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3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları (1/112)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine
3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci maddesinin tadili hakkında
Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 16 . II . 1956
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte iliştik olarak sunulduğunu
saygılarımla arz ederim.
Başvekil
• -' •
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Beyödmîlel sahada fevkalâde artan siyasi faaliyetler ve üyesi bulunduğumuz ittifaklar IJajjciye Vekâleti ile dış temsilciliklerimiz arasında yapılmakta olan muhaberatın daha süratli ve daha'
emin bir şekilde cereyanını zaruri kılmaktadır. Halbuki, halihazır durumda, Hariciye Vekâleti ta
rafından dış merkezlerimize gönderilen şifre telgraflar PTT telsiz istasyonları tarafından yabancı
memleketlerin telsiz istasyonlarına keşide edilmekte ve bu suretle şifrenin esası doğrudan doğruya
yabancı ellere tevdi edilmiş olmaktadır. Bu usul diğer taraftan muhaberata gerekli sürati temin
edememektedir. Bu bakımdan dış temsilciliklerimi zden bâsıl&EBida verici telsiz cihazları tesisi zaru
ri görülmektedir.
Bu itibarla, yabancı memleketlerdeki temsilciliklerimizde sözü edilen merkezlerin mütekabiliyete
müsteniden tesis edilebilmesi bakımından mevzuatımızda buradaki yabancı temsilciliklerin telsiz ci
hazı kurabileceklerine dair bir hüküm derpiş edilmesi gerekmektedir.
Halbuki, 3222 eayılı Kanunun 6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci maddesinde, resmî müessese
lerin ve yerli ve yabancı hususi hükmi şahısların, aynı maddede kayıtlı şerait tahtında verici telsiz
cihazı tesis edebilecekleri münderiç bulunmakla beraber, memleketimizdeki yabancı devlet temsilci
liklerinin bu kabil cihazlar tesis edebilecekleri hususunda bir hüküm mevcut değildir.
Bundan dolayı, dış temsilciliklerimizde kurulması mukarrer bulunan telsiz istasyonlarını icabın
da mütekabiliyet esası üzerinden faaliyete geçirebilmek imkânını elde bulundurmak mafesadiyle ilişip
kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır.

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas, No : 1/112
Karar No : 10

13 .11. 1958

Yüksek Reisliğe
Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 16.XI.1956 tarihinde Yüksek
Meclise sevkı kararlaştırılmış iken kadük olan ve
bu kere tekrar ihyası istendiğinden Makamı Riya
setçe (encümenimize havale buyıirulan «3222 sa
yılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Kanunla mu
addel 5 nci maddesinin tadili» hakkındaki kanun
lâyihası 'encümenimizde Hükümet temsilcilerinin
de iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihasının esbabı mucibesind<e zikre
dilen ' sebepler encümenimizee de muvafık müta
lâa edilmekle beraber, mezkûr kanun lâyihası
Yüksek Meclise sevk (edildikten sonra yani, 6566
sayılı Kanunun muaddel 5 nci maddesi; 7035 sa
yılı Kanunla değiştirildiğinden, 7035 sayılı Ka
nunla muaddel 5 nci maddenin tadil edilmesini
istemek gerekirken, bir zühul eseri olarak 6566
sayılı Kanunun değiştirilmesi istenmiş olduğun
dan lâyihanın bir revizyona tâbi tutulması uy
gun mütalâa edilerek metin bu esasa göre de
ğiştirilmiştir.
6566 sayılı Kanunun muaddel 5 nci maddesi
nin (a) fıkrasına 7035 sayılı Kanunla ilâve edi

len «Petrol Kanununun hükümlerine göre petrol
ameliyatı yapanlara» fıkrası da baki kalmak
Ü2?ere Hükümet lâyihası mufavık mütalâa edi
lerek yukarda arz olunan değişiklikle kabul edil
miştir.
Lâyihanın 2 nci maddesi 6566 sayılı Kanunda
mer'i olduğundan bu madde kaldırılmıştır.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine hava
le buyurulmak üzere Yüksek Riyasetle sunulur.
D ahiliyo E ncüm eni Reisi
Reis V.
Edirne
Yozgad
E. Nasuhioğlu
Â. Benderlioğlu
M. M.
Kâtip
Samsun
Yozgad
ö. L. Erzurumlu oğlu
E. Anıt
Diyarbakır
Amasya
Bitlis
T. C. Çubukçu
K. Eren
N. Barut
Kütahya
Kastamonu
Kütahya
E, Topaler
8. Çağlar
M. Özkefeli
Manisa
Muğla
Niğde
D. Argun
§. R. Soyer
C. özgirgin
Van
8. Erdinç

Bütçe Encümeni mazbatası
T..B.M.M.
Bütçe
Encümeni
Esas No. 1/112
Karar No. 57
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Yüksek' Reisliğe
3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Ka
nunla muaddel 5 nci maddesinin tadili hakkında
Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi İcra Vekilleri Heyetince kararlaş
tırılıp Başvekâletin (8 . X I I . 1956 tarihli ve
71 - 458/3962 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası X ncu devrenin sona ermiş olma
sından hükümsüz kalmış ve fakat tekrar görüşül
mesi hususunda Hükümetin vâki, talebi üzerine

Dahiliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encü
menimize havale edilmiş olmakla Hariciye Ve
kâleti mümessilleri huzuriyle tetkik ve müzakere
edildi.
Kanun lâyihası; 3222 sayılı Telsiz Kanunu
nun 6566 ve 7035 sayılı kanunlarla değiştirilmiş
olan beşinci maddesinde, (kararda verici telsiz
tesisatı vücuda getirmek için hususi şahıslara ve
müesseselere ruhsat verilemiyeceği) hükmünün
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istisnalarını tesbit eden a Ve b bentlerine yabancı
devletlerin Türkiye'deki temsilcilerini de müte
kabiliyet esası dâhilinde ithal eden bir (C)
bendinin ilâvesini temin maksadiyle hazırlanıp
sevkedilmiştir.
Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden
müzakerelerden sonra Hariciye Vekâletimizin dış
memleketlerdeki elçiliklerle doğrudan doğruya
kendi tesisleri vasıtasiyle muhabere ederek hem
muhaberenin süratini ve hem de mahremiyetin
daha sıkı olarak mahfuziyetini temin edebilmesi
için mezkûr elçilikler ve temsilciliklerde de verici
telsiz cihazlarının bulunması zaruri, bu ise ancak
mütekabiliyet esası dâhilinde Türkiye'de ayni
hakkın yabancı devletlerin Türkiye'deki temsil
ciliklerine verilmesi suretiyle mümkün olacağın
dan, beynelmilel teamüllere uygun olan bu imkâ
ndın temini maksadiyle hazırlanmış bulunan ka
nun lâyihası encümenimizce de muvafık mütalâa
olunarak Dahiliye Encümeninin tesbit ve kabul
etmiş olduğu metin üzerinden maddelerin görüşül
mesine geçilmiş ve birinci madde, aynı maksadı
temin etmek ve şekil bakımından değiştirilmek su

retiyle ve lâyihanın 3 ncü maddesi 2 nci ve dör
düncü maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul
edilmiştir.
Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reisvekili
Bu Mazbata M.
Reis
tzmir
Bursa
Balıkesir
B.
Bilgin
H. Köymen
H. îmre
Ankara
Afyon K.
Antalya
K. Akmanlar
W. Â. Ülgen O, Ali§iroğlu
Çorum
Artvin
Bolu
Y.
Gürsel
Y. Gümüşel
8. Bilir
istanbul
Diyarbakır
Elâzığ
N. N. Yücel
H. Turgut
H. Müftügil
Konya
Manisa
îzmir
M Bağrıaçik
S. Mıhçıoğlu
D. Akbel
Rize
Bize
Nevşehir
H. Agun
/. Akçal
N. önder
Trabzon
Siird
/. Şener
B. Erden
Zonguldak
Yozgad
H. Timur
T. Alpay
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DAHİLÎYE ENCÜMENtNtN
|
TADİLİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN
TADİLİ

3222 sayılı Telsiz Kânununun
6566 sayılı Kanunla muaddel
5 nci maddesinin tadili hakkın
da kmun lâyihası

3222 sayılı Telsiz Kanununun 3222 sayılı Telsiz Kanununun
6566 sayılı Kanunla muaddel 7035 sayılı Kanunla muaddel 5
5 nci maddesini tadil eden 7035 nci maddesine bir fıkra ilâvesi
hakkında kanun lâyihası
sayılı Kanunun taâili hakkında
i
Kanun

MADDE 1. — 3222 Sayılı Tel
siz Kanununun 6566 sayılı Ka
nunla muaddel 5 nci maddesi
aşağıdaki şekilde tadil edilmiş
tir:

MADDE 1. — 3222 sayılı Tel
siz Kanununun 6566 ve 7035 sa
yılı kanunlarla muaddel 5 nci
maddesi aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir.

Madde 5. — Karada umumi
yetle verici telsiz tesisatı vücu
da getirmek için hususi şahısla
ra ve müesseselere ruhsat veril
mez.
Ancak:
a) Lüzumu halinde resmî
müesseselere,
. b) Kurulması, işletilmesi ve
neşriyatı tamamen Hükümetin
murakabe ve kontrolü altında
bulunmak, takati bin kilovattan
aşağı olmamak, neşriyatı karşı
lığında her ne suretle olursa ol
sun bir ücret alınmamak ve Hü
kümetle akdedilecek mukavelede
tâyin edilecek ve en çok on yılı
geçmiyeeek olan hir müddetin
sonunda tesisat sahasına dâhil
bütün arazi ve arsalar, tesisatı
ve bunların her türlü teferruatı
ile mütemmim cüzüleri tama
men ve bedelsiz olarak Devlete
terk edilmek kayıt ve şartlariyle
yerli ve yabancı hususi hukuk
hükmi şahıslarına,
c) Münhasıran mensup bu
lundukları Hükümet merkeziyle
muhabere etmek üzere mütekabi
liyet esası dâhilinde yabancı
Devletlerin Türkiye'deki temsil
cilerine,
Bu nevi tesisat vücuda getir
mek ve işletmek için tcra Vekil
leri Heyeti karariyle ruhsat ve
rilebilir.

