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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki dturum yapan Genel Kurulda : 
Vahap Güvenç, sona ermiş bulunan Türk - İş 

Kongresi ve sonuçları hakkında gündem dışı konuş
ma yaptı, <'»mm 

Ahmet Samsunlu'mın, Türkiye çevre sorunları 
ve 5 Haziran 1982'de kutlanacak olan «Dünya Çev
re Günü» hakkında gündem dışı konuşması üzerine, 
Devlet Bakanı M. Nimet Ozdaş açıklamada bulundu. 

Danışma Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan 1982 
aylarına ait Hesapları Hakkında Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komfeyionu Rapo
ru okundu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki 
Kanunu Tasarısının maddeleri üzerindeki görüşme
ler tamamlanarak, maddeleri ve tümü kabul edildi. 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Bor
saları Kanununda Değişjiklik Yapılmasına 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 

Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve İktisadî İşler ve Malî İşler 
kömıissyonliarı raporlarının görü'şülmesii, Hükiümet 
Temsilcisinin Genel Kurulda hazır bulunması; 

Şebabettin Ovalı Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dalir Kanun Tasarısının gö
rüşülmesi; çalışma süresi içinde Adalet Komisyonu 
raporunun dahi okurum asının mümkün olamayacağı, 
nedeniyle bir sonraki Birleşime ertelendi. 

3 Haziran 1982 Perşembe günü saat 14,00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.40'da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanvekili 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

»>••-<€ 
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BİRİNCİOTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisi- mizin 101 inci Birleşimini açıyorum. 

H. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

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

m . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — 8 - 12 Haziran 1982 tarihleri arasında Bonn' 
da yapılacak NATO üyesi ülkeleri Devlet ve Hükü
met Başkanları toplantısına katılmak üzere Federal 
Almanya'ya gidecek olan Başbakan Bülend Ulusu' 
ya, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Zeyyad 
Baykara'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/321) 

BAŞKAN — Sunuşlarda Sayın Devlet Başkanı
mızın bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 

8 - 1 2 Haziran 1982 tarihleri arasında Bonn'da 
yapılacak NATO Üyesi Ülkeleri Devlet ve Hükümet 
Başkanları toplantısına katılmak üzere Federal Al
manya'ya gidecek olan, Başbakan Bülend Ulusu'nun 
dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Balkanı Baş
bakan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifli üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) nun 
31 Mayıs - 23 Haziran 1982 tarihleri arasında Ce
nevre'de yapılacak Çalışma konferansına katılmak 
üzere İsviçre'ye gidecek olan Çalışma Bakanı Turhan 
Esener'e, Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Devlet Başkanlığı tezkeresi, (3/322) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın dfğer bir 
tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)'nun 31 Ma

yıs - 23 Haziran 1982 tarihileri arasında Cenevre'de 
yapılacak 68 inci Dönem Uluslararası Çalışma Kon
feransına katılmak üzere İsviçre'ye gidecek olan, 
Çalışma Balkanı Profesör Doktor Turhan Eseher'in 
dönüşüne ka'dar; Çalışma Bakanlığına, Kültür ve 
Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nun vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgenerali 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
3. — Türk - Bulgar Karma Ekonomik Komisyo-

nu'nun 30 Mayıs - 4 Haziran 1982 tarihleri arasında 
Sofya'da yapılacak toplantısına katılmak üzere Bul
garistan'a gidecek olan Ticaret Bakanı Kemal Can-
türk'e, Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Dev
let Başkanlığı tezkeresi. (3/323) . 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Devlet Başka
nımızın üçüncü bir tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına^ 
Türk - Bulgar Karma Ekonıomfk Komisyonu'nun 

30 Mayıs - 4 Haziran 1982 tarihileri arasında Sofya' 
da yapılacak 7 nci toplantısına katılmak üzere Bû  
garistan'a gidecek olan Ticaret Bakanı Kemal Can^ 
tünk'ün dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığına, Güm-
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rük ve Tekel Bakanı Profesör Doktor Ali Bozer'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN —r Bilgilerinize arz ederim. 
4. — Mehmet Ay dar'in hastalığı nedeniyle 31 Ma

yıs 1982 tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başbakanlık, tezkeresi. (3/324) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Danışma 
Meclisi Başkanımızın tezkereleri var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Aydar'ın hastalı

ğı nedeniyle 31 Mayıs 1982 tarihinden itibaren 20 

/. — 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambi
yo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin 2.10.1981 Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlük Târihinin Ertelenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve İktisadî İşler 
ve Malî İşler komisyonları raporları (1/137) (S. Sa
yısı : 130) 

BAŞKAN — 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin 2.10.1981 Tarihli ve 2529 sayılı Kanu
nun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Erte-
lenmes'i Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
İktisadî İşler ve Malî İşler komisyonları raporları 
üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Huzurunuzdaki 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve. 
Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname Tas
lağı, Danışma Meclisi komisyonlarında görülmüş, 
esas komisyon olan Malî İşler Komisyonu, Tasarıyı' 
reddetmiştir. İktisadî Işjer Komisyonu kalbul etmiş. 
Adalet Komisyonu, belirli bir konu üzerinde yaptığı 
incelemede de kalbul etmiştir. 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 83 üncü maddesi 
gereğince, bunun Malî İşler Komisyonuna iadesini 
Bakanlık olarak, Hükümet olarak bir daha Malî İş
ler Komisyonunda 'bunun tartışılmasından sonra, ik-

gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel Ku
rula arzı, Başkanlık Divanının 3 Haziran 1982 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Aydar'ın 20 günlük hastalık 
iznini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Sayın Aydar'a geçmiş, olsun diyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 

Gündemimizin kanun tasarı ve teklifleri bölümü
ne geçiyoruz. 

na edebildiğimiz ıtakdirde onun da müspet olarak, 
olmadığı takdirde burada tartışma yapılma konu
sunu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; Sayın Hükümetin bu teklifini gö-

rüşmeksizin oylarınızla yerine getirmek zorundayız 
83 üncü maddeye göre. Bu Tasarının Komisyona... 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, Komisyo
nun ne düşüncede olduğunu öğrenmek isteriz. 

BAŞKAN — Efendim, arz ettiğim gibi Tüzük 
hükmüne göre görüşmesiz bu konuyu yapmamız ge
rekiyor J 

Hükümetin teklifi veçhile Komisyona iadesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Komisyona Ta
sarıyı gönderiyoruz. 

2. — Sahabettin OVALI Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/8) (S. Sayısı : 
128) (1) 

'BAŞKAN — Taksan ile ilgiDi gölrüşmderimize 
başlıyoruz. 

Komisyon Raporunun okutulup okututoaması hu
susunu oylarınıza sunacağım. Raporun okunmasını 
kabul edenlör...: Kabul etmeyenler... Kalbul edilme
miştir. 

(1) 128 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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(Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulun
maktadır, 

'Yetki belgesini okutuyorum. 
Danışıma Mieclüsi Başkanlığına 

Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
tasarılarının Danışma Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülmesi sırasında Bakanlığımı Müsteşar Yardımcı
sı Muammer Yula'nın temsil edeceğini saygılarımla 
arz ederim. 

Cevdet MENTEŞ 
Adalet Balkanı 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yoktur., 

ıSayın Komisyonun bir açıklama yapma arzusu 
var, 'buyurunuz Sayın Muratoğlu. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENtS MU
RATOĞLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Görüş'ülımekte olan Tasarı kısaca ve anabatlarıyla 
şu tarztda cereyan etmiş bir daya aittir; mallumaten 
arz ediyorum : 

(Mehimet Uslu isimli şaihrs olay tarihinden bir ay 
önce sanık Sahabettin Ovalı'nm kardeşi Recep'i öl
dürüyor. Bu olay sebebiyle ve ıbu olayın vukuundan 
Ibir ay sonra, 1956 doğumlu olan sanık Sahabettin 
Ovalı, Kardeşi Recep'i öldüren Mehmet Uslu'nun 
kayınbiraderi olan Naci Şahin'i 3.2.1976 tarihinde 
kahvehanede tabanca ile vurarak rnukabeleten öldü
rüyor; ancak öldürdüğü şalısın, Kardeşini öldüren 
kimseyle alakası vardır; fakat kardeşini öldüren kişi 
değiıldir. 

Müteakiben davaya Balıkesir Ağır Ceza Mahkeme-
sinde bakılmış ve katil hadisesinin mahkemece taam
müden ve kan gütme saikiyle vükubuiduğu sabit gö
rülmüş ve bu meyanda mahkeme, TüıJk Ceza Kanu
nunun tahrike taalluk eden 511 inoi maddesinin ve 
talhlfiıf maddesi olan 59 uncu maddesinin tatbikine 
maJhal olup olmadığını münakaşa ve müzakere et
tikten sonra, 'bunların tatbikine mahal olmadığı ka
naatine varmıştır, Çünkü öldürülen şahıs sanığın kar
deşini öldüren şahıs değil onun kayınbiraderidir. 

İNefcice olarak sanığın, Türk Ceza Kanununun 
450/4 ve '10 uncu maddeleri mucibince, kan gütme 
saikiyle ve taammüden bu suçu işlediği kanaatine 
varılarak, ölüm cezasına çarptırılmasına oybirliği ile 
karar verilmiştir. 

Karar tarihi 8.1İ2J1977, esas 1977/115, karar 1977/392 
sayılıdır. Bilahara dosya Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinde incelenmiş, 21.4.1978 tarihinde ve -19178/11057 
esas ve 197:8/11690 karar sayılı ilam ile ve oybirliği 
ile onanmıştır. 

Daha sonra sanık tarafından tashihi karar tale
binde bulunulmuş; bu talep dahi reddolunarak ne-
ticeten hüküm kesinleşmiştir. 

Durum bundan ibarettir. Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu, 
ıSayın üyelerden söz isteyen?.. Yok. 
•Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'1 inci maddeyi okutuyorum. 
Sahabettin Ovan Hakkındaki ökim Cezasının Yerine 

Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 

21.4.4978 tarilh ye 1978/1057 Esas, 1978/1.690 Karar 
sayılı ilamıyla kesinleşen, Balıikesir Ağır Ceza Mah
kemesinin 8.112.1977 tarih ve 1977/115 Esas, 1977/392 
Karar sayılı hülkmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4-Iİ0 uncu maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan Balıkesir İ l , Yakup Köyü, 
Hane 94, Cilt '25/1, Sabiife İlgide kayıtlı Hüseyin 
oğlu Haniıe'den olma 3.3.119516 doğumlu Şaha'bettin 
Ovalı hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

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

Mıaddeyi oylarınıza sunuyorum. KaSbV edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci maddeyi okutuyorum. 
(MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
IBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
IBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz almak 

isteyen sayın üyeye söz verebilirim. Söz almak iste
yen saym üye?.. Yoktur. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.;. Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sa
habettin Ovalı hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesi Danışma Meclisimizce onaylanmıştır. 

3. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Malî 
İşler ve İktisadî İşler komisyonlarından 3'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon Raporu., 
(1/124) (S. Sayısı: 132) (1) 

(1) 132 S. Sayılı, Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Başbakanımızın bir tezkereleri vardır, oku

tuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Gündemimizde yer almış bulunan Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısının gündemdeki iş
lere takdimen öncelikle görüşülmesi hususunu takdir
lerinize arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Gündemimizin 7 nci sırasında bulunan bu Tasarı
nın gündemdeki işlere takdimen ve ivedilikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al
mış bulunmaktadırlar. 

Değerli üyeler; 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanun Tasarısını 

görüşmeye başlıyoruz. Tasarıyla ilgili raporun okutu
lup okutulmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Okutulmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. Raporu okutuyorum, buyurun efen
dim. 

(Geçici Komisyon Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Kanun Tasarısının 
tümü üzerinde ilk sözü Sayın Özalp almıştır. Söz iste
yen diğer sayın üyeler işaret buyursunlar. 

Sayın Bayer, Sayın Özgöker ve Sayın Bakan. İlk 
olarak Sayın Özalp buyurun efendim. 

TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanun Tasarısı 
üzerinde, bu Tasarının önemini belirtecek genel bir ko
nuşma yapmak için söz almış bulunuyorum. 

Dünyada yaşamın sağlanabilmesi için gerekli olan 
çok sayıda sorun arasında en önemli olanlarından bi
ri, enerji kaynakları sorunudur. Enerji kaynakları ara
sında çok büyük bir yer tutan petrolü ele alırsak gö
rürüz ki, gelişmiş Avrupa ülkeleri arasında, enerji tü
ketiminde petrol 1973 yılında % 61'lik bir orana sahip 
idi. 1973 yılında Ortadoğu bunalımı, enerji kaynakları 
sağlamada zor durumu başlatan olay olmuştur. Ham-
petrol 1973 - 1974'de dört katı ve 1979'da iki katı 
zam görünce, dünyada ekonomik bunalım patlak ver
miştir. 

Bu nedenle, petrol ithal eden bütün ülkeler 1973 
yılından sonra başka enerji kaynaklarına önem ver
meye başlamışlardır. Buna rağmen, Avrupa ülkelerin

de petrol, bugün toplam enerji tüketiminin % 51 'ine 
sahiptir. Her ne kadar 1973'den bugüne kadar tüketim 
oranı % 611 iden '% 'Slt Idüşmüş ise de, üst üste ge
len zamlar nedeniyle petrol faturası sekiz katı artmış
tır. 

Bu nedenle, petrol ithal eden bütün ülkeler, kömür, 
gaz, su ve güneş enerjisi gibi, diğer enerji kaynakları
nın kullanılmasını artırma yoluna gitmişlerdir. An
cak, dünya nüfusunun hızla artışı ve dünyadaki geliş
meler, enerji tüketiminin artmasına neden olmaktadır. 

özetlediğim bu kısa bilgiler, dünyada gelecek için 
büyük önem taşıyan nükleer enerjinin üretimine ve
rilmesi gereken önemi bir ölçüde açıklamaktadır. Nük
leer enerjinin barış amaçlarında kullanılmasının teş
vik edilmesi, sanayi rekabeti bakımından büyük önem 
taşımaktadır, örnek olarak, 1 kilo Uranyum, 10 ton 
petrolden elde edilebilecek enerjiyi sağlamakta ve bu 
enerji daha ucuza elde edilebilmektedir. Bazı yeni tip 
reaktörler devreye girdiğinde bu oran çok daha fazla 
artacaktır, hatta denilmektedir ki 1 kilo Uranyum, 600 
ton petrolden elde edilebilecek enerjiyi verebilecektir. 

Nükleer enerji tüketimi bugün Avrupa ülkelerinde, 
toplam enerji tüketiminin % 6'lık bir oranını kapsa
maktadır. Yine Avrupa ülkelerinde elektrik üretmede 
nükleer enerji payı % 16 olup bunun 8 yıl içerisinde 
% 38'e çıkarılması planlanmıştır. 

Dünya ülkelerinin önümüzdeki gelişmelerde nük
leer enerjiden yararlanmaları ıkonusu artık tartışılma
dan kalbul edilmektedir. Pek doğal olarak, nükleer ya
yılmanın denetılm altına alınması, yani nükleer gü
venliğin sağlanması, ayrıca önemle göz önünde tu
tulacak bir konudur. 

Sayını üyeler; 
Dünyada nükleer enerjinin 'kullanılmasına bu ka

dar çok gereksinme duyulduğu (bir devirde, genelde 
daha çok petrol ithalatçısı olan ülkemizin nükleer 
enerjiye karşı İlgisiz dalvranması düşünülemez. Ni
tekim, 1956. yılında ülkemizde 6821 sayılı Lasa ile 
Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuştur. Bu da, ül
kemizde konunun küçük çapta da olsa dünya ül
kelerinin 'birçoğundan önce ele alındığını göstermek
tedir., Komisyona verilen önemin ve Komisyonun yet
ki 've sorumluluğunun sınırlı Oluşu, (bu konuda 'be
lirli aşamaya ulaşamamamıza neden olmuştur. Şim
di 'karşımızda yeni !bir kanun tasarısıyla Hükümet, 
bizi aşamaya ulaştırabilecek yetkili ve yeterli bir 
kurum oluşturmak istemektedir. 

