tasarısının diğer 
işlere takdimen görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bütçe Komisyonunun yerini almasını rica ediyo
rum. 

2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporunun okunup 
okunmamasını oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmiştir. 

(Bütçe - Plan Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyemiz?,. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum. 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmının 930 (Malî Transferler) programının 
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09 (Diğer Malî Transferlerle ilgili Ödemeler) alt 
programının 3 ödenek türü 309 (Yedek Ödenek) 
faaliyetinin altındaki açıklamanın üçüncü paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(2 000 000 000 lirası 14.4.1341 tarih ve 618 sa
yılı Kanunun 21.10.1935 tarih ye 2829 sayılı Kanun 
ile değişik 7 nci maddesi gereğince yürütülecek hiz
metlere ilişkin giderler için kullanılmak üzere bu ter
tipte yer alan ödeneğe 4 000 000 000 lira ilave et
meye Maliye Bakanı yetkilidir.) 

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

Maliye Bakanının bir önergesi var okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan 2628 sayılı 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının 1 inci madde
siyle, değiştirilmesi istenen 3 üncü paragrafın aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakam 

2 milyar lirası 14.4.1341 tarih ve 618 sayılı Kanu
nun 21.10.1935 tarih ve 2829 sayılı Kanun ile deği
şik 7 nci maddesi gereğince yürütülecek hizmetlere 
ilişkin giderler için kullanılmak üzere bu tertipte yer 
alan ödeneğe 7 milyar 500 milyon ilave etmeye Ma
liye Bakam yetkilidir. 

Gerekçe : 
Yeni Anayasanın halkoyuna sunulması ve buna 

bağlı olarak seçmen kütüklerinin yazımı ve yeniden 
düzenlenmesi, seçim kurullarının ve seçmen kütük bü
rolarının ödenek ihtiyaçları ve bu maksatlarla yapı
lacak çeşitli giderlerin karşılanabilmesi için 3 milyar 
363 milyon liralık ek bir ödeneğe ihtiyaç bulunmak
tadır ve bu ödeneğin de bir an önce verilmesinde za
ruret bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon, görüşünüzü rica ediyo
rum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MtL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Maliye Bakanlığının ek ödenek talebiyle ilgili ka
nun tasarısı görüşüldüğünde ilave edilecek hususlar 
arasında sadece ek ödeneğin artırılması değil, 2 mil̂  
yar liralık yetkinin 4 milyara çıkarılması hususu var
dı. Bugün Kanun görüşülürken Sayın Bakanlığın, 
Sayın Hükümetin Komisyonda görüşülmeyen birta
kım hususların Kanuna ilave edilmesine ilişkin öne
risini biz Komisyonda değerlendiremedik, bugün bu
raya geldi. Dolayısıyla, Tasarının Komisyona geri 
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iadesiyle bu maddenin görüşülmesini ve ondan sonra 
görüşümüzün burada açıklanması hususunu tensiple
rinize arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, bir hususun tavzihi

ne yardımcı olmanızı rica ediyorum. 1 inci maddeyi 
mi, yoksa tasarıyı geri almaktasınız?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, tasarının bu mad
desini geri aldıktan sonra pek çok husus görüşülme
den, tamamlanmadan, tümü oylanmadan ortada ka
lacaktır. Tasarının geri alınmasını biz dah faydalı 
mütalaa ediyoruz. Ama karar Yüce Genel Kurulun
dur. 

BAŞKAN — Maddeyle beraber tasarıyı ve aynı 
zamanda önergeyi geri istiyorsunuz?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Evet efendim, değerlendirip 
sunmak üzere. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

maddelere geçildikten sonra tasarıyı geri almak müm
kün olmaz, İçtüzük gereğince maddeyi geri alabilir
ler. 

BAŞKAN — Ben söyleyeceğim efendim müsaade 
ederseniz. 

Tasarının lütfen ilgili maddelerini bana nakledi
niz. Müsaade ederseniz size 1 inci maddesi ve 2 nci 
maddesini önergeyle birlikte geri verelim. Tamam mı 
efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Maliye Bakanı tarafından verilen önergeyle bir

likte tasarının 1 inci ve 2 nci maddesi Komisyona 
geri verilmiştir. Bir oylama ihtiyacı yok. 83 üncü mad
demiz gereğince tasarıyı Komisyon her zaman geri 
isteyebilir. 

Teşekkür ederim Komisyon. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Hemen görü

şüp getirelim efendim. 
BAŞKAN — O sizin takdirinize bağlı. 
Sayın Kunter, şayet derhal görüşülecek ise bir ara 

vermek durumundayım. Aksi takdirde, diğer sırada
ki işimize geçmek durumundayız. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TURGUT KUNTER — Hayır efendim, bunu ara
mızda görüşmemiz lazım. Hemen görüşecek durum
da değiliz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

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

BAŞKAN — Gündemin 1 inci maddesindeki ta
sarının görüşülmesine devam ediyoruz; Telsiz Ka
nunu Tasarısı ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları üzerinde 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Görüşmeler 19 uncu madde üzerinde cereyan edi

yordu ve söz sırası Sayın Aksoy'un idi. 
Sayın Aksoy?.. Yoklar. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
Sayın Fırat, madde üzerinde zannediyorum şu 

değişikliklerin yapılması öngörülmüştü : 
Altıncı sıradaki «Kontrol Teşkilatınca» yerine 

«Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünce» 
ibaresinin eklenmesi, 

Aynı şekilde ikinci fıkrada büyük harfle başlayan 
«Telsizcilik Belgesinin» küçük harf olarak değiştiril
mesi, «T» ve «B» harflerinin küçük harf olarak de
ğiştirilmesi, 

Yine üçüncü fıkranın son satırında «Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatından» ibaresinin «Millî Ha
berleşme Kontrol Genel Müdürlüğünden» olarak de
ğiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüş idi. 

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

BAŞKAN — Başka bir tashih söz konusu mudur?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Hayır efendim, te
şekkür ederiz. 

«(1) 131 S. Sayısı basmayazı 14.6.1982 tarihli 
105 inci Birleşim tutanağına eklidir.» 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu durumda, biraz evvel arz ettiğim şekilde 

19 uncu maddenin altıncı satırındaki «Millî Haberleş
me Kontrol Teşkilatınca» ibaresinin «Millî Haberleş
me Kontrol Genel Müdürlüğünce» şeklinde değişti
rilmesi, ikinci fıkradaki «Telsizcilik Belgesinin» kü
çük harflerle yazılması ve yine üçüncü fıkranın son 
satırında «Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatından» 
ibaresinin «Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdür
lüğünden» şeklinde değiştirilmesi kaydıyla oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Telsiz Cihazı Kullananların Ruhsat Alma Mec
buriyeti : 

MADDE 20. — Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatınca telsiz verici - alıcı tesisi kurma ruhsatı veri
len kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler kulla
nacakları cihazlar için, tarifesine göre gerekli harcı 
ödeyerek her verici veya verici - alıcı cihaz için bir 
ruhsatname almak mecburiyetindedir. Ancak 18 nci 
maddede belirtilen kuruluşlar bu işlem için harç öde
mezler. 

Bir cihaz için verilmiş olan ruhsatname yalnız o 
cihaz için geçerlidir. Ancak ruhsatnameye esas olan 
teknik özellikleri aynen kalmak şartıyla, kuruluşun 
özeliğine göre birden fazla cihaz kullanılması gere
ken durumlarda ve mobil sistemlerde uygulanacak 
usuller yönetmelikte belirtilir. 

Telsiz verici ve verici - alıcıların kullanılmasın
dan vazgeçilmesi halinde ruhsatları iptal edilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tasarıda 21 inci madde olarak gösterilen madde 

sayısının 20 olması lazım. Zapta geçmek üzere arz 
ediyorum. 

20 nci madde üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyemiz?.. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Soru sormak isti
yorum efendim, yerimden arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Efendim, yüksek söylenmediği tak
dirde banda geçmediği ısrarla Tutanak Müdürlüğü ta
rafından bize intikal ettiriliyor. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Peki efendim, kür
süden arz edeyim.-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer, bu
yurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Efendim, bu madde, Türkiye turizmiyle çok yakın
dan ilgili bir madde. 2634 sayılı Turizm Teşvik Ya
sası yeni yürürlüğe girmiştir, henüz yönetmelikleri 
uygulamaya konmamıştır. Bu Kanunun içinde bir yat 
turizmi vardır. Yat turizmi bu sene Türkiye'de bir 
patlama devresindedir. Acaba bu maddeyle yat tu
rizminin ki, yat turizminde anaözellik telsizle, mer
kezle tur yatları arasındaki irtibatı sağlamaktır; bu 
20 nci maddede bu konu nazarı dikkate alınmış mı
dır ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasasındaki yat 
turizmiyle bu husus nasıl koordine edilecektir?.. Bun
ları Komisyondan ve Hükümetten öğrenmek istiyo
rum. 

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

miz?.. Yok. 
Komisyondan veya Hükümetten bilgi, açıklama ri

ca ediyorum. 
Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, dör
düncü bölümün başlığının «Telsiz verici ve verici -
alıcı cihazları kullananların ruhsat alma mecburiyeti» 
olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz. Bir de «Teş
kilatı» ibaresi «Genel Müdürlüğünce» olacaktı bu
yurmuştunuz. Son olarak da, birinci paragrafın al
tıncı satırındaki «18 inci made...» değişikliğimiz do
layısıyla «17 nci madde...» olarak yer alacak. 

Onu da arz ettikten sonra, yat turizmiyle ilgili, 
bu yasanın ona mani bir durumu yoktur. İleride il
gili maddeler gelecektir. Bu, muvakkaten Türkiye'ye 
giren telsiz alıcı - verici tesisleridir ki, onunla ilgili 
madde vardır efendim. Müteakip maddelerde gele
cektir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Sayın 

Fırat açıkladılar benim söylemek istediklerimi. Onun 
için söz almama gerek kalmadı, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Söz alan başka bir üyemiz?.. Yok. 
Bu itibarla, 20 nci maddenin başlığını «Telsiz Ve 

rici ve Verici - Alıcı Cihazı Kullananların Ruhsat 
Alma Mecburiyeti» şeklinde değiştirmek ve gene 
maddenin birinci satırındaki «Millî Haberleşme Kont
rol Teşkilatınca» ibaresinin «Millî Haberleşme Kont
rol Genel Müdürlüğünce» şeklinde değiştirmek ve 
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aynı şekilde 1 inci fıkrada «18 inci madde» yerine 
«17 nci madde» şeklinde değiştirilmesi kaydıyla bu 
maddeyi oyunuza sunuyorum. 

NECÎP BlLGE — Müsaade buyurur musunuz 
efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim?.. 
NEClP BtLGE — Bir yanlışlık var gibi. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BlLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Komisyon Sözcüsünün söylemiş olduğu husus 
zannederim 4 üncü bölümün başlığıdır. Maddenin 
başlığının ayrıca konulması lazım gelir. Yani mad
denin başlığı olduğu gibi muhafaza edilir ve Komis
yon Sözcüsünün söylemiş olduğu kısım 4 üncü bö
lümün başlığı olur. Aksi takdirde bölüm başlığı yok 
demektir. Evvelki bölümlerde başlık olduğuna göre 
burada bulunmaması eski durumlarla çelişki hâsıl 
eder. Bu bakımdan düzeltmek istedim. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim, bölüm 
başlığı «Telsiz Verici, Verici - Alıcı Cihazları»; mad
de başlığı demin arz ettiğim gibi efendim. 

BAŞKAN — 4 üncü bölüm başlığı «Telsiz Veri
ci, Verici - Alıcı Cihazları» şeklinde olacak. 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şu halde 4 üncü madde bölüm başlığı «Telsiz Ve

rici, Verici - Alıcı Cihazları» şeklinde değiştirmek, 
madde başlığını «Telsiz Verici ve Verici - Alıcı Cihazı 
Kullananların Ruhsat Alma Mecburiyeti» şeklinde 
değiştirmek, gene 20 nci maddenin birinci satırındaki 
«Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca» ibaresinin 
«Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünce» 
şeklinde değiştirilmek, birinci fıkradaki «18» raka
mının «17» olarak değiştirilmesi kaydıyla oylarınıza 
sunuyorum bu maddeyi. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21; «22» «21» olacak. 
Telsizlerin Yer - Teknik özellik veya İşletme Ti

pinin Değiştirilmesi : 
MADDE 21. — Ruhsat alınarak kurulmuş olan 

sabit telsiz tesislerinin yer, teknik özellik veya tipi
nin değiştirilmesi Millî Haberleşme Kontrol Teşki-
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latının iznine bağlıdır. İzin verilirken ruhsat değişik
liği de yapılır. «Ruhsat değişikliği», tarifesinde yazılı 
harca tabidir. 

İzin alınmadan yapılan değişikliklerde telsiz te
sisinin ruhsatı iptal edilir ve söz konusu telsiz tesisi 
için 21 inci madde hükümleri uygulanır. 

Mobil sistemlere uygulanacak usuller yönetmelik
le belirlenir. 

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

«Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatının» ibaresi
nin «Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü
nün» şeklinde değiştirilmesi gereği açıktır. 

Söz almak isteyen başka bir üyemiz?.. Yok. 
Aynı maddede 2 nci fıkrada «21» rakamı «20» 

olacaktır. 
Komisyonun açıklayıcı başka bir sözü?.. Yok. 
Bu değişikliklerle maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 22; «23» «22» olacaktır. 
Telsiz Tesislerinin Çalıştırılması : 
MADDE 22. — Kendilerine ruhsat verilmiş olan 

kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler telsiz tesisi
ni, Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatınca incelenip 
kontrol edilerek kullanma izni verilmedikçe test ça
lışmaları hariç işletemezler. 

Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı da bu konu
daki müracaatları 45 gün içinde neticelendirmeye 
mecburdur. Aksi takdirde tesis, sahibince işletilebi
lir. 

18 inci maddede belirtilen kuruluşlara ait olanlar 
hariç telsiz tesislerinin inceleme ve kontrolü tarife
sinde yazılı harca tabidir. 

BAŞKAN .— Sayın Fırat, «18 inci madde» «17» 
mi olacak?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — «18» «17» olacak 
Sayın Başkan. Birinci paragraftaki «... Teşkilatı», 
«... Genel Müdürlüğü» diye... 

BAŞKAN — Evet. Müsaade ederseniz ben onları 
arz edeyim süratlendirmek için. 

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

Sayın Fırat, «18 inci madde» nin «18» olarak kal
dığı söyleniyor; metne bir daha bakar mısınız?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
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SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim, «18 inci 
madde» «17 nci madde» olacak Sayın Başkanım; çün
kü bu harca tabi olmayan... 

BAŞKAN — Matbu «18» olarak yazılmış da, ona 
bir bakmanızı rica ediyorum. Sayfa 28. 

«17 nci madde» mi?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet. Peki, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz alan başka bir üyemiz?.. 
MEHMET VELtD KORAN — Bir sual sorabilir 

miyim efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 

MEHMET VELİD KORAN — «Kendilerine ruh
sat verilmiş olan kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel
kişiler telsiz tesisini, Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatınca incelenip kontrol edilerek kullanma izni ve
rilmedikçe test çalışmaları hariç işletemezler.» 

Yani bu telsiz cihazları böyle şeker satılır gibi, 
ilaç satılır gibi, kumaş satılır gibi dükkânlarda serbest 
mi satılacak?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun açıklamasını rica ediyoruz. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

Bu telsiz cihazları ileride gene gelecek bir mad
dede belirtildiği üzere, Millî Haberleşme Kontrol Ge
nel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının tespit edecekleri ithalat ti
pi veya imalat tipine göre imal veya ithal edildikten 
sonra belirli yerlerde isteyen herkes bunu satabile
cektir; ancak bu satış bir müsaadeye tabidir. Aldığı 
yeri, sattığı yeri üç ayda bir dört nüsha listeler ha
linde Millî Haberleşme Genel Müdürlüğüne bil
dirmek mecburiyeti getirilmiştir. Yani, telsiz cihazı 
kim tarafından alınmıştır, kime satılmıştır; bunların 
hepsi Devletçe bilinecektir. Nerede kurulacaktır, kim 
işletecektir; bunların hepsi Devletin malumu ola
caktır. 

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

miz?.. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Bir şey sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Bu 45 günün hangi ta
rihten başlayacağını acaba kesin olarak belirtmek 
mümkün müdür?.. İleride bazı karışıklıklara neden 
olabilir mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koran, ilave bir mütalaa mı vardı?.. 
MEHMET VELİD KORAN — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Sözcünün 

belirtmiş oldukları hususlar tasarıda var. Yalnız bu
nun kullanılmasının ne kadar kayıt ve şartlara tabi 
tutulmasının gerektiği de yüksek malumunuzdur. 
Bunlar acaba alındığı gün yerinde frekansı ayarlana
rak mühürlenip ondan sonra alıcıya teslim edilse, bu 
45 gün içerisinde nelerin düşünüleceğinin, nelerin ya
pılacağının bilinmemesinin önüne geçilemez mi?.. 
Onu öğrenmek istemiştim. Tatmin edici cevap alama
dım. Onun için sizi rahatsız ediyorum efendim. 

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

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

Efendim, durum şudur; açıklığıyla belirtmek is
terim. 

Telsiz cihazları bir ihtiyacın karşılanması, kamu 
özel veya tüzelkişilerinin ihtiyacı olan bir muhabere
nin temini için ğetirtilebilecektir. Bu getirtilmeden ve
ya satın alınmadan önce bir müracaat yapılacaktır. 
Müracaatta istek belirtilecektir, neden istendiği, han
gi gayeye matuf olduğu belirtilecektir. Eğer kuru
lacak olan ilgili genel müdürlük bu isteği yerinde gö
rürse, bu müsaadeyi verecektir. 

Müsaade verildikten sonra, telsiz frekansları 300 
ile 30 kiloherz arasında kullanılan frekanslar dünya
da muhtelif gayelere hizmet eder ve telsizlerin kul
lanacağı frekans da 3 ile 300 megaherz arasında tah
sis edilmiş frekanslardır. Bu aradaki frekans bantla
rında, Türkiye'nin seçeceği bant da ilgili Genel Mü
dürlükçe tespit edilecektir. Her frekansta telsiz ci
hazı getirtmek veya yapmak mümkün değildir. Bu 
tümüyle tespit edilecektir ve ondan sonra getirtilen 
cihazlar hangi kuruma, hangi özel veya tüzelkişiye 
veriliyorsa onun çalışma bandı tespit edilmiş olacak
tır, yani, monitör teşkilatı her an bu kurumu, mües
seseyi, özel veya tüzelkişiyi kontrol etme imkânına 
sahip olacaktır. 

Müracaat ettikten sonra müsaadeyi alan kurum, 
telsiz cihazını bu müsaade üzerine alıp, tesis edecek-
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tir. Tesis ettikten sonra, işletme için müsaade isteye
cektir. Tesis ettikten sonra bu müsaadenin verilme 
süresi 45 gündür. 

Bu meyanda şunu rahatlıkla söylemek mümkün
dür. Yasa tasarısı son derece hassas davranmıştır. 
Eğer bu Yasanın öngördüğü şekiller vücuda gelmez
se böyle bir müsaadeyi zaten Yasa vermiyor, ileriki 
maddelerde göreceğiz. 

Amatör telsizcilik için, Monitör Teşkilatı kurul
madan zaten müsaade edilmiyor. Diğer telsiz cihaz
larını da verip - vermemek veya verdikten sonra ga
yesi dışında kullanıldığını tespit ettiği takdirde (ki, 
bu tespit etmek çok kolaydır Monitör Teşkilatı için) 
derhal ruhsatı iptal ediliyor, cihazlara el konuluyor 
ve cezaî müeyyideler sulh ve harpte yapmış olması 
nazarı itibara alınarak, gayet ağırlaştırılmış olarak ce
za maddesinde ayrıca gelecektir. 

Bunun haricinde başka aydınlanmayan husus var
sa, Yüce Kurulun emrine amadeyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkan, izin 

verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VELtD KORAN — Sayın Başkan, 

Sayın Sözcü Türkiye'de Monitör Teşkilatının olma
dığını veyahut ben öyle anladım, Monitör Teşkilatı 
kurulduktan sonra ancak amatör teşkilatının çalışma
sına veya amatörce bu mevzuda çalışmalara müsaade 
edilebileceğinden bahsettiler. 

Monitör Teşkilatı eğer yok ise, (benim anladığım 
gibi...) peki diğer telsizlerin nasıl ithaline ve kullanıl
masına müsaade ederiz veya yapılacak olan bu mü
saade nasıl kontrol altına alınabilir, bunu da rica ede
ceğim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, ile
riki maddelerde görüleceği üzere, «Bu Yasanın ka
nunlaşmasını müteakip, üç ay içinde Millî Haberleş
me Kontrol Genel Müdürlüğü kurulacaktır» diye bir 
madde gelecektir. 

Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü ku
rulduktan sonra, bu Yasanın öngördüğü hususlarda 
yönetmelikler hazırlanacaktır. Bu yönetmeliklerin ha
zırlanması için, daha önce Hükümet bir senelik bir 
süre öngörmüştü. Bu, Hükümetin gerekçesinde var

dır; ama Komisyonumuzda bu süre kaldırılmıştır. 
Genel Müdürlük kendisini hazır görmedikçe böyle 
bir şeye gitmemekte de tabiî ki serbesttir. 

Ancak, ben şunu sormak isterim sayın konuşma
cıya, 3222 sayılı Yasa tüm telsiz muhaberesini ya
sakladığı halde, Türkiye'de kendilerinin de bahsetmiş 
oldukları gibi, anarşik olaylara karışanlar (Ayırma
dan söylüyorum) bu cihazları kullanmışlar mıdır?.. 
Kullanmışlardır. Emniyetin vesair en gizli muhabere
leri dinlemişler midir?.. Dinlemişlerdir Bunların hep
si varittir. O halde mühim olan tedbir almaktır, Ya
sa ile birlikte tedbirini getirmek ve ülkeye bu imkânı 
kazandırmak lazımdır. 

Yalnız bir şeyi belirtmek istiyorum. İkinci Ci
han Harbinde Amerika, ihtiyaç duyduğu 50 bin tel
siz operatresini amatör telsizcilerden toplayarak ge
tirmiştir. Bu Türkiye'de elektronik s'anayiini öldüren 
bir maddedjr, bir hükümdür, bir Yasadır 3222; bunun 
değiştirilmesi, behemahal gereklidir. Tedbirlerini de 
yanına alarak getirmek gereklidir, bu yapılmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Hükümetin ilave edeceği bir husus var mı efen

dim?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY

SAN — Yok efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Bir hususu sor

mak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Koran açıklamaları lütfen kür

süden yapsak; uzadıkça zannediyorum sizin ifadele
riniz banda geçmiyor efendim. 

MEHMET VELİD KORAN — Çok kısa efen
dim. Ben Sayın Sözcüye teşekkür ederim. 

Şimdi, aynı endişeyi benimle beraber paylaştığını 
gördüm. Maalesef elimizde kendilerinin teknik terim 
olarak ifade buyurdukları Monitör Teşkilatının ol
maması, Türkiye'yi anarşik olayların failleri tarafın
dan her bakımdan kontrol altına almış ve içteki du
rumumuzu dışa, dıştan aldıkları talimatalrı da içte 
uygulamak durumuna maalesef sokulmuştur. Istırabı
mız budur. 

Kendileri lütuf buyurdular geçen celse; 60 - 70 
milyardan bahsettiler bir Monitör Teşkilatının ku
rulması için. Bizim bünyemiz bugün için bu 60 - 70 
milyar lirayı vermeye kâfi midir, değil midir bilmi
yoruz. Yalnız bildiğim bir şey vardır. Bu Kanun çık
tığı gün gayrimeşru olarak illegal örgütler tarafından 
kullanılan telsiz cihazları meşru bir şekilde, gayet 
masumane fikirler altında çalışmış olacaklardır. 

— 173 — 



Danışma Meclisi B : 108 21 . 6 . 1982 O : 1 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, zannediyorum... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Bir noktayı belirt
mek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın konuşmacının 
son cümlesine iştirak etmiyorum. Bu yasa çıktığı 
zaman üç ay içinde ellerinde illegal veya legal telsiz 
bulunduran her türlü kamu, özel veya tüzelkişileri 
müracaat ederek cihazlarını teslim etmelerini ve kay
detmelerini emreder. Buna uymayanlar şiddetle ce
zalandırılacaktır. Tabancaların toplandığı gibi, her
kes tabancasını götürdü verdi; ama vermeyen de ya
kalanınca cezalandırıldı. 

Bu Yasa bunu emrediyor, memlekette ne kadar 
kaçak girmiş telsiz varsa, bunların teslim edilmesi ge
rekiyor. Kullanıcılar bilahara ruhsat alıp kullanacak
lardır. 

Bu açıklamayı yapma mecburiyetinde kaldım, te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Esas itibariyle biz Yasama Meclisi olarak şüphe

siz ancak kanunî mevzuatın açık taraflarını tedvin 
etmek durumundayız. Uygulama önemli olacaktır. 
Uygulama ile yetkili ve sorumlu olan arkadaşların 
sorulara bir cevabı varsa, şüphesiz meselenin biraz 
daha açıklığa kavuşmasına yardımcı olabilirler. 

Teşekür ederim. 
Madde 22'de «Millî Haberleşme Kontrol Teşki

latında» birinci ve ikinci fıkralarda mevcut ibareler 
yerine, «Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlü
ğünce» ve gene ikinci fıkrada «Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatı da» ibaresinin «Millî Haberleşme 
Kontrol Genel Müdürlüğü de» şeklinde değiştirilme
si ve üçüncü fıkradaki «18» rakamının «17» olarak 
değiştirilmesi kaydı ile maddeyi oyunuza sunuyorum. 