Madde 5. — Karada umumi
yetle verici telsiz tesisatı vücu
da getirmek için hususi şahıs
lara ve müesseselere ruhsat ve
rilmez.
Ancak,
a) Lüzumu halinde resmî
müesseselere, Petrol Kanunu
hükümlerine göre petrol ameli
yatı yapanlara,
b) Kurulması, işletilmesi ve
neşriyatı tamamen Hükümetin
murakabe ve kontrolunda bu
lunmak, takati bin kilovattan
aşağı olmamak neşriyatı karşı
lığında her ne suretle olursa ol
sun bir ücret alınmamak ve Hü
kümetle akdedilecek mukavele
de tâyin edilecek ve en çok on
yılı geçmiyeeek olan bir müd
detin sonunda tesisat sahasına
dâhil bütün arazi ve arsalar, te
sisatı ve bunların her türlü teferruatiyle mütemmim cüzüle
ri tamamen ve bedelsiz olarak
Devlete terk edilmek kayıt ve
şartlariyle yerli ve yabancı hu
susi hukuk hükmi şahıslarına,
c) Münhasıran mensup bu
lundukları Hükümet merkeziy
le muhabere etmek üzere müte
kabiliyet esası dâhilinde yaban
cı devletlerin Türkiye'deki tem
silciliklerine,
Bu nevi tesisat vücuda getir
mek ve işletmek için îcra Ve-

I MADDE 1. — 3222 sayılı TeL
I siz Kanununun 7035 sayılı Ka| nunla muaddel 5 nci maddesi! ne aşağıdaki (C) fıkrası eklen
miştir :
C) Münhasıran mensup bu
lundukları Hükümet merkeziy
le muhabere etmek üzere müte
kabiliyet esası dâhilinde yaban
cı Devletlerin Türkiye'deki
temsilciliklerine,

Hü.

Ad. E.

B, E.

killeri Heyeti karariyle ruhsat
verilebilir.
MADDE 2. — Birinci mad
denin (b) fıkrasında gösterilen
lere ruhsat verilmesi halinde te
sisatın kurulması, işletilmesi ve
neşriyatı mevzuunda Hükümetin
haiz olduğu murakabe ve kont
rol hak ve salâhiyetleri ve bun
ların müeyyideleri kendileriyle
akdedilecek mukavelelerde tâyin
ve tesbit olunur. Bu mukavele
lerin tatbikinden doğacak ihti
lâfların hal mercii Devlet Şûrasıdır.
Kendilerine bu fıkra mucibin
ce tesisat kurmak ve işletmek
ruhsatı verilen hükmi şahısların
bu tesisatı kurmak ve işletmek
için lüzumlu olup yabancı mem
leketlerden ithal edecekleri her
türlü cihaz, malzeme, eşya ve
akar yakıt, memlekete ithallerin
de alınacak bütün vergi, resim
ve harçlardan İcra Vekilleri
Heyetli karariyle istisna edilebi
lir.
Tesisatın kurulacağı arazi ica
bında Hazineye ait yerlerde pa
rasız olarak temin ve temlik olu
nabileceği gibi, bedeli hükmi
şahıs tarafından ödenmek üzere,
Hükümetçe istimlâki yolu ile de
temin olunabilir.

MADDE 2. — Hülfümetin 3
ncü maddesi 2 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Hükümetin 3
ncü maddesi 2 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren muteber
dir.

MADDE 3. — Hükümetin 4
ncü maddesi 3 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.

MADDU 3. — Hükümetin 4
ncü maddesi 3 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunun
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur.
16 . X I . 1956
Başvekil ve
Maliye V. V.
A. Menderes
Devlet Vekili
M, C. Bengü
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m.
Devlet Veküi ve
Millî M. V. V.
Ş. Ergin
Devlet Vekili
E. Kalafat
Devlet Vekili ve
Ziraat V. V.
C. Yardımcı
Adliye Vekili ve
Dahiliye V. V.
H. özyörük
Millî Müdafaa Veküi
Dahüiye Vekili
Hariciye Vekili
Maliye Vekili
Maarif Vekili
A. Özel
Nafıa Vekili ve
Hariciye V. V.
E. Menderes
tkt. ve Ticaret Vekili
Z. Mandalînci
Sıh. ve îç. Muavenet Vekili
N. Körez
C4ümrük ve İnhisarlar Vekili
H. Hüsman
Ziraat Vekili
Münakalât Vekili
A. Demirer
Çalışma Vekili
Mümtaz Tarkan
İletmeler Vekili
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