IBu 'kanunun kabul edilmesiyle geniş ıboyuıtlu ve 
pahalı ibir yatırım alanı dan nükleer enerji israfa 

_ 699 — 



Danışma Meclisi B : 101 

gidilmeden, planlı ve örguMü bir biçimlde sağlana-
ı bilecektir. Mevcut Atom Enerjisi Komisyonu çağ

daş gereksinmelere cevap verebilecek şekilde yeni
den örgütlenebilecektir, Nükleer strateji ve politika
mız bir devlet ploitikası olarak oluşturulabilecektir 
ve fbu bir tek merkezden yürütülecektir. Yurt içinde 
ve dışında bulunan etkin teknik personel yeni bir 
anlayış ve olumlu bir çalışma ortamı ile bir devlet 
kuruluşunda toplanabilecektir. Dağınık bir şekilde 
çeşitli kurum ve (kuruluşlarda ve üniversitelerde yü
rütülmekte olan çalışmaların çağdaş gelişmeye ve 
ülke gereksinmelerine yönlendirilmesi sağlanacak, 
koordinasyon gerçekleştirilebilecek ve denetim kuru
labilecektir. Uluslararası nükleer enerji politikasının 
ülke politikasındaki önerdi ıdalfoa ölçülü bir şekilde 
.değerlendirilerek uluslararası yükümlülüklerimizin 
zamanında ve düzenli bir biçimde yerine getirilebil
mesi konusunda gerekli düzenlemeler yapılabilecek
tir. 

Gelişmiş olan ülkelerde bu sorunlar çoktan çö
zülmüş olup, gelişmekte olan Hindistan, Pakistan, 
Brezilya gibi ülkelerde de1, problem uzun zamandan 
beri öle alınmış ve pozitif sonuçlara varılmıştır. 

Nihayet bu kanunla ülkemiz, 1956 yılında bir 
ölçüde ele aldığı bu konunun bugüne kadar geliş
memesi sorununu çözebilecek ve düzenli bir geliş
me yoluna gidilebilecektir, 

Konuşmama son verirken, bütün uluslararası 
alanlarda nükleer bilimlerin ve nükleer teknolojinin 
çok önemli ve etkin bir düzeye ulaşmış olduğunu, 
nükleer bilimler ve nükleer teknolojinin bir ülkenin 
ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmesine büyük 
katkılar sağladığını bir kez daha belirtmek isterim. 
Kanımca yeni yasa tasarısı, özetlediğim düşünce ve 
ideğerlendirmeler ışığında bir aşama yapabilecektir 
ve nükleer enerjiden yararlanma konusunda efektif 
ve programlı bir çalışmaya geçmek olanağını sağla-
yabilecejkftirsii 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
İSayın (Bayer, buyurun, 
(MÖHSÎN ZBKAit BAYER — Sayın Başkan, 

saygı değer üyeler, Sayın Bakan ve Bakanlık temsil
cileri; 

(Ülkemiz geleceği için özellik gösteren çok önem
li bir kanun tasarısını müzakere ediyoruz. Enerji tü
ketimi ve üretimi konusunda benim söyleyeceğim ba
zı konuları Sayın Özalp söylediği için o konulara de
ğinmeden, Idoğrudan dioğruya nükleer enerji ko
nusundaki görüşlerimi arz etmek istiyorum, 
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Tün dünyada '224 nükleer santral enerji üretimi 
yapmaktadır. Yıllık üretim enerji kapasiteleri 190 
bin megavat kapasitededir. Bu bakımdan, uluslararası 
düzeyde bir hizmet görecek, günümüz uygarlığına 
uygun faaliyet ve 'bilimsel hizmetler yapacak, tüzelki
şiliği bulunan Ibu kuruluşu desteklememiz lazımdır* 
Bu kuruluşa hizmet sahasıyla ilgili olarak ülkemizin 
nükleer enerji üretim ve tüketim bakımından nerede 
olduğunu da açıklamayı bir görev saymaktayım. 

IDünya enerji tüketimi sıralamasında Türkiye, ki-, 
şi başına düşen enerji tüketimi sıralamasında an
cak 44 üncü sırayı bulmaktadır. Bu bakımdan da, 
komşumuz devletlerle nükleer enerji bakımından çok 
gerilerde kalmaktayız. Şimdi size komşumuz dev
letlerin durumlarını da açıklamayı, bilgi için sunma
yı faydalı gördüm. 

Yakın komşumuz bulunan Bulgaristan'da toplam 
gücü 1300 megavat elektrik olan, ilk ünitesi 1974'te 
işletmeye açılan üç nükleer santral halen üretim yap
maktadır. Romanya'da her biri 360ı megavat kapa
siteli iki nükleer santral kurulmuş, Kanada ile an
laşmış yapılmış ve birincisi de işletmeye başlamış
tı^ Diğer bir yakın komşumuz olan Macaristan'da 
ise, 820 megavat kapasiteli iki nükleer santral inşa 
edilmektedir. N Yugoslavya ise, bu konuda çok ileri 
gitmiştir. Yugoslavya'da inşası tamamlanan 600 me
gavat kapasiteli iki nükleer santral 1980 yılı sonla-' 
rında elektrik üretimine başlamıştır. Bu yıl içinde bin 
megavat kapasiteli bir nükleer santralın inşasına baş
lanmıştır. 1990 senesin'de istetmeye alınacağı belir
tilmektedir.. 

Ağır sanayi açısından büyük bir seviyesi bulunan 
Çekoslovakya'da nükleer enerjiye yönelik faaliyetler 
1*970 yılında başlamıştır. 1972 yılında 170 megavatlık 
ilk nükleer enerji hizmete girmiştir. 1985 yılında tüm 
enerjisinin ı% 1*8 ini, 1990 senesinde tüm enerjisinin 
ı% 35 ini, nihayet 2000 yılında tüm enerjisinin % 
45 ini nükleer enerjiden elde edecektir. Bunun ya
nında Pakistan'da, Hindistan'da da nükleer enerji ko
nusunda aynı rakamları verebilirimi. Halen Çekoslo
vakya'da, ıbu nükleer enerji konusunda yalnız üretim 
ve tüketim değil, mühendislik hizmetleri de çok ile
ri gitmiş 23 firma bulunmaktadır. 

Ş/ümdıi güney ve güneydoğu komşularımıza geçi
yorum. Burada ise, mesela Mısır'da 2000 yılında ener
ji tüketiminin % 50 sini nükleer enerjiye göre ayar
lamak üzere plan yapılmış ve nükleer enerji santral-, 
lan planlanmış ve inşaata başlanmıştır. Libya dahi, 
nükleer enerji konusunda petrol bakanlığının dışınlda 
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bir enerji bakanlığı kurmuş, nükleer enerji konusunu 
önemle ele almıştır. İran, Iralk ve İsrail'de aynı ko
nular vatıdır. İsrail bu konuda çok ileridir. 1980 yıl
larında yalnız 60/0 ve 9(001 megavatlık iki nükleer ener
ji santralını hizmete koymuştur. 

ıŞimdi o hailde biz, Türkiye'de ,191516 yılında çıkar
tılan bir kanunla kurduğumuz güdük bir teşkilatı ye
niden bilimsel, organize ve ekonomik olarak her tür
lü hizmeti yapacak ,bir tüzel kuruluş haline getirmeye 
çalışıyoruz. Bu 'bakımdan, bu kanunu desteklememiz 
lazımdır ve bu kanunun desteklenmesi için de müm-
ıkün olduğu kadar bilimseli çalışmaların, uygarlıik se
viyesindeki diğer bilimsel müesseselerle karşılıklı bil
gi alışverişini sağlayacak şekilde elemanlarını onare 
etmek, maddeten ve manen tatmin etmek medburiye-
tinldeyiz. 

Teşekkür ederim. Saygılarımla. (Alkışlar) 
İHAŞKAİN — Teşelkkür ederim Sayın Bayer. 
ISayın Özgölker, buyurun efendim. 
İNUİRJİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, benden ev

vel konuşan iki sayın üye benilm değinmek istediğimi 
noktalara genellikle değindiler. O bakımdan ben tek
rar olmaması için bu konuda slöiz almak istemi'yorunı. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
ISayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI M. NÜMIET ÖZDAŞ — Sa

yın Başkan, Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
'Benden evvel konuşan iki arkadaşımız hakikaten 

o kadar kuvvdtle nükleer alam desteklediler ki, be
nim katkım belki onların yanında biraz az olacaktır 
Sayın Başkanım. 

Türkiye Atom Enerjisi, Kurumu Kanunu Tasarı
sı komisyonlarda görüşülüp kalbül edildikten sonra 
bugün Yüce Meclisin Genel Kuruluna sunulmuş bu
lunuyor. Hükümetimizin de bilhassa öncelikte ele 
almış olduğu bu Kanun Tasarısını, Danışma Mecli
sinin Geçici Komisyonu ve aynı zamanda Bütçe-Plan 
Komisyonu derinliğine incelemiş bulunmaktadır. Ben, 
'bu Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, bu komisyonlarda 
çalışan başkan ve üyelere, yaptıklar; büyük katkılar 
için teşekkürlerimi ive minnetlerimi sunmak istiyo
rum.* 

ISayın Başkan; 
İNükleer alandaki genel 'durumumuz, bize benzer 

ıdiğer ülkelerle karşılaştırıldığında fazla iç açıcı de
ğildir. Bildiğiniz üzere, bir ülkenin bilimsel, teknolo
jik ve enldü'sltriyel alanda güçlü olaMîrııesi için iki kay
nağa, iki hazineye ihtiyacı vardır. Bunlardan birin
cisi; kalifiye insan gücü, diğer bir deyimle, stratejik 
beşerî kaynak. Diğeri lise; 'bilgi ve tecrübe hazinesidir.. 
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iBügün, Atom Enerjisi Komisyonunun Çekmece 
Nükleer Araştırma Merkezi ve Ankara^dakİ merkez
lerinde araştırıcı olarak niteleyebileceğimiz personel 
sayısı l|25'i pek geçmemektödiir. Bu alandaki çalışan
ların sayısını, hiç olmazsa bizimle mukayese edilebilir 
dlan, ıhatta edilemeyecek durumda olan ülkelerle kar
şılaştırdığımızda önümüze şöyle bir talblo çıkmakta
dır : 

Kore^de, Kore'nin nükleer atom enerjisi komis
yonlarında araştırıcı olarak ive diğer personel olarak 
10 bin kişi çalışmaktadır. 

'Pakistan'da bu sayı 7 bin 500'dür. 
IMısır'da belirtilen rakam, (behrtilımeyenı bir ke

nara 'bırakırsanız) 5 binin üstünldedir. 
Irakta ise, sadece yabancı uzman olarak 150'den 

fazla Fransa bulunmaktadır; içteki sayı 150O'ü aş-
maJkitadır.< 

IDiğer ülkeleri, israil'i bir kenera bırakalım, 1!2 se
ne evvel ben Yunanistan'ı ziyaret ettiğim vakit De-
mdkritis Merkezirideki çalışanların sayısı bugün Tür
kiye'ce çalışanlardan çok daha fazla idi; ama biraz 
evvel de değinildiği gibi, geriye baktığınız zaman, işe 
gayet iyi başladığımız da görünmektedir. 

Afiom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanılması
nı ve bilhassa insanlığa yararlı uygulanmasını sağla
mak üzere, bildiğiniz üzere 195'5'de Birinci Cenevre 
Konferansı toplanmıştır. Türkiye bu Konferans ar
dından Amerika Birleşik Devletleriyle atom enerji
sinin barışçı amaçlarla kullanılmasıyla ilgili ikili an
laşmayı 1955 yılında imzalayan ilk ülkeler arasın
dadır. Bu başlangıcı, 195ı6 yılında 6812)1 sayılı Ka
nunla Başbakanlığa bağlı Atom Enerjisi Komisyonu
nun kuruluşu izlemiştir, Bundan sonra nükleer alan
da dışta eleman yetiştirilmesine çalışılmış, dışarı ele
man gömderilmiştsir; fakat maalesef işaret etmek zo
rundayım ki, bu elemanlariian hiçbiri bugün atom 
enerjisi içinde çalışmamaktadır, 

Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinin labora-
tuvarları bu başlangıç yıllarında kurulmaya çalışılmış 
ve 1962 yılında da «TR - I» dediğimiz bir megavat
lık araştırma reaktörü de kritik hale gelmiştir. Bunun 
yanında fizik, kimya radyo izotop laboratuvarları da 
1963'den itibaren kurulmaya başlamış ve burada ça
lışmalar yürütülmeye koyulmuştur. 

Bu başarılı çalışmalardan sonra bu kurma süre
cinin hemen akabinde bir durma süreci kendini gös
termiştir. Laboratuvarlarda, nükleer alanda kullandı
ğımız terimle, hiçbir zaman kritik kitle kâfi sayıda 
bilim adamı bir araya gelerek problemlerin çözümü-
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ne yönelememişlerdir. Araştırıcılar ilk fırsatta kendi- ı 
lerini ya yurt dışına, ya da diğer üniversitelere ve 
öğretim kuruluşlarına atmışlardır. J 

Yıllara bağlı olarak, araştırıcı sayıları hakikaten I 
çok alt düzeyde ve düşündürücü düzeyde (Biraz evvel 
ifade ettiğim gibi) kalmıştır. Yıllar geçmiş, durum 
düzeleceğine bir şey yapılamamış ve diyebilirim .ki, 
herkes bu gerilemeye seyirci kalmıştır. Belki de ya
pacak fazla şey yoktu. 
N Genel sekreterler devamlı olarak değişmiştir. Büt
çe, Yüce Meclise takdim edildiği sırada bir sayın 
üye, kaç genel sekreter değiştiğini sormuştu. 13 genel 
sekreter bu süre içinde görev almış ve ayrılmıştır. 

Zaman akışı içinde böyle bir noktaya gelmişiz. 
Sayın üyeler, Sayın Başkan; 
Bu iş basit bir araştırma, geliştirme işi değil. Basit 

bir teknoloji geliştirme işi değil. Hatta sadece enerji 
üretimi işi de değildir. Bu, 37 yıl evvel açılmış olan 
bir çağın içinde olmak veya olmamak meselesidir. 

Önünüze çok kötü bir tablo çizmek istemiyorum. 
Bugün sayısı az olmakla beraber çok kıymetli eleman
larımız hâlâ bu müesseselerimizde çalışmaktadır; an
cak, sayıları katiyen yeterli değildir. Kıyaslamaları 
biraz evvel yaptım; ileri ülkelerle bunu katiyen yapmı
yorum; yüzle, binle çarpmanız lazım. I 

Etrafımızdaki olup bitenlere, nükleer alandaki ge
lişmelere, enerji sorunlarını çözmek için ülkelerin iz
lemeye başladıkları politikalara bakarsak, Türkiye'nin 
bir hayli zaman kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Bu
na göre de bu kritik durumdan kurtulup, artık ile
riye doğru, 2000 inci yıla doğru ciddi olarak bakma
mızın zamanı gelmiştir, diye düşünmekteyim. 

1981 yılında Atom Enerjisi Komisyonuna belirli bir 
stabilite getirilmiş, bazı gelişmeler sağlanmıştır; ama 
hemen ifade edeyim ki, bunlar yeterli değildir. Bi
rincisi; bu yıl içinde veterinerlik ve hayvancılıkta 
nükleer tekniklerin uygulandığı Lalahan Araştırma 
Enstitümüz açılmıştır. 

Sarayköy'de, gene Atom Enerjisi Komisyonuna ait I 
6 400 dönümlük bir arazide, tarım alanında nükleer I 
tekniklerin yaygın olarak kullanılmasıyla ilgili çalış
malar hızlı bir şekilde Tarım Bakanlığının yardımıyla 
da başlamıştır. 

Çekmece Nükleer Araştırma Merkezimizde de, bil
diğiniz üzere 5 megavatlık yeni reaktörümüz devreye 
girmiştir; ama bütün bunlar mütevazi gelişmelerdir. 

Bilimsel altyapıdaki bu gelişmelerle birlikte, 1981 
yılı içinde bildiğiniz gibi bu Türkiye Atom Enerjisi I 
Kurumu Kanun Tasarısı Hükümetçe öncelikle ha- I 
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zırlanmış ve bunun kanunlaşması için gerekli girişim
ler yapılmıştır. 

Nükleer çağın gittikçe artan temposu ve nükleer 
teknolojinin dünyadaki hızlı gelişmesine paralel ola
rak bu alanda ve tüm bilimsel alanlarda çabalarımı
zın hızla yoğunlaştırılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 
Bunun için de, yeni bir kanun gerekli itme gücünü 
kanımca sağlayacak durumdadır. 

Atom Enerjisi Komisyonunun bütçe rakamlarına 
da bakarsanız gene bunun önemli işler yapmak için 
yeterli olmadığını görürsünüz. Bilindiği gibi, büyük 
işleri yaparken küçük tedbirler alındığı takdirde so
nuçlar küçük olmaz, sıfır olur. Dolayısıyla, kritik kit
leyi bilimsel çalışmalarda ve teknolojik çalışmalarda 
sağlamadığınız takdirde neticeler de beklenenin çok alt 
düzeyinde kendini gösterir. 

Müsaadenizle ben şimdi nükleer alanın özellikle
rine değinmek istiyorum. 