AKfF ERGİNAY — Sayın Başkan, izin verir mi
siniz efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bu 22 nci maddenin son fıkrası «18 inci madde

de belirtilen kuruluşlara ait olanlar hariç» demekte
dir (Ki, bu 17 olacaktır.) Biz, Türkçemizde vergi ba

kımından böyle söylemeyiz. Şöyle olmalıdır, «17 nci 
maddede belirtilen kuruluşlara ait olanlar hariç ol
mak üzere» Ya böyle diyeceğiz yahut da cümlenin 
ikinci paragrafından başlamak suretiyle «Telsiz te
sislerinin inceleme ve kontrolü (17 nci maddede be
lirtilen kuruluşlara ait olanlar hariç) tarifesinde ya
zılı harca tabidir.» şeklinde olmalıdır. 

Bu, bütün vergi kanunlarımızda bu anlamdadır. 
Ya «Olmak üzere» yi ilave edelim yahut da bahset
tiğimiz şekilde o kısmı bir parantez içine almak su
retiyle o fıkrayı tedvin edelim derim. Tabiî, Komis
yon iştirak ederse; olmazsa bir önerge vermek sure
tiyle de bunu düzeltmeyi rica ediyorum. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — İştirak ediyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — 3 üncü fıkrada, «17 nci maddede 
belirtilen kuruluşlara ait olanlar hariç olmak üzere, 
telsiz tesislerinin inceleme ve kontrolü tarifesinde ya
zılı harca tabidir» şeklinde değişmiş oluyor. 

Sayın üyeler, «Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latınca» ibarelerinin, «Millî Haberleşme Kontrol Ge
nel Müdürlüğünce» ve gene «Millî Haberleşme Kont
rol Teşkilatı da» ibaresinin «Millî Haberleşme Kont
rol Genel Müdürlüğü de» şeklinde değiştirilmesi ve 
üçüncü fıkrada (18) sayısının (17) olarak değiştiril
mesi ve aynı zamanda gene bu fıkrada «17 nci mad
dede belirtilen kuruluşlara ait olanlar hariç olmak 
üzere, telsiz tesislerinin inceleme...» vesaire şeklinde 
bir ibarenin değiştirilmesi kaydı ile bu maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Bu 
madde, bahis konusu tashihatlarla kabul edilmiştir. 

Ehliyetli Operatör Kullanma Mecburiyeti : 
MADDE 23. — Millî Haberleşme Kontrol Teşki

latınca ruhsat verilmiş olan kamu kuruluşları ile ger
çek ve tüzelkişilere ait telsiz tesislerinden hangilerinin 
ehliyetli operatörle işletileceği yönetmelikte belirtilir. 
Ehliyetnamesiz operatör kullananların ruhsatnamele
ri yönetmelikte belirtilecek usule göre Millî Haber
leşme Kontrol Teşkilatınca iptal edilir. 

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

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Burada 1 inci sa-
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tırda «Genel Müdürlüğünce», son satırda gene «Ge
nel Müdürlüğünce», dördüncü satırda «Ehliyetna
men operatörlerle» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon, 23 üncü maddenin 'birin
ci ve son satırında 'bahis konusu «Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatınca»1 ibaresinin, «Milî Haberleş
me Kontrol Genel Müdürlüğünce»ı şeklinde değişti
rilmesini ve aynı şekilde 1 inci fıkranın dördüncü 
satırında yazılı «Ehliyetli operatörle» 'ibaresinin «Eh
liyetnameleri operatörle», şeklinde değiştirilmesi kaydı 
ile oylanmasını talep etmektedir. Bu şekilde oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde bu 
şekilde kabul edilmiştir. 

Operatör Ehliyetnamesi : 

MADDE 24. — 24 üncü maddede belirtilen telsiz 
tesislerinde çalışan telsiz operatörlerinin Milletlera
rası Telekomünikasyon Sözleşmesine e(k Radyo Tü
züğü hıükümlerine uygun olarak gerekli ehliyetname 
almaları şarttır. Bu eHıiyetnameler Millî Haberleşme 
Kontrol Teşkilatınca düzenlenecek sınav sonuçlarına 
göre verilir ve beş senede ıbir yenilenir. 

Ehliyetnamelerin verilime ve yenilenme İşlemleri 
tarifesinde yazılı harca tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz .. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, burada 
«Ehliyetnamel'erin verilme ve yenilenme işlemleri 
harca tabidir» diyor. Zaten daha önce kabul ettiği
miz bir maddede, bu ruhsat vermeyi harca tabi tut
muştuk. Burada ehliyetname vermeyi de harca tabi 
tutuyor, yenilemeyi de. Yenileme olduğu zaman harç 
alınıyor. Bir de «5 senede 'bir yemleme» diyor. Bu 
5 senede bir yenileme halinde de yeniden imtihan 
açılıyor' mu?.. Yani ilk verilişte bir 'imtihan açılıp 
veriliyor ehliyetname, 'sonradan da 5 sene sonra ye
nilemeye tabi tutuluyor; tekrar ehliyetname verildiği 
şartlarda yeniden imtihana tabi tutulacak mıdır?.. 

İkincisi; yenileme halinde de ilk verildiği harca 
mı tabi tutulacaktır, yoksa değişik bir tarifeyle mi 
olacaktır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKAİ BAYER — Sayjı Başkanım 

benim yazılı bir önerim var. Maddenin 2 nci parag
rafını yeniden düzenleme şeklinde, 'bir açıklık geti
riyor onu arz edecektim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, Komisyonun dışında 
oturmanızı sizden rica edebilir miyim?.. Sayın Fırat, 

«Madde 24») diye 'başlıyor o madde 23 mü olacak?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — «23 üncü maddede 
belirtilen» diye devam edecek efendim. 

BAŞKAN — Yine aynı şekilde «Millî Haberleş
me Kontrol Teşkilatınca», ibaresi «Millî Haberleş
me Kontrol Genel Müdürlüğünce»! şeklinde olacak. 

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

Sayın Başkan, Sayın Genc'in 'bahsettikleri husu
su açıklayayım: Biz, daha önceki maddelerde telsiz 
cihazı için ruhsat verdik. Burada mevzubahis olan 
bu cihazları işletecek olan operatörlerin ehliyetli ol
masıdır. Yani, herhangi bir kişi 'bunu işletme duru
munda olmasın. Ancak, 'bu ehliyetnameler 5 senede 
bir yenilenecektir. Sebebi şudur: O arada melekele
rimi kaybedebilir, .'kulak ve el melekelerini kaybede
bilir. Eğer bunları kaybetmemişse tekrar vize edilip, 
ehliyet yenilenecektir. Durum bundan ibarettir. Te
şekkür ederim. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PAŞA SARIOĞLU — Bir sorulm var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Burada şöyle bir cümle 

var «... Radyo Tüzüğü hükümlerine uygun olarak 
gerekli ehliyetname almaları şarttır.» Burada «Ehli
yetname»» kelimesi değil «Ehliyetnameyi de»ı cümlesi 
yer almalıdır. Yani ilave olarak «... Radyo Tüzüğü 
hükümlerine uygun olarak gerekli ehliyetnameyi de 
almaları şarttır» şeklinde olmalıdır. 

BAŞKAN — Zannediyorum «Gerekli»' kelimesini 
kaldırırsanız maksadı daha iyi ifade edersiniz. 

PAŞA SARIOĞLU — Evet Sayın Başkan, «Ge
rekli»! kelimesi fazla. 

BAŞKAN — «Gerekli» kelimesi kaldırılırsa ek 
yapmaya lüzum olmayacağını tahmin ederim. Ko
misyon benimsiyorsa, lütfen, öyle teklif yapsın. 

Sayın Bayer'in önergesini okutuyorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Katılıyoruz Sayın 
Sarıoğlu'nun dediklerine. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kanundaki 24 üncü maddenin son fıkrasının aşa

ğıda açıklandığı şekilde yapılmasına müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
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«Ehliyetnamelerin verilme ve yenileme işlemleri 
yönetmelikte ve bu işlerle ilgili harcıları, tarifesinde 
'belirtik.'» 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKAİ BAYER — Sayın Başkan, bir 

ehlıtyetaamenin verilme 'işlemleri kanunda açıklanma
mıştır, yalnız, harçları belirtiyor: Kim, nasıl ve ne 
sekide ehliyetname verilecek, nasıl yenilenecek. Bu, 
tabiî olarak kanunda yer almaz, yönetaölikte yer 
alır. Bunu açıklamak için de maddeyi yeniden redak-
te ettim. 

Arz ederim. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; Ya
sa kabulünden sonra Genel Müdürlük 'kurulacak ve 
demin de arz ettiğim gibi, bir sene içinde bütün bu 
yönetmelikleri çıkaracaktır. Bunlar yönetmelikte yer 
bulacak konulardır. Onun için şu arada katılmamı
za bir gerek olmadığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Efendim; sizin de ifade ettiğimiz bu 
hususu kuvvetlendirmek maksadıyla yazılmış; mü
saade ederseniz ben size göndereyim, bir tetkik bu
yurun, 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, söz rica edece
ğim. 

BAŞKAN ->- Buyurun Sayım Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Yönetmelikler, malûm olduğu üzere, kanuna da

yanarak çıkarılırlar ve yönetmeliklerin de neleri ih
tiva edeceği Anayasada da az çok 'belirtilmiştir : «Uy
gulama şeklini belirtir veya kanunda sayılması em
redilen hususları sayar.» demek suretiyle yönetme
liklerin neyi ihtiva edeceği orada belirtilmiştir. 

Kanunun 39 uncu maddesinde de, «'Bu kanunun 
uygulanmasına ilişkin hususlar uluslararası anlaşma
lar da gözönünde bulundurularak hazırlanacak yö
netmeliklerle düzenlenir.» Yani, gayet geniş tutmuş
tur. «Kanunun uygulanmasıyla ilgili hususlar yönet
melikte ibefllirti'lıir.»ı dendiğine göre, öte taraf da ayrı
ca yenileme, vesaire gibi bazı hususların da yönet
meliklerde belirtileceğini söylemeye gerek yoktur. 
Belirtilebilir; ama belirtilmemiş olsa dahi, şu 39 uncu 
madde meseleyi çözümlemeye yeterlidir. 

Bu itibarla, o maddenin 'ikinci fikrasının değişti
rilmesine lüzum olmadığı kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
KAMER GENÇ — Sayım Başkan; bu ikinci fık

ra üzerinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, ikinci fıkra ile 

alâkalı şu önergeyi okutayım, bu arada onunla ilgili 
mütalaanızı da lütfedersiniz. 

Maamafih, ufak bir değişiklik olduğu için tekrar 
okutmak ihtiyacımı duyuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kanundaki 24 üncü maddenin son fıkrasının aşa

ğıda açıklandığı şekilde yapılmasına müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
«Ehliyetnamelerin verilme ve yenileme işlemleri 

yönetmelikle ve bu işlerle ilgili harçlar, tarifesinde 
belirtilir.» 

BAŞKAN— Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Şimdi, bu elimizdeki Tasarının «Harçlar» başlı

ğını taşıyan 35 inci maddesinde, «Bu kanunda yer 
alan harçlarla ilgili işlemler Harçlar Kanunu hüküm
lerine tabidir.» deniliyor. 

Ondan sonra, geçici 5 inci maddesinde, «492 sa
yılı Harçlar Kanununda bu kanun uyarınca alına
cak harçlarla ilgili değişiklikler yapılıncaya kadar 
3222 sayılı Telsiz Kanununun ilgili hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur.»! diyor. 

Şimdi, 3222 sayılı Telsiz Yasasının 36 ncı mad-
desinim başlığı, «Harçlar» ibaresini taşımaktadır. Bu
rada şöyle diyor: «Türk deniz ve hava taşıtlarına 
verilecek telsiz ruhsatnamelerinden...»! söz ediyor ve 
15 liralık bir harç alınacağını belirliyor. 

Gerçi ben geçici 5 inci madde üzerinde bir deği
şiklik önergesini verdim; ama şimdi şuradaki, «Eh
liyetnamelerim verilme ve yenileme işlemleri, tarife
sinde yazılı harçlara tabidir.» ibaresinde acaba bu 
Harçlar Kanununda bazı ehliyetnameler var, mese
la. bir şoför ehliyetnamesi gibi, özel ehliyetnameler 
var; ama burada telsiz operatörü ehliyetnamesiyle 
acaba Harçlar Kanununda bahsedilen o ehliyetname
ler midir, değil midir; o açıkça belirtilmiyor bu 'bah
settiğimi maddeler karşısında. 

İkincisi: Dedim ki, ehliyetnamenin verilmesi bir 
harca tabi ve senede ibir yenilenmesi de 'bir harca ta-
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bi. Bu yenlil'eme harçları da ilk verilme anındaki 
harçlar seviyesinde midir, o da anlaşılmıyor. 

Uygulamadaki hataları gidermek bakımından, 
şüpheleri ortadan kaldırmak: 'balkımmdan bunun vur
gulanmasını uygun gördüm. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan; bu ehliyet
namelerin verilme ve yenileme işlemleri tarifede ya
zılı harca tabidir. Burada, bu ehliyetnamelerin alın
ması, verilmesinde ve yenilenmesinde harç alınacağı 
hükmü getirilmiştir. Esasen ehliyetnamenin ne şekil
de verileceği yönetmeliğinde, 39 uncu madde ki, hü-
'küm Adalet Komiisyonunun, 40 ncı madde Yüksek 
Komisyonun kabul ettiği metinde, bütün yönetmelik
ler ise, bu maddede zikredilmiştir. Burada ayrıca bir 
yönetmelikten bahsedilmeye lüzum olmadığı kanısın
dayım. 

Harçlara gelince: Geçici 4 üncü maddede, «harç
lar tarifesi kanununda değişlkMk yapılır ve 'bunlara 
aıit harçlar konuluncaya kadar 3222 sayılı Telsiz Ka
nunundaki işlemler alınır» diye bir hüküm getirilmiş
tir geçici maddede. Esasen Harçlar Kanununda, şim-
dffitfi Harçlar Kanununda harç yoktur, değişiklik de 
getirilecektir, yoksa bunlardan ücret alınacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyon. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS-
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; şim
diye kadar telsiz operatörlerinden böyle bir harç alın
mıyordu. Dolayısıyla bu, ilerideki yönetmeliklerde 
yer alacak »bir husustur. Buraya girmesine lüzum 
yoktur, 

Sayın. Bayer'in belirttikleri konuya iştirak edemıi-
yoruz. Sebebi; bu Yasayı biz bir bütün olarak ele 
aldık. 22 nci maddede aynı şey geçti, tekrar geriye 
dönımek, Yasanın veya bir maddede bir şeyi düzelt
mek Yasanın tümündekıi uyumu bozma durumu 'ba
kımlından çok mühimdir, ayrıca bu konular yönet
melikte yer alacaktır, bellidir, çünkü ileride bir mad
de vardır bu konuların yönetmelikte yer alacağına 
dair. Biz, ısrar ediyoruz efendim, maddenin Komis
yondan geldiği şekliyle kalması hususunda. 

Teşekkür ederim, 
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ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim; burada önemli bir nokta var, o, zannıımca göz
den kaçtığı anlaşılıyor. 

Şimdi, Adalet Komisyonunun 'kabul ettiği 39 un
cu '(Kii, Bayındırlık Komisyonu da aynen kabul et
miş) maddedeki şu tabirlere dikkat edıilmesind istir
ham ederim: «Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
hususlar Uluslararası Anlaşmalarda gözönünde tutu
larak hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.»» 

Onun için burada bu noktanın çok ehemmiyeti 
vardır. Biz yalnız Kanunun uygulanmasını değil; ya
ni Kanun hükümlerinin şu veya bu esaslarının yönet
melikte yer 'alması kâfi değil, bu hususların aynı za
manda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf oldu
ğu anlaşmaları, sözleşmeleri de hazara alarak uygu
lamanın bir yönetmelikle tanzimi gerektiğimden, ayrı 
ayrı maddelerde yönetmelik tabirinin kullanılması uy
gun olmaz; arkadaşımızın buyurduğu gibi, ahengi 
de bozar. Bu sebeplerle olduğu gibi kabulü uygun 
olur. 

Maruzatını 'bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Efendim Sayın Komisyon 

Sözcüsü bir cümle kullandılar; onun, mevcut Ana
yasamız karşısında düzeltilmesi -gerekir. Kendileri 
dediler ki, «Harçları yönetmelide getireceğiz...» 
Halbuki Anayasanın 61 inci maddesinde; «Vergi, re
sim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak ka
nunla !könulur.» hükmü vardır. 

Bu itibarla düzeltilmesini faydalı buluyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, «Ta
rifesinde yazılı harca tabidir.»ı deniyor. Bu tarife yö
netmeliklerde belirtilecektir. Onu belirtmek istedim 
efendim. 

BAŞKAN — Kanunla getirilecek olan limlitler 
arasında tarifenin yapılacağını ifade ediyorsunuz böy
lece?.. 

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

BAŞKAN — Böylece vuzuh 'kesbetrrfiş oldu. 
Sayın Bayer önergenizi geri alıyor musunuz?.. 
MUHSİN ZEKAl BAYER — Geri alıyorum 

efendim. 
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BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederdin. ' 
24 üncü madde üzerinde söz alan başka bir üye

miz var mı efendim?.. Yok. 

Bu (itibarla maddenin hemen başlığındaki 24 ra
kamının 23 olarak değiştirilmesini, 4 üncü satırdaki 
«Gerekli»! kelimesinin kaldırılmasını ve aynı şiekilde 
1 inci fıkradaki, «Millî Haberleşme Kontrol Teşki
latınca» ibaresinin, «Millî (Haberleşme Kontrol Ge
nel MÜdürlüğiince»! şeklinde düzeltilmesi kaydıyla 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmişıtir. 

Maidde 251i okutuyorum. 
Telisiz Tesislerinin Çalıştırılmasının Kısıtlanması 

veya Durdurulması : 

MADDE 25. — Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatı, Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Tel
siz Yayın Kontrolünü (TYK) uygular. Bu uygulama 
'belli tesıis ve bölge (için olabileceği gibi, bütün ülke 
için de olabilir. 

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

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
maddedeki, «Telsiz Yayın Kontrolünü»! sözcükleri 
neyi ifade etmektedir?.. Bunun Komisyon tarafın
dan açıklanmasını rica ediyorum. Btir yönetmelik 
imdir, talimat mıdır, tüzük müdür, nedir?.. Eğer öy
le değilse ve sadece «telsiz yayın kontrolü» sekinde 
ifade ediliyorsa, o zaman küçük harfle yazılması la
zım gelir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, 2 nci fık

ranın son satırında şöyle diyor, «Yönetmelikte göste
rilen sürede bu düzeltme yapılamazsa....» Efendim bu 
yapılamazsa.... 

BAŞKAN — Kaçıncı madde efendim?.. Bir yanlış
lık mı var?,. Matbaa rakamıyla madde 25 efendim, 
34 üncü sayfada Adalet Komisyonunun 25 inci mad
desini okuyoruz efendim. Rakamlar çok karışmış ol
duğu için herhalde bir yanlışlık oldu. 

Buyurun Sayın Komisyon. Sayın Uzunoğlu'nun 
sorusuna cevap vermenizi rica ediyorum efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sayın 
Uzunoğlu'nun sorusuna, gerçi Komisyonumuz cevap 
vermek ister; ancak doğrudan doğruya bu hakkın, bu 

i talebin geleceği yer olan Genelkurmay Başkanlığının 
I Temsilcisinin cevap vermesini daha yerinde görüyo

ruz, müsaade ederseniz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I Sayın Sel buyurunuz efendim. 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
TÜMGENERAL LÜTFl SEL — Sayın Başkanım, bu 

I tamamen teknik bdr konudur. Uygulaması vardır ve 
I Başbakanlık alarm talimatı içerisinde geçmektedir. Bu 
I «TYK» diye geçmektedir. TYIK alarm tedbirlerinin 
I bir tanesidir. Bugüne kadar çeşitli safhalarda kulla-
I nılagelmiştir. TBu bakımdan bu Kanun metninde aynı 
I TYK tabirini almak durumunu hissettik. Konu 
I budur. 

Müsaade ederseniz nasıl uygulanacağı hakkında da 
I bir iki şey söyleyeyim, açıklık kazansın. Savaşta ve

ya fevkalade hallerde elektro manyetik dalgaların 
I intişarı ile düşmanın uçaklarına, güdümlü mermileri-
I ne ve diğer vasıtalarına seyrü sefer yardımcı vasıtası 

gibi yardımda bulunmak mümkündür. Böyle olduğu 
için de biz telsizlerimizi çalışır halde tutarsak böyle 
hallerde, çok defa yabancı ülke uçaklarının veya gü-

I dümlü mermilerinin bu telsizler üzerine yönelmek su
retiyle, bunların yayınlarını birer kestirme noktası, 

I hedef bulma noktası olarak kullanmak suretiyle gelip 
bizim can alıcı hedeflerimizi bombardıman etmeleri 
mümkündür. Bundan sakınmak için alarm tedbirleri 
meyanında bütün ülkelerde uygulandığı gib bizde de 

I «TYK» diye bir alarm tedbiri ilan edilir. Bu tedbirin 
I ilan edilmesiyle birlikte Türkiye'de ruhsat verilmiş 

olan hangi telsizler susturulacak ise, o günden itibaren 
o telsizler çalıştırılmaz. Konu budur. Müesses bir 
nizamdır, uygulanmaktadır. 

Arz ederim.* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandırıl
mıştır. 

Madde üzerinde söz almak isteyen başka bir üye
miz?.. Yok. 

I 25 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

I Madde 26'yı okutuyorum. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, «Genel 
I Müdürlük» kelimesi vardı efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, «Ge
nel Müdürlük» değişti mi efendim? 1 inci satırda, 

I «Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü» diyor. 
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BAŞKAN — Evet efendim. Müsaade ederseniz 
25 inci maddeyi tekrar oyunuza sunmak durumunda
yım. 

25 inci madde için tekriri müzakere talep edi
yorum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

25 inci maddenin 1 'inci satırındaki, «Millî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı» ibaresi, «Millî Haberleş
me Kontrol Genel Müdürlüğü» olarak değiştirilecek
tir. Bu şekliyle 25 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmeyenler.... Madde kabul edil-
mişibir, tashih edilen şekliyle efendim. 

Madde 26'yı okutuyorum. 
Telsizlerin Denetimi: 

MADDE 26. — Millî Haberleşme Kontrol Ge
nel Müdürlüğü Türkiye'deki kamu kuruluşlarına, ger
çek ve tüzelkişilere ait her çeşit telsiz tesislerini denet
ler. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT Müsteşarlığı, 
özel anlaşma hükümlerine tabi yabancı devletlere ait 
telsiz tesisleriyle diplomatik temsilciliklerin telsiz sis
temleri bu hükmün dışındadır, 

(Tesislerin denetimi sırasında kanun yönetmelik 
ve ruhsatlarındaki kayıt ve şartlara aykırı durumları 
tespit edilenlerin kullanma izni gerekli düzeltmeler 
yapılıncaya kadar geri alınır. Yönetmelikte gösterilen 
sürede bu düzeltme yapılamazsa, ruhsatnameleri, ve
rilmesindeki usule göre iptal edilir. 

Yabancı devletler tarafından verilmiş ruhsatname
yi haıiz kara, deniz ve hava taşıtlarındaki telsiz tesis
leri, Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması ve 
buna bağlı tüzükler hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
millî mevzuatımıza göre Milî Haberleşme Kontrol 
Genel Müdürlüğünce denetlenir. Aykırılık tespiti ha
limde geçici olarak kapatma kararı alınır ve mahzur
lar giderilinceye kadar taşıtların sefer yapmalarına 
izin verilmez. 

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

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Efendim, biraz evvel Turizmi Teşvik Kanununyla 
ilgili olarak Sayın Hükümet Temsilcisi ve Sayın Ko
misyon Sözcüsü, bu Kanunun yat turizmi ile ilgili 
olmadığın! belirtmişlerdi. Halbuki, şimdi gittim, Ka
nunu tetkik ettim, Turizmli Teşvik Kanununun ge
çici 4 üncü maddesi, yatlarda kullanılacak telsizler 
için Telsiz Kanunu çıkıncaya kadar muvakkat bir yö
netmelik yapılacağı, Telsiz Kanunu çıktıktan sonra da 
esaslı bir tedbir alınacağını belirtiyor. 

Demek ki, ileride yat turizmi için herhangi bir 
konu açıkta kalmış bulunuyor. Bu bakımdan, bu 
26 ncı maddenin sonuna şöyle bir fıkranın ilavesini 
müsaadelerinize arz ediyorum: 

«2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre bel
ge verilmiş yatlarda ve yat limanlarında telsiz bulun
durulmasına ve kullanılmasına ilişkin eseslar Kül
tür ve Turizm Bakanlığıyla müştereken hazırla
nır.» Bu suretle bu işi tamamlamış olacağız. 

Arz ederim efendim. Teklifimi de sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, bir iki dü

zeltme var, onu arz etmek istiyorum. İkinci paragra
fın son satırında, «Yönetmelikte gösterilen sürede 
bu düzeltme yapılamazsa....» denmektedir. «Yapıla
mazsa» deyince, bir mazerete binaen bir hak iddia 
etme durumu ortaya çıkıyor. Aslında benim kanaatime 
göre bunun bir emir; yani «Yapılmazsa» şeklinde ol
ması lazım. Çünkü şahsın insiyatifindedir. 

Ondan sonraki üçüncü fıkrada, «Milletlerarası Te
le komünikasyon Anlaşması ve buna bağlı tüzükler 
hükümleri....» denmiş. «Tüzüklerin hükümleri» şek
linde düzeltilmesi lazım. 

«Saklı kalmak kaydıyla....» ibaresinden sonra da 
bir virgül lazım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Kurtoğlu, buyuran efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, yönetmelikte 

gösterilen sürede bu düzeltme yapılmazsa, yönetmelik 
emrine aykırı hareket ettiği cihetle iptal normal bir 
hükümdür. Kanunun getirmek istediği, «Yapılamazsa» 
da da aym hükmü taşıdığını belirtmek için; çünkü, 
burada amme menfaati söz konusudur. Fert yapma
sın veya yapamasın netice hizmetin durdurulmasıdır, 
telsizin faaliyetten menidir. Çünkü, telsizin bu halde 
faaliyette bulunması amme menfaatini rencide eder. 