Birinci olarak, nükleer alan bilimde, teknolojide 
ve endüstride sürükleyici bir rol oynar. Bilime da
yalı olarak sadece ileri teknolojinin üretilmesi değil, 
bugün «Yüksek teknoloji» dediğimiz, biraz da gizli 
olarak yürütülen teknolojinin itici gücünü oluşturur. 
Kalifiye bilim adamı ihtiyacı çok olan bir sektördür. 
öyle 10, 20, 30, 100 kişiyle yürütülmesi mümkün ol
mayan bir alandır. Disiplinlerarası çalışmayı gerekti
rir. Nükleer fizik, nükleer kimya, tıp, mühendislik, 
tarım, enstrümantasyon, elektronik malzeme, hatırı
nıza ne gelirse disiplinlerarası alanda nükleer uygula
ma kendini orada muhakkak temsil ettirmektedir. 

İkincisi; nükleer alan etkin bir organizasyon ge
rektirir. Uzun süre aynı ekibin görev başında olması 
gereklidir. Süreklilik gereklidir. 

Amerika'nın nükleer denizaltı programının ba
şında Amiral Rickover 81 yaşına kadar kalmıştır. Biz
deki gibi, her 1-1,5 yılda bir genel sekreteri değişen 
bir kurumun şüphesiz ki, büyük işler yapması fevka
lade zordur. 

Nükleer alan büyük harcamalar gerektirir. Dola
yısıyla, bu harcamaları yapacak etkili bir organizas
yonun ortaya çıkması da şarttır. Tabiî nükleer alan
da gizlilikler de vardır. Her ülke kendi ürettiği bilgi
yi hasisçe kendine saklamak ister. Burada ulusal 
hedeflerin tespit edilmiş olması ve buna göre de ça
lışmaların yürütülmesi gereklidir. 

Sayın Başkan; 
Kısaca ifade edersem : Karar, süreklilik, irade ve 

para. 
Her ülke nükleer alana ayrıcalık tanır, özen gös

terir. Kuruluşların gelişmelerine bakarsak bunun bir 
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lojistik eğri üzerinden gittiğini görürüz. Lojistik eğri, | 
«S» eğrisi, bir gelişme, büyüme, ondan sonra bir doy
ma durumu kendini gösterir. Atom Enerjisi Kurumu 
da -bugünkü durumuna gelmiştir. Bunu tenkit etmek 
de doğru değildir. Bundan sonra yeni atılımlar için 
şüphesiz ki, yeni itici güçlere, yeni bir atmosfere ve 
gerek Hükümetin, gerekse Danışma Meclisinin öze
nine, desteğine ihtiyaç vardır. 

Kanımca, yeni Kanun Tasarısı Atom Enerjisi Ku
rumuna yeni Ibir ıhız, yemi Ibiır (elian) getirecektir. 

Kanunda etkili bir organizasyon öngörülmüştür. 
Hızlı karar, icra gücü oluşturulmuştur. Personel re
jimi açısından nükleer alan ülkemizde önemini kay
betmiş, canlandırılması gereken bir alan olarak rağ
beti yaratacak bir personel rejiminin ortaya çıkması 
için özen gösterilmiştir. Yatırımların, laboratuvar ça
lışmalarının hızla yapılabilmesi için harcamaların ko
laylaştırılması, idarî kolaylıkların sağlanması burada. 
öngörülmüştür. Ayrıca, demin de belirttiğim gibi, Hü
kümetin, Meclisin siyasî kararı, sürekli ilgisi, desteği 
ve gelişmeleri, kontrolü öngörülmüştür. 

Her ülkenin stratejik kuruluşları vardır. Atom ener
jisi alanı da böyle bir stratejik desteğe ihtiyaç gös
teren bir kuruluşumuz olarak, inanıyorum ki, bu eli
nizdeki Yasa Tasarısı kanunlaştığı takdirde önünüze I 
önümüzdeki yıllarda yeni bir hüviyetle çıkacaktır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyonun söz arzusu var mı?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ADNAN ER-

SÖZ — Yok efendim. 
BAŞKAN — Yoktur. 
Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
1 inci maddeyi okutuyorum : I 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısı 

Amaç ve Kuruluş : I 
MADDE 1. — Türkiye'de Atom Enerjisinin kal

kınma planlarına uygun olarak ülke yararına kulla
nılmasını sağlamak amacı ile temel ilke ve politikala
rı belirleyip önermek; bilimsel, teknik ve idarî çalış
maları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine 
etmek ve denetlemek üzere Başbakana bağlı Türki
ye Atom Enerjisi Kurumu kurulmuştur. I 

Kurum, kamu tüzelkişiliği ve malî özerkliği olan 
bir kuruluştur. 
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Kurumun kısa adı TAEK'tir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik öner

gesi vardır; fakat madde üzerinde görüşmek, konuş
mak isteyen sayın üyeye söz verebilirim... 

Sayın özgöker, buyurun. 
İ. NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan; 
Ben sadece çok kısa bir soru sormak istiyorum. 
Madde 1 şöyle diyor : «Türkiye'de Atom Enerji

sinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararı
na kullanılmasını sağlamak amacı ile...» 

Demek ki, bir atom enerjisi vardır ki Türkiye'de, 
bunun kullanılmasını sağlayacağız. Ben bunu öğren
mek istiyorum; Türkiye'de atom enerjisi var mıdır?.. 
Atom santralları kurulmuş mudur; yoksa acaba sa
dece bundan Küçükçekmece Nükleer Tesislerini mi 
kastediyoruz?.. Ben bunu öğrenmek istedim efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Evet Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Sayın 

Başkan; 
Bildiğiniz gibi bu Kanun, bundan sonra Türkiye' 

nin önümüzdeki 10 seneleri boyunca geçerli olacak 
bir kanundur. Bugün için Türkiye'de bildiğiniz gibi 
şu anda Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinde 
2 reaktör vardır (Biri 1 megawatt'lık, biri 5 mega-
watt'lık), bir de istanbul Teknik Üniversitesinde 250 
kilöwatt'lık bir TRİGA Mark - 2 reaktörü vardır. 

Madde l'de belirtilen şüphesiz ki, nerede nükleer 
alan bir enerji doğurmuşsa onu kastediyor. Bugün 
için şu anda atom enerji santralımız yoktur enerji 
üreten; ama çok yakında bunun da yapımına başla
nacaktır. İleriye matuf bir kanundur; dolayısıyla bu
nu düzenliyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değişiklik önergesi Saym Tosyalı'nın; okutuyo

rum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 132 Sıra Sayılı TAEK Kanun 
Tasarısında 1 inci madde son fıkrasında belirtilen kı
saltılmış adın «TAEK» yerine söyleyiş bakımından 
«TATEK» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın bu önergesine Sa
yın Komisyon katılıyorlar mı efendim?.. 
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GEÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDÎM I 
ERAY — Efendim, Komisyon olarak bu önergeye 
katılmak isterdik; fakat Türkiye Atom Enerjisi Ko
misyonu 1956 tarihinden beri TAEK şeklinde kısalt
ma ile ifade edilmekte ve gerek yurt içinde, gerekse 
yurt dışında bu kısaltma ile anılmaktadır. I 

Bu itibarla, bu değişikliği uygun görmüyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet aynı görüşte midir?.. I 
DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bu açıklamadan son

ra önergenizi oylatmak ister misiniz, yoksa geri ala
cak mısınız?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Geri alıyorum Sa
yın Başkan. I 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim 
Sayın Tosyalı. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. I 
Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. I 
Görev ve Yetkiler : 
/MAIDDE 12. — Tüılkıiye Atom Enterjisi Kurumunun 

görev ve yetkileri şunlardır: I 
a) Atom enerjisinin ülke yararına kullanılmasında 

(izlenecek ulusal po'litikanm esaslarım ve bu konudaki 
plan ve programları belirleyip Başbakanın onayına 
sunmak; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkın
masında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün I 
kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve I 
çalışmaları yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak I 
çalışmaları koordine ve teşvik etmek. I 

b) Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir (fiisyon- I 
luk) maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stra
tejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü ara
ma, dağıtım, ithal, ihraç, ticaret, taşıma, kullanma, 
devir ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel 
esasları ve normları saptamak, tavsiyelerde bulunmak, I 
işbirliği yapmak ve denetlemek. 

c) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve I 
eğitim merkezileri, birimler, laboratuvarlar, deneme 
merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pitol te- I 
sisler kurmak, kurdurtmak, işletmek veya işlettirmek, 
ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacı
na yönelik çalışmalar yapmak; yakıt çevrimine I 
yönelik işletme, arıtma ve gerekli görülen diğer 
tesislerin kurulması için önerilerde bulunmak. J 
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ç) Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme 
ve dağıtma tesisleri kurmak ve işletmek. 

Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel 
bölünebilir (fisyonluk) maddeler ve benzeri iyonlaş
tırıcı radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalış
malarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına kar
şı korunmayı sağlayıcı ilkeleri, normları ve önlem
leri Ve hukukî sorumluluk sınırlarını saptamak. 

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon oihazlannı bu
lunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç eden, taşı
yan, depolayan, ticaretini yapan resmî ve özel ku
rum, kuruluş ve kişilere lisans vermek; radyasyon 
güvenliği bakımından bunları denetlemek; bu görev
lerin yerine getirilmesi sırasında sigorta yükümlülüğü 
koymak; radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı haller
de verilmiş olan (lisansı geçidi veya sürekli olarak 
iptal etmek; söz konusu kurum veya kuruluş hak
kında, gerekirse, kapatma kararı almak ve genel hu
kuk esasları dahilinde kanunî kovuşturmaya geçilme
sini sağlamak. 

Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı, naklî 
ve sigorta yükümlülüğüne ait esasları ve normları 
belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak. 

d) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve ya
kıt çevrimli tesislerinin yer seçimi', inşaat, işletme ve 
çevre güvenliğiyle ilgili her türlü onay, izin ve lisansı 
vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak; izlin 
veya lisansa uyulmayan hallerde işletme yetkilerini 
sınırlamak; verilen izin veya lisansı geçici veya sü
rekli olarak iptal etmek ve bu tesislerin kapatılması 
için Başbakana teklifte bulunmak. 

Bu amaçlarla gerekli teknik mevzuat, tüzük ve 
yönetmelikleri hazırlamak. 

e) Nükleer tesislerden ve radyoizotop iaboratu-
varlarından çıkan radyoaktif artıkların güvenli bir şe
kilde işlenmesi, taşınması geçici veya sürekli depolan
ması için gereken önlemleri almak ve aldırmak. 

f) Atom Enerjisi ile İlgili ulusal kurum ve ku
ruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; nükleer 
alandaki yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluş
ların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzer ku
ruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak. 

Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden ve
ya dışından sağlanacak yardımların programlarım ve 
dağıtımım yapmak. 

g) Nükleer alanda görev yapacak personeli ye
tiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine 
yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve 
yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak; nük-
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leer konulardaki iç kaynaklı burşlartnı dağılımında 
önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların da
ğıtımını yapmak; yurt içlinde kurslar açmak ve açıl
masına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve 
personel göndermek; bunların yapacakları öğrenim 
ve çalışmaları planlamak ve izlemek. 

h) Atom Enerjisi uygulaması (ile ilgili ollup ge
rekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt 
içinden ve dışımdan toplamak, yaymak ve tanıtmak; 
gerekli bilgileri halka iletmek; nükleer konularda hal
kı aydınlatmak. 

i) Atom Enerjisi 'ile ilgili çalışmalarda, gerekti
ğinde gizlilik tesis etmek; bu tür çalışmaları yürü
ten kuruluş ve laboratuvarların uyacakları gizlilik 
esaslarını saptamak ve bundan ilgili kuruluşlarla işbir
liği yaparak denetlemek. 

j) Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla 
ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli düzenlemeleri 
önermek. 

k) Nükleer tesislerin korunması ile ilgili esasları 
belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, uygu
lamak, denetlemek ve diğer kuruluşları konu ile ilgili 
olarak hazırlayacakları yönetmelikler hakkında gö
rüş bildirmek. 

BAŞKAN — Değeri üyeler; 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 
NECİP BİLGE <— Sayın Başkan izin verir misiniz 

efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, müsaadeniz, olur

sa yerimden arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, 2 nci maddenin 

(b) fıkrasınım son kelimesi olarak, «İşbirliği yapmak 
ve denetlemek» diye bir tabir var. «İşbirliği' yapmak» 
deyiminden ne anlaşılacağı pek açık değil. 

BAŞKAN — Hangi fıkra Sayın Bilge?.. 
NECİP BİLGE — 2 nci maddenlin (b) fıkrası efen

dim. 
(b) fıkrasının sonunda «Işjbirliği yapmak» kelimıe-

leri var. İşbirliği denilince karşısında başka bir ku
ruluşun bulunması lazım. Yukarıda herhangi blir ku
ruluşun isminden söz etmeden işbirliğinden bahsedi
liyor. 

Bu itibarla, bu kısım pek yerinde değil gibi geli
yor bendenize. Esasen 15 imci sayfada (f) fıkrasında 
bir işbirliği yapmak tabiri var; «Atom Enerjisi ile 
ilgülıi Ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; iş
birliği yapmak..» denliftiyor* 

1 Ayrıca, bu «fıkramın ikinci satırında, uluslararası 
diğer kuruluşlarla temaslar kurmak ve işbirliği yap
mak, konuları ele alınmaktadır. Yani işbirl'iğiniın ge
rek ulusal kurumlarla ve gerekse uluslararası kurum-, 
larla yapılacağı (f) fıkrasında belirtilmektedir. 

Burada belirtildiğine göre, bence yukarıdaki (b) 
fıkrasındaki işbirliği yapmanın da kimler arasında 
olduğu belli olmadığından, (b) fıkrasındaki bu «işbirli
ği yapmak» kelimelerinin çıkartılması lazım gelir, Sa
yın Başkan bunu ifade etmek istedim, kabul eder
lerse mesele kalmayacaktır. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon bu öneriye katılıyor mu acaba?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ADNAN ER-

SÖZ — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın. Hükümet katılıyorlar mı efendim?.. 

DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — «İşbirliği' yapmak» kısmı 'ile bera
ber «ve denetlemek» kısmının da kaldırılmasını mı 
istiyorsunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ADNAN ER-
SÖZ — «İşbirliği yapmak» kısmı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ADNAN ER-

SÖZ — «İşbirliği yapmak» 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — «Ve denetlemek» 
BAŞKAN — «İşbirliği yapmak....» Yalnız «İşbir

liği yapmak» ilki kelimeyi.... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

benim de bir önerim var efendim. 
BAŞKAN — Efendim buyurun.... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, (d) 
bendinin ikinci cümlesi var, «Bu amaçlarla gerekli....» 
diye devam eden kısım. Bu kısım, «Bu amaçlarla 
gerekli teknik mevzuat, tüzük ve yönetmelikleri ha
zırlamak..» ıdiyor, Buna göre mevzuat kelimesi tüzük 
ve yönetmelikleri de kapsar, bütün düzenleyici hü
kümleri kapsar. O sebeple söyledim; ya mevzuat di
ye bırakılması gerekir veyahutta «Bu amaçlarla ge
rekli teknik kanun tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak» 
şeklinde değiştirmek lazım. Yani «mevzuat» kelimesini 
«kanun» haline getirmek gerekir. Mevzuat çünkü, 
öbürlerini de kapsar. 

BAŞKAN — «Gerekli teknik kanun, tüzük ve 
yönetmelikleri hazırlamak» şekline konulmasını tek-

I lif edersiniz. 
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Sayın Komisyon katılıyorlar mı ©fendim?.. 
NECİP BİLGE — Bir hususu daha açıklamak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bununla mı ilgili?.. 
NECİP BİLGE — Bununla ilgili olarak Sayım 

Başkan. 

BAŞKIAN — Bununla (ilgili ise buyurun (Sayın Bil
ge. 

iNEOP BİLGE — (d) bendinde, sonda «Teknik 
mevzuat, tüzük ve yönetmelik» kelimeleri var. «İMev-
zuat» kelimesi kalksa daha iyi olur. Çünkü (ç) ben
dinin son fıkrasında «Radyoizotopların kullanılması, 
ithali, ihracı, nakli ve sigorta yükümlülüğüne ait 
esasları ve normları belirleyen tüzük ve yönetmelik
leri hazırlamak.» deniyor. «Tüzük ve yönetmelik» 
dediğine göre, aşağıda da tüzük ve yönetmelik de
mek daha uygun olur. «Mevzuat» kelimesi çıkarılır
sa daha iyi olacağı (kanaatindeyim. 