Bu iftiharla «Yapılamazsa» tabirinin kullanılması 
doğrudur kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, müsaade ederseniz bu önergeyi de 

okutayım, onun üzerinde de mütalaanızı rica edeyim. 
Sayın Bayer'in bu maddeyle ilgili olarak verdiği 

Önergeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Telsizlerin denetimi ile ilgili 26 ncı maddeye bir 
ilave fıkrayı arz ve teklif ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
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2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun geçici 
4 üncü maddesi uyarınca hazırlanması gerekli, yat
larda telsiz bulundurulmasına ilişkin esaslar Telsiz 
Kanunu çıkıncaya kadar uygulanacağı yazılıdır. Bu 
bakımdan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 
uygulamalar için 26 ncı maddeye bir fıkra ilavesi ge
rektiği kanaatindeyim, 

ilave fıkra: 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre bel
ge verilmiş yatlarda ve yat limanlarında telsiz bu
lundurulmasına ve kullanılmasına ilişkin esaslar Kül
tür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken hazırlanır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

Sayın Sarıoğlu'nun redaksiyon mahiyetindeki öne
rilerine; yani «Tüzüklerin hükümleri» ibaresine ve 
Virgül konmasına katılıyoruz, 

Ancak, diğer önerisinde; «Yapılmazsa» da den
se «Yapılamazsa» da dense, neticede yapılacak şey 
aynıdır, ruhsat iptal edilir, O halde, eğer bir te
reddüt hasıl oluyorsa «Yapılamazsa veya yapılmazsa» 
demek olabilir. Ancak, «Yapılmazsa» da dense, «Ya
pılamazsa» da dense, yapılacak şey ruhsatın iptalidir. 
Bu kesinlikle böyledir. Bu nedenle bu öneriye iştirak 
etmiyoruz. 

Sayın Bayer'in önerisine katılamıyoruz. Çünkü, bu 
öneri 29 uncu madde ve 30 uncu maddenin (b) ben
diyle ilgilidir; daha sonra gelecektir ve orada yat kul
lanımı veya yat turizmine mani olan hiçbir hüküm 
yoktur Sayın Başkan. Bunların ileride düzenleneceğine 
tabidir o madde. Mani bir durum yoktur. Ö önerge
nin yeri burası değildir. 29 uncu madde geldiği zaman 
belki görüşülebilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, ben Sa

yın Kurtoğlu'nun görüşüne iştirak etmiyorum. Çünkü, 
bir eksikliğin düzeltilmesi, yerine getirilmesi şahıstan 
işitemiyor. Böyle olunca da zannediyorum doğru ifade, 
«Yönetmelikte gösterilen sürede bu düzeltme yapıl
madığı takdirde» şeklinde olması lazım; yani bir şey 
istiyorsunuz, «Yapılmazsa» demek başka şeydir; «Ya
pılmadığı takdirde», yani şahıs tarafın4an ya
pılmadığı takdirde şeklinde olursa o zaman iptal edilir. 
«Yapılamazsa» ayrı bir şeydir, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 

Madde denetimi üçlü şekilde düzenlemiştir: 
1. — «Telsizlerin denetimi sırasında kanun, yö

netmelik ve ruhsatlarındaki kayıt ve şartlara aykırı 
durumları tespit edilen telsizler....» Yani bir tespit 
yapılacak, bu tespitte kanuna ve yönetmeliğe uygun 
şartların bulunmadığı görülecek. Buna karşı ne yapı
lacak?.. Düzeltme yapılması istenecek ve düzeltme 
yapılıncaya kadar ruhsatlar, kullanma izinleri geri 
alınacak ve telsiz kullananlardan bu kayıt ve şartlara 
uygun duruma getirilmesi istenecek; bu bitti. 

«Yönetmelikte gösterilen sürede bu düzeltme ya
pılamazsa....» Yapılmazsa mesele yok; yani fert, idare 
«Bunu düzelt» dediği zaman eğer yapmazsa mesele 
yok, zaten geri alınacaktır ve iptal edilecektir; ama 
fert çıkıp da, «Ben yapmak istiyordum; ama elimde 
şu şu vasıtalar olmadığı için yapamıyorum, beni aşan 
bir durum vardır» dese dahi iptal edilecektir. 

Esbabı mucibe olarak da şunu söylüyorum: Çün
kü, burada kanun vazıının telsiz sahibini koruma ni
yeti yok. Telsizin kanuna, yönetmeliğe uygun işletil
mesinde amme menfaati var. Bu menfaat yaralandığı 
için, fert isterse yapmasın, iradî olarak, isterse yapa-
masın, kendisini aşan şekilde yapamasın, sebeple ya-
pamasın, iptal mukadderdir. Çünkü, telsizin o halde 
işletilmesi doğru değildir. Bu doğru olmayan durumu 
yaratan fert de olsa, ferdi aşan bir teknik sebep de 
olsa iptal tabiîdir, normaldir; çünkü telsizin gereği 
gibi işletilmesinde kamu yararı vardır. Onun için 
maddenin düzenlenmesi doğrudur. 

Bunu arz etmek istemiştim. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Kurt

oğlu'nun görüşüne iştirak etmiyorum; ama öyle olsa 
dahi, yönetmelikte gösterilen sürede bu düzeltme her
hangi bir sebeple yapılmadığı takdirde, o zaman, 
«Herhangi bir sebeple»'nin ilave edilmesi lazımdı bu
raya. Fakat öyle anlamış olsak dahi, «Bu düzeltme 
herhangi bir sebeple yapılmadığı takdirde» ibaresinin 
ilavesiyle zannediyorum ancak bu endişe giderilebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
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Komisyon Sözcüsünün belirttiği 29 uncu ve 30 
uncu madde, profesyonel konudaki, ticarî konudaki 
kıyı telsiz istasyonları, hava ve deniz taşıtlarıyla il
gilidir. Halbuki benim bahsetmek istediğim, amatör 
turizm yapan ve aynı av turizmi gibi; 20 tane yat 
gidiyor, bir tanesiyle kendi aralarında telsiz şebe
kesi kuruyorlar, bir kaza anında haber vermek için. 
29 uncu ve 30 uncu madde ise resmî kuruluşlarla, 
profesyonel işlerle alakalıdır ve açık ve seçik, 2634 
sayılı Turizm Teşvik Kanunu ek 4 üncü maddesi 
havada kalıyor efendim. Hâlâ Sayın Komisyon Söz
cüsü ilgisi yoktur, diyor. Meri Kanu, telsiz kanunu 
çıkıncaya kadar bu esaslar, şunlar, şunlar, şunlar tes
pit edilir, diyor; biz şimdi telsiz kanunu çıkarken 
böyle bir fıkrayı maddeye koymuyoruz. Bunu anla
yamadım. Teklifimıin oya sunulmasını tekrar arz ve 
teklif ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Komisyonun ilave edeceği bir husus?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE IS

KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Yok. 

BAŞKAN — Hükümetin?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY

SAN — Katılmıyoruz efendim öneriye. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; ancak Komisyonca benimsenen hu

susların tarafımdan oylanması bahis konusudur. Bu 
itibarla, «Millî Haberleşme Kontrol Teşkilatı» ibare
leri esasen Sayın Divan Üyesi Pamak tarafından 
Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü» şek
linde bu defa okunmuştur. Onların değiştirilmesine 
lüzum kalmamıştır. 

Sayın Fırat; üçüncü fıkrada «Bağlı tüzükler» iba
resinin «Bağlı tüzüklerin» şeklinde değiştirilmesi, ge
ne aynı satırda «Bağlı tüzüklerin hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla»dan sonra bir virgül konması, zanne
diyorum sondan üçüncü satırda bir nokta eksik, 
«Teşkilatınca denetlenir» nokta; orada bir noktanın 
bulunması lazım.... 

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

BAŞKAN — O nokta da ilave edilmek kaydıyla 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Et
meyenler.... Madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, izin verir 
misiniz efendim, bir hususu arz edeceğim? 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Efendim, bu Kanun gö

rüşülürken, daha evvel alınan bir kararla «Milî Ha
berleşme Kontrol Teşkilatı» genel müdürlük olarak 
değiştirildi ve her maddede aynı şeyler Komisyon ta
rafından öneriliyor veya üyeler tarafından öneriliyor 
veya tekriri müzakereye konu olabiliyor. 

Eğer usule uygunsa, teamüle uygunsa, bendenizin 
şöyle bir teklifim olacak. ıBundan sonraki maddeler 
sırasında da, «IMillî Haberleşme Kontrol Teşkilatı» 
ifadesi yerine, «Millî Haberleşme Kontrol Genel Mü
dürlüğü» veya «Müdürlüğünün» şeklinde gelecek mad
deleri de kapsamak şartıyla Yüce Meclisi bir kerede 
bunun böyle olmasına karar verirse.... 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, Divan Üyemiz böyle 
okuyor; arzu ettiğiniz şekilde okuyor efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Ama demin tekriri müza
kere oldu Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeden itibaren böyle 
okumaya başladı efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Öyle mi efendim, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Evet, ben teşekkür ederim. 
ıSayın Bayer, önergenizin 29 uncu maddede mi 

oylanmasını isfiiyondunuz? 
MUHSİN ZEKAİİ BAYER — Evet efendim. Sa-

yın Komisyon Sözcüsü de ilgili maddeyi öyle belirt
tiler, öyle anladım 'ben. 

BAŞKAN — O 'itibarla oylatmadım. 
Mıadde 27'yi okutuyorum. 
Enterferansın Giderilmesi: 

'MADDE 27. — Tekiz cihazlarında tesis ve işle-
tilmesindeki teknik veya usulüne uygun olmayan bir 
hatadan dolayı, enterferans meydana .getiren cihaz w 
tesisat sahipleri veya bunları işletenler, bu enterf e-
ransı gidermek için gereken tedbirleri almakla yü
kümlüdürler. 'Bu konuda ortaya çıkacak anlaşmaz
lıklar Mıillî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğün
ce incelenip sonuçlandırılır. 

Millî Haberleşme Kontrol Genel 'Müdürlüğünce 
belirtilen süre içinde enterferansa neden olan telsiz 
cihazı ile ilgili tedbirleri almayan cihaz sahiplerinin 
o cihaza ait ruhsatı iptal edilir. 

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

Maddeyi oyunuza sıunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

.Madde 28'i okutuyorum. 
Kıyı Telsiz İstasyonları : 
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(MADDE '28. — Deniz 'taşıtlarının 'kara ile kamu 
haberleşmesini sağlayacak olan Sahil Telsıiz İstasyon
larını 'kurma ve işletme yetkisi, 'PTT İşletme Genel 
Müdürlüğüne aittir. 

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

(Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde (kabul edilmiştir. 

Madde ı29'u< okutuyorum, 
Hava ve Deniz Taşıtlarının Telsiz Haberleşmesi : 
MADDE 29. — Türk deniz ve ıhava taşıtlarının 

ve limanlarının hangilerimide ne miktar telsıiz bulun
durulacağı ve ıtelknik özellikleni ile Türk ve yabancı 
deniz ve ıhava taşıtlarının, Türk karasularında, liman
larında ve hava sahasında hareket tarzları ve telsiz 
haberleşmesinde uymaya mecbur oldukları hususlar, 
yönetmelikle belirlenir. 

Yönetmelikte belirtilen miktar ve teknik özellikte 
cihaz 'bulundurmayan deniz ve hava taşıtlarının sefer 
yapmalarına izin verilmez. 

Yukarıdaki 'fıkralar hükümleri Türk Silahlı Kuv
vetlerinle uygulanmaz. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz almıalk isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Bayer, önergeniz ibu madde ile ilgili, değil 
mi? 

MUHSİN ZEKA'l BAYEIR — Evet Sayın Baş
kan. 

iBAŞKAN — Sayın Bayer'in önergesini bu mad
dede okutuyorum efendini : 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Telsizlerin denetimiyle 'ilgili 29 uncu maddeye 

ıbir ilâve fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim, 
Muhs'in Zekai BAYEiR 

12634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun Geçici 4 
üncü maddesi uyarınca hazırlanması gerekli, yatlar
da telsiz bulundurulmasına ilişkin esaslar Telsiz Ka
nunu çıkıncaya kadar uygulanacağı yazılıdır. Bu ba
kımdan (2634 sayılı Turizmli Teşvik Kanunuyla uygu-
ilamalar içlin 29 uncu maddeye ıbir fıkra ilâvesi ge
rektiği kanaatindeyim. 

.29 uncu maddeye ilave fıkra : 
ı2634 sayılı Turizmli Teşvik Kanununa göre belge 

verilmiş, yatlarda ve yat limanlarında telsiz bulundu
rulmasına ve kullanılmasına ilişiklin, esaslar Kültür 
ve Turizm Bakanlığıyla müştereken hazırlanır. 

BAŞKAN — Tekrar 'bir açıklama gerekli değil 
zannediyorum Sayın Bayer?.. 

(MUHSİN ZEKAİ BAYER — Yok efendim, te
şekkür ederim. 

İBAŞKAN — (Evet, açıklamıştınız; 
(Komisyon, önerge üzerinde görüşünüzü rica edi

yorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, mad
de gereğince sarihtir. Aynen şöyle demektedir : 

)<<Türk karasularında, limanlarında ve hava saha
sında hareket tarzları ve telsiz haberleşmesinde uy
maya mecbur oldukları hususlar, yönetmelikle belir-
lenıir.» Bunun haricinde 'bir kayıt koymayı fazla görüyo
ruz. Zira, 26 mcı maddede de zaten «Milletlerarası 
Telekomünikasyon Anlaşması ve buna ıbağlı tüzük
ler bükümleri saklı kalmak kaydıyla» ibaresi yer al
mıştır. Dolayısıyla, biz gerek JTU, gerek OCA Teş
kilâtına üye olduğumuz için, bunların dışında kalma
mıza maddeten imkân yoktur. Gerekli düzenleme 29 
uncu maddeye göre yönetmelikte yapılacaktır. 

Ayrıca, hunun haricinde daha fazla malumat is
tenirse, gene Sayın Sel tarafımdan ilâve olarak veri
lebilir. Benlim verebileceğim hu kadar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSayın Sel, bir ilâve yapacak mısınız efendim? 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ 

Sİ TÜMGENERAL LÜTFÜ SEL — Arzu edilirse 
yapayım, yoksa kâfidir izahat. Zira burada, Türk 
karasularına girdikten sonra sadece turist, kotra, yat 
vesaire değil, burada konuşulmayan bir de beynel
milel anlaşmalarla hükme bağlı TIR'lar var, özel oto-
mibiller var, Onlarda da bugün telsiz var ve adam 
herhangi bir ülkeden geliyor, bizim ülkemizden ge
çiyor gidiyor; o telsizler de bu hükümler içerisine 
girecektir. 

(Kaldı ki, yat turizmi dediğimiz zaman, beynel
milel kaideler içerisinde cereyan etmesi lazım. Tür
kiye'ye gelişine has olarak özel imtiyaz tanımak hiç 
bir mana ifade etmez. Böyle olduğu takdirde, Tür
kiye'ye gelen bir kotra Türkiye'de bir telsiz kullana
cak; fakat Türkiye dışında hiç bir yerde bu telsizi 
kullanamayacak... Böyle bir uygulama imtiyaz ola
maz, böyle bir uygulama külfet olur, yat turizmine 
ters düşen bir uygulama olur. 

Bu bakımdan, biz bu maddede ve bundan önce 
geçen maddede, dikkat buyurulduğu takdirde, bey
nelmilel telekomünikasyon anlaşmalarının tüzükleri
ni esas almış idik, O şartlar ne ise, biz de onu uy
gulayıp, o imtiyazları verdiğimiz takdirde, gerekli 
müzahereti göstermiş olacağımız kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sel. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MÖHıSİN ZEKAI BAYER — Sayın Başkan, 
Sayın Komisyon Sözcüsü, bundan evvelki konuş

mam da, sözünü ettiğim yat turizmi ile bu Kanunun 
ilgisi olmadığını belirtiyordu. Şimdi, hem Hükümet 
Temsilcisi, ıhem de IKomisyon sözcüsü, «Yat turiz
miyle bu Kanun ilgilidir» dediler. 

Ben, «Yat turizmine özel bir imkân sağlansın» 
demiyorum, 2634 sayılı IKanuna atıf yapan bir fıkra
yı ilave ediyorum, «Mevzuatımız ne ise o uygulan
sın» diyorum. 

Arz ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTİRMA, İMAR VE 1S-

IK1ÂİN, TURltZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYMAN FIRAT — Bir noktaya açık
lık kazandırmam gerekiyor. Sayın Bayer'in söyledik
leri konuyu ben, zannediyorum öyle arz etmedim. 
«Bu Yasa, yat turizmine mani değildir.» diye arz 
ettim. Eğer yanlış söylemişsem gene düzeltiyorum; 
ama zannediyorum ki bu mealde söyledim. IBu Ya
sa, yat turizmine mani değildir; gene de söylüyorum. 
Burada beyenelmilel anlaşmalar mevzubahistir, biz 
bunların birer üyesiyiz, ayrlca 29 uncu madde sara
haten deniz ulaşımında neler yapılacağını belirtmiş

tir. Bu, yatlar için de vardır, tankerler için de vardır, 
gemiler için de vardır, turist gemileri için de vardır, 
petrol aramaları için de vardır, sayılabildiği kadar 
deniz taşıtı için bu geçerlidir. Tek tek ayırırsak bu
nun içinden çıkamayız efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın 'Bayer'in bu maddenin sonuna eklenmesini 

istediği fıkraya ait önergeyi okutuyorum. 
Yalnız fıkrayı okuyunuz. 
«219 uncu maddeye ilave fıkra: 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre belge 

verilmiş yatlarda ve yat limanlarında telsiz bulundu
rulmasına ve kullanılmasına ilişkin esaslar, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile müştereken hazırlanır.» 

ıBAIŞKAlN — Sayın Bayer'in bu önergesine Hü
kümet ve aynı zamanda Komisyon katılmamaktadır. 
Bu itibarla dikkate alınıp, alınmaması hususunu oyu
nuza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler?.. 29 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 30'a geçmeden önce Birleşime 20 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

»••« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16,35 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLÎMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, E>Iiya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 108 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Kanun Tasarısı üzerinde müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Madde 30'u okutuyorum. 

BÖLÜİM - V 

Telsiz Alıcı Cihazları 
Telsiz Alıcı Cihazları ve Çeşitleri: 
MADDE 30. — Telsiz alıcı cihazları tabi olacak

ları işlem bakımından iki kışıma ayrılırlar. 
a) Her çeşit radyo ve televziyon yayınlarını al

maya yarayan cihazlar. ( 

b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki, elektro-x 

manyetik dalgalar yoluyla haberleşme niteliğindeki 
her çeşit resim, ses ve data almaya veya kayda yara
yan cihazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. Komisyonun bir ilavesi?.. Yok. 

Madde 30'u oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Madde 30 kabul edilmiştir. 

Madde 31'i okutuyorum. 

Alıcı Cihazı Kullananların vs Bulunduranların 
Ruhsat Alma Mecburiyeti : 
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MADDE 31. — a) 30 uncu maddede belirtilen 
alıcılardan, radyo ve televizyon yayınlarını almaya 
mahsus olanları kullanacakların, ilgili kurumundan; 
bunların haricinde kalan alıcı cihazları satış amacı 
dışında bulunduracakların ise Millî Haberleşme 
Kontrol Genel Müdürlüğünden ruhsat almaları zo
runludur. 18 inci maddede sayılan Kuruluşlara ait 
olanlar dışında 30 uncu maddenin (b) bendinde be
lirtilen telsiz alıcı ruhsatlan, tarifesinde yazılı harca 
tabidir. Her alıcı cihaz için bir ruhsatname verilir. 
Ancak ruhsatnameye esas olan teknik özellikleri ay
nen kalmak şartıyla, kuruluşun özelliğine göre birden 
fazla cihaz kullanılması gereken durumlarda uygula
nacak usuller yönetmelikte belirtilir. 

b) Türkiye'ye turist olarak veya geçici görevle 
gelen yabancılarla, yurt dışında ikamet eden ve ge
çici olarak yurda dönen vatandaşların beraberinde 
getirilen veya taşıtlarında monte edilmiş bulunan ve 
geri götürülmek üzere pasaportlarına kaydedilmiş 
olan 30 uncu maddede belirtilen alıcılar ruhsat ve 
harca tabi değildir. Ancak, olağanüstü hallerde ve 
savaşta Bakanlar Kurulu kararı ile 30 uncu madde
nin (b) bendinde belirtilen cihazların yurda sokul
ması yasaklanabilir. 

BAŞKAN — Madde, üzerinde gerekli tashihat 
yapılmak suretiyle Sayın Divan Üyemiz tarafından 
okunmuştur. Bir başka husus var mı efendim?... 

Buyurun Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Redaksiyon mahi
yetinde Sayın Başkan. 

Dördüncü satırda «... haricinde kalan alıcı ci
hazları», «... cihazlarını satış amacı dışında bulun
duracakların» olacak. Bir de «18 inci madde» olarak 
okudular, onun da «17 nci madde» olarak değişti
rilmesi gerekiyor. 

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

üyemiz var mı efendim?.. 
Bu maddede «18 inci madde», « 1 7 nci madde» 

olarak değiştirilecektir ve bir de Sayın Komisyon 
Sözcüsünün ifade ettiği gibi, dördüncü satırda 
«... bunların haricinde kalan alıcı cihazları», «... alı
cı cihazlarını» şeklinde düzeltilecektir. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, müsa
ade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — 'Buyurun 'Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — «... alıcı cihazları» ke

limesi doğrudur, «... alıcı cihazlarını» dersek, mad
denin kuruluşunu bozacaktır kanaatındayım. Mad
de metni doğrudur, «... cihaz» asıl kelimedir, «ı» 
eki kafidir, «nı» demek maddenin strüktürünü bo-
za?.ı 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bir daha tetkikinizi 
rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim, anlam çı
kıyorsa fazla ısrar etmiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — «... cihazları» kelimesi doğ

rudur; çünkü yukarıda da «... mahsus olanları» den
mektedir. Sadece «ı» eki kafi gelmektedir. 

'BAŞKAN — Evet, esasen «ı» eki vardır madde 
metninde. Şu halde, «cihazlarını» şeklinde değiştir-
meve gerek kalmıyor. Bizim okuduğumuz metinden 
farklı olarak yalnız «18 inci madde» ibaresi «17 nci 
madde» şeklinde değiştirilmektedir. 

'Bu tashihatla maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştin 

Madde 32'yi okutuyorum. 
Alıcı Cihazlarının Yerlerinin Değiştirilmesi ve 

Kaydının Kapatılması : 
MADDE 32. — 30 uncu maddenin (b) bendinde 

belirtilen cihazların başka bir yere naklinin veya kay
dının kapatılmasının Millî Haberleşme Kontrol Genel 
Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 32 nci madde 
okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 33'ü okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Verici, Verici - Alıcı veya Alıcı Telsiz Cihazları
nın Başkalarına Satışı veya Devri : 

MADDE 33. — Ruhsatlı verici, verici - alıcı veya 
30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı 
cihazlarının herhangi bir şekilde başkalarına satışı 
veya devri Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdür
lüğünün iznine ve ilgili ruhsatnamelerin değiştirilmesi 
şartına bağlıdır. 
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Ruhsatname değişikliği, tarifesinde yazılı harca 
tabiîdir. 

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

HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, redaksi
yon bakımından bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HALİL EVLİYA — Bundan önceki bölümde, 

«Bölüm - 5» diye geçti. Şimdi 'burada, «Altıncı Bö
lüm» deniyor, yani «'Bölüm - 6» dememiz kanunun 
tenazuru bakımından ters düşüyor. Şimdi, Sayın Pa-
mak bir evvelki bölümü okurken, «Bölüm - 5» diye 
okudu. «'Bölüm - 5» mi, «Beşinci Bölüm» mü ona 
bir karar verelim efendim. 

BAŞKAN — Onu Komisyondan rica ediyorum 
Sayın Evliya. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, «Be
şinci Bölüm» başlıktır, burada da «Altıncı Bölüm» 
başlıktır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bizim elimizdeki metin
den, «Bölüm - 5» diye, Sayın Evliya'nın takip ettiği 
şekilde okundu. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — 'Sayın Başkan, Ada
let Komisyonunun bölümleri «Bölüm - 5» olarak 
yazılmış olabilir. Bizim bölümlerimiz doğrudan doğ
ruya Dördüncü Bölüm, Beşinci Bölüm, Altıncı Bö
lüm olarak yazılmıştır. Onda ısrar ediyorum. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, o zaman 
biraz evvelki başlığın da, «Beşinci Bölüm» şeklinde 
değiştirilmesi gerekiyor. 

Arz ederim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE — Diğer iki komisyonun, Ada

let ve Millî Savunma Komisyonlarında, «Bölüm - 1, 
Bölüm - 2, Bölüm - 3, Bölüm - 4» diye geçiyor, hal
buki Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu metninde, «Birinci Bölüm, 
İkinci Bölüm, Üçüncü Bölüm, Dördüncü Bölüm» di
ye yazılmıştır, değişikliğe mahal yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bilge şundan neşet 
ediyor : Tasarının 30 uncu maddesi, Adalet Komis
yonundan alınmıştır. Bu itibarla, biz onun başlığını 
da okurken, bölümün başlığını, onun üzerindeki baş
lığı okumuş bulunuyoruz. 

NECİP BİLGE — Burada yazılı olan, «Beşinci 
Bölüm» diye yazılı 30 uncu maddenin başlığı. O za
man yanlış okunmuştur. 

BAŞKAN — Evet, yanlış okunmuştur, onu ifade 
etmek istiyorum ben de. Bu itibarla, onun düzeltil
mesi için tekrar bu maddeyi müzakere etmek veya
hut hiç olmazsa o bölüm başlığını müzakere etmek 
durumundayız. 

Değerli üyeler; 36 ncı sayfada, «Bölüm - 5» ola
rak gösterilmiş olan 30 uncu madde üzerindeki «Bö
lüm - 5»in «Beşinci Bölüm» olarak tashihi gerek
mektedir. Bu itibarla, bu bölüm başlığının değiştiril
mesi hususunda tekriri müzakere gerekiyor, oyunuza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Bölüm - 5» in, «Beşinci Bölüm» olarak değişti
rilmesi hususunu oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Beşinci Bölüm» şeklinde 30 uncu maddenin üze
rine eklenecektir. 

33 üncü madde üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 33 üncü maddeyi okunduğu şekliyle 
oyunuza sunuyorum : Ka'bul edenler... Kabul etme
yenler... 33 üncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 34 buyurun efendim. 
Harçlar : 
MADDE 34. — Bu Kanunda yer alan Harçlar ile 

ilgili işlemler Harçlar Kanunu hükümlerine tabidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üyemiz?.. Yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 35 buyurun efendim. 
Telsiz Cihazlarının İmal - İthal ve Montajında 

Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 3'5. — Her türlü telsiz verici, alıcı ve 
verici - alıcı cihazları ithal ve imal edenler; Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve 
Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünce 
Müştereken belirlenen standartlara uymakla yüküm
lüdürler. 
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Bunlar ithal veya İmal ettikleri veya edecekleri ci
hazların tanımları için gerekli her türlü teknik nite
lik ve bilgileri, kullanma izahnamelerini ve mon
taj şemalarını ithal veya imalat yapılmadan önce ve 
yapıldığında, ayrıca model değişikliği veya cihaz üze
rinde tadilat yapılması halinde her defa, bu cihaz
ların miktarı ile kimlere satıldığını da her takvim 
yılının üçer aylık dönemleri itibariyle dörder nüsha 
listeler halinde Millî Haberleşme Kontrol Genel Mü
dürlüğüne vermeğe mecburdurlar. 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve her türlü 
verici, verici - alıcı ve 30 uncu maddenin (b) bendin
de belirtilen alıcı cihazları alıp satan kuruluş ve ki
şiler de, satın aldıkları ve sattıkları cihazları hangi ta
rihte nereden ve kimden ne miktar satın aldıklarını 
ve bunları kime ve ne miktar sattıklarını Millî Ha-, 
•berleşme Kontrol Genel Müdürlüğüne her takvim 
yılının üçer aylık dönemlerinde dörder nüsha liste
ler halinde bildirmeye ve sattıkları her cihazın tek
nik vasıflarını belirten bilgi formları ile. şemalarını 
cihazı satın alanlara vermeye mecburdurlar. 

Türk 'Silahlı Kuvvetleri, MÎT Müsteşarlığı ve Em
niyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan özel amaçlı 
cihazların imal ve ithali ile gerçek kişiler tarafından 
zatî eşya olarak getirilen 30 uncu maddenin (a) ben
dindeki alıcı cihazlar ithali bu madde hükmü dışın
dadır., 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyeni 
sayın üyemiz?.. Yoiktur. 

Komisyonun ilave edeceği başlka bir husus?.. 
Yoiktur. 

35 inci maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler... Madde tka'bui edilmiş
tik.. 

Madde 316 ıbuyurun efendim.ı 
ıBmniyet ve Muhafaza Tedbirleri : 
MADDE 36. — Telsiz işleten kamu kuruluşları 

ile gerçek ve tüzel Idşiler tesislerin ya!kıın emniyetini 
ısağiamaiktan ve cihazların muhafazasından, bu tesis
ler üzerinde gizlilik dereceli haberleşmeyii yapanlar 
her türlü emniyet tedbirlerini almaktan sorumludur. 

ıBAŞKAıN —• Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemıiz?.. Yoiktur, 

fKoımıisyonun ilave edeceği bir husus?.. Yoiktur. 
36 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
'Madde 37 'buyurun efendim. 
Yasak Bölgelerde Yabancı Uyrukluların Kullana

cakları Telsiz Cihazları : 

MADDE 37. — Yasak bölgelerde bulunmalarına 
müsaade edilen yabancı uyruklulara verici, verici-ah -
cı ve 30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen alıcı 
cihazlar için ruhsat verilmesi Genelkurmay Başkan
lığının müsaadesine ıbağlıdır. Ruhsat verilen bu gi'b'i 
Ikiişilenin hüviyetleri 'ile cihazlarının nitelikleri Millî 
Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünce Genel
kurmay Başlkanüğına ve İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almalk isteyen 
sayın üyemiz?.. Yoiktur. 

37 nci maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 37 nci madde ıkabul 
edilmiş tir. 

ıMadde 38 buyurun efendim. 
(Ceza Hükümleri : 
MADDE 38. — Aşağıda belirtilen fiiller başka 

'bir suçu oluştursa bile ayrıca 'bunlardan : 
a) 120, nci ve ,21 inci maddelere göre gerekli ruh

satı almalksızın verici veya verici-alıcı telsiz tesisi 'ku
ranlar ıbir yıldian üç yıla 'kadar hapis cezasına ve te
sislerin müsaderesine; bu fiilleri dış veya iç güvenli
ğin söz ıkoınusu olduğu olağanüstü hallerde, sıkıyöne
tim süresince veya savaşta işledikleri taikdkde beş 
yıldan on yıla ikadar ağır hapis cezasına ve tesislerin 
müsaderesine; 

ıb) 22 nci maddeye göre gerelkli izni almalksızın 
sabit telsiz teslislerinin yer, teiknik özellik veya işletime 
tipini değiştirenler beş bin liradan on beş bin liraya 
ikadar ağır para cezasına; 

c) 33 üncü maddede öngörülen ıkuHanma iznini 
almaksızın telsiz tesisatını çalıştıranlar ıbeş »bin lira
dan onbeş fam liraya ikadar ağır para cezasına; 

id) İ26 ncı maddede 'belirtildiği şekilde telsiz alıcı, 
verici, verici-alıcı cihazlarının çalıştırılmasının durdu
rulmasına veya ikısıtlantmasına ilişkin Millî Haberleş
me Kontrol Genel Müdürlüğünün duyurusuna uyma
yan verici veya verici-alıcı cihazı işletenler beş yıl
dan on yıla İkadar ağır (hapis cezasına; 

'Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğünün 
duyurusuna rağmen cihazlarını çalıştırmaya devam 
eden sorumlulardan Ikendilerine yapılan yazılı ika
za uymayan cihaz işleticiler, yukarıdaki fıikrada be
lirtilen cezanın bir misli fazla ağır hapis cezasına ve 
cihazların müsaderesine, 

e) '28 inci madde hükmüne göre Millî Haber
leşme Kontrol Genel Müdürlüğünün uyarısına rağ
men belirtilen sürede gerekl tedbirleri almayanlar 
on 'beş günden üç aya İkadar 'hapis veya üç bin lira
dan onbeş bin liraya İkadar ağır para cezasına; 

— 186 



Danışma Meclisi B : 108 21 : 6 . 1982 O : 2 

if) 30 uncu maddenin (b) bendinde yazılı telsiz I 
alıcı cihazlarının ruhsat almadan bulunduranlar on I 
'bin liradan otuz 'bin liraya kadar ağır para cezasına; I 

Dış veya iç güvenliğin söz konusu olduğu olağan- I 
üstü hallerde, sıkıyönetim süresince veya savaş za- I 
ananında bu fiili işleyenler altı aydan iki yıla kadar I 
hapis cezasına; I 

130 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alı- I 
cı cihazlarının başlka yere naiklinde veya kaydının 
kapatılmasında 33 üncü madde hükümlerine uyma- I 
yanlar üç hin liradan on bin liraya kadar ağır para I 
cezasına; I 

h) 34 üncü madde hükmüne göre Millî Haberleş- I 
me Kontrol Genel 'Müdürlüğünden izin almadan tel
siz verici veya verioi-alıcı cihazlarını alan, satan veya I 
devreden ve devralanlar bir yıldan üç yıla kadar ha- I 
pis cezasına ve cihazların müsaderesine; I 

30 uncu maddenin (b) 'bendinde belirtilen telsiz I 
alıcı cihazlarını izin almadan alan ve satan veya dev- I 
reden ve devralanlar onbin liradan otuz hin liraya ka- I 
dar ağır para cezasına ve cihazların müsaderesine; I 

(Yukarıdaki fiilleri dış veya iç güvenliğin söz ko- I 
nusu olduğu olağanüstü hallerde, sıkıyönetim süre- I 
since veya savaşta işleyenler yukarıdaki fıkralarda ya- I 
zıh cezaların hir misli fazla hapis veya ağır para ce- I 
zasına ve cihazların müsaderesine; I 

i) 36 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen I 
mecburiyetlere uymayan her türlü alıcı, verici, veri- I 
ci - alıcı telsiz cihazı ithal veya imal edenler iki ay- I 
dan altı 'aya kadar hapis ve üç hin liradan on bin li- I 
raya kadar ağır para cezasına, 316 ncı maddenin üçün
cü fıkrası hükümlerine uymayanlar üç bin liradan I 
on bin liraya kadar ağır para cezasına; 

j) 37 nci maddeye göre telsiz tesislerinin yakın 
emniyetinin sağlanması ve muhafazası ile gizlilik de- I 
reçeli haberleşme konularında gerekli emniyet ted- I 
'birlerini 'almayanlar altı aydan üç yıla kadar hapis 
ve üç hin liradan on hin liraya kadar ağır para ce- I 
zasına; I 

IMialhkûm edilir. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen gerekli tashihatı 

işaret ediniz. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sa
yın Pamak okurlarken hazı kısımları düzelttiler; ben I 
düzeltilmeyen kısımları tekrar arz etmek istiyorum. I 

Madde 38, (a) paragrafı «19 uncu ve 20 nci mad
delere» olacak, | 
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(b) paragrafı «21 'inci maddeye»; olacak, 
(c) paragrafı «22 nci maddede öngörülen» diye 

başlayacak, 
(d) paragrafı «25 inci maddede belirtildiği»! diye 

devam edecek, 
(e) paragrafı «27 nci madde hükmüne» diye de

vam edecek, 
(f) paragrafını düzelterek okudular; «30 uncu 

maddenin (b) hendinde», 
ı(f) paragrafının üçüncü 'bendi yine «30 uncu mad

denin (b) bendinde» diye devam edecek, 
Üçüncü satırdaki «33 üncü madde») ifadesi «32 

nci madde» olacak, 
(h) hendinde «34 üncü madde» diye başlayan kı

sım «33 üncü madde hükmüne göre»ı olacak, 
İkinci paragraftaki «31 inci madde» ifadesi «30 

unou madde» olacak, 
(i) 'bendinde «36 ncı madde»! ifadesi «35 inci mad

de» olacak, 

49 uncu sayfada yine bu bende ait «36 ncı mad
denin üçüncü fıkrası»! (ibaresi «35 inci maddenin 
üçüncü fıkrası»ı olacak, 

(j) ibendinde «37 noi maddeye göre» diye başla
yan birinci cümle «36 ncı maddeye göre»\ diye baş
layacak. 

Hepsi bundan 'ibaret. Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Fırat. 
Başha bir iilalve var mı efendim?.. 
Sayın Tosyalı buyurunuz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, 47 
nci sayfanın alttan yedinci satırında «... yukarıdaki 
fıkralarda...»ı yazılmış, o «... yukarıdaki bentlerde...» 
olacak efendim. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sa
yın Tosyalının okudukları, «... yukarıdaki fıkralar
da yazılı cezalar...»ı yalnız (h) bendini ilgilendirir; 
öbür bentlere ait değildir, dolayısıyla yerindedir, 
«fıkra» olarak kalması gerekir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurunuz Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Hükümet
ten bir sualim var efendim. 

Görev maddesinin (k) fıkrasında aynen şöyle de-
n'iîyor. «Bu Kanunda yer 'alan diğer görevleri yürüt-
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mek ve mevcut hükümlerine uymayanlar hakkında 
suç duyurusu dahil her türlü teknik ve idarî işlemi 
yapmak,»ı 

Biz hep cezaları koyuyoruz buraya. Oysa meri 
kanunlarda; Su Ürünleri Kanununda, Ziraî Mücade
le Kanununda, Orman Kanununda ve Mahallî İdare
ler Kanunumda, suç duyurusu yapan memurlar tadat 
edilir. Buradla bütün Genel Müdürlük mü suç duyu
rusu, zabıt varakası tanzim edecek, yoksa özel me
mur mu zabıt 'varakası tanzim edecek, suç duyurusu 
yapacak? Kanunda bu husus açıklanmamıştır; var 
mıdır yok mudur öğrenmiek istiyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cevabınızı rica ediyorum1. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY

SAN — Suç duyurusunu her halde Genel Müdürlük 
yapacak efendim. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Hangi kademede
ki memurlar efendim, onu soruyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY
SAN — Genel Müdürün kendisi efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç, buyurunuz efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, aynı madde

nin (e) bendinde ve alttan üçüncü satırda, «... on beş 
güriden üç aya kadar hapis veya üç bin İradan on-
beş bin liraya (kadar ağır para cezasına;»1 deniliyor. 

iBazi: bentlerde şu kadar hapis ve şu kadar para 
cezası diye kesin hüküm var, oysa burada «veya» de
niliyor. Eğer bu «veya»ı ise bu üç ıbin llira feride 
çok komik blir ra'karn olacaktır; «ve»i ise olabilir; 
ama «veya» ise bence çok komik bir rakam olur. Bu 
ıkonüda ne buyururlar, Hükümet ve Komisyondan 
bilgi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon adına buyurunuz Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bu
radaki bu ceza maddesindeki bahis mevzuu husus, 
enterferansltır. Enterferans; 'herhangi bir cihazın iyi 
bakılmaması nedeniyle diğer cihazları tedirgin etmek, 
onların (konuşmalarını bir noktada gürültülemek ve 
engellemek anlamına gelir. Dolayısıyla bu, bilhassa 
yapılmış bir şey olmayabilir ve büyük bir suç teşkil 
etmeyebilir. Onun için cezası da ona göre hafif tu
tulmuştur. Bir ihmal neticesli frekans kaymasından 
mütevellit veya cihazın herhangi bir çıikış katındaki 

arızadan mütevellit enterferans meydana gelmiştir, 
Bunun bir an önce düzeltilmesi mevzubahistir; yoksa 
kasıtla yapılan bir şey düşünülmemiştir, onun için 
cezası 'da hafif tutulmuştur; 'ama bir tahkikat netice
sinde eğer bu bilerek yapılmuş 'bir şey olursa zaten 
i'kinci halde tekrar artması mevzuu bahistir. 

Bu yayın kontrolü demek, mlevzii veya Türkiye 
genelinde yayınların kısıtlanması demekltir. Buna uy-
ımayaniar cihaz sahipleridir, 'işletenler değil, cihazın 
sahipleridir, emri o vermiştik, akısi hallide cihazını !ka-
pattıracaktır. Yoksa operatörün yaptığı bir hatadan 
dolayı operatör değil, doğrudan doğruya mal1 sahip
leri burada yükümlüdür. Telsiz yayın kontroluna ge
çildiği anda, telsiz 'sahipleri Genelkurmayın emri ge
reğince derhal telsizlerini kapattırmaları gerekir o 
mıntıkada, nerede bdirlenmişse. Durum bundan iba
ret. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, meslektaş durumunda olan üyelerimizin bildiği 
gibi, bu bent hâkime takdir yetkisi vermektedir. İş
lenen fiilin mahiyetine, ağırlığına ve şartlarına göre 
hâkim ya hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmeder duru
ma göre veya ağır para cezasına hükmeder. Bu tak
dir yetkisi vermek için kaleme alınmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim, 
Sayın Çakmakçı. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — (D) Bendinde; «.,. veri
ci - alıcı cihaz işletenler...» veya «... ikaza uymayan 
dihaz işleticiler...»! diye tabirler var. İşleticiler mi, iş
letenler mi iyi tarif etmek lazım gibi geliyor bana. 
Kurulmuş olan bir teşkilat içinde telsizi kullanan 
operatör müdür, kastedilen, yoksa işleten mi? Bunu 
'kati belirlemek lazımdır gibi geliyor bana? 

BAŞKAN — Evet. Kornisyan? 
BAYINDIRLIK; ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — İşletenler. Şimdi 
efendim, madde şöyledir: «25 inci maddede belirtil
diği şekilde telsiz ailıcı, verici ve verici - alıcı cihaz
larının çalıştırılmasının durdurulmasına veya kısıt
lanmasına ilişkin Millî Haberleşme Kontrol Genel 
Müdürlüğünün duyurusuna uymayan verici veya alıcı 
Cihazı işletenler beş yıldan on yıla kadar ağır hapis 
cezasına;» Bu şudur efendim, telsiz yayın kontrolü 
mevzubahistir bu maddede; maddenin aslında, yani 
25 linçi maddede. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Çakmakçı. 
ZEKt ÇAKMAKÇI — Tam tatmin olmadım, bir 

cezai mesuliyetin kime ait olduğunun belirlenmesi 
lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, madde metninde cezaî 
mesuliyetin ikime ait olduğunun belirlenmesi lazım 
diyor Sayın Çakmakçı? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Şimdi Sayın Baş
kanım; buradaki esas maddeyi Ibir kere okumakta 
ben fayda görüyorum. Bu madde (TYK) ile iUgili-
•dir 25 inci madde. Madde şöyle demektedir : «'Millî 
Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü, Genelkur
may Başkanlığının talebi üzerine Telsiz Yayın Kont
rolünü '(TYK) uygular. Bu uygulama beli tesis ve 
bölge için olabileceği gibi, 'bütün ülke İçin de olabi
lir.» Mal sahibi operatörüne gerekli emri verecektir. 
Esas olan mal sahibinin telsizcisine gerekli emri -ver-
mesi ve onu durdurmasıdır. Ancak kasıt unsuru ope
ratörde görülürse M, bu bir tahkikat neticesi mey
dana çıkacaktır, yani mal sahibi gerekeni yapmış; 
ama operatör kötü niyetiyle bunu işletmiş. O zaman 
herhalde bu hâkim takdirine kalacak bir şeydir. 

Ancak, burada maddenin aslında Komisyonumu
zun ve Hükümetin öngördüğü mesul kişi, telsiz ruh
satını alan kişidir. Operatörler işletme ruhsatname
sine haiz kişilerdir, telsiz sahibinin emrinde sayılır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, «işleten» ta

biri hukukta genel bir tabirdir. Bar işletenler, lokan
ta işletenler, otel işletenler, telsiz işletenler. Telsizin 
(işletilmesiyle iktisadî fayda elde edenler. Sayın Ko
misyon Sözcüsü bir aralık «mal sahibi» taJbirini kul
landı, zapta öyle geçti. Komisyonun «işletenden»ı ka
sıt, telsizin kullanılmasından iktisadem nemalanan 
kimsedir. Yani, telsizli 'bilfiil kullanana emir ve tali
mat veren kimsedir. Yoksa telsizle oynayan, telsizi 
bilfiil işleten memur veya operatör değildir. Telsizin 
işitilmesinden yararlanan müessese veya kimsedir. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN ISIRRI (KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 

Efendim, bu telsiz kanunu gelecek dendiği zaman, 
Türkiye'de telsiz üzerinde bir serbestinin getirilece
ği inancı bende vardı; çünkü dış ülkelerde duyuyo

ruz, çocuklar bile aralarında birbirleriyle rahatça tel
sizlerle konuşabiliyor diyorlardı. Biz, bu sıkıntının 
izale edileceği inanandaydık; fakat önümüze gelen 
Telsiz Kanununda öyle gördük ki, dehşetli bir hava 
içerisine giriyoruz. 

Madde geçmiş bulunuyor; ama cezalar sebebiyle 
işin ne kadar çelişkili olduğundan bahsetmek lü
zumunu hissediyorum. Benim Fransa'dan yeğenim 
gelmişti telsiz cihazı varmış, orada arkadaşlarıyla 
görüşüyorlarmış, gümrükte ellerinden almışlar, Tür
kiye'ye giremez demişler. Fransa bunu gerçekleştire
biliyor, ingiltere'de var, Amerika'da vaı vesaire. Bi
zim yıllar sonra, eski telsiz kanunundan daha ağır 
hükümlerle bu meseleyi çözümlememiz çok tuhaf 
geliyor bana. 

Şimdi bakınız 31 inci maddenin başlığı: «Alıcı Ci
hazı Kullananların ve 'Bulunduranların Ruhsat Al
ma Mecburiyeti.» 3H inci maddede biz Türk vatan
daşı olarak mecburuz. ıNiye mecburuz? Gerekçesini 
okuyoruz, çünkü bunun muhasebesi yapılacakmış, 
harcı alınacakmış. 22 nci maddenin gerekçesinde hü
kümet diyor ki: «Gerek mevcut alıcıların muhase
besinin tutulabilmesi..» Şimdi, biz bunun muhasebe
si tutulacak diye ileride 6 aylık, 8 aylık, 5 yıllık, 10 
yıllık cezalara gireceğiz şimdi okuduğumuz madde 
sebebiyle. 

Bakınız biz niçin ruhsat alıyoruz efendim: «Ge
rek mevcut alıcıların muhasebesinin tutulabilmesi ve 
gerekse bunlardan ücret alınabilmesini sağlamak ama
cıyla..» Sanki biz harçlar kanunu yapıyoruz bura
da. Onunla alakamız yok, o ayrı bir konu, ayrı ka
nunlarla çözümlenir, «...sağlamak amacıyla her alıcı 
cihaz için ayrı ruhsat alınması mecburiyeti konmuş
tur. Bu maddeye göre radyo ve televizyon alıcıları 
için ilgili teşkilattan, -diğer alıcılar için ise, Millî Ha
berleşme IKontrol Genel Müdürlüğünden ruhsat alı
nacaktır. Yurdumuza geçici olarak veya turist ola
rak gelenlerin beraberlerinde veya taşıtlarında bulu
nan, pasaportlarına kayıtlı alıcıları ise, bu işlemin 
dışında tutulmuş ve üsrete tabi olmaması öngörül
müştür.» Yani bunlar ruhsat almayacaklar, 31 inci 
maddemiz öyle diyor. 

Şimdi, biz Türk vatandaşı olarak ruhsat alaca
ğız; ama bu konuda madde şöyle diyor: «Türkiye' 
ye turist olarak veya geçici görevle gelen yabancı
larla, yurt dışında ikamet eden ve geçici olarak yurda 
dönen vatandaşların beraberinde getirilen veya taşıt
larda monte edilmiş bulunan ve geri götürülmek üze
re pasaportlarına kaydedilmiş olan 30 uncu maddede 
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belirtilen alıcılar ruhsat ve harca tabi değildir.» ya
ni, bir yabancı turist olarak gelecek Türkiye'de do
laşacak, benim ülkemde, o ruhsat almayacak, ne ka
dar kalacağı belli değil, bir ay mı kalacak, beş ay 
mı, altı ay mı belli değil, turiste hürmet var ya, pa
saportunda yazılı diye ona ben güveniyorsam, biz 
kendi 'Milletimize ve vatandaşımıza niye güvenmi
yoruz benim hiç aklım ermiyor. Bunun gerçekten iza
hı lazım. 

Şimdi efendim, bunun daha ötesinde, bunlar bir
takım idarî tedbirler, idarî tedbirlere karşı işlenmiş 
suçlar bunlar. Danışma Meclisinde bir zamandan 
beri neyi ele almışsak 10 yıl ceza olsun, hayır 15 yıl 
olsun, hayır 20 yıl olsun efendim. Çay (Kanununa 
aykırı hareket eden şu kadar versin; 5 bin versin, 
hayır, 10 bin versin efendim.. Benim buna hiç aklım 
ermiyor. 

Şimdi, Hükümetin teklifinde iki tane hapis ce
zası var; bir aydan altı aya kadar, bir, tekrar (c) ben
dinde bir aydan altı aya kadar, iki. (Bunun dışında 
hiçbir ceza yok efendim. Hükümet, ihtiyaç gören, 
ihtiyaç duyan bu telsizlere karşı birtakım tedbirler 
alması gerektiğine inanan ve benim inancıma göre 
bugünkü modern tedbirlere' katiyen uygun düşme
yen bu tedbirlere karşı Hükümetimiz yine bir ted
bir almak istemiş, tutmuş, vermiş olduğu hapis ce
zası iki yerde bir aydan altı aya kadar. 

Şimdi bizim komisyonlarımız bunun karşılığın
da ne yapmışlar? 3'8 inci maddenin (a) bendi, 19 un
cu ve 20 nci maddeye aykırı hareket edersek beş yıl
dan on yıla kadar.. Yani çok affedersiniz, hani adam 
git demiş, şuradan tokat at, ya sen demiş dayak ye
memişsin ya sayı saymayı bilmiyorsun. Yani, affe
dersiniz, bizim durumumuz da şimdi buna benzer; 
beş yıldan on yıla kadar.. Yine (d) bendinde beş yıl
dan on yıla kadar hapis cezası ve (d) bendinin ikin
ci fıkrası; «(Eğer şu hallerde olursa cezalar bir misli 
fazla olarak artırılır» diyor. iNe olacak?.. «On yıl
dan yirmi yıla kadar» Yine ı(e) bendinde onbeş gün
den üç aya kadar, (f) bendi altı aydan iki yıla kadar, 
(h) bendi bir yıldan üç yıla kadar. Efendim, yine 30 
uncu maddenin (b) bendinde olanlar «Falan, falan 
fıkralarda yazılı cezalar bir misli fazla hapis veya 
ağır para cezası..» Neymiş bu?.. Biz telsiz alıcı ciha
zını vesaireyi kullanmışız yani. Yine (j) bendi altı 
aydan üç yıla kadar, Efendim, bu nasıl bir hapis ce
zası bunlar?.. Adam mı öldürülüyor, ne oluyor?.. Ya
ni, yanlışlıkla yarın bir şey yaparsak, ben inanınız 

bundan sonra telsiz cihazını elime dokundurmaya
cağım. Korkuyorum, korkacağım da. Müsaade bu-
yururlursa bunların üzerinde biraz daha durup, ti
tizlikle Hükümetin ihtiyaç olarak hissettiği teklifte 
hiç olmazsa paralel olacak bir hale getirilmesini öne
ririm. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — 'Sayın (Başkan, değerli arka

daşlar; 

Sayın Kırcalı'nın konuştuklarını ilgiyle izledim 
ve bana öyle bir fikir geldi ki, sanki Sayın Kırcalı 
bizimle birlikte 12 Eylül öncesini yaşamamış gibi. 