HALtL EVLİYA — Sayın IBaşkan, «Teknik mev
zuat» kelimeleri çıkarılıp, «Bu amaçla, gerekli tüzük 
ve yönetmelikleri yapmak» tabiri yerinde olur ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, arkadaşların bu 
görüşleri hakkında fikrimizi lütfeder imisiniz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ER AY —Sayın Başkanım, 

Bu konuya biz de inceleme sırasında takıldık; fa
kat ilgililerden aldığımız izahata göre tüzük ve yönet
melik, yukarıdaki hizmetlerle ilgili olarak, kanunî ta
rifleri belli olan mevzuattır. Burada teknik mevzuat
tan, lisans verme ve diğer teknik konularda hazırla
nacak talimatları da kapsayan özel mevzuatı kastet
tiklerini söylediler. (Bu itibarla biz, teknik mevzuatı, 
tüzük ve yönetmelik hükümlerinden ayrıca buraya 
dahil etmeyi uygun gördük. 

'BAŞKIAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI 'M. NÜMİBT ÖZDAŞ — Bu 

görüşe katılıyoruz efendim. 

BAŞjKjAN — Aynı görüştesiniz. 
NURİ ÖZGÖKER —. Sayın Başkan; bu madde 

üzerinde sorularım var (Komisyondan. 
BAŞKjAN — Bu madde üzerinde buyurun Sayın 

Özgöker. 
NUR'l ÖZGÖKER —.Bayın Başkan, Danışma 

(Meclisinin sayın üyeleri. Sayın Bakan; birkaç kısa 
sorum var müsaadenizle. 

Tasarıyı şimdi okuduğum için belki gözümden 
kaçmış kısımlar olabilir. 

Nükleer santrallerin planlanması, kurulmasındaki 
görev ve sorumlulukları.. IBurada Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği... Yani nükleer sant
rali kim kuracaktır, planlama safhasında kurulurken 
nasıl işbirliği yapılacaktır?.. Burada onaylardan bah
sediliyor; fakat daha (başlangıçtan itibaren rolü ne 
olacaktır?.. Yani, burası mı teşvik edecektir «Şunu 
yapın» diye Hükümetli, Enerji Bakanlığını, yoksa da
ha evvel bakanlıklararası ıbir kuruluş var mıdır bu 
işe bakacak olan?. 

İkincisi; (Gözümden kaçmış olabilir) radiak ci
hazlarının imalî ile ilgili bir görev var mıdır burada?. 

Üçüncüsü, kaliıbraisyon alanında bir görev var 
mıdır. 

ıDördüncüsü, radyasyonlardan korunma teçhiza
tı imalatı ile ilgili herhangi bir fonksiyon var mıdır?. 
(Teşvik veya herhangi bir şey). 

Diğer bir husus; uranyum araştırmalarındaki ro
lü nedir, teşvik edioi bir rolü var mıdır?.. 

Diğer bir husus da bildiğime göre, Devlet ISu 
İşlerinin IBsenboğa'da bir araştırma laboratuvarı var
dır. Orada da radyoizotoplar bulunmaktadır. Bunun
la bir işbirliği var mıdır?.. 

Bunları öğrenmek istiyorum. Saygılarımla. 
BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Bakan, cevap lütfedecek misiniz?.. 

DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Ce
vap arz edeyim efendim. 

Müsaadenizle sonuncusundan başlayayım: 
Devlet Su İşlerinin Esertboğa Havaalanına yakın 

olan araştırma merkezinde hakikaten küçük toir nük
leer ünite vardır. (Bunlar daha ziyade yeraltı suları 
ile ilgili çalışmalar yaparlar ve tritium ölçerler. Tabi
atıyla onlarla da işbirliğimiz vardır; üniversitelerle 
işbirliğimiz olduğu gibi, bu laboratuvarla da işbirliği 
olacaktır. Orası küçük bir yerdir tabiatıyla, büyük 
bir tesis içinde yeraltı sularını inceler. Sonuncu soru 
ile ilgili söyleyeceğim bu. 

Uranyum araştırmaları meselesi. Tabiatıyla Hü
kümetin politikasının anahatları çizildikten sonra, sa
dece Atom, Enerjisi Komisyonunun faaliyetleri değil
dir gözönüne alınması icabeden. Atom Enerjisi Ko
misyonu, eleman yetiştirilmesi, politikanın anahatla-
rında Hükümete tavsiyelerde bulunmak, bu politika
nın çizilmesini kolaylaştırmakla ilgili çalışmaları ya
par. (Bu arada, şüphesiz ki, bunun desteği olmak üze
re, uranyum araştırmalarına büyük önem verilmesi 
lazımdır. İBu, şu anda MTA'nın sorumluluğu altında 
olan bir husustur. Bunun da ötesinde, Tabiatıyla, bir 
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de enerji meselesi vardır kıi, iSayın üyemiz ona da de
ğindiler. 

Şüphesiz ki, .santrali kurma işi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı içindeki TBK'e aittir; ama nük
leer alan, çok yoğun politik bir alandır. Dolayısıyla 
ilk kararların verilmesi anında (Hükümet düzeyin
de verilecektir kararlar.) TBK ile birlikte şüphesiz ki, 
Altom Enerjisi (Komisyonu da işbirliği yapacaktır. 

ıŞunu da belirteyim: Altom Enerjisi Komisyonu 
bir de yer lisansı ve çalışma, işletme lisansını ver
mekle görevlidir ve bütün ülkelerde bu, bu şekilde 
yürütülmektedir* 

NURİ ÖZGÖKER — Bir soru noksan oldu Sayın 
Başkan.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Müsaadenizle cevaplandırayım Sayın 'Baş
kan. 

BAŞKAN-— Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOM/İSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERIAY — IBfendim, Sayın özgöker bir de kalibras-
yon konusuna temas buyurdular. Kalibrasyon işleri 
şüphesiz ki, radyasyonla meşgul olanların en çok üze
rinde duracakları bir konudur. Bütün ölçümler ve 
bilhassa çevre ve insan sağlığını korumak için kul
lanılan aletler, laboratuvarlardafci emniyet, hep ka-
librasyonla ilgilidir. Yani, kullandığımız ölçü aletle
rinin hassas olup olmadıklarına bağlıdır. IBu itibarla, 
bu sahada kullanılan bütün radyasyon deteksiyon ci-
cihazları ve diğer cihazlar, Çekmece Nükleer Araş
tırma Merkezinde, her sene uzmanlar tarafından ka
libre edilmekte, yani doğru ölçüp ölçmedikleri, ayar
ları bu müessese tarafından yapılmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eray. 
BAHTİYAR UZUNIOĞLU — Müsaadenizle 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 

IBAHTIYAR UZUNOÖLU — Sayın Başkan, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve 

yetkilerini belirleyen bu maddenin son bendinde, ya
ni (k) bendinde, Kurumun görevleri arasında «Nük
leer teslislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen 
tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak, de
netlemek..» diye devam ediyor. 

Tüzüğün ve yönetmeliğin hazırlanması müm
kün olabilir. Uygulanması da keza; ama bizatihi tü
züğün ve yönetmeliğin denetlenmesi pek bir anlam 
taşımıyor gibi geliyor (bana. 

(Benim teklifim, «Uygulamak» kelimesinden son
ra «ve ıbunlarla ilgili hususları denetlemek» diye bir 
ibare eklersek maksadı, manayı daha iyi ifade eıtmiş 
oluruz kanımca. 

Arz ederim efendim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Komisyon katılıyorlar mı?.. 
OEÇÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİİM 

ERAY — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVIJET BAKANI İM. NİMET ÖZDAŞ — 

Katılıyoruz Sayın İBaşkan. 
BAŞKAN — Efendim, 'burada bir de «Diğer ku

ruluşları konu ile ilgili olarak hazırlayacakları yönet
melikler hakkında görüş bildirmek» ibaresi var. «Ku
ruluşları» kelimesi.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A, NEDİM 
FJRİAY — «Kuruluşların» olması lâzım oradaki ke

limenin Sayın İBaşkan. Sadece «N» harfi ilave edile
cek. 

İBAŞKAN — Evet, kelime «Kuruluşların» olacak. 

AYHAN FIRAT — Sayın İBaşkan, müsaade eder 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, 
«Görev ve yetkiler» bölümünün (e) bendinde 

«Nükleer (tesislerden ve radyoizotop labratuvarların-
dan çıkan radyoaktif artıkların güvenli bir şekilde 
işlenmesi, taşınması geçici veya sürekli depolanması 
için gereken önlemleri almak veya aldırmak» den
miş. «Çevre kirliliğini» de behemehal buraya sokmak 
lâzım. Zira, nükleer güce, her ülkede kamuoyunun 
karşı çıkmasının tek nedeni çevre kirliliğine neden 
olması, sızıntıların insan sağlığına büyük etkisi ol
ması bakımındandır. Oolayısıyle, (e) fıkrasına, Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet de kabul buyururlar
sa, «Çevre kirliliği bakımından gereken önlemleri al
mak ve aldırtmak.» cümlesinin de ilave edilmesinde 
büyük yarar ıgiörüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Bu konu 10 uncu maddede varmış galiba. 
Buyurun Sayın (Eray, 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Görevler kısmında böyle umumî olarak 
dokunulmuş, fakat Sayın arkadaşımızın işaret ettiği 
husus 10 uncu maJddede gayet sarih olarak yer almış
tır. Bu itibarla Komisyonumuz burada bir ilaveye lü
zum görmemektedir, 

706 — 



Danışma Meclisi B : 101 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eray, bu (k) bendindeki değişikliği bir ke

re daha metin üzerinde işleyerek, lütfen açıklar mı
sınız?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Arkadaşımızın teklifiyle (k) fıkrası şöyle 
oluyor. «Nükleer tesislerin korunmasıyla ilgili esasları 
belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, uy
gulamak, bunlarla ilgili hususları denetlemek.» 

Arkadaşımızın teklifine aynen böylece katıldık 
efendim. 

.'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; ıbu maddede (b) ve (k) fıkraların

daki bu değişikliklerden başka, sayın Bilge'nin, Sa
yın IKırcalı'nın teklifleri Komisyonca kabul edilme
di, Hükümetçe de kabul edilmedi. Ayrıca bir deği
şiklik önergesi de vermedikleri için o teklifleri dikka
te alamıyoruz, yani sayın üyelerin teklif ettikleri ve 
Sayın Komisyonla, Sayın Hükümetin kabul ettikle
ri (b) ve ı(k) fıkralarındaki değişiklikle birlikte, 2 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyorum. 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı : 
MADDE 3. — Kurumun yönetimi, temsili ve ita 

amirliği iKurum Başkanına aittir. 
Türkiye Atom Enerjisi (Kurumu Başkanı, konu

sunda bilgi ve (ihtisas sahibi kişiler arasından, dört 
yıl süre ile Başbakan tarafından seçilir ve ortak ka
rarname ile atanır. 

Yokluğunda, Daire Başkanlarından birini yerine 
vekil bırakır. 

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

Sayın Uzunoğlu buyurun efendim. 
IBAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 3 

üncü maddenin son fıkrasında fail belli değil. «Yok
luğunda, Daire Başkanlarında birini yerine vekil bı
rakır.» Zannedersem bunu şu şekilde teklif etmek 
daha uygun olur: « seçilir ve ortak kararname ile 
atanır» dedikten sonra noktalı virgül şeklinde devam 
edersek; «Yokluğunda, Daire Başkanlarından banini 
yerine vekil bırakır.» şeklinde tertiplenirse daha uy
gun olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERIAY — Efendim esaslı anlayamadım efendim tek
lif edileni. İlave etmek istedikleri kelimeyi daha açık 
konuşurlarsa... 

BAŞKAN — IBen açıklayayım efendim. Son fık
rada, «Yokluğunda, Daire Başkanlarından bîrini ye-
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rine vekil bırakır.» bu cümlede fail yok. öbür cüm
le ile birleştirilip, araya bir noktalı virgül konulursa, 
«Tamamlanır ve anlam çıkar» denilmektedir ve sayın 
Uzunoğlu tarafından teklif edilmektedir. 

NECİİP BİLGE — Sayın Başkan, aynı nokta üze
ninde söz istiyorum efendim. 

BAŞİKJAN — Aynı nokta üzerinde, buyurun Sa
yın Bilge. 

NECİP ıBİLGE — Sayın <Başkan, değerli arka
daşlarım; 

3 üncü maddenin, ikinci cümlesinin sonunu bir 
noktalı virgülle kesip de, ondan sonra diğer cümleyi 
oraya eklemek kanımca doğru olmayacaktır. Çünkü, 
ikinci fıkra atamayla ilgilidir. Son fıkra ise, bir vekil 
bırakmayla ilgili bulunmaktadır. Konular birbirinden 
ayrıdır. Ayrı olması dolayısıyla noktalı virgülle ayır
mak , doğru olmayacaktır. Maddenin tertip şekli as
lında doğrudur; yalnız son cümlede gerçekten fail 
yoktur. Bu itibarla şu olabilir; «Başkan; (ıNoktalı 
virgül) yokluğunda Daire Başkanlarından birini ye
rine vekil bırakır.» bir «Başkan» kelimesini ilave et
mek icap edecektir. Bu, son cümlenin başına eklen
melidir. Eğer kabul ederlerse bu şekil daha uygun 
olur. 

BİAŞİKİAN — İBuyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Böylesine önemli bir Kuru
mun Başkanının; izinli veya yurt dışına gitmiş ol
ması halinde, yerine bakacak olan kimsenin, önceden 
belirlenmesi daha isabetli olur. Kim vekil olacaktır?.. 
Birincisi genellikle vekalet müessesesinde vekil asılın 
talbi olduğu şartlara tabidir. Usul yönünden problem 
çıkartır yarın. Onun için komisyon atamadaki usul 
dışında bir usul getirmektedir. 'Vekil asılın bütün yet
kilerini kullanacağına göre, atamadaki bu usulden 
önemli bir problem doğabilir. Onu acaba düşündü
ler mi?.. 

BAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
(Buyurun Sayın Eray. 
GEÇİCİ KOMtSYON SÖZCÜSÜ A. NEDDM 

ERAY — Sayın Başkan, arkadaşım tabiî teknik ba
kımdan ıbuyurdükları sakınca olabilir; fakat burada 
5 tane daire başkanı vardır. Başkan, Kurumun Baş
kanıdır. O esnada bunlardan hangisi ehliyetli ise, 
hangisi kendisini daha iyi temsil edecek veya kıdem-
Hyse (Bir açıdan) onu vekil bırakmakta muhtar ol
malı. 5 daireden herhangi birini şimdiden burada be
lirlemek mümkün değildir. Başkanın o zamanki tak
dirine göre maiyetindeki insanların kendisine veka
let etme niteliğini de göz önünde tutarak birisini seç-
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mesi ve bunda muhtar olması; bize çok daha tabiî 
geliyor efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAjKJANI İM. NİMET ÖZDAŞ — 

Aynı görüşteyiz., 
İBAŞİKAN — Aynı görüştesiniz. 

Sayın Kurtoğlu buyurun. 
SERJDA KURTOĞLU — Efendim, Başkanın ay

rılması çok defa iş nedeniyledir. İşleri nedeniyle ay
rılan başkan, beraberinde daire başkanlarından ala
kalı olanları da götürmektedir. Arkadaşımız, kanu
nen tvekil tayinini istiyor. Kazara o vekilde beraber 
gidiyorsa, o zaman kim vekillik edecektir? Bu bakım
dan maddedeki düzenleme doğrudur. Başkanın tak-
dirline bırakmak lazımdır. Başkan kimi tayin edece
ğini bilir. İşin mahiyetine, işin gereğince göre başkan 
takdir eder. Takdir Kurumun Başkanına bırakılma
lıdır efendim. 

BAŞjKAlN — Teşekkür ederim. 
Buyurun ISayın iAşkın. 
AYDEMİÎR AŞKIN — Sayın Başkan, maddenin 

yazılış şekli, Başkanın dört sene için tayin edileceği
ni belirtiyor. Halbuki, biraz önce verilen bilgiler, bi
ze bu görevin çok önemli ve rasgele kimselerin tayin 
edilmemesi şeklinde bir görev olduğunu gösteriyor. 
Görevin devamlılığının büyük önem taşıdığına inanı
yorum. Dolayısıyla bu, «Dört sene için tayin edilir» 
hükmü, aynı başkan tekrar tayin edilemez, dört sene 
sonra görevi biter anlamını taşıyabilir. Acaba bu ko
nuda tHükümet ve Komisyon ne düşünüyorlar?.. 