12 Eylül öncesini hep beraber yaşadık. Yakala
nan yeraltı silahlarının yanında telsizleri gördük ve 
telsizlerle Türkiye'nin temeline dinamit konulacak 
hareketlerin birleştirilmesini, bir araya getirilmesini 
ve bu konuda anarşik olaylara hizmet edilmesini gör
dük. Bugün maddelere bu derece ağır hükümler ge
tiren Komisyona huzurunuzda teşekkür etmeyi borç 
bilirim. 

• Gerçekten bugün, ateşli bir silahtan daha çok teh
likelidir telsiz. Hele hudut bölgelerinde, sınır bölge
lerinde bir telsiz aleti, 12 Eylül öncekinde memle
kete hâkim olan terör odaklarının elinde kullanılı
yorsa, memleketin selametine de, güvenliğine de, 
herşeyine de indirilmiş muazzam bir darbe idi. Onun 
için, maddenin bu şekilde getirilmesinde büyük isa
bet vardır. Hatta ben bir önerge verdim; (Belki 
önergelere sıra geldiği zaman okunacaktır) verilen bu 
cezaların tecil edilmemesini ve paraya çevrilmemesi-
ni de öneriyorum. Çünkü cezada caydırıcılık prensi
bi vardır. Eğer bir cezanın tecil edilmeyeceği, paraya 
çevrilmeyeceği anlaşılırsa o suç işlenmekten kaçını
lır. 

647 sayılı Cezaların İnfazına ilişkin bir yasamız 
var ve Türk Ceza (Kanununda bir tecil müessesesi 
var; bir yıla kadar olan mahkûmiyetler paraya çev
riliyor ve de tecil ediliyor. Doğu bölgesinde telsiz 
kullanan, imal eden ve memleketin yüksek memfaat-
lerine aykırı davranışlarla yurt dışına, her yere anın
da bildiren, bu suçu işleyen kişinin cezasını hafifle
teceğiz, ondan sonra 647 sayılı Kanuna göre paraya 
çevireceğiz, arkasından da tecil edeceğiz. Olmaz böy
le şey. Bir cezanın müessiriyeti, ona mahkûm olan 
kişinin, bundan kurtuluş yoktur fikrine sahip olması
na bağlıdır. Aksi halde, nasıl olsa paraya çevrilir, o 
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da tecil olunur dedikten sonra bunun hiçbir faydası 
kalmaz. 

Bunu huzurunuzda huzuru kalple ifade ediyorum 
ve tekrar tekrar Komisyona huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. 

(Bunu vurguladıktan sonra, bir de değerli arkada
şımız Tosyalı bir bent Ve fıkra tartışması açtı ya da 
konuştu bu konuda. Gerçekten Sayın Tosyalı söy
lediğinde sonuna kadar haklı. Sayın Fırat'ın verdiği 
cevap beni tatmin etmedi. O cevap şöyleydi ya da 
Tosyalı'nın itirazı şöyleydi: Efendim, (h) bendinden 
sonra aşağıdan yukarı gelince ikinci satırbaşı olan 
«Yukarıda yazılı fiilleri dış veya iç güvenliğin söz ko
nusu olduğu olağanüstü hallerde sıkıyönetim süre
since veya savaşta işleyenler yukarıdaki fıkralarda 
yazılı cezaların....» 

Burada fıkra değil arkadaşlar. Daha evvel de bu 
Mecliste tartışması yapıldı. Dış uygulamayı da, Türk 
hukuk lügatini da ortaya koyduk ve aydınlığa ka
vuşturduk. Hatta sıcağı sıcağına bugün bizim Ko
misyonumuzda yine bu konu tartışıldı. İBir kanun 
var, belki sayfalar teşkil eden bir kanun, bu tümü; 
kanun içerisinde bölümler var, bölümler içinde kı
sımlar var, kısımlar içerisinde madde var, <Büyük-
ten küçüğe geliyorum) madde içerisinde fıkra var, 
fıkra içerisinde bent var, bent içerisinde cümle var. 
Burada görülüyor ki, fıkradan sonra Ch) bendi ve 
bentler devam ediyor, Sayın Tosyalı'nın belirttiği 
hatadan sonra (i) bendi yine var. Burada satırbaşı 
edilmiş olması da fıkra niteliğini kazandırmaz. Çün
kü bentler devam ediyor, o da (i) bendi oluyor. 

Bu konuda verilmiş bir önerge yek, üzgünüm, 
Tosyalı'ya sordum; fakat Yüksek Komisyon bunu 
tekabbül ederse gerçekten bir hatayı düzeltmiş olu
ruz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, bir cevap arz etmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın (Baş

kan, sayın üyeler; 
Her konuyu getirip 12 (Eylül'e bağlamak son de

rece bizi ciddî hatalara doğru götürür inancındayım 
ben. iMeseleleri oluş şekilleri içerisinde incelemek ge
rekir. Yani, şimdi ben unuttum da, bizim Sayın Baş
bakanımızın Başkanlığı altında, şurada imzaları bu
lunan Hükümetin tamamıda mı 112 Eylül'ü unuttu?.. 

— 191 

21 : 6 . 1982 O : 2 

Onların tekliflerini ben biraz evvel size söyledim. En 
çok <4Bir aydan altı aya kadar» teklifte bulunmuşlar. 
12 Eylül'den evvelini onlarda mı unuttular?.. 

Hiçbirimiz unutmadık 12 Eylül'den evveli; fakat 
bir ülkenin bütününde düzen sağlamak gerekir. Siz 
çürük bir kaba koymuşsunuz sıvınızı; her noktasın
dan patlar, ne kadar tıkanırsa tıkansın patlar. 

Biz bugün ülkenin bütününde düzen sağlarken 
telsiz cihazlarının arkasına sığınmak hiçbir şey sağ
lamaz bize. Lüzumu yoktur çünkü. Biz, ülkemizde
ki düzeni öyle hale getireceğiz ki, o telsiz cihazları 
artık bize etki edemeyecek. Biz eğer bu ağır hüküm
leri 1'2 Eylül'den önce de koymuş olsaydık, 10 sene
ler, 20 seneler, onlar da etki etmeyecekti; çünkü et
ki etmesini mümkün kılacak bir ortam yoktu. Ortam, 
onun gelişmesine müsait idi. !Biz, işte o ortamdan şi
kâyetçiyiz. Yoksa telsiz Kanunlarının şu veya bu 
ağır cezalarından değil. Onun için Sayın Gökçe affet
sinler, 12 Eylül'le hiç alakası yok. Bilakis eğer ala
ka kurmak istiyorsak, biz, bu cezaları değil, kontrolü 
rahatça sağlayabileceğimiz için bu kadar ağır cezalar 
vermeye gerek olmadığı istikametinde yürümeliyiz. 
Aksi takdirde, biraz evvel söylediğim gibi, bu mede
ni, uygar araçlardan biz yararlananlayız. Maksat, şu 
Telsiz Kanunlarıyla vesaireyle getirilmek istenen 
şey, bu uygar araçlardan yararlanmak, ülkeyi aydın
lığa doğru götürmektir. Yoksa onların üzerine tah
ditler, tehditler koyarak elimizi ateşlere dokunur gi
bi çekmek değildir. 

Çok istirham edeceğim, bu ağır bükümleri kal
dırsınlar. Hatta (Kanunu daha ferah hale getirsinler, 
onu gözönünde tutsunlar. 

Benim tekrarım bundan ibarettir. Özür dilerim, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Kırcalı. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Huzurunuzda tartışma konusu edilen Telsiz Ka

nunu muhakkak ki, çok büyük yenilikler getirmek
te ve Türk telsizciliğinde büyük aşamalar kaydetmek
tedir. 

Şimdi, isterseniz burada bu Kanunun bütünlüğü 
içerisinde şöyle bir değerlendirme yapalım beraberce. 

Evvela bu İKanun bize ne getiriyor?.. 
Tasarımızın 19 ncu maddesi amatör telsizcilik

ten bahseder. Yani, önceden 3222 sayılı Telsiz Ka-
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nunuyla halen yürürlükte bulunan Telsiz Kanunuy
la, men edilmiş olan ve orada yer almayan bir husus 
Tasarımızda yer almıştır ve amatör telsizciliğe 19 
uncu maddeyle yer verilmiştir, izin verilmiştir. 

Gene Tasarımızın 20 nci maddesinde, telsiz veri
ci ve verici-alıcı tesisi kurma ruhsatı verilen kamu 
kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler kullanacakları ci
haz için tarifesine göre gerekli harcı ödeyerek telsiz 
kullanma ruhsatı almak hakkına kavuşmaktadırlar. 
Yani burada, kamu kuruluşlarıyla birlikte ticari ve 
sınaî müesseseler ve gene telsiz ihtiyacı olan diğer ku
ruluşlar telsiz kullanmak hakkını haizdirler. Tek şar
tı nedir?.. Önceden izin almak ve gerekli harcı öde
mek. 

Gene 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasında der ki: 
Yabancı devletler tarafından verilmiş ruhsatnameye 
haiz kara, deniz ve hava taşıtlarındaki telsiz tesisle
ri Milletlerarası Telekomünikasyon Antlaşması ve 
buna bağlı tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
gene IMillî (Haberleşme IKontrol Genek Müdürlüğün
ce denetlenmek kaydıyla Türkiye'de ,telsiz kullana
bilecekler. Yani bunlar: Yabancı ticaret gemileri, 
yabancı yatlar, yabancı kotralar ve yabancı TIR'lar. 
Bunların hepsi bu haktan yararlanarak Türkiye'de 
telsiz kullnmak hakkına kavuşmaktadırlar. 

Gene bunun yanında 28 inci maddemiz var. 28 
inci maddede de kıyı telsiz istasyonlarından bahse
der. Deniz taşıtlarını kara ile anında haberleşmesini 
sağlayacak olan sahil telsiz istasyonlarını kurma ve 
işletme yetkisi PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
verilmektedir. Yani, PTT İşletme Genel Müdürlü
ğünce kurulacak tesisler gene burada haberleşmeyi 
sağlayacaktır. 

Gene 29 uncu maddede, hava ve deniz taşıtları
nın telsiz haberleşmesini almaktadır ve burada hava 
ve deniz taşıtlarının da Türkiye'de telsiz kullanabil
mesine izin verilmektedir. 

Yalnız, Tasarımız hazırlanırken önceden mem
leketimizde kullanılması mümkün olmayan alanlar
da telsiz kullanılması izni verilirken tek şey düşünül
müştün: İzin verelim, izin tahdit edilmesin; ancak 
izin verildikten sonra kurulacak olan telsiz tesisleri 
de denetime tabi tutulsun, yani disipline edilsin. Bu 
gözetilmiştir. Yani, önceden verilmemiş birçok hak
lar telsiz kullanıcılarına ve ihtiyacı olanlara veriliyor; 
ancak bunun disipline edilmesi için bunlar önceden 
izin alınmasına tabi tutuluyor ve kendilerine ruhsat 
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veriliyor ve dolayısıyla Devletin bilgisi tahtında, bil
gisi altında telsiz işletiyorlar ve Devletin kontrolü al
tında telsizle haberleşmeyi sağlıyorlar. 

Tabiî getirilen bu disiplin hükümleri müeyyide
siz kalamazdı. Bunun için bazı müeyyideler getiril
miştir. 

Şimdi, iSayın arkadaşımız Kırcalı bu cezaları ağır 
buldular. Bu tartışma kabul eder. Cezanın ağırlığı, 
hafifliği; ancak şurası var ki, Tasarımız telsiz kul
lanmak hakkını kimseden esirgememiştir. Amatör 
telsizcilere de vermiştir, ticaret ve sanayi erbabına 
da vermiştir, kara ve deniz taşımacılarına da vermiş
tir bu hakkı; hepsine hak tanınmıştır, önceden izin 
almak şartıyla. Lütfen onlar da bu mecburiyete uy
sunlar. Önceden izinlerini veya ruhsatlarını alsınlar, 
Devlete karşı mükellefiyetlerini yerine getirsinler, 
ondan sonra rahatça kullansınlar. Bunu Devletin iz
ni olmadan, kaçak bir alanda, belki dı hani art dü
şünce taşıyanların kendi düşünceleri istikametinde 
kullanmak istemeleri halinde de eibetteki karşılarına 
birtakım cezai müeyyidelerin çıkması gerekirdi ki, 
Kanunumuz bu müeyyideleri getirmiştir. 

Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Devletin 
bilgisi altında, Devletten önceden izin almak sure
tiyle telsiz kullananlar için hiçbir tehlike yok. Onlar 
ruhsatını alacak, tesislerini kuracaklar ve telsizlerini 
işletecekler, haberleşmelerini sağlayacaklar. Ancak bu 
izni alamayanlar, yani kanunu hiçe sayanlar veya 
kanunî yasaklara uymayanlar eibetteki karşılığında 
gösterilen cezaları göreceklerdir, işte Kanunumuzun 
getirdiği budur. 

Onun için, bana göre ne amatör telsizciler bakı
mından bir tehlike vardır, ne yat turizmi bakımın
dan bir tehlike vardır, ne ticari ve sanayi işletmeleri 
bakımından, ne deniz ve kara nakil vasıtaları bakımın
dan, bir tehlike vardır. Çünkü, bunlar ruhsat aldıkları 
takdirde hiçbir tehlike yok, hiçbir cezai müeyyide 
yok; ama almazlarsa bunların arkasında da birtakım 
karanlık düşünceler beklenebilir. 

Arkadaşlarımız bir de '38 inci maddenin l(h) ben
dinin son fıkrasında bir ibareye takıldılar. Burada 
«Yukarıdaki fıkralarda yazılı cezaların 1 misli fazla 
hapis veya ağır para cezasına ve cihazların müsade
resine» ifadesi geçmektedir. IBurada zikredilen, (h) 
bendi içerisindeki fıkralardır. Her bent başlıbaşına 
hüküm ifade etmektedir burada. O bakımdan, (ti) 
bendi üç hükmü birlikte taşımaktadır ve 3 ncü fık
ra ilk iki fıkrayı kapsamaktadır; yani ilk iki fıkraya 
hitap etmektedir. 
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Diğerleri a, b, c, d bentleri birer bent olduğu için, 
fıkra olmadığı için onlara şâmil değildir. Sadece (h) 
bendi içerisindeki fıkralara şâmildir. 

Sayın Akkılıç burada «...Hapis veya ağır para ce
zasına»... ifadesindeki «Veya» kelimesine takıldılar. 
Bu «Veya» kelimesi şundan çıkmaktadır; (h) ben
dinin ilk fıkrası, bir yıldan üç yıla kadar hapis ceza
sı müeyyidesini getirmektedir. 

İkinci fıkrası da, onbin liradan otuzbin liraya ka
dar ağır para cezası müeyyidesini getirmektedir. Bi
rincisinde sadece hapis cezası, ikinci fıkrada da sa
dece para cezası vardır. 

Üçüncü fıkra; ilk iki fıkraya sânı! l olduğu için 
burada, «..yukarıdaki fıkralarda yazılı cezaların bir 
misli fazla hapis veya ağır para cezasına..» şeklinde 
olmaktadır; yani birinci fıkraya göre verilmiş olan ce
za hapis cezası ise, o zaman bir misli fazla hapis ce
zası verilecektir. Şayet ikinci fıkraya göre verilmiş 
olan ceza para cezası ise, o takdirde para cezasına 
şamil olacaktır. Onun için burada «Ve» kelimesi kul
lanılmamıştır, «Veya» kelimesi kullanılmıştır. Çünkü, 
yukarıdaki iki fıkraya şâmildir. 

iSaygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH (PULAT GÖZİÜBÜYÜK — Muh

terem IBaşkan, muhterem arkadaşlar; 
Ceza Hukukunda, suç olan fiiller maddî unsuru

nu teşkil eder; yani bir suçun en önce maddî unsur
ları vardır. Fiil ıhalinde, fiil şeklinde işlenen kısım 
maddî unsurdur. 'Maddî unsurlar başka başka olursa, 
suç da başka başka olur; birbirinden farklıdır. 

Şimdi burada madde uzun olduğu için harf ko
nulmuştur. Aslında her harfin konduğu kısım bir fık
radır. Çünkü, harf konulan kısımdaki fiil ve bu fii
lin maddî unsuru, manevî unsuru, ağırlatıcı sebebi 
ayrıdır, bunlar birbirine tedahül şeklinde değildir, 
başlı başına birer fiil, başlı başına birer suçtur. 

iBu sebeplerle, bahsi geçen «Fıkralar» tabiri ye
rindedir, bent söz konusu değildir, bir. 

ikincisi; bu Telsiz Kanunu yüksek malumları ol
duğu üzere bir yandan devletin iç emniyetini, öte 
yandan dış emniyetini doğrudan doğruya ilgilendi
ren bir kanundur. ıBütün fiillerin dış ve iç emniyeti 
tehlikeye koyabilecek şekilde işlenmesi şart değil, 
işlenmesi muhtemel olması kâfidir. 
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Bu sebeplerle Komisyon çalışmalarında her fiilin 
ağırlığı, yaratacağı tehlike; yani iç ve dış emniyette 
yaratacağı tehlike ölçüsü gözönünde tutularak hür
riyeti bağlayıcı cezalar ve ağır para cezalarının tes
piti yoluna gidilmiştir. 

IBu sebeplerle herhangi bir fazlalık veyahut ölçü 
dışı gibi bir durum mevcut değildir. Tamamen adil 
ve adalete uygundur. Zaten adalete uygun olan işle
nen fiilin ağırlığına ve toplum için yarattığı tehlike
ye göre verilen cezadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü

yük. 
SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Müsaade 

ederseniz hatibin konuşmasına bir yanıt vermek isti
yorum. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Kucak 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Tekrar .söz almayacağımdan emin olabilirsiniz, 

Sözü burada bağlayacağım. 
ISayın Uyguner, Kanunun getirdiklerimi çok güzel 

açıkladılar. 'Bir amatöre bile bu kadar ağır cezaların 
verilmesinin gerekçesini hiç bulamadım ben. Düşü
nünüz devletin bu kadar emniyeti, asayişi demek İki 
amatörlerin ellerimde dolaşıyor, memleketin bütünlü
ğünü ilgilendiren, 'dış ve dç emniyetimi ilgilendiren ko
nu çocukların ellinde dolaşıyor. 

Ben bu cezaları (Tekrar ediyorum) Kanunun ge
nel esprisine, mantalitesine, Ikendilerinin çok güzel 
izah ettikleri (havasına uygun bulmuyorum. 

(Hükümetin teklifi, getirmiş olduğu Kanunun rnan
talitesine, düşüncesine çok uygundur. Biraz evvel söy
lediğim gibi, dış emniyetimizle, iç emniyetimizle bu 
ıkadar yakın ilgisi olan bir konuda; turistlere biz 
müsaade edemeyiz, muvakkat olarak girmişlere biz 
emniyeti bu !kadar teslim edemeyiz... Demelk ki, asıl 
emniyet burada değil. Emniyet şudur : Emniyet, o 
memleketin aleyhine bu telsiz cihazlarını 'kullanabi
lecek insanları bulımaik ve yakalamaktır. Yolksa her-
ikesten şüphelenerek, memleket için çok: lüzumlu olan 
haberleşme ciıhazlarının üzerime dokunulduğu takdir
de, insanları yakan hale getirmek değildir. Emniyet 
ve ülkenin çıkarları bunu gerektirir. 

Ben bunu tekrar edeceğim ve Kanunun Hükümet
çe hazırlanan metmi de beni doğrulamaktadır, ıhaklı 
olan oıdur. Sayın Uyguner'in de söylemiş olduğu ge-
nişlıiıkte ki, anlayış içerisinde ki bükümler ancak Hü-
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kümetin getirmiş olduğu metinde vardır. 'Bu madde
nin o metne uygun hale getirilmesini temenni ederim, 
teklilf ederim, öneririm. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSayın Kırcalı. 
ISayın Gökçe'nin önergesini okutuyorum. 
ULAŞTIRMA 'BAKANI MUSTAFA A. AY

SAN •— izin verir misimiz Sayın Başkan?.. 
'BAŞKAN — Efendim vereceğim bilaharâ. 

Yüce Başkanlığa 
Bu Yasa hükümlerine aykırı olarak telsiz alıcısı 

veya alıcı-vericisi almak, imal etmek ve kullanmak, 
yasak bir silah almak limal etmek ve kullanmaktan 
daha tehlikeli bir iştir. Hele 'bu işin sınır bölgele
rinde ifası ülke güvenliğini temelinden sarsıcı bir ni
telik taşıyabilir. 

38 inci madde ile getirilen hürriyeti bağlayıcı ce
zaların çoğunluğu Türk Ceza Kanunu ve .647 sayılı 
kanunlar gereğince paraya çevrilip, tecil olunabilir. 
Bu • kapının açık bırakılması da cezanın caydırıcılık 
etkisini ortadan kaldırabileceğinden, maddenin sonu
na «Bu madde ile verilen cezalar tecil edilemez ve 
hürriyeti bağlayıcı cezalar da paraya çevrilemez» 
hükmünün dklenmesinıi saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Abbas GÖKÇE 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim. 
ENİS MURATOĞLU — İzin verir misimiz efen

dim?.. 
'BAŞKAN — (Buyurun Sayın Muratoğlu. 
BNlS MORATOĞLU — 'Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Efendim önerge hakkındaki görüşlerimi arz et

meden evvel, bu konuda fikirlerin temerküz ettiği iki 
noktaya müsaadenizle değinmek -istiyorum. 

iBirincis;:; Sayın Kırcalı arkadaşımız :bu 'Kanunun 
eski Telsiz Kanunundan daha aşır hükümler ihtiva 
ettiğini ve matluba muvafık olmadığını ifade eyledi
ler. 

Bilindiği üzere arada çok ıbüyük fark vardır, 32I2İ2 
sayılı Telsiz Kanunu hiçbir suretle 'bu tarzda müsaa
deyi ve telsiz istimalini derpiş etmiyordu. Elimizdeki 
Tasarı tamamen farklıdır, telsiz kullanılmasını mü
saadeye bağlamıştır, kontrola bağlamıştır, tamamen 
ayrı 'bir yenilik getirmiştir, hiçbir suretle eşikti kanun
la mukayese edilemez, hu bir. 

lıkinci husus; Sayın 'Kırcalı yine demek istediler 
ki, cürümle ceza arasında bir nispet olmak lâzım
dır. Bu kanunda hu nispet yoktur. Öyle olmadığı 

kanaatindeyim. Zira okunan madde dikkatlice tetkik 
buyurulursa görülecektir iki, birçok fıkralar birçok 
fitilleri derpiş etmiştir ve her bir fiile ağırlığı nispe
tinde bir müeyyide getirmiştir. Bu müeyyideler para 
cezası olduğu gibi, hafif nispetteki hapis cezalarıdır; 
15 gün gibi ve onun dışımda daha ağırlaşan cezaları 
da ihtiva eylemektedir. 

iBu hale göre, cürüm ile ceza arasında nispet olup 
olmadığını anlayabilmemiz ve hu noktada neticeye 
vara'bilmekliğimiz için, maddeyi dikkatle tetkik et
mek gerekir ve görülecektir ki o zaman, her biri ağır 
görülen (fiiller nispetinde ağırlaştırılmıştır. 

IHal 'böyle olunca, acaba hu nispetteki ağır ce
zaların getirilmesi, Sayın Gökçe'nin buyurdukları gi
bi, isabetli midir, isabetsiz midir? Onu cevaplandır
maya çalışayım. 

Gerçekten ve Yüksek 'Heyetinizin de takdir etti
ğini zannediyorum, telsiz suiistimal edildiği, \kötü 
maksatla ele alındığı takdirde, hakikaten' çok ağır 
bir silahtan daha ağır, daha vahim neticeler verebilir. 
Bu itibarla bu hadiseyi hafif olarak ele almak ve 
bunları hafif cezalara bağlamak istemek bence isabetli 
olmaktan çok uzalktır. Suiistimal edildiği takdirde 
'bunlar hakikaten kötü neticeler verir. Hüsnüniyetli 
kimseler ise, kanunun ele aldığı gibi, kontrol altında, 
müsaade almak suretiyle telsizlerini pekâla kullana
bilirler. (Bunda da hiç bir mahzur yoktur. 

ı'Bıiı itibarla, cezaların artırılmasını öngören kısım, 
bence doğrudur. Yalnız, Sayın Gökçe'nin müsaade
leriyle, zabıtlara geçmiş olması balkımından bir hu
susu tashih etmek istiyorum. Buyurdular ki, «Bir 
seneye kadar olan hapis cezaları paraya çevrilebilir 
ve tecil edilebilir.» Yanlış hatırlarında kalmış veya 
bir sürçü lisan vaki olmuştur; 647 sayılı Kanuna göre 
bir seneye kadar olan hapis cezaları gerçi tecil edile
bilir; fakat paraya çevrilemez. Kısa süreli hapis ceza
larının tecili mümkündür. Kısa süreli hapis cezalan da 
6 aya kadardır. 

Şimdi önerge üzerinde kanaatimi arz etmek istiyo
rum : 

Filhakika, arz ettiğim gibi, hadise basit değildir, 
ehemmiyeti haizdir; ancak burada cezanın paraya çev
rilmesini veya tecile tabi tutulmasını, bence hâkimin 
takdirine bırakmak doğru ve yerinde olur. O itibarla 
hükmü daha katı bir hale getirmek; yani bunların ba
zı suçlarda olduğu gibi, tecilden vareste kılınması ve 
paraya çevrilmesinin men olunması naçiz kanaatime 
göre isabetli olmaz. 

Maruzatım bunlardan ibarettir, arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Konuşulanlara, bu a.rada önergeye de cevap ver

mek üzere önce Komisyona, bilahara Hükümete söz 
vereceğim. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

Sayın Kırcalı'nın bahsettikleri, gümrükte alıkon-
ma işlemi, 3222 sayılı Yasaya göre doğrudur. An
cak, bu yasa yürürlüğe girdiği takdirde, 14 üncü mad
denin ikinci paragrafı, bu tip oyuncak mahiyeti arz 
eden telsiz cihazlarının ruhsata da, harca da tabi ol
mayacağını amirdir. Bu Yasa ile eski Yasayı kıyas et
mek mümkün değildir. Eski Yasa, özel ve tüzelkişilere 
telsiz kurma, kullanma müsaadesi vermemektedir. Bu 
tasarı bu imkânları temin etmektedir. Eski Yasa, ama
tör telsizciliğe müsaade etmemektedir. Bu Yasa amatör 
telsizciliğe müsaade etmektedir. 

O halde, Yasanın 19 uncu maddesine göre, ama
tör telsizcilik için istenen tek şey müracaattır. Ama
tör telsizcilik yapacak olan bir şahsın bu bir müra
caatı da esirgememesi gerekir. Bu müracaatı yaptığı 
takdirde, en fazla ceza maddesi olan bu hüküm orta
dan kalkmış oluyor. 

Diğeri, telsiz yayın kontrolüdür. Bir harp vukuun
da, Genelkurmayın talep üzerine, biraz önce açıkla
nan, Telsiz Yayın Kontroluna talebi uygulandığında, 
eğer bu telsiz yayınlan susmazsa, o zaman memleketin 
çok stratejik bölgeleri, gece havalanan uçaklarca ra
hatlıkla bombalanabilecektir. O halde, burada da iyi 
niyet aramak mümkün değildir ve en ağır ceza da 
buna verilmiştir. Buradaki durum da bundan ibarettir. 
özel bir durum veya savaş durumunda bir müddet 
için telsiz yayın kontrolünün istenmesi... Buna bütün 
telsiz alanların uyması lazım. 

Bunun haricinde yapılan şeylerde görülecektir ki, 
ceza maddeleri Hükümetin getirdiği ile aşağı yukarı 
aynı tutulmuştur. 

Ancak, Yüce Kurulda sayın üyelerin bir kısmı, 
bu Yasa için bizi eleştirdiler; geniş görüşlü olduğu
muzu söylediler. Sayın üyelerin bir kısmı da, gene bu 
ceza maddelerini görünce bizi eleştirerek, dar görüş
te olduğumuzu söylediler. Ben bundan anlıyorum ki, 
Komisyon orta yoldadır ve en iyisini yapmıştır. 

Ayrıca yine bir noktayı belirtmek isterim turistler 
istedikleri gibi hareket edemezler. Gerçi, bunun için 
madde vardır; ülkeye girdikleri zaman uyacakları 
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madde, «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması 
ve buna bağlı tüzükler hükümleri saklı kalmak kaydıy
la millî mevzuatımıza göre Millî Haberleşme Kontrol 
Genel Müdürlüğünce denetlenir.» (Madde 26) Onla
rın yapacakları şeyler vardır. Denetimi de elimizde
dir. Hiç kimse canı istediği gibi yayın yapamaz. Bu
nun sakıncaları görülmüştür. Ülkeye çok pahalıya 
mal olmuştur. Misal vermek istemiyorum; ancak, 
herhalde bu yasa çıktığı zaman bazı kontrol imkân
larının da Devlet elinde olması gerekir. 

Ayrıca bu ceza maddesinde bir konuyu belirtmek 
istiyorum : 

(h) bendinin, üçüncü fıkrasındaki «Fıkra» sözcü
ğü doğrudur. Zira bu fıkra (h) bendine ait iki ayrı; 
33 üncü maddeyi ve 30 uncu maddenin (b) bendini ih
lâli öngören bir cezayı getiriyor. Dolayısıyla bura
daki ifade «Fıkra» olacaktır. 

Sayın Başkan, bir hususu daha belirtmek istiyo
rum. Bir matbaa hatası olarak geçmiştir; (f) den son
ra «30 uncu maddenin (b) bendinde...» diye başlayan 
kısımdaki (b) bendi (g) bendi olması gerekiyor. Bunu 
arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önerge üzerindeki düşüncelerinizi bir 
daha rica edeyim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — önergelere katılmı
yoruz efendim. Komisyonun getirdiği metnin aynen 
muhafazası kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 
— Sayın Başkan, sayın üye arkadaşlar; 

Bu ceza maddesi, bazen de Tasarının tümü üze
rine müzakereleri götürerek gereğjnden fazla zaman 
aldı. Onun için sizin iki dakikalık vaktinizi de ben 
almak istiyorum; belki biraz tasarruf sağlarız. 

Telsiz Kanunu Tasarısı, eski Kanuna nazaran çok 
önemli bir şey getirmiştir. (Sayın Kırcalı arkadaşımın 
şimdi burada olmasını ve bunu dinlemesini isterdim.) 
Devletten ruhsatla kullanılabilecek bir hürriyet getir
mektedir bu alanda yeni Tasarı, eskiye nazaran. 

Eski Kanun bildiğiniz gibi, bazı insanlar için tel 
sizi kullanmayı ve telsizi bulundurmayı, memlekete ge
tirmeyi, cebinde taşımayı yasaklamış idi. Şimdi bu 
yasaklar kaldırılmaktadır bu Tasan ile. 

Her hürriyette olduğu gibi, bu hürriyetin kullanıl 
masının da disiplin altına alınması, sınırlarının tayin 
edilmesi şarttır. Onun için Hükümet Tasarısı da son-
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ra benim uygun görüşüme mazhar olmuş ve benim 
de desteğimi kazanmış. Adalet Komisyonunun çok 
değerli düzenlemesi bu sınırları getirmiştir. Bu hürri
yetler kullanılacaktır; ama kötüye kullanılması da çok 
ağır biçimde cezalandırılacaktır. Onun için biz, Sayın 
Adalet Komisyonunun, cezaları ağırlaştırma konusun
da yaptığı düzenlemeleri saygıyla karşıladık ve katıl
dık. Onun için bu hürriyetin kötüye kullanılmasına 
ne kadar ağır ceza verilse yerindedir. 

Biz bu çalışmalar içinde hukukçularımıza danışt'k, 
Adalet Bakanlığına danıştık; ama konunun uzmanları
nın da yardımıyla bu alanda işlenebilecek suçların hı-
yerarşik bir listesini yaptık. Ondan sonra hukukçu ar
kadaşlarımız bu hiyerarşik listeye göre yavaş yavaş 
ağırlaşan, suça göre ağırlaşan, suçun ağırlığına göre 
ağırlıkkazanan cezaları da, müeyyideleri de bu mad
deye koymuştur. 

Bu maddenin, bu fıkraların bu hale getirilmesin
de çok değerli hizmetler, etütler yapılmıştır. Şimdi bu 
ceza maddesi genel ceza hukukumuzun içinde uygu
lanacaktır; genel adalet mekanizmamız mensupları ta
rafından uygulanacaktır. Tabiî hâkimin takdirine, yar
gısına ait yerler vardır genel hukuk düzenimizin ge
rekleri olarak; ama Komisyondaki ağırlaştırmaya hiç
bir itirazımız yoktur. 

Onun için maddenin Komisyondan geldiği tar
zıyla kabulünü istirham ediyorum, bu maddeyle il
gili önergelere Hükümet olarak katılmadığımızı be
yan etmek istiyorum. Komisyondan geldiği biçimde 
kabul buyurursanız, sanıyorum ki, kontrol teşkilatı
nın işlemesine ve bu türlü suçların; yani hürriyeti 
kötüye kullanmaların gereği şekilde cezalandırılması
nın yolunu da açmış olacaksınız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir yeterlik ö'nergesi var, okutuyorum. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, bir sorum 

var. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okuttuktan son

ra, yalnız sorular için imkân vereceğim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Üzerinde görüşülen 38 inci madde hakkında ye
teri kadar sayın üye konuşmuş ve konu aydınlanmış
tır. Yeterlik önergemin Genel Kurula sunulmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen arkadaşları 
miza imkân verilmek kaydıyla yeterlik önergesini oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Halen görüşülmekte olan 

38 inci maddenin fıkralarının bazılarının sonunda, «te
sislerin müsaderesinde,» «cihazların müsaderesine» de
niyor ki, bazı bentlerin içinde de var ve cümlenin 
sonunda, «müsaderesine mahkûm edilir.» diyor. Bu
nun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan; aynı şeyi 

bendeniz de arz edecektim. «Hükmolunur» demek ge
rekir. Acaba Komisyonun başka bir düşüncesi mi 
var?... «Cihazların müsaderesine mahkûm edilir.» Ci
hazlar mahkûm edilmez.. 

BAŞKAN — Yerine, «hükmolunur» ifadesinin 
kullanılmasını öneriyorsunuz?.. 

Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, Komisyon 

Sözcüsünün müsamahasına sığınarak söylüyorum; 
cümleler o şekilde gelmemişlerdir. Yukarıda failler 
sayılıyor her fıkrada; «işletenler, işleticiler, almayan
lar» şeklinde... Mahkûm edilenler bunlardır. Yukarı
dan beri okunursa bütün fıkralar, «işletenler, işletici
ler, almayanlar, yapmayanlar» diye geliyor. Fail var 
burada, dikkat edilirse, fıkralar içinde var. 

BAŞKAN — Komisyon lütfetsin efendim, düşünce
sini?... 

ABBAS GÖKÇE — Ben önergemi geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe'nin önergesi geri ve
rilmiştir. 

Buyurun Sayın Fırat. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — özür dileyerek dü
zeltmek istiyorum efendim. Şöyle bir durum var : 

Buradaki bentlerin hepsinde, şöyle okumak isti
yorum; «Uymayan cihaz işleticiler..» (d) bendi, (e) 
bendi, «tedbirleri almayanlar...» (f) bendi, «ruhsat al
madan bulunduranlar...» (g) bendi, «hükmüne uy-
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mayanlar...» (h) bendi, «süresince veya savaşta işleyen
ler..» (i) bendi, «imal edenler...» (j) bendi, «emniyet 
tedbirlerini almayanlar... 

Mahkûm edilir.» 
BAŞKAN — Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan; elbette 

buradaki cümleler, kişiler için olan kısmı itibariyle 
doğrudur. Kaldı ki, kanun yapma tekniğinde sonun
da «mahkûm edilir» diye bir deyim yok, hükmolun-
ma vardır. Aslında böyle olması gerekirdi. 

Doğrudur kişiler için, onu kabul etmek durumun
da olalım. Peki, «cihazların müsaderesine» diye biti
yor fıkralar. O nasıl mahkûm ediliyor?... 

Yine kanun yapma tekniğine uygun olarak, ben
deniz arz ettim ki, evvelâ kişiler hakkındaki o ceza
yı bağlayıp, arkadan, burada varsa bu cihazlar, «bun
lar hakkında da soralım kararı verilir.» denmesi ge
rekirdi. 

Onun için bendeniz bir soru tevcih ettim; yani da
ha doğrusu maddenin böyle düzenlenmesi söz konusu
dur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay, başka bir ilave var mı efendim?... 
AKİF ERGİNAY — Var efendim. 
Bahsettikleri gibi «işleyenler, edenler» vesaire di

yor; ama arkasından da, bunların para cezasına hük-
molunacağını belirtiyor. Onlar değil. Para cezasına 
hükmolunur; para cezası dolayısıyla mahkûm edilir
ler; ama para cezası hakkında bir hüküm getirmiyor. 

Bu itibarla mahkûm olmak hem müsadere anla
mında, hem de para cezası hakkında biraz garip dü
şüyor, düzeltilmesi faydalı olur. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Saym Başkan, Yü
ce Meclisin tasvibine mazhar olacak her görüşü kabul 
ederiz efendim; yeter ki, bir an önce çıksın. Sayın hu
kukçular düzeltsinler efendim, biz bunu bu kadar yaz
dık. 

BAŞKAN — Bir önerge olmadığı için.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başka
nım, affedersiniz efendim; Adalet Komisyonundan ge
len metin de «mahkûm edilir» diyor. Orada bulunan 
arkadaşlarımız daha çok tenkitte bulunanlar. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, bir önerge gelmediği ve vaki soru ve tek

lifleri de Komisyon benimsemediği için, Komisyon 
Sözcüsünün kabul ettiği istikamette, yalnız madde nu
maralarının değiştirilmesi ve aynı zamanda (f) bendin
den sonra bir (g) bendine başlangıç olarak «g» harfi
nin eklenmesi suretiyle bu maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 39'u okutuyorum : 
Yönetmelikler : 

MADDE 39. — Bu Kanunun uygulanmasına iliş
kin hususlar Uluslararası Anlaşmalarda gözönünde tu
tularak hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Yönetmelikler bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren altı ay içinde yürürlüğe konulur. 

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

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, bu
rada matbuat hatası var. «Anlaşmalarda» sözcüğün-
deki «da» edatı birleştirilmiş, ama Sayın Kâtip Üye 
arkadaşımız ayrı olarak okudular. Bunu kabul ediyo
ruz. Ancak, buradaki maddenin 1 inci fıkrasında bü
yük harflerle, «Uluslararası Anlaşmalarda» diye zik
redilmiş. Burada belli bir anlaşma zikredilmiş değil, 
alelıtlak uluslararası anlaşmalar olduğuna göre, büyük 
harfle yazılmasına hiç gerek yoktur. 

2 nci fıkrada yine Sayın Kâtip Üye arkadaşımız 
doğruyu okudular; burada diyor ki, «Yönetmelikler 
bu kanunun yayım tarihinden..» Burada «yayımı» 
olacak efendim. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — iştirak ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. Madde üzerin
de söz almak isteyen başka bir üyemiz?... Yok. Bu 
itibarla Sayın Uzunoğlu'nun işaret ettiği şekilde, 
«Uluslararası Anlaşmaların» küçük harfle yazılması 
kaydıyla ve «uluslararası anlaşmalarda» sözcüğünde-
ki «da» edatının ayrılması ve aynı zamanda «Yönet
melikler bu kanunun yayımı tarihinden...» şekliyle de
ğiştirilmesi kaydıyla bu maddeyi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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Madde 40.'ı okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 40. — 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sa

yılı Telsiz Kanunu, ek ve değişiklikleri, çeşitli kanun
ların telsiz kurma ve işletme yetkisi veren hükümleri 
ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

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

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, maddenin 2 nci 

satırında «Telsiz Kanunu ile» dersek acaba Komis
yon kabul eder mi?... Orada virgül yerine «ile» konur
sa daha iyi olur efendim. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — İştirak ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, bir harf hata

sı var, bana öyle geliyor, «çeşitli kanunların» derken 
belli bir kanun olmadığı için, «Kanun» küçük harfle 
yazılmalı efendim. 

BAŞKAN — Zaten küçük yazılmış efendim. 
40 ncı maddeyi; 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı 

Telsiz Kanunu ile (Virgülü kaldırıyoruz ve «ile» ila
ve ediyoruz) şeklinde düzeltilmesi kaydıyla; bu mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 

Geçici Hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Kuruluş Kanunlarının ver

diği yetkiye göre telsiz kullanma ve meriî usullere gö
re aldığı ruhsata istinaden veya ruhsatsız olarak her 
ne şekilde olursa olsun telsiz tesisatı kuran ve kulla
nan bütün kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler, 
Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü Kuruluş 
Kanununda gösterilecek süre içinde gerekli belgelerle 
birlikte Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü
ne başvurarak durumlarını bu Kanunun hükümlerine 
uyduracaklardır. Millî Haberleşme Kontrol Genel Mü
dürlüğü bu kuruluşların durumlarını inceleyerek ve 
'PTT imkânlarını gözönüne alarak ruhsatnamelerinin 
yenilenmesi veya iptali yoluna gider. 

BAŞKAN — Efendim bunun başında bölüm başı, 
«7 nci Bölüm» olacaktı. 7 nci bölüm kaldırıldı mı efen
dim?... 

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

BAŞKAN — 7 nci bölüme gerek görmüyorsunuz... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Evet efendim. Yalnız 
bir konuyu arz etmek istiyorum. Sayın Pamak tara
fından Hükümet Teklifinin geçici birinci maddesi 
okunmuştur. Biz genelde Adalet Komisyonuna uymuş
tuk, bunu belirtmiştik. Burada geçici madde 1; «Ada
let Komisyonu Tasarısının geçici birinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.» olacak ve 
Adalet Komisyonunun geçici birinci maddesi okuna
cak. 

BAŞKAN — Şu halde, lütfen Adalet Komisyonu
nun geçici birinci maddesini okuyunuz efendim. 

Geçici Hükümler : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girişinden itibaren 3 ay içinde, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğince Millî Haberleşme Kontrol Ge
nel Müdürlüğü faaliyete geçirilir. 

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

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKAI BAYER — Efendim, mevcut 

bir şey faaliyete geçirilir; «kurulur» demek lazım. Ku
rulmadı ki, faaliyete geçsin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Başka bir görüş?... 
Yok. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE, TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, 4 üncü 
madde olarak Sayın Başkanlığa bir önerge arz etmiş
tik ye o Yüce Komisyonun onayını alarak 4 üncü 
madde olarak yer almıştı; Genel Kurulun. 4 üncü 
maddeye göre genel müdürlük kurulmuş oluyor efen
dim. Yayını tarihinden itibaren kurulmuş oluyor, faa
liyete geçişi bilahara oluyor efendim. 

BAŞKAN — Madde metninin aynen kabul edil
mesini öneriyorsunuz öyle mi?... 

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

BAŞKAN — Başka bir görüş var mı efendim?... 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim burada «Genel Mü

dürlüğü» diye okunuyor, bu teşkilatın içerisinde moni-
I törlük kısmı var, aynı zamanda yüksek kurul da var-
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dır. Burada ben diyorum ki, «Teşkilat» kelimesi da
ha uygun olacaktır. «Teşkilat» kelimesinin değiştiril
memesi lazımdır. 

BAŞKAN — Şu halde geçici birinci maddeyi bir 
daha okutuyorum efendim. 

Geçici Hükümler : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girişinden itibaren 3 ay içinde, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğince Millî Haberleşme Kontrol Teş
kilatı faaliyete geçirilir. 

BAŞKAN — Okunduğu şekilde geçici birinci mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... geçici birinci madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kuruluş kanunlarının ver
diği yetkiye göre telsiz kullanan, yürürlükteki usul
lere göre aldığı ruhsata istinaden veya ruhsatsız ola
rak her ne şekilde olursa olsun telsiz tesisatı ku
ran ve kullanan bütün kamu kuruluşları, gerçek ve 
tüzelkişiler, kanunla ilgili yönetmeliklerin yayını ta
rihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle bir
likte Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğüne 
başvurarak durumlarını bu kanun hükümlerine uygun 
hale getirirler. 

Millî Haberleşme Kontrol Genel Müdürlüğü, bu 
kuruluşların durumlarını inceleyerek ve PTT imkânla
rını gözönüne alarak ruhsatnamelerinin yenilenmesi 
veya iptali yoluna gider. Bu konuda kamu kuruluşları 
arasında çıkabilecek sorunlar Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile çözümlenir. 

BAŞKAN — Burada «Genel Müdürlük» olarak 
geçmesi normaldir. Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, mad

denin 6 ncı satırında, «kanunla ilgili yönetmeliklerin 
yayını..» diyor, malumlarınız yayın; yayınlanma so
nunda ortaya çıkan esere verilen isimdir, örneğin; mec
mua, dergi, kitap gibi neşredilmek anlamındadır. Bu
rada «yayın» yerine «yayım» sözcüğünü kullanmak 
daha doğrudur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayp Başkan, katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Şu halde, geçici 2 
nci Maddenin altıncı satırındaki «yayımı» kelimesi 
«yayımı» olacak. 

Bu şekliyle oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Geçici madde 3'ü okutuyorum... 
Sayın Komisyon, hangisini okuyacağız efendim?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, madde, 
«Adalet Komisyonunun geçici 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir şeklinde ola
cak; yani Adalet Komisyonunun geçici 3 üncü madde
sinin okunması gerekiyor. 

BAŞKAN — Peki efendim; Adalet Komisyonunun 
geçici 3 üncü maddesini okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun üe ilgili yönet
melikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut kanun hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?... 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — «Mevcut kanun» demekten

se, «3222 sayılı Kanun ve ekleri» demek; yani doğru
dan doğruya söylemek daha doğru efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, yalnız 
o Kanunu zikredersek, bununla ilgili başka kanun ve 
yönetmelikler de vardır, onlar dışarıda kalmış olur; 
dolayısıyla böyle demekte bir mahzur yoktur. Biz bu 
kanaatteyiz. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
«40 ncı maddede kaldırılan mevzuat» dersek bunun 
yürürlüğü sağlanmış olur. «40 ncı maddedeki mevzuat» 
diye devam eder ve mevzuata göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Efendim, buradaki 
gibi muhafazasını istiyoruz. 40 ncı madde geçici mad
de 5'le ilgilidir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, «Kanun» ke

limesini kaldırırsak iş düzelir gibime geliyor. O za-
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man, «Mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olu» 
nur» şeklini alacaktır ki; bu kanun da olur, tüzük de 
olur, yönetmelik de olur; ne varsa onlar. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Olabilir efendim. 

BAŞKAN —- Şu halde, bu madde metninin Sa
yın Bilge'nin önerdiği istikamette, «Bu kanun ile ilgi
li yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur.» şeklinde de
ğiştirilmesini Komisyon kabul etmektedir. 

Bu şekliyle oyunuza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — 20 nci madde de sözü 

edilen amatör telsizcilere monitör sistemi kurulup ça
lışmaya başlayıncaya kadar ruhsat verilmez. 

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

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, mad
dede geçen «20 nci madde» nin «19 uncu madde» ola
rak değiştirilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
«19» olarak değiştirilmesi kaydıyla geçici 4 üncü 

maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — 492 sayılı Harçlar Kanu

nunda, bu Kanun uyarınca alınacak harçlar ile ilgili 
değişiklikler yapılıncaya kadar 3222 sayılı Telsiz Ka
nununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen sayın üyemiz?... 
Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 131 S. Sayılı Yasanın geçici 

5 inci maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 

I BAŞKAN — Komisyon?. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FİRAT — Biz böyle bir tak
dir yetkisine sahip göremiyoruz kendimizi. Dolayısıy
la geçici madde 5'in aynen kabulünü istiyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Hükümet?., 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY

SAN — Biz önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 

katılmıyorlar.... 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Önerge ileride çıkacak 

olan Harçlar Kanunu değişikliğini tahdit edici bir 
mahiyettedir. İleride Harçlar Kanunu bunun asgarî 
ve azamî hadlerini zaten tayin edecektir. Onun için 
burada bu Kanunu tahdit edici bir değişikliğe yahut-
ta bir hükme gerek bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, ısrar ediyor musunuz? 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, şöyle bir 

durum var : 3222 sayılı Kanunun 36 nci maddesi 
yalnız Türk deniz ve hava gemileriyle tayyarelerine 
verilecek telsiz ruhsatnamelerinden alınacak harçlar
dan bahseder. 

Şimdi, bu kanunla verilecek ruhsatlardan hangi 
kanuna göre harç alınacağı konusunda, gerek Harç
lar Kanununda, gerekse 3222 sayılı Kanunda herhan
gi bir açıklık yoktur. Yeni bir harç tarifesi getirmek 
de uzun bir süre alacak; yani yeni bir yasa mevzuu 
olacaktır. Ben bu açıklığı doldurmak için geçici 5 inci 

I maddeyle geçici bir süreyle böyle bir harç alma yet
kisinin İdareye verilmesini istedim. Yarın idareye bir 
vatandaş gelip de «IBana ruhsat verin» dediği zaman, 
idare, «Sana ruhsat vereceğiz, ama harcı neye göre 
alacağız; elimizde harç alacak bir kanun yoktur.» 
diye zor durumda kalacaktır. Ben ruhsatın, harç ol
maması nedeniyle verilemeyişini ortadan kaldırmak 
için böyle bir önerge verdim; takdir Yüce Kurulun-

l dur efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, eklenecek bir husus var mı efen

dim? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS-

! KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bir 
müddet önce okuduğumuz maddelerde de belirtildi-
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«Geçici Madde 5. — 492 sayılı Harçlar Kanunun
da gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, bu Kanun 
uyarınca verilecek ruhsatlardan alınacak harç mik
tarı 50 bin liradan az ve 500 bin liradan çok olma
mak üzere Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönet
melikle tespit olunur.» 
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ği üzere, genel müdürlük kurulduktan altı ay sonra 
yönetmelikleri çıkaracaktır. Yönetmeliklerde harçlar
la ilgili gerekli hükümler yer alacaktır. Bu arada 
492 sayılı Yasada değişiklik yapmak gecikse dahi, 
bu süre içerisinde yönetmeliklerle bu kapatılabile
cek veya çok kısa bir süre için bu meblağ alınma
yacaktır, ki bu da kayda değer değil. Bir an önce 
yönetmelikleri çıkarıp, 492 sayılı Yasayı da değiş
tirmek gerekecek. Bizce böyle kalması daha yararlı
dır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, gerçi bu 
Kanun yönetmelik yapılması için yetki veriyor; 
ama vergi mahiyetinde olan bir edayı Kanun gös
termedikçe yönetmelik talep edemez. Aksi takdir
de, «Yönetmelikle her şey yapılır, istediğini alır» 
manasına gelmez. Onun için, Sayın Genc'in teklifini 
kabul etmekte fayda var; yalnız «Asgari 50 bin, aza
mi 500 bin» hududunu kaldırmak şartıyla. Yönet
melik zaten bu anlamda Bakanlar Kuruluna takdir 
yetkisi veriyor; eski hükümde vardı, esas Tasanda da 
buna benzer bir hüküm var. O çerçevede, kanun çı
kıncaya, yani Harçlar Kanununda değişiklik yapılın
caya kadar bu yönetmelikle, Bakanlar Kurulunun 
takdirine bırakılmak suretiyle harç yahut ücret alın
ması yerinde olur. Asgarî ve azamî hududu kabul 
etmezseniz, yani onu çıkarırsak, zannediyorum ki 
daha normal olur. Çünkü, ileride alınacağı düşünü
len harçlar miktarını aşmayacak şekilde de Hükümet 
kendi kararnamesini yahut yönetmeliğini çıkartır 
efendim, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, ben mik

tarların çıkarılmasına taraftarım, yani Sayın Ergi-
nay'ın teklifine katılıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, miktarların çıkartılması 
halinde metin şöyle oluyor; Komisyonun takdirine 
tekrar sunacağız : «492 sayılı Harçlar Kanununda 
gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, bu Kanım 
uyarınca verilecek ruhsatlardan alınacak harç mik
tarı, 'Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetme
likle tespit olunur.» 