BlAIŞlKAN — Teşekkür ederim Sayın iAşkın. 
Buyurun Sayın Eray. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Efendim elimdeki metinde ben de o nok
taya istifham koymuşum, İlgililerle konuştuk ve Ko
misyon olarak da görüştük. Bu dört yıl için seçim 
filhakika işin devamlılığı açısından bir sakınca gibi 
görünüyor, fakat bu şahısların, yani gerek Başkan, 
gerekse Daire Başkanlarının tekrar seçilmelerinin 
mümkün olduğunu ve atama makamına bir elastiki
yet vermek için icabında ehliyetsiz veya hastalıklı 
veya (ıNebileyirn) herhangi bir mazereti olan bir şah
sı değiştirme yetkisini verebilmek amacıyla bu 4 sene 
hükmünün elastikiyet vermesi açısından lüzumlu ol
duğunu söylediler yetkililer. Bu bakımdan biz de ka
tıldık buna efendim. Yeniden seçilme imkânı var
dır. Ehliyetli bir insan hiç bir zaman yerinden alın
maz efendim. 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Eray. 
Sayın Kurtoğlu buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Seçimle vaki tayinler

de hukuken aksi tayin edilmedikçe, tekrar seçilmek 
caizdir. Eğer aksine düzenleme getiriliyorsa, «Tek
rar seçilmesi caiz değildir» kaydını koymak lazım ge
lir. Arkadaşımız diyor ki, «4 senede seçim yapıla
caktır.» Bu, vazifenin ehemmiyetinin iladesidir. Va
zifeye talip olan ve seçilen ilk Başkan vazifesinde mu-
vaffaksa tekrar seçilebilir manasına geliyor. Dolayı
sıyla düzenleme doğrudur. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Buyurun Sayın Özgöker. 
NURİ ÖZGÖKHR — Sayın Başkan, «Dört yıl 

süre ile seçilir» deniljyor burada. Bunlar ihtisas sa
hibi kişiler arasından seçilir, diploması vardır, bel
ki de çalışmıştır o alanda; seçtiniz fakat bir sene son-
nunda hiç bir başarı sağlayamamışsa, iki sene sonra 
da bir şey meydana getirmemişse dört sene bekleye
cek miyiz «Ne yapalım?» diye?.. Bizim için asıl mü
him olan ıodur. Başkan seçmek kolay, tayin etmek 
kolay; fakat bakmayacak mıyız?.. İlerleme raporu 
almayacak mıyız?.. Bir senelik bir faaliyettekli başa
rısı nedir bu başkanın; en önemli bir kurumun başı
na geliyor. Dört sene beklemekte bir sakınca yok mu
dur?.. Buna bir formül bulmak gerekmez mi? 

iBAŞjKAİN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Eray, buyurun efendim. 
GEÇİİCİ KOMİSYON (SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Sayın Başkan; 
Arkadaşımızın endişesini anlıyoruz; fakat Başba

kanın, çeşitli sondajlar, incelemeler yaptıktan sonra, 
memlekette bu konuda en yetkili şahsı seçeceği inan
cındayız. Başbakanın seçtiği ve Bakanlar Kurulu
nun atadığı böyle bir kişinin bir sene sonunda hemen 
ehliyetsizliğinin meydana çıkması çok baid, çok uzak 
bir ihtimal. 

Ayrıca, idare, malumu devletleri daima istihdam
da muihayyerdir; şu veya bu sebeple Başbakan tayin 
ettiği bu adamı bir başka yerde de istihdam etmek 
üzere ayırabilir ve her ihtimale karşı, yani her halü
kârda biz, büyük bir itina ile seçilen bu şahsın bir yıl 
sonunda işe yaramaz hale geleceği, dolayısıyla değiş
tirme ihtiyacı hâsıl olacağı kanısında değiliz efen
dim. Kaldı ki, Kurum Başkanı faili- muhtar da de
ğildir. Daire Başkanları yanında kendisini denetle
yen bir «Atom Enerjisi Komisyonu» vardır. Bu ko
misyon esas politikayı tespit edecek, yapılan işlerin 
anaplan ve projelerini hazırlayacak bir kurumdur; 
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binaenaleyh Başkanın tek başına kadiri mutlak ol
madığı da dikkate alınırsa böyle bir sakınca söz ko
nusu olmaz kanısındayız efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eray. 
iBAHTlYIAR UZUINOĞUU — Sayın Başkan, çok 

kısa bir izahatta bulunmak istiyorum. 
ıBAŞKAN — .Buyurun iSayın Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Zannedersem bu 
tereddütü 5 inci maddede üyelerle ilgili hükümde yer 
alan bir ibare gideriyor ve buna benzer olarak bir 
hüküm buraya getirebiliriz. Bu 5 inci maddede, «Sü
releri sona eren üyelerin komisyona yeniden atanma
sı mümkündür» diyor. Aynı şeyi burada başkan için 
ide derpiş edebiliriz ve 'durum bu şekilde açılklığa 
kavuşmuş olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunıoğlu. 
iBuyurun Sayın Eray. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Sayın Başkanım; 

Zaten dört seneyle sınırlanmış bu. Arkadaşımın 
anlatmak istediği husus burayla ilgili değil. Dört se
neyle sınırlanmış. Ehliyetsizliği sabit olursa, esasen 
dört sene sonunda yeniden seçilmez; ama ehliyetli 
bir insansa yemden seçilme imkânı vardır. Biz yeni
den seçilebilme imkânı koyduk buraya, «Seçilemez» 
diye bir kayıt koymadık. Dört sene sonunda ehliyetli 
bir insan olduğu sabit olursa elbette seçilecektir; ay
rı bir madde tedvinine lüzum yok. 

ıBAŞKAN — Sayın Komisyon, bu son fıkradaki, 
«Yokluğunda, Daire Başkanlarından birini yerine 
vekil bırakır» cümlesindeki noksanlığı tamamlamak 
suretiyle bildirin, ona göre maddeyi oylayalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Başından itibaren mi okuyayım Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Evet efendim. 

GEÇİCİ KOM'tSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — «Kurumun yönetimi, temsili ve ita amir

liği Kurum Başkanına aittir. 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, konu

sunda bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasından, dört 
yıl süre ile Başbakan tarafından seçilir ve ortak ka
rarname ile atanır. 

(Başkan, yokluğunda Daire Başkanlarından biri
ni yerine vekil bırakır.» 

IBAŞKAN — Yarii «İBaşkan, yokluğunda şeklinde 
değiştiriyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY— Evet efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERG1NAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AIK/İF ERGİİNAY — Sayın Başkan, 3 üncü mad

denin 1 inci fıkrasıyla 2 inci fıkrasının yerinin değiş
tirilmesi lazım. İşin mantığı onu gerektiriyor. Bir 
kimseyi tayin etmeden, onun yönetici, temsil hakkı, 
ita amiri olduğu söylenemez. Eğer uygun görürler
se, 2 nci fıkrayı 1 inci fıkra yaparsak, sonradan 
«Ykluğundaki» ibare de kendine göre bir anlam alır. 
sayın Bakanımız da muvafakat ediyorlar galiba. Bu 
şekilde bir teklifi arz ediyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyondan ve Sayın Bakandan cevap ri

ca ediyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Teklifi aynen kabul ediyoruz efendim. 
DEVLET BAKANI M NİMET ÖZDAŞ — Biz 

de aynen kabul ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
3 üncü maddeyi, 1 inci fıkrayı 2 nci fıkradan son

raya getirmek suretiyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

Organ ve Kuruluşlar : 

MADDE 4. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 
aşağıdaki organ ve kuruluşlardan meydana gelir: 

— Atom Enerjisi Komisyonu, 
— Danışma Kurulu, 
— Yürütme Kurulu, 
— İhtisas Daireleri, 
— Bağlı Kuruluşlar. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is

teyen sayın üye?... Yok. 
Bu madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyo

rum. 

İSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 132 S. Sayılı Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısında 17 nci madde
de Denetleme Kurulu ve görevleri sayıldığı halde, 
kurumun organlarını sayan 4 üncü maddede bu ku
rulun adı geçmemektedir. Denetleme Kurulu, Kuru
mun bir organı olduğu cihetle maddenin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 
«Madde 4. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 

aşağıdaki organ ve kuruluşlardan meydana gelir: 
a) Atom Enerjisi Komisyonu, 
b) Yürütme Kurulu, 
c) Denetleme Kurulu, 
d) Danışma Kurulu, ' 
e) İhtisas Daireleri, 
f) IBağlı Kuruluşlar.» 
(BAİŞKAN — ıBuyurun Sayın Eray. 

GEÇlICt KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Sayın Başkanım; 

Arkadaşlarım, «(Denetleme Kurulu Kurumun or
ganlarından biri olduğuna göre» diye başlıyorlar. 
Binaenaleyh bu Denetleme Kurulunu organlardan 
biri olarak kabul ediyorlar. Halbuki biz bunu organ
ların ve bu teşkilatın tamamen dışından, Başbakan 
tarafından bu kurumu denetlemek üzere atanacak, 
üç kişiden ibaret ve iki sene müddetli ayrı bir organ 
olarak mütalaa ettik. Bu bir kadro ve teşkilat kanu
nudur. Kurumun anateşkilatına dahil değildir. Bu
nun benzeri TÜBİTAK Kanununda da vardır. Bu 
litilbarla biz hareket noktasından itiraz ederek buna 
katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Tosyalı'nın bu önergesine Sayın Komisyon 

ve Sayın Hükümet katılmamaktadır. 
Sayın Tosyalı, oylayayım mı, yoksa bu açıklama 

üzerine önergenizi geri alır mısınız? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
o zaman bu Kurulun Başbakanlığa bağlı, olması la
zım. Halbuki Başbakanlığa bağlı «Denetleme Kuru
lu» başkadır. Bu Denetleme Kurulu bu Atom 
Enerjisi Komisyonunun bir kurumu olacaktır. Oylan
masını takdirlerinize sunuyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederini; oylanmasını is
tiyorsunuz. 

Değerli üyeler; 
Sayın Tosyalı'nın önergesinin dikkate alınıp alın

maması hususunu oylarınıza sunacağım. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi Komis
yondan geldiği şekliyle kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Atom Enerjisi Komisyonu : 
MADDE 5. — a) Kuruluşu : 
Atom Enerjisi Komisyonu, Atom Enerjisi Kuru

mu Başkanının başkanlığı altında, Millî Savunma, 
Dışişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım ve Orman 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından seçilecek 
birer üye ile nükleer alanda öğretim ve araştırma ya
pan, değişik yükseköğretim kurumlarından seçilecek 
üç öğretim üyesinden oluşur. 

Başbakan, gerekli gördüğü hallerde komisyona ka
tılır ve başkanlık eder. 

Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri, ilgili bakanlık
lar ve yükseköğretim kurumlarının her üye için göste
recekleri iki aday arasından seçilerek dört yıllık bir 
süre için ortak kararname ile atanırlar. 

Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple komis
yondan ayrılanların yerine aynı usullerle yeniden seçim 
ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin komisyo
na yeniden atanması mümkündür. Herhangi bir ne
denle üyeliğin normal bir süreden önce sona ermesi 
halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üze
re yeniden aynı usulle bir atama yapılır. 

b) Görevleri : 
1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma 

ilkelerini, programlarını saptamak; program bütçe tas
lağını onaylamak ve Başbakan'a sunmak. 

2. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve nükleer alan
la ilgili kanun tasarılarını, tüzük ve yönetmelikleri ha
zırlatmak ve onaylamak. 

3. Yürütme kurulunun çalışmalarını izlemek, de-, 
ğerlendirmek, yıllık çalışma programını ve raporunu 
hazırlayıp Başbakana sunmak. 

4. Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında orga
nizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli düzen
lemeleri Başbakanın onayına sunmak. 

c) Çalışma Şekli : 
Atom Enerjisi Komisyonu, Başbakan veya Türkiye 

Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkanlığı altın
da yılda en az altı kere toplanır. Atom Enerjisi Ko
misyonunun sekreterlik işleri Kurum Başkanlığınca 
düzenlenir. 

Komisyonun çalışma esasları bir yönetmelikle be
lirtilir. 

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

NECİP BİLGE — Sayın Başkan... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir şeyler söy

leyecektim Sayın Başkan; söyleyecek çok şeyler var. 
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BAŞKAN — Sayın Bilge daha evvel söz aldı Sa
yın Kırcalı. 

NEGIP BİLGE — Efendim, madde esas itibariyle 
üç konuyu düzenlemektedir. Bir, kuruluş, görev ve 
çalışma unsurları. Esas itibariyle bunların herbirinin 
ayrı madde konusu olması doğru olurdu; ama böyle 
yapılmış, buna devam edelim diyebilirim. Madde baş
lığında sadece kuruluştan söz edilmekte, görev ve can
lısına usullerine dair bir işaret bulunmamaktadır. Baş
lığa bunun da konulması uygun olurdu; fakat böyle 
yapıldığına göre, bu şekilde devam etmek uygun ola
caktır. Yalnız bendenizin (b) bölümünde, görevlerle il
gili (b) bölümünün 2 numaralı bendinde «Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu ve Nükleer Alanla ilgili Ka
nun Tasarılarını, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak 
ve onaylamak» tabirleri geçiyor. Şimdi, hatırlatmak 
olabilir. Bu kuruluş bu işi yapabilir; fakat onaylamak, 
kanunsa Meclise aittir, tüzükse Bakanlar Kurulundan 
geçmesi lazımdır. 

Bu itibarla, bu onaylamak tabirinin neye matuf 
olduğu anlaşılmamaktadır. Bu hususun izahını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Eray, buyurun efendim. 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — -Sayın Başkan, gerçekten bu onaylama ke
limesi bu iltibasa sebep olabilir. Burada hazırlanan 
yönetmeliğin sadece tetkiki, incelenmesi kastedilmiş
tir; yoksa yönetmelikleri, tüzükleri kimlerin onayla
yacağı elbette sarihtir. Onaylamak yerine incelemek 
kelimesi konabilir mesela; fakat bizim burada onay
lamaktan kastımız, başkalarının hazırlamış olduğu yö
netmelik ve tüzük taslaklarım Atom Enerji Komis
yonundan geçirmek suretiyle inceletmek suretiyle il
gili ve yetkili makamlara onaylanmak üzere sunmak
tır, Kasıt budur efendim burada. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, bir 

hususu açıklamak istiyorum, evvela. Bizim gündemi
mizde, Atom Enerjisi- Kurumuyla ilgili Kanun Tasa
rısından evvel altı tasarı daha va!r. Bendeniz bu altı
ya kadar, altı dahil incelemiştim; ama zannediyorum 
ki, Genel Kurulun çok çoğunluğu yedi ve sekizi ince
leme imkânını pek bulamadılar. Bu sebeple istenilen 
yararın sağlandığını şu anda zannetmiyorum. Konu 
açıldıkça mütalaa beyan etmek durumunda kalıyor ar
kadaşlar. Bu sebeple eğer tam isabetli bir mütalaada 
bulunmazsam özür dilerim. 
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BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, şim

di Atom Enerjisinin kuruluşu Hükümet tarafından ol
dukça büyük bir paralellik içerisinde, bütünlük içeri
sinde hazırlanmışken, bizim Komisyonumuz bunu bir 
miktar, bazı nedenlerle değiştirmiş, nedenini tam ola
rak bilemiyorum. Şimdi başkan hakkında 3 üncü mad
dede bir düzenleme yapmışlar. Derler ki, 4 yıl süreyle 
seçilirler. Başkanın olmadığı halde, ne yapılacağı bel
li değil. Halbuki, Hükümetin hazırladığı maddede bel
li. Burada da Atom Enerjisi Kurumu üyelerinin her
hangi bir nedenle üyeliği normal bir süreden önce so
na ermesi halinde, eski üyenin kalan süresi tamamlan
mak üzere yeniden aynı usulle bir atama yapılır de
diği halde, 4 yıl seçilmiş olan başkan için böyle bir 
şey düşünülmemiş. Burada ikisi arasında bir paralellik 
yok. Yarın bir sıkıntı mevzu olacak. Kendisi, baş
kan vekil bırakacak; geçti madde; ama yani, şuradaki 
ihtimali, başkanın hastalanması vesaire halini öbür 
tarafta da düşünmek gerekirdi. Bu nedenle Kanunda 
bu konularda bir paralellik ben görmüyorum. Bilmi
yorum Komisyonumuz ne düşünürler. Bu nedenle kı
sa bir açıklamada bulunurlarsa başkan için, memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun Sayın Eray. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Sayın Başkanım, Sayın , vircalı'nın ifade
sinden anladığım kadarıyla sesi tam olarak alamadım, 
iki halde başkanın yokluğu söz konusudur. Birisi has
talanır, vefat eder vesaire, Allah korusun, böyle bir 
şey olabilir; bir de vazifeyle bir yere giderken, ma
kamından ayrılırken bir vekalet meselesi vardır. Baş
kanın herhangi bir sebeple yokluğu halinde, yani or
tadan kalkması, bulunamaması, müddetinin inkıtası 
dolayısıyla vazifesinin sona ermesi halinde elbette yet
kili makamlar bunun yerine hemen bir tayin yapacak
lardır. 

Diğer husus, biraz evvel tedvin ettik o maddeyi, 
3 üncü maddenin son satırında. Başkan, yokluğunda 
yerine bir vekil bırakıyordu. Anladığım kadarıyla bu 
Sayın Kırcalı. Sesini alamadığım için belki yanlış anla
mış olabilirim. 

Arz edebildim mi efendim?... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Estağfurul
lah efendim. Yalnız benim sorduğum, niçin başkanın 
kalan süresinin tamamlanması düşünülmüyor da, bu
rada üyeler için, eğer üye bundan evvel üyeliğin nor
mal bir süreden önce sona ermesi halinde, seçilen ikin-
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ci kişi kalan süreyi tamamlıyor koşuluna getiriyor. Ben 
onu soruyorum. Yani, Başkan 4 yıl için seçiliyor, bu
rada üye de 4 yıl için seçiliyor. Başkanın kalan süresi
ni tamamlatmadılar da, burada üye için kalan süre
yi tamamlatıyorlar, 4 yıl için yeniden bir üye seçilmi
yor. Bunu sordum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eray. 
GEÇtGt KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Efendim, birisi dikkat buyurulursa başkan, 
devamlı olarak burada görevli bir şahıstır, öteki ni
hayet komisyon üyesidir. Komisyon üyelerinin durum
ları elbette muvakkattir, 4 seneyle mukayyettir; ama 
başkan 4 sene için atanmış olmasına rağmen, bu 4 se
nelik atamanın idareye bir elastikiyet vermek için 4 
seneyle tahdit edildiğini biraz evvel arz ettim Sayın 
Aşkın'ın sorduğu bir suale cevaben. Aslında bu sürek
li bir göreve tayin edilmiş bir devlet fonksiyoneridir, 
devlet memurudur. Bu zatın vefat veya hastalık se
bebiyle sürekli olarak makamından ayrılması, derhal 
yerine bir tayini icap ettirir. Bu bir üyelik değil ki, 
kalan süresini yeniden tayin edilen şahıs tamamla
sın. Üyeliklerde ancak bu söz konusu olabilir. Bu, 
başkanlık makamının yürütme organının başı, sürekli 
bir memuriyettir. Devamlı inhilâli halinde, mutlaka 
hemen akabinde Başbakan tarafından yerine bir tayin 
yapılması söz konusudur. Geri kalan sürenin tamam
lanması b& makam için söz konusu olmamak lazım ge
lir. Biz bu kanaatteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eray. 
Değerli üyeler, Sayın Divan üyemiz bir noktayı 

bana hatırlattılar : 5 inci maddede «a nokta kuruluşu» 
deniyor, «b görevleri, c çalışma şekli», b ve c'den son
ra parantez var, a'da bir nokta var. a'daki noktadan 
sonra da parantez, diğer fıkra başlarında olduğu gibi, 
onun tashihi suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeye geçiyoruz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Maddede bir 
husus vardı, onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bu madde kabul 
edildi, oylandı. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, kabul 
edilsin. 3 üncü madde de kabul edildi. 

BAŞKAN — Hayır, 3 üncü madde hakkında Sa
yın Kırcalı'nın konuşmaları... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Konu o değil 
efendim. Usul hakkında. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değil. Evet, bu
yurun. 

| SELÇUK KANTARCIOĞLU — Başka bir şey 
arz etmek istiyorum. Bir yanlışlık yapılıyor da o ba
kımdan. 

I Daha önce buna hazırlıklı olmadığımızı Sayın Ar
kadaşımız belirttiler. Hakikaten hazırlıklı değildik ani 

I bir durumdu ve bunu halletmek istiyoruz. Belki dö-
I nüş dahi olabilir, tekriri müzakere olmaz bunlar. Yal-
j nız, Şubat ayında ve Ocak ayında iki tane kanun çık-
I ti. Bunlar atamalarla ilgiliydi. Bir, Bakanlar Kurulu 

kararıyla iki, müşterek kararla, üç, bakanların ona
yıyla ve diğeri valilerin onaylarıyla olan kısım. Şimdi 
burada kullanılan müşterek kararnamedir; müşterek 
kararname, .ortak kararname yapıyoruz. Dikkat etme-

I miz gerektiği konuyu açz ediyorum. 3 üncü maddede 
I de bu hatayı yaptık, bunda da yaptık. Düzeltmemiz 
I hususunda eğer arkadaşlarımız uygun görürlerse, or

tak şeyi bölmek, müşterek kararname sorumluluğuna 
ortak olmak; ama birlikte imzalamak. Burada Devlet 
Başkanının imzası vardır veya Başbakanın imzası var
dır veya bakanın imzası vardır. Bunun adı müşterek 

I olduğu için söylüyorum efendim, o kelimeden ortak 
kararname; çıkartan arkadaşlarıma söyledim, fakat 
onlar teklif etmediler. Ben şimdi huzurunuzda bunu arz 

I etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kantarcıoğ
lu. 

I Bu konuda Sayın Komisyonun ve Sayın Bakanın 
görüşlerini alırız. Eğer bir hata yapıldıysa Tüzüğümüz-

I de hataların tashihiyle ilgili maddemiz vardır, ona 
göre, belki Kanunun diğer maddelerinde de bu tek-

I rar edilmektedir. 
I Binaenaleyh, bu Tasarının tümünün görüşülmesi 

bittikten sonra bu hataları, hata olarak gördüğümüz 
şeyleri tashih eder, ondan sonra bu maddelerdeki tas-
hihatı yapar, sonra tümüyle birlikte oylatmış oluruz. 
Tamam mı efendim?".. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Tamam, sağolun. 
BAŞKAN — Oldu, teşekkür ederim. Yalnız tümü

nün görüşülmesinden evvel, Sayın Kantarcıoğlu ko
nuyu tekrar hatırlatmanızı rica edeceğim. 

Değerli üyeler; 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Danışma Kurulu : 
MADDE 6. — Danışma Kurulu, nükleer alanda ça-

I lışan üniversite öğretim üyeleri ile öteki ilgili kurum 
ve kuruluşlardaki uzmanlar arasından sayısı, nitelikle
ri Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen üye
lerden oluşur. Atom Enerjisi Komisyonuna bağlı olan 

I Danışma Kurulu üyeleri, bu komisyon tarafından 
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dört yıl süre ile ve Başbakanlık onayı ile görevlendi
rilirler. 

Danışma Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu tara
fından havale edilen konuları inceleyip sonuç ve öne
rilerini Atom Enerjisi Komisyonuna bildirir. 

Danışma Kurulu üyelerinin çalışma şekli, Atom 
Enerjisi Komisyonu tarafından hazırlanacak bir yö
netmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen sayın 

üye?... Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, burada 

Danışma Kurulu Atom Enerjisi Komisyonu tara
fından seçiliyor. Gönül isterdi ki bu, maddede be
lirlenmeli, yani Komisyonun seçimine bırakılmamalı. 
Çünkü gerektiği zaman bu Danışma Kurulu, Atom 
Enerjisi Komisyonunun çalışmalarını yerinde, bilimsel 
olarak denetleyen ve ona yol gösteren bir kuruluş ola
caktır.* Bu nedenle ters düşebileceği noktalar olacak
tır; ama Komisyonun seçeceği üyeler kanımca, biraz 
birlikte çalışma mecburiyeti olan kimseler olur. Böy
le bir yol izlense daha iyi olmaz mı diye sormak iste
rim Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisine. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Eray, buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Sayın Başkan, arkadaşımın dediği gibi, 
eğer bu Kurul Atom Enerjisi Komisyonunu denetle
yici mahiyette olsa idi, onun üstünde bir yer alma
sı icap ederdi. Halbuki bu, Atom Enerjisi Komisyonu
na bağlı ve adeta onun alt komisyonu gibi çalıştırdığı 
bir kuruldur. 

Atom Enerjisi Komisyonu ekseriyet itibarıyla uzun 
süre üzerinde çalışıp vakit sarfedemeyeceği konuları, 
bu Danışma Kuruluna verir, onlar meseleyi daha uzun 
bir zaman dilimi içinde incelerler ve kendi tekliflerini, 
hazırladıkları görüşü Atom Enerjisi Komisyonuna su
narlar. Danışma Kurulu tali bir komisyondur, 6821 
sayılı Kanunda da bu böyledir ve böyle olagelmiştir; 
vazifesi daima Atom Enerjisi Komisyonuna yardımcı, 
onun tarafından havale edilen konuları incelemekle 
yükümlü, adeta ihtisas komisyonu gibi bir komisyon
dur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eray. 
Başka söz alan sayın üye?... Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler?... Kabul etmeyenler?... 6 ncı madde kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme Kurulu : 

MADDE 7. — Yürütme Kurulu, Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Başkanı ile beş daire başkanından 
meydana gelir ve Kurumun yürütme orgamdır. 

Daire başkanları, konularında bilgi ve ihtisas sa
hibi kişiler arasından usulüne uygun olarak atanırlar. 

Yürütme Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu tara
fından belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde, bu 
kanunla belirtilen görevleri ve işleri yapmakta yüküm
lüdür. 

Yürütme Kurulunun çalışma esasları bir yönetme
likle düzenlenir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
İhtisas Daireleri : 
MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı görevleri yürüt

mek üzere; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanına 
bağlı olarak (5) adet ihtisas dairesi kurulur. Bu daireler: 

a) Nükleer Güvenlik Dairesi : 
Bu kanunun 2 nci maddesinde belirtilen görevler

den, nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine getirmek 
üzere bir Nükleer Güvenlik Dairesi kurulur. Nükleer 
tesislerde yer seçimi, inşaat, sistem mühendisliği, hiz
mete alma, işletme, fiziksel korunma konuları ile rad
yasyondan korunma, nükleer madde güvenliği ve de
netimi, çevre güvenliği gibi konular bu dairenin gö
revleri arasında yer alır. 

b) Radyasyon Sağlık ve Güvenliği Dairesi. 
Bu kanunun 2 nci maddesinde belirtilen görevler

den bir kısmını teşkil eden lisanslama, radyasyondan 
korunma mevzuat ve normlarının tespiti, radyoaktif 
maddelerin taşıma ve depolanması ve radyasyon çıka
ran cihaz ve sistemlerin denetimi gibi konular, bu dai
renin görevleri arasındadır. 

c) Araştırma - Geliştirme - Koordinasyon Daire
si : 

Bu kanunun 2 nci maddesinde yer alan görevler
den nliMeer enerji ü'lle Igii etült, proje, nükleer teknik 
uygulama, radyoizotop üretimi, uluslararası ilişkiler, 
eğitim, yayın, halkla ilişkiler, tercüme hizmetleri gibi 
konular bu dairenin görevleri arasındadır. 

ç) Teknoloji Dairesi : 

Bu kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hizmetler
den nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, nükleer teknik 
ile güç üretimine yönelik olmayan reaktör araştırma, 
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kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel ilişkiler 
gibi konular, bu dairenin görevleri arasındadır. 

d) İdarî ve Malî İşler Dairesi : 
Bu kanunda belirtilen personel, özlük işleri, genel 

hizmetler, arşiv ve haberleşme konuları ile inşaat, do
natım, plan - program, bütçeye komptrolörlük hizmet
leri gibi konular, bu dairenin görevleri arasındadır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Bir değişiklik önergesi de vardır. Evet Sayın 
Uzunoğlu buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, bu 
maddenin birinci paragrafında, «Bu Kanunda yazılı 
görevleri yürütmek üzere, Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumu Başkanına bağlı olarak' (5) adet ihtisas dairesi 
kurulur.» denilmektedir. 

Malumlarınız adet sözcüğü, somut, müşahhas ve 
sayılabilen şeyler için kullanılır. Burada Sayın Genel 
Kurul tasvip buyururlarsa, rakamla (5) yazıyla «Adet» 
yerine, sadece yazıyla «Beş ihtisas dairesi» dersek da
ha uygun olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Evet, Sayın Bakan?... 
DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ER AY — Genel Kurul nasıl tasvip ederse... Arkada
şımızın teklifine aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eray. 
Değişiklik önergesini okutuyorum. Sayın Tunçbay 

buyurun efendim. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, bir noktaya 
değinmek istiyorum. 8 inci maddenin (b) fıkrasında 
«Radyasyon Sağlık ve Güvenliği Dairesi» denilmekte. 
Acaba burada bir hekim uzman da bulunmakta mı?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... 
DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan ve Sayın Komisyon 

«Evet» diyorlar. 
Değişiklik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 132 sıra sayılı Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısının «İhtisas Daire
leri» başlıklı 8 inci maddesi (a) fıkrasının, redaksiyon 

bakımından aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

a) Nükleer Güvenlik Dairesi: 
Bu kanunun 2 nci maddesinde belirtilen görevler

den, nükleer güvenlikle ilgili olanların yerine getiril
mesi, nükleer tesislerde yer seçimi, inşaat, sistem mü
hendisliği, hizmete alma, işletme, fiziksel korunma 
konuları ile radyasyondan korunma, nükleer madde 
güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği gibi konular bu 
dairenin görevleri arasında yer alır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Teklif edilen değişikliği tam anlamıyla kav
rayamadım efendim, özür dilerim; aynen bizim metin 
gibi geldi bana. Bir daha lütfederlerse efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eray, önergeyi göndereyim 
mi?... Bir defa tetkik edilmişti galiba. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Lütfedersiniz efendim. 

BAŞKAN — Göndereyim efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, önerge dola

yısıyla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE -— Önerge zannedersem yerindedir. 

Çünkü (b), (c), (ç) ve (d) bölümlerinde, o dairelerin 
kurulacağına dair bir hüküm yok ayrıca. Yalnız, şu 
dairelerin görevleri arasına şunlar girer diyor. 

Aynı bölümde ise, nükleer güvenlik daireleri ba
kımından ayrıca bir de «Kurulur» hükmü getirilmekte. 
Yani; «Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen görev
lerden, nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine getir
mek üzere bir Nükleer Güvenlik Dairesi kurulur.» de
dikten sonra şöyle yapılır diyor. Bu, metne dahildir. 

Halbuki, burada arkadaşımızın vermiş olduğu öner
gedeki durum, aşağıdaki fıkralarda olanlara uymak
tadır, ikinci fıkrada olanlara uymaktadır. Güvenlikle 
ilgili olanların yerine getirilmesi nükleer tesislerde yer 
seçimi vesaire söylüyorlar. Yani, «Üzere bir Nükleer 
Güvenlik Dairesi kurulur» terimlerinin bölümden 
çıkarmak istemektedir arkadaşımız zannediyorum. 

Alttaki fıkralarada uygun düşeceği için bu önerge
nin kabulü de uygun olur zannederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Evet Sayın Eray?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Sayın Başkan; maddeyi, teklif edildiği şe
kilde, aynen kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Bakan?... 
DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Aynı 

görüşteyiz. 
BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. 
Sayın Tosyalı'nın önergesine hem Sayın Komis

yon hem Sayın Hükümet katılmaktadırlar. 
O itibarla, önergeyi kesin olarak oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet. 
NECİP BİLGE — Son cümlede bir nokta pek 

açık gözükmemektedir. 
BAŞKAN — Maddenin son cümlesi mi Sayın Bil

ge?... 
NECİP BİLGE — Aynı maddenin en son ve «İda

rî ve Malî İşler Dairesbnde, onun son cümlesi var. 
«Bu Kanunda belirtilen personel, özlük işleri, genel 
hizmetler, arşiv ve haberleşme konuları ile inşaat, 
donatım, plan - program, bütçeye kontrolörlük...» di
yor. «Bütçe ve kontrolörlük» mü olacak acaba?.. «Büt
çeye kontrolörlük» tabiri uygun bir tabir değil. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Bu bir mürettip hatasıdır. Buyurdukları gi
bi «Ve» olacak efendim. «Bütçeye» değil, «Bütçe ve» 
olacak. 

BAŞKAN — «Bütçe ve olacak» diyorsunuz. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; bir dakika, 

arz edebilir miyim?... 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Yerimden, çok kısa arz ede

ceğim. 
BAŞKAN — Tabiî buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Efendim; 

Bu 8 inci maddenin redaksiyon şekline bir göz atı
lırsa her bendin içerisinde ve beş kere olmak üzere, 
«Görevleri arasındadır, görevleri arasındadır, görev
leri arasındadır» şeklinde geçiyor. Kulağa hoş gelmeyen 
bir ifade şeklidir. Acaba, Sayın Komisyonumuz ve 
Bakanlık, bunu başka bir şekilde tedvin etmek yolu 
yok mudur?... Mesela ben şöyle düşünüyorum. 