AKlF ERGİNAY — «Harç miktarı» değü efen
dim, «Ücret» olacak, harç olamaz; yani TRT'niı 
aldığı ücret gibi efendim, televizyondan ve radyo
dan. 

BAŞKAN — Evet, «Harç miktarı» çıkarılması 
halinde, «Ücret miktarı, Bakanlar Kurulunca çıkarı
lacak bir yönetmelikle tespit olunur.» şekline dönü
şüyor, 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Edemiyoruz, zira 
yönetmeliklerin çıkması için altı ay süre tanınmış
tır. Bu süre içerisinde Kanunun da tadil edilmesi ola
nak dahilindedir. O halde böyle bir şeyi koymanın 
anlamı yoktur. Bu nedenle katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye bu şekliyle de 
Komisyon ve aynı zamanda Hükümet katılmıyor. 

Bu itibarla, Sayın Genc'in önergesinin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oyunuza sunuyorum : 
Bu şekliyle dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir, 

Geçici maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Geçici madde Komisyondan geldiği şekliyle kabul 
edilmiştir, 

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Haberleşme Kont

rol Genel Müdürlüğünün faaliyete başladığı yılın 
giderleri o malî yılın Başbakanlık bütçesinden kar
şılanır, 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz al
mak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerinden önce oylanması gereken 
Sayın Kantarcıoğlu'na ait bir önerge var, okutuyo
rum : 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Telsiz Kanunu Tasamı-

nın 2 nci maddesi olan Telsiz Tekeli ile ilgili yeni 
madde Birinci Bölüm başlığında Telsiz Tekeli bulun
mamaktadır. Bölümün başlığı «Amaç, Kapsam, Te1-
siz Tekeli ve Tanımlar» şeklinde düzerde ımesini arz 
ederim, 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, önergenizi 

izah etmenizi rica ediyorum. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
5 inci maddenin bölüm kısmını «Bölüm Beş» şek

linde okuduğumuz için anında değiştirdik, tekriri 
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müzakere ile düzelttik. Ben de zamanı •\!t>.. başlan
gıçta 1 inci madde görüşülürken, 1 inci mııddeden 
sonra 2 nci maddeye geçilmiş, «Telsiz leke::» Jiye. 
'bir başlık konmuştu. Başlığın da buna pa-aieî ola
rak değiştirilmesini istemiştim. Maddenin somadan 
görüşüleceği söylendi Başkanlık Makamı tarafından. 

Ya şimdi usulsüzlük yaptık veya o zaman usul
süzlük yapmıştık; sonunda ortaya çıktı. 

Ben şunu arz etmek istiyorum : 2 nci maddenin 
başında «Telsiz Tekeli» yazılı. «Amaç ve Kapsam» 
var 1 inci maddenin başlığında; 3'üncüsünde Ta
nımlar var; fakat Amaç ve Kapsam beraber yazıl
mış, Birinci Bölümün altına «Amaç, Kapsam ve 
Tanımlar» yazılı. «Telsiz Tekeli» de madde başlığı ol
duğuna göre, bunun da buraya yazılması gerekir. 
Bunun için önerge vermiş bulunuyorum. 

Arz ederim. 
Bir konu daha var efendim : Sayın Bakan ceva

bını vermişlerdi, arkadaşlarımıza da bilgi bakımın
dan arz etmek istiyorum. 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 127 nci maddesi daha açıklık getir
miştir. Sayın Bakan da bu konuya değindiler. «Di
siplin Amirleri» diye yeni bir madde gelmiştir. Ar
tık, bundan sonra endişe edilmesin; daha önce oldu
ğu gibi 1'5 yıldan beri boykot yapan öğretmenlere 
ceza veren bir disiplin amiri bulunmadığı yerine, 
bugün disiplin amirini ihtiva eden bir makam da 
vardır. Rahatlıkla her türlü ceza verilebilecektir. 

Arz ederim. 

Bir konuyu daha huzurunuzda tebarüz ettirmek 
istiyorum : Son 17 nci sayfadan sonra yazdım. Da
ha önce Kanunlar Müdürüne de bu durumu iletmiş
tim 37 tane yanlış var. Bu yanlışlar doğrudan doğ
ruya maddelerle ilgilidir. 

'Efendim Matbaamız 7 yi, sonunda (i) olduğu için 
«inci» yazarken «nci» yazıyor. 7'de «nci olabilir. 6'da, 
sonundaki sesli olduğuna göre «nci» olabilir. 5'ten 
sonra «inci» yazılır ki, hepsine «inci» yazıyor. Bu 
bakımdan, l'den sonra «inci», 2'den sonra «nci», 
3'ten sonra «üncü», 4'ten sonra «üncü», 5'ten sonra 
«inci», 6'dan sonra «nci», 7'den sonra «nci», 8'den 
sonra «inci», 9'dan sonra «uncu», 10'dan sonra 
«uncu» yazmak gerekiyor. Bunu defaatla arz et
tim; fakat matbaadaki kişi bunu böyle yazdığı için 
hep yanlış çıkıyor. Kanunlarımızda da bu yanlış çı
kıyor; özür dilerim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. Bu ikazınızı değerlendirmek üzere lütfen Kanun
lar Müdürlüğüne veya bana teşrif ediniz, Matbaa 

Müdürünü de çağırmak suretiyle onların dikkatini 
beraberce çekelim. 

Teşekkür ederim. 

Kanunun Birinci Bölüm, hemen altındaki başlığın, 
değiştirilmesine mütedair görüşünüzü rica edeyim, 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANİTMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Doğrudur efendim. 
Amaç, Kapsam, Telsiz Tekeli ve Tanımlar. 

(BAŞKAN — Evet, «Birinci ©ölüm» altındia 
«Amaç, Kapsam, Telsiz Tekeli;» «Amaç, Kapsam» 
dan sonra, «Tekiz Tekeli ve Tanımlar» sekilinde de
ğiştirilmesini istemektedir 'Sayın _ Kantarcı oğlu. Bu 
sebeple tekrar müzakere edilmesi gerelkmelktedir. Tek
rar müzakereyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edJilrnii'ştk". 

Birinci Bölümün 'başlığı 
l«Amaç, Kapsam, Telsiz Tekeli ve Tanımlar» şek

linde olacaktır. Bunu oyunuza sunuyorum : 'Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddesine 'geçiyoruz. 
Yürürlük : 
MADDE 4i. — Bu kanun yayımı tarihlinde yü

rürlüğe girer. 
(BAŞKAN •— Söz almak listeyen sayın üyemiz?.. 

Yok. 
Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
'Madde 42'yıi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Balkan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz almak isteyen sayın üyemiz?.. 

Yak. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka/bul edil

miştir. 
'Tümünün ka<bulün)den önce leh ve aleyhte Ikonuş-

mak isteyen sayın üyemize söz vereceğim. Söz almalk 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTİRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Lehinde. 

BAŞKAN — Komisyon olarak?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AYHAN FIRAT — Komisyon -olarak 
Başkanlık Divanına ve Yüce Kurula katkılarından 
'dolayı teşekkür ederiz. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET AYDAR — Söz istemiştim efendim. 
BAŞKAN —Sayın Aydar, lehinde?.. 
MEHMET AYDAR — Evet. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
ıMBHMİET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Zamanınızı almayacağım. 'Bu geç saatlerde değerli 

oylarınıza mazhar olmuş, Türkiyenin çok büyük bir 
ihtiyacına cevap verecek böyle ıbir kanunun kabu
lünde, aranızdan uzun süre ayrılmış olmak ve ancak 
bu kanuna 'oy vermiş bulunmak mazhariyetini de 
kazandığım için memnunum. 

Kanunun geneline, tümüne müspet oy kullanacağım. 
Ancak, 'bir noktaya, zabıtlara geçmesi »bakımından 
değıinmek istıiyoırum. O nokta üzerinde, metinde de 
izlediğiniz gibi, bir muhalefet şehrim vardı. Oldukça 
önemli 'bir husustur. Türkiyede «Haberleşme» kavra
mı yeterince tarif edilmemiştir. Akademik anlamda 
haberleşme ile Devlet Planlama Teşkilatlının kendi 
metinl'erıinde yer verdiği ve özellikle Ulaştırma Ba
kanlığının görevleri arasına giren haberleşme fevka
lade büyük ayrılıklar taşımaktadır. 

Bu Kanunun 5 inci maddesinde görevler meyanın-
da yer alan Türkiyenin haberleşme politikasının he
def ve ilkderinin tespiti denildiğinde, (e) fıkrasında 
«Her türlü haberleşme sistemiyle standartları tespit» 
denildiğinde ibendeniz fevkalade bunu Komisyonda 
da 'açıklıkla 'bd'irtmiştim, ancak Komisyonda zabıtlar 
tutulmadığı için, o söylediklerim sadece arkadaşları
mın talkdini içerisinde kalmıştı. Kitle haberleşme araç
ları dediğimiz zaman, buna gazeteler de girer, kitle 
haberleşme araçları dediğimiz zaman, buna radyo-te
levizyon da girer, tiyatro girer, sinema girer. 

Tünkiyenıin haberleşme politikasını tespit zımnın
da bir telsiz kanunu yapılırken fevkalade önemli olan 
bir kavramın açıklıkla 'burada ifadesini bulması la
zım gelirdi. 

'Bu itibarla, muhalefet şerhini de koyduğum için, 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bu hususta 
kısaca da olsa, zabıtlara geçmesi bakımından ıbir iki 
söz söylemesi gerekir Adi. 

'Ben Komisyonun üyesi olduğum ve dolayısıyla 
memleketimizin gerçekten çok büyük 'bir 'ihtiyacına 
cevap teşkil eden hu Kanunu gönülden benimsiyo
rum. Hele 1(2 Eylül'ü geçirmiş bir ülkede bu Kanun 
linşaUah, ümit ederim İki, söylendiği şekilde cezaî mü
eyyidelerin uygulanmayacağı medenî bir ülkenin o 
cihazları kullanabileceği aşamaya gelecektir, ülke
mize, milletimize hayırlı ve uğurlu olması döleğini 

tekrarlıyorum, hepimizi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Telsiz Kanunu Tasarısı Da
nışma Meclisince kabul edilmiştir, hayırlı ve uğurlu 
olsun. | 

Sayın Bakan, söz 'almak (istiyorsunuz, buyurun 
efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY
SAN —• Sayım Başkan, Yüce Meclis'in sayın üyeleri; 

Huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim; ama gerek 
komisyonlarda, gerekse Genel Kurulda bu Kanun Ta
sarısına atfettiğiniz önem ve dikkat için şükranları
mı sunarım. Bu özen ve dikkatle Tasarı sanıyorum 
ki, önümüzdeki yıllarda ülkemizin ihtiyaçlarını ra
hatlıkla karşılayacak biçime gelmiştir. Yalnız, sanı
yorum iki, asıl görev Tasarı ile başlamaktadır. Bu Ta
sarıyı uygulamaya koymak, hayata geçirmek için çok 
önemli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Tasarı
nın kabul 'buyurduğunuz •hükümleri arasına serpişti
rilmiş görevler gerçekten uzun zaman alıcı ve teknik 
çalışmaları gerektirmektedir. Bu çalışmaları bu gü
veninize layık biçimde yerine getirebileceğimiz ümi
diyle tekrar teşekkürlerimi sunar, hepinizi saygıyla 
selamlarım efendim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Komisyona, Genel Kurula yaptıkları katkılar do

layısıyla ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar 
memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, 

S. SIRRI KIRCALI — Bütün komisyonlara te
şekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Adalet Komisyonu
nun da büyük katkılarının bulunmuş olduğunu kas
tediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulda bu Komis
yon, bütün komisyonları ve aynı zamanda Genel Ku
rulu da temsil ettikleri için, şüphesiz onlara teşekkü
rümüz, diğerlerine de teşekkürümüz manasını taşı
maktadır.! 

Teşekkür ederim. 

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

(1) 140 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir., 
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'BAŞKAN — Efendim gündemimizin 2 nci mad
desinde Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun 
Tasarısı bulunmaktadır ve gene bunu Anayasanın 
64 üncü maddesi gereğince öncelik ve ivedilikle gö
rüşmemiz iktiza etmektedir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsın. 
Hükümetin yetki 'belgesini okutuyorum, 

Danışma Meclisti Başkanlüğına 
!2J1.'19$1 gün ve 195 sayın Basın İlan Kurumumun 

Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu Maddeleriy
le, Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Genel Kurulunuz
da görüşülmesi sırasında aşağıda isim ve unvanları 
yazılı kişilerin Bakanlığımı temsile yetiklü olduğunu 
saygıyla arz ederim. 

İlhan ÖZTRAK 
Devlet Balkanı 

Adi Soyadı :. 

Erdoğan Tamer 
Tahsin Karacabey 
Birsen Yücel 

Görev Unvanı :' 

Genel Müdür Başyardımcısı 
Genel Müdür Yardımcısı 
Hukuk Müşaviri1 

»BAŞKAN — Bahis konusu Kanun Tasarısıyla 
ilgili Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporunun okunup, okunmaması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilmiştir. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Kondisyonu 
Raporu okundu) 

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

Buyurun Sayın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 

Basın - ilan Kurumunun Teşkiline Dair 195 sa
yılı Kanun, hatırlanacağı üzere, 1961 yılında yü
rürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı, önceki siyasî 
iktidarların resmî ilanları keyiflerinin arzu ettiği şe
kilde gazeteler arasında paylaştırılmasına mani ol
maktır. Gerçekten bu Kanun, bütünüyle uygulamaya 
geçildiğinde, gazeteler arasında resmî ilanların dağı
tımı açısından tam bir adalet, tam bir muvazene sağ
lanmıştır. Ancak, aradan geçen 18 senelik bir tatbi
kat devresinden sonra, görülmüştür ki, Basın - İlan 
Kurumunun özellikle Genel Kurulunda temsil edil
mesi lazım gelen bazı yeni kuruluşlar temsil edilme
mekte, buna mukabil temsil edilmekte olan bazı ku
ruluşların da artık temsil edilmelerinde yarar gö
rülmemektedir. 

işte 1979 yılında kanun kuvvetinde kararnamey
le yapılmak istenilen değişikliğin amacı, Basın - İlan 
Kurumu organlarında tam, kâmil ve âdil bir ölçü 
içinde çeşitli kuruluşların temsil edilmesi olmuştur. 

Bugüne kadar yapılan bu değişiklikten üç sene 
geçmiştir. Basın - ilan Kurumu Genel Kurulu her üç 
ayda bir kendi Kuruluş Kanununa göre toplanır. Ge
nel Kurulda yapılan değişiklik, demek ki, üç sene 
zarfında ve senede dört defa olmak üzere (üç kere 
dört 12 olduğuna göre) 12 tatbikat devresi geçirmiş
tir. Bu tsatbikat içinde görülmüştür ki, hakikaten ka
nun kuvvetinde kararnameyle yapılan değişiklik, mak
sadı hâsıl etmiştir. ' 

Bu maruzatım, Basın - ilan Kurumunda sekiz se
neye varan hukuk müşavirliği görevimden aldığım 
tecrübe ve intibaın bir mahsulüdür. Hükümet Tasa
rısı ve özellikle değerli Komisyonumuzdan son şek
lini alan durum gerçeğin aynen aksetmiş olmasını 
ifade etmektedir. Bu itibarla bu tasarının aynen tas
viplerinize mazhar olmasını diliyorum ve hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Tasarı üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. 
Buyurun Sayın Aydar. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, mü

zakereler bitmeyecek, vakit de az kaldı. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

195 sayılı Basın - ilan Kurumunun Teşkiline Dair 
olan Kanun, yine Türkiye'nin böyle bir döneminde 
hazırlanmış, yürürlüğe konulmuş, Türkiye'de ka
muoyu yaratan, Türkiye'de kitleleri bazı fikirler et
rafında birleştiren, Türk basını içerisinde resmî ilan 
dağıtımı yoluyla ayrıcalıklar yaratan bir rejime son 
veren bir kanun niteliğindedir. 

Uzun dönemde uygulanmış olan bu Kanun, Tür
kiye'de basın sanayiinin gelişmesiyle beraber, 1960 
öncesi Türkiye'sinde resmî ilan yoluyla susturulmak 
istenen basın, bugün ulaştığı noktada artık o resmî 
ilana muhtaç olamayacak sınırları da aşmıştır; ama 
195 sayılı Kanun hâlâ yürürlüktedir ve 195 sayılı Ka
nunun himaye etmesi gereken bir basın da halen 
Türkiye'de mevcuttur. 

inanıyorum ki, himayeye muhtaç olan bu basın 
Anadolu basınıdır. Dikkat buyurursanız tiraj konu-* 
su 100 binin üstüne çıkmış olan gazetelerimiz bugün 
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Basın - ilan Kurumundan resmî ilan ve reklam ka
bul etmemektedir. Bu gazetelerimizin sayısı az dahi 
olsa, Türkiye'de bu Kanunun getirilmiş olması esp
risi içerisinden olaya baktığımız zaman, demek ki 
konu, aslında güçsüz, basın sanayiinin gelişmesinde 
kendi imkânlarını kullanamayacak gazetelerin yine 
de Devlet himayesinde gözetiminde ve bu Kurumun 
adilane ilan dağıtımı içerisinde ayakta tutulmasını 
gerektirmektedir. Ancak, burada bir noktaya temas 
etmek istiyorum, o da şudur : 

Basın - ilan Kurumu Genel Kurulunu teşkil eden 
38 kişiye baktığınız zaman, sadece Anadolu basının
dan tek bir kişinin burada temsilci olduğunu göre
ceksiniz. Anadolu gazete sahipleri arasında seçilen 
tek temsilci. Anadolu Basını her çeşit teknik imkân
lardan mahrumdur. Anadolu basını, son yıllarda de
ğiştirilmiş bulunan 2490 sayılı Kanun, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin ilan vermesindeki serbesti ve dola
yısıyla bu konuda ilan yaptırmama hususundaki çe
şitli yasalar, Anadolu basının ilan kaynaklarını fev
kalade daraltmıştır. Bu itibarla, il basın kurumları an
cak kendi ili çevresinde bulunan ilanları tevzi etmek 
göreviyle mükellef kılınmıştır. Ancak bunu tevzi 
ederken de bağh bulunulan kuralların Basın - İlan 
Kurumu Genel Kuruluyla Yönetim Kurulu tarafın
dan yapılmış olan kurallara göre dağıtımını öngör
mektedir. Siz kuralları koyacaksınız; ama koyduğu
nuz kurallar size ait olmayan, sizin beslemediğiniz 
kaynaklar olacaktır. Bu, Türkiye'de en büyük hak
sızlıktır ve Anayasanın yapıldığı şu dönemde, Dev
letin bütün imkânlarından basının eşit olarak yarar
lanacağı ilkesine de aykırıdır. 

Böyle bir Kanunun hazırlanması (Ki, 1979 yılında 
ortaya konmuş bir kararnamenin tasvibi mahiyetin
de olan bu Kanun) aslında bir haksızlığı ortadan kaldır
mamaktadır. Anadolu basını her zaman etkili görev 
yapan bir basındır. Kendi çevresinde fevkalade bü
yük kamuoyu oluşturan bir basındır. Bu itibarla bu 
Kanun o basının sorunlarını çözmemektedir. Buna 
rağmen Kanunun faydalı yönlerini görmekteyim. Hü
kümetin bu noktada mutlak surette acil tedbir de ge
tirmesini önermekteyim. 

Sabrınızı taşırmamak ve zamanınızı almamak için 
konuşmama son veriyor, saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Kantarcıoğlu, tümü üzerinde buyurun efen

dim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bugün bir şanssızlık oldu galiba, konuşmalarıma 
tenkitle başladım, tenkitle bitireceğim. 

Önce tasarı, gerek Hükümet tarafından, gerekse 
Komisyonumuz tarafından bazı kaidelere uyulmadan 
hazırlandığı için bir - iki noktaya temas etmek isti
yorum : 

Elimizde Hükümetin göndermiş olduğu bir genelge 
var, bu genelgede deniyor ki : «Anayasa dıili kulla
nılacaktır. Ayrıca, tasarıların adında ve metininde 
yasa sözcüğü yerine kanun sözcüğü kullanılacaktır.» 

Hükümet bir tasarı gönderiyor, gerekçesinde : 
«195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Yasa» 
deniyor. Bunun adı Basın İlan Kurumu Teşkiline 
Dair Kanundur, yasa değildir. Özel koşullarla hakça 
olmayan ki burada, Meclisimizde bir hayli tenkitler 
oldu, nitekim hakkaniyet esasına göre esaslar ya
pıldı. Bir hayli yasalarla dolu alışkanlık başladı, bi
raz önceki Kanunun Sözcüsü Arkadaşımız dahi mü
temadiyen «Yasa» dedi, halbuki tasarı idi, yasa so
numa kadar devam etti. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Anayasaya da «yasa» 
demişler. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Anayasa» baş
ka, özel isimdir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyiniz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, bunlar tar
tışılabilir. 

«195 sayılı Basın ilan Kurumu Teşkiline Dair Ka
nun» dendiği halde, Komisyonumuz tarafından tekrar 
tasarı metninin dört yerinde yine aynı şekilde, «195 
sayılı Yasanın 9 uncu maddesi» denmiştir. Bunlar hiç 
yerinde olmayan tabiıûerdlir. 

Hükümet Tasarısının bir yerinde şöyle diyor, cüm
leyi okuyorum : «22.2.1979 gününde toplanacak nor
mal Genel Kurul, sadece aklama işlem'ini yapar.» Bu 

(konuda Yargıtayın da bir kararı olduğunu, «Aklama» 
kelimesinin, «ibra» kelimesi yerine geçmeyeceği ga
yet açıktır. 

Bunları açıklamak için huzurunuzdayım. Beni din
lediğiniz için çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
(Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen başka 

bir üyemiz?.. Yoktur. 
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Bu itibarla Tasarının tümü üzerinde müzakereler 
sona ermiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler.... Kabul etmeyenler.... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

21 : 6 . 1982 0 : 2 

Sayın üyeler; vaktin gecikmiş olması nedeniyle, 
23 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma saati : 18.53 

— 206 — 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

108 İNCİ BİRLEŞİM 

21 Haziran 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00) 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI. 

2. — SEÇİM, 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) — Telsiz Kanunu Tasarısı ve Adalet, Millî 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 Tarihi ve 195 Sayılı Basın - İlan 
Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu 
Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma, 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 c 

Komisyonu Raporu. (3/10) (S. Sayısı : 137) (Dağıt
ma tarihi : 15.6.1982) 

(5) —r Ali Saydı 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 Cezadan Hakkında Kanu
nun 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Milî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
(1/131 - 1/427) (S. Sayısı : 104'e 1 inci Ek) (Dağıt
ma tarihi: 15.6.1982) 

X (6) — 2628 Sayılı 1982 Malî Yuh Bütçe Ka
nununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/431) (S. Sayısı : 143) (Da
ğıtma tarihi : 18.6.1982) 

(7) — 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı 
Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensup
larının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve 
Binliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/411) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 
18.6.1982) 

•»»• m>m<& •<•'• 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 143 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (1/431) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 20 Mayıs 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1228/04114 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.5.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci Madde : 
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Bütçesine yıl içinde ortaya çıkacak acil ve zorunlu müteferrik ihtiyaç

ların karşılanabilmesi için yedek ödenek adı altında 2 milyar 435 milyon liralık ödenek konulmuş, ayrıca 
2829 sayılı Kanunun gerektirdiği hizmetler için 2 milyar lira artırma yetkisi verilmiştir. 

Ancak bu ödeneğin belirli hizmetlere tahsis edilen kısmı düşülünce acil müteferrik ihtiyaçlar için kulla
nılabilecek kısım 1 milyar lira olmaktadır. 

Bu miktarın 50 milyon lirası 38 sayılı KHK'nin 20 nci maddesi uyarınca Banker Tasfiye Kurulları, 
35 650 000 TL. da diğer müteferrik ihtiyaçlar için kullanılmış olup Nisan 1982 sonu itibariyle ödenek baki
yesi 914 milyon 350 bin liraya düşmüş bulunmaktadır. 

Oysa bu tarih itibariyle, 2576 sayılı Kanun uyarınca kurulması öngörülen Bölge İdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mialh'kemelerİ ihtiyaçları için yaklaşık 700 milyon İka; 'koruyucu sjğır vebası aşılamaları içtin 135 milyon 
ve süne ve kımıl mücadelesi içdaı ide 193 milyon lira olmak üzere bütçenin bu tertibinden acilen 'karşılanması ge
reken 1 ımılyan 28 milyon liralıık İhtiyaç ortaya çıkmış buillunmalkıtaldir.. 

Banker Tasfiye Kurulları ihtiyacının da şu anda tahsis edilmiş bulunan 50 milyon liranın çok üstüne 
çıkması beklenmektedir. 

Bu şekilde, bütçe uygulamasında ortaya çıkabilecek arızî tıkanıklıkların giderilmesi için öngörülmüş olan 
yedek ödenek fonu bütçe yılının ikinci ayında tamamen kullanılmış olmaktadır. 
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Bütçe yılının önümüzdeki dönemi içinde çok sayıda kuruluştan değişik zamanlarda ve genellikte küçük 
tutarlar halinde gelebilecek acil müteferrik ihtiyaçların her biri için ek ödenek kanunu yoluna gidilmesi pra
tik olmayacağı gibi ihtiyacın giderilmesi açısından da güçlüklere yol açacaktır. 