«Bu daireler ve görevleri» denir 8 inci maddenin bi
rinci fıkrasında. «Bu daireler ve görevleri»; ondan 
sonra «Nükleer Güvenlik Dairesi...» sayılır, «Görev
leri arasındadır» gelmeden, görevli ve şu şekilde, görev
li konuları denirse, «Bu dairenin görevleri arasındadır» 
denilir. 
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. Müteakip yine (b) fıkrasında, «Bu konular» de
nir, çünkü görev yukarıda yazılmıştır, hepsine raci 
olmak üzere, bir dairenin «Görevleri arasındadır» de
nir. Beş kez bu tekrar ediliyor ve kulağa hoş gelmi
yor. 

Eğer bunu tekabül ederlerse memnun olurum efen
dim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Komisyon, Sayın Eray, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Efendim. 
İşaret buyurulduğu gibi, hakikaten tekrar var bu

rada. Biz, bir kısmını, «Görevleri arasındadır»ı «Gö
revidir» vesaire gibi değiştiririz. Eğer bize biraz müddet 
verirlerse bu tekerrürlere, yani kulağa hoş gelmeyen 
bu tekrarları önlemek için tedbir alırız efendim. 

BAŞKAN :— Maddeyi geri mi vereyim efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Biraz zaman lütfederseniz efendim. 
BAŞKAN — Evet, peki. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Teklifimizi hazırlamak için bir zaman efen
dim, anladık durumu efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, şimdi eğer 

izin verilirse arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Çok basit; eğer tekabül eder
lerse. 

Efendim; 
Başta, birinci fıkrada, «Bu daireler ve görevleri» 

dendikten sonra (a, b, c) diye sayılır, ondan sonra gö
revleri arasındakilerin hepsi çıkartılır. Bu daireler ve 
görevleri; bunu baştan koysunlar. 

Eğer istenirse önerge şeklinde de takdim edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Şimdi, değişiklikleri böyle şifahî tekliflerle, yal
nız redaksiyon bakımından bir kelimenin, bir virgü
lün, bir noktanın yer değiştirmesi şeklinde, hakikaten,. 
şifahî sözlü teklifler dikkate alınıyor ve bu değişik
likler yapılıyor; fakat metinde büyük bir değişiklik 
yapılması gerektiğinde mutlaka bir yazılı değişiklik 
önergesi vermek icap ediyor. Çünkü bu, aynı zamanda 
kabul ettiğimiz Tasarı, bizden sonra Güvenlik Konse
yince de incelenmektedir. Bu incelemede önemli deği
şiklikler, mutlaka yazılı değişiklik önergeleri de bir
likte eklenerek gönderiliyor. O bakımdan, büyük de-
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ğişiklikler için değerli üyelerin mutlaka yazılı değişik
lik önergesi vermelerini rica ediyorum. 

Bu maddenin yeniden yazılması için biz Sayın Ko
misyona bir süre tanıyoruz ve 8 inci maddeden 9 uncu 
maddeye geçiyoruz. 

BAŞKAN — 1011, inci Birleşimin İkindi Oturumu
nu açıyoruım.f 

Sayın Komisyon, metni hazırladınız mı?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Hazırladık Sayın Başkanım. Tensip ederse
niz okuyayım., " 

(BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

BRAY — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Albibas Gökçe'niln 8 inci maddedeki teker

rürlerle ilgili önergesi Komisyonumuzca da benim
senmiş ve bu madde aynen şöyle olmuştur... 

BAŞKAN — Sayın Eray, Sayın Tosyalı'nın Ge
nel Kurulun ve sizin kabul ettiğiniz fıkrayı da ay
nen aldınız değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A, NEDİM 
ERAY — Aldım efendim. 

ıBAŞKAN — Tamam, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — «(İhtisas daireleri» 'başlığı altındaki bu 
sözcüklerinden sonra «ve görevleri» dedik efendim, 
iki -nokta üst üste koyduk^ 

Sonra, madde 8'e geçtik; «Bu Kanunda yazılı 
görevleri yürütmek üzere; Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu Başkanına bağlı olarak beş (adeti çıkar
dık) ihtisas dairesi kurulur. Bu daireler ve görevle
ri şunlardır : 

a) Nükleer Güvenlik Dairesi:» 

Bu maddeyi aynen yazdıktan sonra, «çevre gü
venliği» dedik; yani bu maddenin 6 ncı satırının son 

Bu arada da Komisyona zaman kazandırmak, aynı 
zamanıda sayın üyelere de bir dinlenme fırsatı vermek 
için 20 dakika oturuma ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16,25 

cümlesi oluyor; nioktalı virgül koyduk. Devam elden 
«... gibi konular bu dairenin görevleri arasında yer 
alır.» cümlesini çıkardık efendim. «Çevre güvenliği» 
dedik ve noktalı virgül koyduk. 

Sonra, (b) fıkrasına geçtik, (b) fıkrasının da son 
satırındaki «denetimi» kelimesinden sonra bir nok
talı virgül koyduk.! «... gi'bi konular bu dairenin gö
revleri arasındadır.» sözcüklerini çıkardık efendim. 

(c) fıkrasında dia aynı şekiilde; 3 üncü satırdaki 
«Tercüme hizmetleri» isözcüklerinden sonra, noktalı 
Virigül koyduk., «...ıgilbi konular ıbu dairenin görevleri 
arasındadır.» sözcüklerini de çıkardık, 

i(ç) fıkrasında da aynı şekilde son satırındaki 
«...gibi konular, 'bu dairenin görevleri arasındadır.» 
sözcükleri çıkarıldı. 

İdarî ve Malî İşler Dairesi» başlığı altındaki 
iki satırdan ilbaret cümlenin sonundaki «...gibi ko
nular, bu dairenin görevleri arasındadır.» sözcükleri
ni çıkardık. Bir de tfon satırda müre'ttip hatası var
dı; «(bütçe ve komptriölörlük hizmetleri» olacak. Bu 
suretle metin, ISayın Afobas Gökçe'nin kabul edilen 
metni doğrultusunda düzeltilmiş oldu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eray.; 
Metni alaibilir miyim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Emrederseniz bunu tekrar tanzim eder 
ve Başkanlık Divanına sunarız efendim.! 

Sadece sondaki, «gilbi konuları» çıkarmak sure
tiyle yaptık, başka tok şey yapmadık efendim. Bir 

» > • • • < « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : BaşkanvekiK M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 
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de 'başlığa, «İhtisas daireleri ve görevleri» kelimesini 
•ilâve ettik. 

Her fıkranın sonundaki, «ıgilbi konular bu daire
min görevleri arasındadır» sözcüklerini çıkarmak su
retiyle maddeleri aynen ipka ettik, 

BAŞKAN — Sayın Eray, lütfen baştan, (itibaren, 
«İhtisas daireleri ve görevleri.» diyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — İki nokta üst üste. Bu 8 inci maddenin 
2 nci satırında, «bu daireler ve görevleri şunlardır.» 
dedik ve iki nokta üst üste koyduk. 

Ondan sonra (a) fıkrasına geçtik, (a) fıkrasının 
son satırında «çevre güvenliği» kelimesinden sonra... 

'BAŞKAN — Bir dakika efendim. Her üç fıkra
daki «konular» dan sonra... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Her üç fıkradaki «ıgilbi konular», «gilbı» de 
dahildir Sayın Başkan; «gibi konular 'bu dairenin 
görevleri arasında yer alır» sözcükleri .tüm fıkralar
da çıkarılmak suretiyle metin tashih edildi efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eray. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Haznedar* 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — 8 inci madde

nin (a) bendinin «Nükleer Güvenlik Dairesi» nden 
sonra; «Bu Kanunun 2 nci maddesinde 'belirtilen gö
revlerden, nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine ge
tirmek üzere bir Nükleer Güvenlik Dairesi kurulur.» 
cümlesi var. Bu cümle çıkıyor mu, çıkmıyor mu?... 
Bunun kalmasına gerek yok. Onu arz etmek istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrası, esasen Sayın 
Tosyalı'nın, verdiği değişiklik önergesi ile tamamen 
değiştirilmiştir. O önergede, «Bu Kanunun 2 nci mad
desinde 'belirtilen görevlerden, nükleer güvenlikle il
gili olanların yerine getirilmesi, nükleer tesislerde 
yer seçimi...» şeklinde devam ediyor. 

Sayın Komisyon; bu maddeyi 'baştan aşağıya tam 
metin olarak okumadan oylamam mümkün olama
yacak. Onun için, Kanunlar Müdürünü gönderiyo
rum. Tam metin haline getirelim, yazalım, diğer 
maddeleri görüşelim, bilahara oylayacağım. Çünkü, 
ne kadar; şu fıkradaki şu kelimeler, hu fıkradaki 
bu kelimeler, şuraya iki nokta, buraya 'beş rakamı, 
diğer yere «ve» kelimesi falan söylersem de meltıin 
tam geçemeyecek zabıtlara, O itibarla bunu yeni
den yazalım rica edeyim. 

Değerli üyeler; 9 uncu maddeyi okutuyorum. 
(Bağlı Kuruluşlar : 
MADDE 9. — Nükleer alandaki temel ve uy

gulamalı araştırmaları yaptırmak üzere Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma ve eğitim mer
kezleri, enstitüler, lalboratuvarlar, deneme merkezleri 
ve pilot tesisler kurulabilir, Bağlı kuruluşların çalış
ma şekilleri yönetmeliklerle düzenlenir^ 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?..., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..< Madde kabul edilm'iştir. 

Madde 10 u okutuyorum, 
Çevre Sağlığı : 
MADDE 10ı. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

ikinci maddede sıralanan görevleri yerine getirirken 
insan sağlığını ve çevrenin radyasyondan korunma
sı için en kısa yoldan gereken önlemleri alır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?...] 

Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERJDA KURTOĞLU — Efendim, «sıralanan» 

tabiri kanunlarımızda kullanılmıyor. 
BAŞKAN — Hangi tabir efendim?.., 
SERDA KURTOĞLU — «Sıralanan», «Anı

lan» olacak; tadat edilmez, anılır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.,. 
SERJDA KURTOĞLU — Efendim, mezkûr zik

redilen manasmdâdır. Belirtilmez, belirtilmiş zaten. 
Madde belirgindir, o maddeye atıf yapılmaktadır. 
O itibarla «anılan» talbiri teamülen kullanılıyor, sı
ralanan ıtalbirini görmedim şiimdiye kadar, tadat edi
lemez. 

LÜTFULLAH TOSYALI — «İkinci maddedeki 
görevleri...» desek. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon diğer bir teklif 
var, «(İkinci maddedeki görevleri.» 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım...! 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
(SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
«Çevre Sağlığı» başlığını taşıyan bu maddenin 

Hükümetçe getiriliş nedeniyle Komisyonca değiştiril
miş şekli arasında çok ciddî fark vardır, 

Şimdi Hükümet teklifinin T2 nci maddesi bir 
emir veriyor, Diyor ki; «Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumu ikinci maddede sıralanan görevlerini yerine ge-

— 717 — 



Danışma Meclisi B : 101 3 . 6 : 1982 O : 2 

tirirken, insan ve çevre sağlığının radyasyondan ko
runması için alacağı ve aldıracağı tüm önlemler özel 
ve tüzelkişileri 'bağlar. Çevre sağlığını ve güvenliğini 
etkileyen durumlarda kamu kuruluşları ve güven
lik kuvvetleri Türkiye 'Atom (Enerjisi (Kurumunun (bu 
önlemlere ilişkin kararlarının yerine getirilmesine 
yardımcı olmakla sorumlu tutulurlar.» 

(Şimdi, bu maddeden maksat açıkça görülüyor ki, 
Atom Enerjisi Kurumu aslında birtakım tedbirleri 
kendisi 'bizatihi alacaktır. Bu, bu hizmetin içinde 
mündemiçtir. Burada neyi düzenlemeye çalışıyorlar?... 
işte 'buna binaen alınmış olan kararlara, tedbirlere 
kimler uyacak; (bunları bir emir mahiyetinde getiri
yor. Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesinin ça
lıştırılmasını mümkün kılacak ıbir şeydir bu. Aksi 
hareket edildiği takdirde, kişilerin tecziyesini müm
kün kılacaktır. 

'Halbuki 'buna karşılık olarak Komisyonun ge
tirdiği ve biraz evvel okunan 10 uncu madde, 
«Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ikinci maddede 
sıralanan görevleri yerinâ getirirken insan sağlığının 
ve çevrenin radyasyondan korunması için en kısa 
yoldan gereken önlemleri alır.'» diyor. Maksat bu 
değildir. 12 nci maddenin Hükümetçe düzenlenme
sinin maksadı, zannederim gerekçesi okunursa orta
ya çıkacaktır. 12 nci maddeden maksat, hu almış 
olduğu kararların uygulanmasında Hükümet kendisi
ne yardımcı olacaktır, diğer teşekküller yardımcı ola-̂  
çaktır ve tüzelkişilerle' gerçek kişiler hu kararlara 
toağlı olacaktır. 

ikincisi de, 11(2 nci maddenin Komisyondan gelen 
şekli; yani 10 uncu madde ile evvelce Hükümetten 
geliş sekili arasında hiç ilişki yok, Bu nedenle bunun 
Hükümetten gelen şekli ille kabul edilmesinde mak
sat o ise, ı(Ki, odur, doğrusu da odur) o şekilde 
kabul edilmesini ben öneriyorum. Bunun Komisyon
dan gelen şekli maksadı ifade etmiyor, zaten mev
cut olan bir şeyi hükme hağlamış oluyoruz. O sebep
le değişikliği kabul etmemek ve Hükümetten gelen 
şekli ile ka'bul etmek gerektiğini öneririm-

Saygılar sunarım., 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

Sayın Komisyon, Sayın Kırcalı'nın bu teklifine 
katılıyor musunuz?..:. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A, NEDİM 
ERAY — Sayın Başkanım, (bu madde tedvin edi
lirken Hükümetin getirdiği sekilide At'om Enerjisi 
Komisyonuna âdeta icra ile sorumlu bir zabıta göre
vi verilmiş gibi bir intiba hâsıl oldu bizde; yani mü

eyyideyi bizzat uygulayan zabıta görevi, infaz göre
vi verilmiş gibi bir intiba hâsıl oldu. Halbuki, bu 
iş Hükümetin veyahutta Teşkilatın başka organları
na ait bir şeydir. Atom Enerjisi Komisyonu sadece 
bu konuda bulgularını bildirir, infazı yahutta icrayı, 
ibu husu'sitaki müeyyideleri uygulayacak makamlar 
başkadır. 10 uncu madldede bunu gayet açık olarak 
belirttik. Tasarının Ü2 nci maddesinde yer alan «Çev
re Sağlığı» konusu 10 uncu madde olarak düzenlen
miş ve Tasarıda, Kurumun başka kuruluşlara ait gö
revlere müdahalesi ve zabıta görevlerinin işleneceği, 
'izlenimini veren ifade değiştirilerek yeniden yazılmış
tır. Bizim noktayı nazarımız, hareket noktamız bu 
idi; tabiî tensip Yüce Kurulunuzundur efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, 10 uncu madde ile 

ilgili bir değişiklik önergesi Var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumu Kanunu Tasarısındaki 10 uncu madde yerine 
'hükümetten gelen Talsarının 1(2 nci maddesinin ay
nen kabulünün oylanmasını arz ve teklif ederiz. 
Süleyman Sırrı KIRCALI Necip BİLGE 

Lütfullah TOSYALI 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, söz istiyo

rum. 
IBAŞKAN — Sayın Erginay buyurun. 
AKİİF ERGİNAY — Bendeniz, Komisyonun, Sa

yın Bray'ın belirttiği hususlara iştirak ederim. Bu iti
barla önergeye katılmıyorum,. Çünkü, Atom Enerjisi 
Komisyonunun verdiği bir kararın icra yetkisini biz
zat kendsinin başkasına yüklemesi doğru olamaz. Bir 
sağlık konusu zuhur ederse, bununla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ilgilenir, bir başka mesele or
taya çıkarsa, bunu diğer idarî organlar yahut inzi
bat kuvvetleri yerine getirir. 