Bu nedenlerle Yüksek Ödenek tertibinin altındaki dipnot değiştirilerek Maliye Bakanlığına bu ödeneği 
2 milyar lira artırma yetkisi verilmektedir. 

ikinci Madde : 

Devlet Başkanlığı 1982 Malî Yılı Bütçesine daire hizmetlerinde kullanılmak üzere (T) cetvelinin 6 ncı 
sırasında yer alan Station Wagon tenezzüh şasi (küçük tip) 4 X 2 cins 3 adet taşıt alımı için 3 000 000 lira 
ödenek konulmuş ve bu taşıtların kadroları da 1982 malî yılında satın alınacak taşıtlar listesine dahil edil
miştir. 

Ancak Devlet Başkanlığı makam arabası ile sefir kabulü, misafir ve resmî görevler için halen hizmet 
vermekte olan taşıtların satın alımları 1968 - 1977 yıllarında gerçekleştirilmiş olup, ekonomik ömürlerini yıllar 
öncesi kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Hizmetlerin önemi gözönüne alınarak, bu konuda herhangi bir aksamaya neden olunmaksızın görevlerin 
gerçekleştirilmesi için, anılan hizmetlerde kullanılmak üzere, 1 adet Mercedes 380 SEL. zırhlı araç ile 10 adet 
Mercedes 280 SE taşıtın satın alınmasına acilen gerek bulunmaktadır. 

Söz konusu taşıtların gerektirdiği ödenek, Maliye Bakanlığı Bütçesinin «Yedek Ödenek» tertibinden sağ
lanacaktır. 

Tasarının gerektirdiği ilave harcamalar bütçe tasarrufları ile karşılanacaktır. 

Danışma Meclisi (S.; Sayısı : 143) 
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Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/431 
Karar No. : 47 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

16 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzun 10.6.1982 günlü 66 ncı Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin 
de katılmasıyla görüşüldü. 

1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin yedek ödenek faaliyetinin altındaki açıklama, 
14.4.1341 tarih ve 618 sayılı Kanunun 21.10.1935 tarih ve 2829 sayılı Kanun ile değiştirilen 7 nci maddesi 
gereğince yürütülecek hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak amacıyla bu tertipte yer alan 2 435 000 000 TL. 
lık ödeneğe 2 milyar TL. ilave edilmesini öngörmekte idi. Ancak, bütçe uygulamasında ortaya çıkabilecek 
arızî tıkanıklıkların giderilmesi için konulan bu ek ödeneğin belirli hizmetlere tahsis edilen kısmı düşüldükten 
sonra geriye kalan 1 milyar liranın 50 milyon lirası Banker Tasfiye Kurulları, 35 650 000 TL. sı da diğer 
ihtiyaçlar için kullanılmış olduğu ödenek bakiyesinin 914 350 000 TL. ya düştüğü görülmüştür. Halbuki, ge
rekçede de gösterildiği gibi, 2576 sayılı Kanun uyarınca .kurulması öngörülen Bölge İdare Mahkemeleri ve Ver
gi Mahkemeleri ihtiyaçları için bütçenin bu tertibinden acilen karşılanması gereken 1 028 000 CO0 TL. na ihti
yaç olduğu belirtilmektedir. 

Tasarının 2 nci maddesıiınlde ise; Devlet Başkanlığı daire hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet zırhlı 
taşıt ile 10 adet binek taşıtı alınması öngörülmektedir. Komisyonumuzda verilen bir önerge ile zırhlı taşıt 
sayısı 5 adede çıkartılmış, binek taşıt sayısı ise 6 adede indirilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucunda, tasarı 2 nci maddede yapılan değişiklikle, diğer mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Besir H AMİT OĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Sadan TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 143) 
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2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağh 
(A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmının 930 (Malî Transferler) programının 
09 (Diğer Malî Transferlerle İlgili ödemeler) alt 
programının 3 ödtenefk türü 309 (Yedek Ödenek) 
faaliyetinin altındaki açıklamamın üçüncü paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştürilmıiştiiri 

(2 000 000 000 lirası 14.4.1341 tarih ve 618 sa
yılı Kanunun 21.10.1935 tarih ve 2829 sayılı Kanun 
ile değişik 7 nci maddesi gereğince. yürütülecek hiz
metlere ilişkÜn giderler için kulMianılimıalk üzere bu ter
tipte yer alan ödeneğe 4 000 000 0001 fira ilave et
meye Maliye Bakam yetiki'Mdlir.) 

MADDE 2. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet Başkan
lığı 'kısmının sonunda bulunan «1982 Malî Yılında 
Satın Alınaca'k Taşıt Listesi» ne ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar ökllenmıiştir̂  

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü
rürlüğe girera 

İMADDE 4. — Bu Kanunu Devlet Başkanlığı 
Genel Sekreterli ile Maliye Bakam yürütür^ 

1 8 . 5 . 1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam Devlet Bakanı 

Z, Baykara 7Y özal Prof. Dr. t Öztrak M. özgüneş 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

Prof. Dr. M. N., Özdas C, Mentes Ü. H. Bayülken S. Çetiner 
Dışişleri (Bakanı VA Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak K. Erdem H. Sağlam Dr, T, Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabiî Kay, Bakam 
Prof. Dr, S. Özbek Prof. Dr. 7\ Esener M.. Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakanı imar ve İskân Bakanı Köy işleri ve Koop. Bak. Gençlik ve Spor Bakam 
/, Evliyaoğlu Dr.: & Tüten M.{ R, Güney V, özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
5, Side 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2628 Sayılı 1982 MaM Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yanılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

iMADDE h — Tasarının 1 nei maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştür. 

MADDE 2. — 2628 sayA 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanununa ıbağlı (A) işaretli cetvelin Devlet Baş
kanlığı kısmının sonunda bulunan «1982 Malî Yı
lında Satın Alınacak Taşıt Listesi» ne ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı taşıtlar eMenmıiştir. 

MADDE 3, — Tasarımın 3 mcü maddesi Ko-
mlisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynıen kabul edilmiştir, 

Danışma' Mecisi (S. Sayısı : 143) 
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Hükümetin Kabul Ettiği Metne Bağlı Cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

DEVLET BAŞKANLIĞI 

1982 MALÎ YILINDA SATIN ALINACAK TAŞIT LÎSTEİSÎ 

Sıra No. MM Taşıtın Cimi Diferansiyel Kulaınılacağı yer 

1 — a (x) 10 Binek Tenezzüh şasi 4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 
1 — b (x) 1 Binek Tenezzüh şasi 4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 

Danışma Meclisi (S.: Sayısı : 143) 
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Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metne Bağlı Cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

DEVLET BAŞKANLIĞI 

1982 MALÎ YILINDA SATIN ALINACAK TAŞIT LİSTESİ 

Sıra No. Adet Taşıtın Cinsi Diferansiyel Kullanılacağı yer 

1 — a <x) 6 Binek Tenezzül şasi 4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 
1 — b (x) 5 Binek Tenezzüh şasi 4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 143) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 140 

2 . 1 . 1961 Tarihli ve 195 Saydı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair 
Kanunun 5, 9 ve 10 ncu Maddeleriyle Geçici 3 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Sa

vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/166) 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 22 Mart 1982 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840... 11634 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 

12 EyHiI 1980 tarihinden önce Yasama MecMane sunulmuş bulunan, ancak hukuken hüküm süz sayılma
yan 31 adet kanun hükmünde kararname, 

Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 

İnceleme sonucunda, Anayasanın 64, 127 ve 128 nci maddeleriyle Sayıştay Kanununun 1, 25, 28, 81 87 
ye 88 nci maddelerine göre, Kesinhesap Kammu tasanfam ile Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Kanun HUk-/ 
münde Kararnamelerin, kanunların görüşülmesi kurallarına bağfa olduğu anlaşıfamştuv 

2485 numaralı Kurucu MecEs Hakkında Kanunim 2 nci maddesfam (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir, 

Bu nedenlerle kanun hükmünde kararnameler dosyalanylabirBkte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
MİBÎ Güvenök Konseyi 
Genel Sekreteri 
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19 a 2 , 1979 

195 SAYILI BASIN ÎLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR YASA İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNER* 
GESİNİN GEREKÇESİ 

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Yasa, 1961i yılının «özeb koşullarında düşünülmüş bir yasa
dır, 

Doğal olarak, 27 Mayıs'ın biçimlendirdiği koşullara ve anlayışa dayanarak kurulan Basın İlan Kurumu 
27 Mayıs öncesi hükümetlerin, ilan dağıtımındaki, hakça olmayan, uygulama ve anlayışına tepki niteliğini ta
şımaktadır. 

Halkça olmayan oir ilan dağıtan bdçiimırae son vermek ve hüktülmıetterin, bu yolda, basın üzerinde kurduk
ları baskıyı etkisizleştirmek için kurulan, Basın İlan Kurumunun Genel Kuruluna, Hükümet ve meslek tem
silcilerinin dışında, tarafsız veya özerk olarak bilinen kuruluşların temsilcilerinin de katılması öngörülmüş
tür. Böylece, basında ilan «adaleti» sağlanması amaçlanmıştır. 

1961 yılından bu yana Türk basım büyük bir hızla gelişmiş; yeni yeni kurumlara kavuşmuş ve yeni eko
nomik koşullara göre biçimlenmeğe başlamıştır., 

Bu durumda, Basın İlan Kurumu Genel Kurulundaki bazı temsilcilikler, kaçınılmaz olarak, kuruluş sırasın
daki işlevlerini, büyük ölçüde ya da tamamen, yitirmişlerdir. Bu gerçeğin yanı sıra, artık böyle bir kurumda 
mutlaka temsil edilmesi gereken yeni kurumlar ortaya çıkmıştır. 

Böylece, Kurumun Genel Kurulunda artık temsilinde yarar sağlamayan kuruluşlarla, temsili gerektiği hal
de kurulda bulunmayan kuruluşlar çelişkisine bir son vermek Kurumun yaşamı yönünden kaçınılmaz olmuş
tur,, 

Ayrıca, Genel Kurulda temsil edilen, yeni duruma göre gene temsil edilmesi gereken kuruluşların temsil 
güçleri arasında değişiklikler ve çeşitlilikler doğmuştur. 

Hükümet kesimini teşkil eden bakanlık temsilciliklerinde bile, değişiklik zorunlu olmuştur. Kurumun 
Genel Kurulundaki bu çelişkileri de, kaçınılmaz olarak kaldırmak gerekmiştir, 

önerilen madde ve fıkralarda görüleceği gibi, Kurumun yönetimine katılan gazete ve dergi sahipleri, ya
sadaki gibi İstanbul, Ankara, İzmir olarak değil de, sahip oldukları gazete ve dergilerin ekonomik büyük
lüğüne göre sınıflandırılmış ve temsil oranlan bu sınıflandırılmaya uyularak düzenlenmiştir. 

Aynı şekilde, yasada var olup da, sendikal yapı değişikliği nedeniyle temsil edilemeyen çalışanların du
rumu düzeltilmiş ve basında çalışanların çoğunluğunu çatısı altında toplayan sendikanın temsilciliği öngörül
müştür. Böylece, Basın Han Kurumu Genel Kurulunda basın çalışanlarının katkısı sağlanmıştır. 

Bu arada, gazete ve dergi sahipleri, gazete ve dergilerde çalışanlar ve HüMimet temsilcileri yanaşıra; öne
rinin 5 nci maddesinin <c) bendimi oluşturan meslek kuruluşta, basın - yayın ve ilanla ilgi! olarak gelişen ve1 

basın yaşatanına fcastkı'lar getiren yeni kuruluşların tenlıi'lcilenin'im de Genel Kurula alınması şeklinde benim-
senmiştir.1 

Değişiklik önerisinde, Kurum için gerekliliğini koruyan bir çok kuruluşun, temsili sürdürülmüştür. Baş
langıçta Kuruma yaptıkları büyük katkıların saygıyla anıldığı bazı kuruluşlar da, bu değişiklikteki yerlerini, 
yeni katkılar getirerecek kuruluşların temsilcilerine bırakmışlardır. 

önerilen bu değişikliklerle Basın İlan Kurumu, kavuşacağı bu yeni yapısıyla, Türk basın yaşamına daha 
da yaradı olacak ve sadece gazetelere ilanı dağıtan bir ıkuruluş olmaktan çıkıp, yasada belirtilen öteki önemi 
görevlerini ve amaçlarını da başarıyla yerine getirecektir, 
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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2 . 1 . 19611 Tarihli ve 195 Sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9, 10 ncu maddeleriyle 
Geçici 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi ilgili Bakan
lıklar temsilcilerinin de katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı ve gerekçesi uygun görüldü. 
Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi i e değiştirilen 195 »ayık Yasanım beşinci mad

desinde Komisyonumuzca görülen yazım hataları düzeltildi. Beşinci maddenin (b) bendinde Kültür Bakan
lığından bir üyenin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığından İl üyenin Genel Kurula katılacağı belirtilmiştir. Kül
tür Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı birleştirildiğinden Genel Kurula Kültür ve Turizm Bakanlı
ğından bir üyenin, Basın Yayın Genel Müdürlüğünden l1 üyenin katılması kabul edilerek madde yapılan bu 
değişiklikle ve yazım hatalarım düzelterek aynen kabul edildi. 

195 sayılı Yasanın 9 ncu miaddeslin.de yapriiam değişiklikte boşalma hafliinide yedek üyelerin denetim kuru
lunda göreve çağrılacağı belirtiildiği halde, yedefc üyelerin nasıl seçileceğinin maddede yer almadığı görülmiiş-
tiir.ı Bu boşluğu gidermek üzere maddeye denetçi üyelerin seçileceği esasa göre üç yedek üyeninde seçilmesi 
hususu Komisyonumuzca eklenmliştir. 

Yönetim Kurulunun oluşumunu belirleyen 10 ncu maddenin incelenmesinde Genel Müdürlüğün boşalma
sı halinde yeni atama yapılıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanının bu görevi vekaleten yürüteceğinin be
lirtildiği görülmüştür. 195 sayılı Yasanın 12 nci maddesine göre Genel Müdür Yönetim Kuruluna karşı so
rumludur, Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun kararlarım yürütmekle görevlidir, Yönetim Kurulu başka
nının, başkanlık ettiği kurula karşı sorumlu bir makama vekâlet etmesinin uygun otoayacağı 'kanaaıtüne varıl
mış ve onuncu maddenin beşinci fıkrası Kanun Hükmünde Kararnameden çıkarılmıştır. Böylece Genel Mü
dür Muavinlerinden Mirinin Genel Müdürlüğe vekâlet etmesi esası benimsenmiştir. 10 ncu madde bu deği
şiklikle ve yazım hatalarının düzeltilmesi ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Ayrıca, Kararnamenin Yö
netim Kuımlıumu düzenleyen 10 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında bulunan «her hanıgi» kelimesi «herhangıb 
olarak düzeltilmiş, bu kelimeden sonra «bir» kelimesi eklenmiş, fıkrada görev alamazlar kelimelerinden ön
ce gelen «bir» kelimesi kararnameden çıkarılmıştın 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Üçüncü Maddesi ile iki ve üçüncü maddeleri Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
'Başkan 

Remzi BAN AZ 
ıKâıtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
'Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkaniveklillı 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
İmzada buiumamadi! 

Üye 
Avni MÜFTÜ OĞLU 

Üye 
Namık Kemal YOLCA 

•Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender OİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halt ZARBUN 
,lımızada butanamadı 

Üye 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

2 . 1 . 1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın - İlân Kuru
mu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 ncu Maddele
riyle Geçici 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Hükmünde Kararname 

KHK : 23 

2 . 1 . 1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın - İlan Ku
rumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 ncu mad
deleriyle Geçici 3 ncü maddesinin değiştirilmesi; 
26 . 9 . 1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 5 . 2 , 1979 
tarihinde kararlaştırılmıştır., 

MADDE 1. — 2 . 1 . 1961 Tarihli ve 195 Sayılı 
Basın - ilân Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 
ve 10 ncu maddeleriyle Geçici 3 ncü maddesi aşağı
daki biçimde değiştirilmiştir. 

Genel Kurul : 

Madde 5. — Genel Kurul; 

a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden ga
zete ve dergi sahiplerinin kendi aralarında seçecek
leri; satışı 100 binin üzerinde olanlardan 2, satışı 
99.999 - 50 bin arasında olanlardan 1, satışı 49.999 -
10 bin arasında olanlardan 1, satışı 10 binin altında 
olanlardan l1, istanbul, Ankara, izmir dışında kalan 
Anadolu Gazete Sahiplerinden 1, en çok üyeye sa
hip Gazeteciler Sendikasından 6, istanbul, Ankara 
ve izmir'deki en fazla sarı basın kartlı üyeye sahip 
Gazeteci Derneklerinden l'er olmak üzere toplam 
olarak 15 temsilci. 

b) Hükümetçe görevlendirilecek; Başbakanlık 1, 
Adalet Bakanlığı 1, Millî Savunma Bakanlığı 1, iç
işleri Bakanlığı 1', Maliye Bakanlığı 1, Bayındırlık 
Bakanlığı 1, Ticaret Biakanlığı 1, Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığı 1, Kültür Bakanlığı 1, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı (Basın - Yayın Genel Müdürlüğünden) 
1, olmak üzere 10 temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kâ
ğıt Fabrikaları işletmesi Genel Müdürlüğünden (SE
KA) 1!, temsilci olmak üzere toplam olarak 11 tem
silci, 

c) İstanbul, Ankara ve Eğe Üniversiteleri Hukuk 
Fakülteleriyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden l'er, istanbul, Ankara ve Ege Üniver
sitelerinden Basın Yayınla ilgili eğitim yapan yük-

Danışma Meclisi 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın - İlan Kurumu 
Teşkiline Dair Kanunun, 5, 9 ve 10 ncu Maddeleriyle 
Geçici 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Ba
sın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 
10 ncu maddeleriyle geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiştir. 

Genel Kurul 

Madde 5. — Genel Kurul; 

a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden 
gazete ve dergi sahiplerinin kendi aralarından seçe
cekleri; satışı 100 binin üzerinde olanlardan 2, satışı 
99 999 - 50 bin arasında olanlardan 1, satışı 49 999 -
10 bin arasında olanlardan 1, satışı 10 binin altında 
olanlardan 1, İstanbul, Ankara, izmir dışında kalan 
Anadolu gazete sahiplerinden 1, en çok üyeye sahip 
Gazeteciler Sendikasından 6, istanbul, Ankara ve iz
mir'deki en fazla sarı basın kartlı üyeye sahip Ga
zeteci Derneklerinden l'er olmak üzere toplam ola
rak 15 temsilci. 

b) Hükümetçe görevlendirilecek; Başbakanlık 1, 
Adalet Bakanlığı 1, Millî Savunma Bakanlığı 1, içiş
leri Bakanlığı 1, Maliye Bakanlığı 1, Bayındırlık Ba
kanlığı 1, Ticaret Bakanlığı 1, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1, Basın -
Yayın Genel Müdürlüğünden 1, olmak üzere 10 tem
silci ile Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işlet
mesi Genel Müdürlüğünden (SEKA) 1, temsilci ol
mak üzere ıtopflam olarak 11 temsilci. 

c) istanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri Hu
kuk Fakülteleriyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesinden l'er, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitelerinden Basın - Yayınla ilgili eğitim ya
pan yüksekokul ya da enstitülerden l'er öğretim üye-
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sekokul ya da enstitülerden Ver öğretim üyesi, tica
ret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden 1, Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğinden 1, Türkiye Barolar Birliğinden 1, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğün
den (TRT) 1, Anadolu Ajansı T.A.O.'dan 1, olmak 
üzere toplam olarak 12 temsilci-

Böylece 38 üyeden oluşur. 
Genel Kurul üyeleri iki yıllık süre ile seçilirler. 

Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Boşalma halin
de, yerine, boşalan üyenin süresini doldurmak kay
dıyla, yeni atama ve seçim yapılabilir. Gazete ve der
gi sahipleri temsilcileri arasında, satışları kendi kate
gorilerinin altına düşenlerin durumu altı ay sürdüğü 
takdirde üyelik haklarını yitirirler ve yerlerine yeni
den seçim yapılır. 

Genel Kurul üyeleri ilgili teşekküllerin, fakülte
lerin, yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurulların
ca, Bakanlık Temsilcisi ise, Hükiümetçe iki yıllık' 
süre ile seçilirler. 

Anadolu gazete sahiplerinin Genel Kurula katı
lacak Temsilci Üyesi Basın - Yayın Genel Müdürlü
ğünde kayıtlı tüm Anadolu Gazete Sahiplerinin ya 
da bu gazetelerin ayrı ayrı gösterecekleri temsilcileri
nin Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün çağrısı üze
rine katılacakları toplantıda seçilir. 

Denetçiler : 

Madde 9. — Kurum, Genel Kurulunca kendi üye
leri arasından seçilecek üç denetçi tarafından denet
lenir. Denetçilerin her birinin beşinci maddenin (a), 
(b), (c) bentlerinde yazılı temsilcilerden olması lazım
dır. 

Denetçiler iki yıl için seçilir. Süresi dolan yeniden 
seçilebilir, Boşalma halinde yedek üyeler göreve çağ
rılıp 

Yönetim Kurulu : 

Madde 10. — Kurumun Yönetim Kurulu Genel 
Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek 6 üye ile 
Genel Müdürden oluşur. Üyelerden ikisi 5 nci mad
denin (a) bendinde, ikisi (b) bendinde, ikisi (c) ben
dinde yazılı temsilciler arasından seçilir. 

Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için dört 
olumlu oy şarttır. 

Danışma1 Meclisi 
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si, ticaret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden 1, 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinden 1, Türkiye Barolar Birliğinden 1, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Mü
dürlüğünden (TRT) 1, Anadolu Ajansı T.A.O.'dan 1, 
olmak üzere toplam olarak 12 temsilcinin katılma
sıyla, 

38 üyeden oluşur. 
Genel Kurul üyeleri iki yıllık süre ile seçilir. Sü

resi dolan üye yeniden seçilebilir. Boşalma halinde, 
yerine, boşalan üyenin süresini doldurmak kaydıyla, 
yeni atama ve seçim yapılabilir. Gazete ve dergi sa
hipleri temsilcileri arasında, satışları kendi kategori
lerinin altına düşenlerin durumu altı ay sürdüğü tak
dirde üyelik haklarını yitirirler ve yerlerine yeniden 
seçim yapılır. 

Genel Kurul üyeleri ilgili teşekküllerin, fakültele
rin, yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurullarınca, 
bakanlık temsilcileri ise, Hükümetçe iki yıllık süre 
ile seçilirler. 

Anadolu gazete sahiplerinin Genel Kurula katı
lacak temsilci üyesi Basın - Yayın Genel Müdürlüğün
de kayıtlı tüm Anadolu gazete sahiplerinin ya da bu 
gazetelerin ayrı ayrı gösterecekleri temsilcilerinin Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine ka
tılacakları toplantıda seçilir. 

Denetçiler 

Madde 9. — Kurum, Genel Kurulunca kendi üye
leri arasından seçilecek üç denetçi tarafından denet
lenir. Denetçilerin her birinin beşinci maddenin (a), 
(b), (c), bentlerinde yazılı temsilcilerden olması ve bu 
esaslara göre ayrıca üç yedek üyenin seçilmesi la
zımdır. 

Denetçiler iki yıl için seçilir. Süresi dolan yeniden 
seçilebilir. Boşalma halinde yedek üyeler göreve çağ
rılır. 

Yönetim Kurulu 

Madde 10. — Kurumun Yönetim Kurulu Genel 
Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek 6 üye ile 
Genel Müdürden oluşur. Üyelerden ikisi 5 nci mad
denin (a) bendinde, ikisi (b) bendinde, ikisi (c) ben
dinde yazılı temsilciler arasından seçilir. 

Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için dört 
olumlu oy şarttır. 
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Kurul, münhasıran (b) bendinden gelen üyelerden 
birini Başkan seçer. 

Yönetim Kuruluna seçilenler prodüktörlük yapa
mayacakları gibi, her hangi prodüktörlük müessese
sinde de bir görev alamazlar ve buna hiçbir suretle 
iştirak edemezler. 

Genel Müdürlüğün boşalması halinde, yeni ata
ma yapılıncaya kadar, Yönetim Kurulu Başkanı bu 
görevi vekâleten yürütür. 

Üyeler, iki yıllık bir dönem için seçilirler. Süresi 
dolan yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle bo
şalma halinde 6 ncı maddeye göre yapılacak ilk ge
nel kurulda yerine seçim yapılır. Yeniden seçilen bo
şalan üyenin süresini tamamlar. 

Genel Kurulun Toplanması : 

Geçici Madde 3. — Genel Kurulun üyeleri bu 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayımını izleyen 
15 gün içinde saptanır ve Basın - ilan Kurumuna bil
dirilir. Genel Kurul bu tarihten en geç 5 gün sonra 
toplanarak, organlarını yeniden seçer. 

20 . 2 . 1979 gününde toplanacak normal Genel 
Kurul sadece aklama işlemini yapar.» 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinde yürürlüğe girer.; 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişlelıi Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurul, münhasıran (b) bendinden gelen üyelerden 
birini Başkan seçer. 

Yönetim Kuruluna seçilenler prodüktörlük ya
pamayacakları gibi, herhangi prodüktörlük müesse
sesinde de görev alamazlar ve buna hiçbir suretle 
iştirak edemezler. 

Üyeler, iki yıllık bir dönem için seçilirler. Süresi 
dolan yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle bo
şalma halinde 6 ncı maddeye göre yapılacak ilk Ge
nel Kurulda yerine seçim yapılır. Yeniden seçilen, 
boşalan üyenin süresini tamamlar. 

Geçici Madde 3. — Kanun Hükmünde Kararna
menin Geçici 3 ncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer, 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

»m<i 
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