Bu itibarla, durup dururken bu Komisyon, «Ben 
şunu yaptım, sen de sorumlusun, niye yerine getir
medin?» deyip de bir müeyyide koyması zannediyo
rum yerinde sayılmaz. Komisyonun bu şekilde dü
zenlemesi yeterlidir. Kaldı ki, bir Hükümetin bu hu
sustaki tehlikeleri kendi diğer organlarıyla giderece
ği tabiîdir. Bu itibarla maddenin aynen kalması zan
nediyorum yerindedir,, 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Efendim takdir Yüce Kurulundur, eğer 
önergeyi oylar, netice değiştirilmeyi istihdaf ederse, 
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/biz de aynen iştirak ederiz. Esasında katılmıyoruz 
efendim,. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, . 
Sayın Bakan?,. 
DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Efen

dim, Hükümetin bu 12 nci maddeyi getirmesinin 
amacı; ani kazalarda Vakit kaybedilmemesi ama
cıyla hızla bazı tedbirleri alma'k içindi. O bakımdan 
takdir Yüce Kurulundur. Ben de bu konuda... 

IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
(Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 12 

nci maddenin gerekçesi ne için getirilmiştir?.. Eğer 
j>u maddeye gerek görmüyorsa Sayın Komisyon bu 
maddeyi kaldıralım. Tasarının bu maddesi, «Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu görevlerini yerine getirirken, 
insan ve çevre sağlığının korunması için alacağı tüm 
önlemler, özel ve tüzelkişileri bağlayıcı niteliktedir.» 
diyor ve kamu kuruluşları ve güvenlik kuvvetlerinin 
ıbu önlemleri yerime getirmesinde yardımcı olma yü
kümlülüklerini hükme bağlıyor. Bunun için gelmiş 
madde. Bu kalkınca zaten hıiçlbir faydası kalmıyor; o 
zaman maddeyi kaldıralım. Altom Enerjisi Kurumu
nun aslında radyasyona karşı tek başına tedbir al
ması mümkün mü arkadaşlarım?.. O tedbirleri alma
sı diğer kamu ıkuruluşları ile işbirliği yapmasıyla 
mümlküm olduğu için, Sayın Erginay kabul etsinler, 
bu istikamette değiştirilmesinde yarar vardır. 

Saygılarımı sunarım. 
ıBAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Kırcalı. 
GEÇfCİ KOMİSYON BAŞKANVEKtlİ PAŞA 

SARIOĞLU — Sayın Başkan, müsaade eder misi
niz?.. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ PAŞA 

SARIOĞLU — Efendim, bu maddeyi görüşürken, 
bu madde üzerinde tartışmamız oldu. Şuradan ha
reket ettik : 

ıBöyle bir durumda siyasal sonuçları olabilecek 
bir olay da olabilir, doğrudan doğruya bunun muha-
taJbı hükümet olabilir. Bu takdirde bu maddeye daya
narak alınacak . bir önlemde veya kusurda diyelim, 
hükümetin muhatap olması ihtimalini dikkate alarak, 
Ibunun bu şekilde; yanıi ilgili 'kuruluşlara doğrudan 
doğruya emir verme veyalhultta o yönde yönlendirme 
yeükMni çıkarmak suretiyle, maddeyi yeniden tedvin 
efitik; çünkü sonuçları itibariyle hükümet bu işte mu
hatap olabilir, hemen tedbiri almıştır; ama o ted
birde bir kusur olaibi'lir, bundan da hükümet sorumlu 
olabilir. O yönden biz bunu bu şekilde tedvin ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Komisyon ve Sâ  

yın Hükümet katılmamaktadır. Dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunacağım. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hükümet 
ne diyor belli değil efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşüne iştirak etti
ler ve Genel Kurulun takdirine bıraktılar. 

Dikkatinize sunacağım, eğer kabul ederseniz dik
kate alınmasını, Komisyona göndereceğim. Konu 
budur efendim. 

Değerli üyeler, dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza sunacağım, önergenin dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenlir... Kabul edilme
miştir efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Efendim, madde Komisyon

dan geldiği şekliyle eğer oylanacalksa, orada bir ek
siklik var, onu belirtmek istiyorum. 

Efendim, nükleer enerji yalnız bir yerde değil, 
ileride nükleer enerji santrallarında, üniversitelerde, 
daha pek çok alanlarda kullanılabilecektir. Madde 
10'un, sonunda, «Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 
çevre sağlığı ve insan sağlığı bakımından gereken ön
lemleri alır» tabiri var. Halbuki bunun, «... alır veya 
aldırır» olması gerekir. Türkiye'nin her tarafında bu 
Kurum bizzat önlem alamaz. Yapacağı şeye göre, 
gerekli önlemleri aldırtır; kendi inlıisarındaki yerler
de de gerekli önlemleri alır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet «Peki» diyor

lar. 
Sayın Kormsyön, bir kelime ilave edeceğiz, «... alır 

veya aldırır.» 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Teklif uygundur Sayın Başkan.m. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 

Maddedeki «sıralanan» kelimesini çıkarıyoruz, 
«... maddedeki görevleri» diyoruz. Onu da öyle kabul 
etmiştiniz. 

Değerli üyeler, bu maddeyi okuyorum. «Türki
ye Atom Enrjisi Kurumu, ikinci maddedeki görev
leri yerine getirirken, insan sağlığının ve çevrenin 
radyasyondan Ikarunması »için en kısa foldan gere
ken önlemleri alır veya aldırır.» Bu şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kalbul edenler... 
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CAHİT TUTUM — Sayın Balkanım, «aldırır» 
sözcüğünün müeyyidesi mi var?.. «Alır» sözcüğü 
her şeyi kapsar. Bir kamu kurumunun diğer bir ka
mu kurumuna herhangi bir önlem aldırması müm
kün müdür?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, Sayın Fırat bu teklifi 
yaptılar. Sayın Hükümet ve Sayın Kamisyon kabul 
ettiler; ama ben maddenin kaibul edilip edilmediğini 
oya surtdum, ifade etmedim. Siz bu teklifin'iz ve gö
rüşünüzü bir kere daha lütfen açıklayın, ona göre... 

CAHİT TUTUM — Efendim bu Yasa, Kuru
mun görevlerini ve yetkilerini belirlemekte. Burada 
sayıldığı istikamette her türlü önlemi alır, bu önlem
lere uyulur; ama bir şeyi aldırtmak, betili bir müey
yideye bağlamak demektir. Acaba hükümet emirle
rine aykırı hareketinden dolayı, muhalefetinden do
layı 526 mı uygulanacaktır?.. «Alır» sözcüğü yeter
lidir bence. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, rica edeyim. 
AYHAN FIRAT — Tekrar arz edeyim. Nükle

er güç birçok sahada kullanılacaktır. Dolayısıyla bu
nun kullanış esasları bu Kurum tarafından tespit 
edilecökjtir ve bazı önlemler de aldırtılacaktır; aksi 
halde kullanılmalarına müsaade edilmeyecektir. Do
layısıyla «... alır veya aldırtır» olarak ifadenin bu
rada yer almasında fayda vardır. 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Efendim aynen çıkarmak 

gerekir, benim de kanaatim budur; çünkü bu kurum 
başkasına, kendisinin yapabileceği bir işi yaptırtamaz. 
Ancak, kendisi yetkilidir, kendisi bilir o işi; binaena
leyh kendisinin yapabileceği bîr iş için «Sen şunu da 
yap» diyememesi lazım, o kendi görevidir, kendi işi
dir. Bu itibarla Sayın Fırat'ın bu önergesinden vaz
geçmesini rica ediyorum. 

İBAŞKAN — Sayın Fırat, sizden tekrar soruyo
rum. İki sayın üyemiz «Bu gereksizdir» derler. Israr 
ederseniz şöyle rica edeceğim, çünkü sırf bu konuyu 
Geneli Kurulun ayrıca oyuna sunmam gerekiyor, o 
zaman yazılı bir önerge rica edeceğim, eğer teklifi
nizi geri almazsanız. 

AYHAN FIRAT — Vereyim efendim. 
BAŞKAN — Yazılı rica edeyim. 
ABBAS GpKÇE — Sayın Başkan, müsaade eder 

misiniz?.. ' 
BAŞKAN — ıBuyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Ben Sayın Fırat'a katılıyo-

tedbirler var, alınamayacak tedbirler var. Diyelim 
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ki, belli bir radyasyon kaçağı olan bölge var. Bura
ya kimsenin sokulmaması için. Polisten, jandarma
dan, ilgili müesseselerden talepte bulunulur. Bu, al
mak değil, aldırtmaktır; yani mutlaka aldırtmanın 
arkasında müeyyide ve Türk Ceza Kanununun 526 • 
ncı maddesini aramak doğru olmaz; yani kendi ya*-
paibileceği iş var, bazı müesseselerden talep edebile
ceği yardım var. Bu yönden «... alır veya aldırtır» 
ibaresi çok doğru olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞUU — Efendim, Sayın Fı

rat'ın fikri, meselenin esası bakımından doğrudur; 
ama ihtilaf, «alır» kelimesinin neyi kapsadığında te
merküz ediyor. Müessese, ibünyesi itibariyle alın
ması lazım gelen tedbirleri kendisi alacaktır. Mad
de bunu ifade ediyor. 

Kendisinde bulunmayan tedbirlerin alınması için, 
gerekli tedbirleri almak üzere bir yazı yazılacaktır; 
bu da bir tedbirdir. Bir müessesenin kaymakamlığa, 
belediyeye, zabıtaya yazı yazması bir önlemdir. Bina
enaleyh, «aldırtır» diyemeyiz; çünkü, Atom Enerji 
Komisyonu ile tedbir alacak kurumlar arasında ma
fevk madun münasebeti yoktur. 

Bundan dolayı, müeyyide ihdas etmek mümkün 
değildir. Müessese, İlgili önlemi, fiili önlemi tespit 
edecektir, önlemi alacak yer neresi ise oraya yazı 
yazacalktır. Bu yazıyı yazma'k da bir önlemdir. Mad
de bunu da kapsar. «Önlem alır» ibaresi bizzat alı
nacak önlemleri kapsadığı gibi, diğerlerinin alınma
sı için gerekli muameleyi yapmak da bir önlemdir. 

O itibarla maddenin böylece kalmasında yarar 
vardiT. Aksi haşiv olur. 

(BAŞKAN — Teşdkkür edenim Sayın Kurtoğlu, 
Değerli üyeler; bu konuda Sayın Fırat'ın öner

gesini okutuyorum : 
Sayın 'Başkanlığa 

10 uncu maddenin son kısmının, «alır veya aldır
tır» olarak neticelendirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ayhan FIRAT 
'BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ka

tılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Verilen izahatın ışığı altında katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — 
Ben de katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
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, Değerli üyeler; Sayın Fırat'ın önergesine Sayın 
Hükümet ve Sayın Komisyon katılmamaktadır. Dik
kate alınması hususunu oylarınıza sunacağım ; Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

10 uncu maddeyi yalnız «maddede sıralanan» ta
birinin çıkarılarak, «maddedeki» şeklinde değişikliğiy
le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 8 inci madde kabul ettiğiniz de
ğişiklikler istikametinde yeniden yazılarak, gelmiş
tir; 'okutuyorum : 

«ihtisas Daireleri ve Görevleri : 
MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı görevleri yü

rütmek üzere; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Baş
kanına bağlı olarak (5) ihtisas dairesi kurulur. Bu 
daireler ve görevleri şunlardır : 

a) Nükleer Güvenlik Dairesi : 
Bu Kanunun 2 nci maddesiride belirtilen görev

lerden, nükleer güvenlikle ilgili olanların yerine ge
tirilmesi, nükleer tesislerde yer seçimi, inşaat, sistem 
mühendisliği, hizmete alma, işletme, fiziksel korun
ma konuları ile radyasyondan korunma, nükleer mad
de güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği. 

b) Radyasyon Sağlık ve Güvenliği Dairesi : 
Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen görev

lerden bir kısmını teşkil eden lisanslama, radyasyon-
*dan korunma mevzuat ve normlarının tespiti, radyo
aktif maddelerin taşıma ve depolanması ve radyas
yon çıkaran cihaz ve sistemlerin denetimi. 

c) Araştırma - Geliştirme - Koordinasyon Dai
resi : 

ıBu Kanunun 2 nci maddesinde yer alan görev
lerden nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, nükleer tek
nik uygulama, radyoizotop üretimi, uluslararası iliş
kiler, eğitim, yayın, halkla ilişkiler, tercüme hizmet
leri. 

ç) Tekn'oloj'i Dairesi : 
Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hiz

metlerden, nükleer yakıt çevrimi ve nükleer ham
maddeler ile güç üretimine yönelik olmayan reaktör 
araştırma, kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüst
riye! ilişkiler. 

d) tdarî ve Malî tişler Dairesi : 
Bu Kanunda belirtilen personel, özlük işleri, ge

nel hizmetler, arşiv ve haberleşme konuları ile in
şaat, donatım, plan - program, bütçeye komptrölör-
lü'k 'hizmetleri.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım!.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

(c) fıkrasının sonu, «HaMa ilişkiler ve tercüme hiz
metleri» diye bitmesi gerekir. Fıkranın sonundaki iki 
görevin arasına «ve» bağlacının konması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan uygun mudur?.. 
DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Uy

gundur, 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
G'EÇİCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ A. NEDÎM 

ERAY — Uygundur. 
BAŞKAN — Sayın Bakan ve Komisyon «Uy

gundur» dediler. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım!.. 
BAŞKAN — Eferidim, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, madde met

ninin yeni şeklini görmedim, ancak önemli bir nok
ta var : (d) bendinde, «Kıomptrölörîük hizmetleri» 
deniyor benlt orada kesilecektir. «Klomptrölörlük 
hizmetleri'nden sonra metnin kesilmesi, «... gibi ko
nular» ibaresinin satırtjaşına alınması lazım gelir; 
çünkü, (d)'den evvelki bentlerde de, «... gibi konu
lar» vardır. Onları kaldırınca «... gibi konular» diye 
bütün bentlere şamil olması lazım. Başlığı keserken 
«Bu dairenin» den slonra kesilmemesi lazım; «... gibi 
konular» dan başlayarak kesmek lazım. 

Eğer madde, öyle düzenlenmişse izahatımı geri 
alıyorum. 

HALtL EVLÎYA — Sayın Başkanım!... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 

Evliya. 
Evdt, buyurun. 

HALİL EVLİYA — Sayın Kurtoğlu'na katılmı
yorum; çünkü madde 8'in başlığında belirtiliyor, bi
rinci fıkrasında, «IBu daireler ve görevleri şunlardır» 
deniyor. Böyle olunca; a, b, c, ç, d bentlerinde sa
yılanların görevleri arasında olduğunu belirtiyor za<-
ten. Başlık, onun için oraya konmuştur. Bunun ara
sına başka bir şeyi eklemeye gerek yoktur. 

'SERDA KURTOĞLU — Efendim, arzımın Sayın 
Arkadaşımın hitabıyla alakası yok. 

«... gibi konuları kapsar» ifadesinin bentlerin ha
ricinde satırbaşma alınması lazım gelir; çünkü, «... gi-
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bi konuları kapsar» sadece (d) bendine ait değildir, 
bütün bentlere aittir. 

BAŞKAN — 8 inci maddenin birinci fıkrasını 
okuyorum : 

«Bu Kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere; 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanına bağlı 
olarak (5) ihtisas dairesi kurulur. Bu daireler ve gö
revleri şunlardır :» 

SERDA KURTOĞLU — Hayır efendim. «Bu 
daireler ve görevleri şunlardır» denemez. Bu dairele
rin görevleri: a, b, c, ç, d... 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, ben, Komisyon
dan gelen metni okuyorum. Benim değişitirmem 
kendiliğimden mümkün değil. İşaret ediyorsunuz ki, 
öyle değil; yani sırf görevleri olması lazım gelir di
yorsunuz. 

SERDA KURTOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — «... Bu daireler ve görevleri şunlar

dır : ...» Komisyondan gelen bu, henüz oylatmış de
ğiliz; 

Savın Komisyon?./ 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Sayın Başkan, yeniden tedvin ettiğimiz 
maddeyi Makamınıza sunduk; bunda, «... görevleri 
şunlardır : ...» dedikten sonra, Sayın Kurtoğlu'nun 
arz ettiği gibi, bu konular artık aşağıda yer alma
sına lüzum kalmıyor. Eğer sayın Genel Kurul onu 
değiştirmeye karar verirse, «Görevleri şunlardır» ke
limelerini çıkarmaya karar verirse, o zaman Sayın 
Kurtoğlu'nun teklifi yerinde olur. Aksi takdirde, bi
ze yerilen direktife, göre (Sayın Gökçe'n'in teklifi idi 
bu, biz de aynen benimsedik) «Görevleri şunlar» diye 
yukarıda tasrih ettikten sonra, artık «... kontrolör
lük hüzmetlerii» gibi konulara lüzum yoktur, bumun: 
yeri yoktur efendim!. 

SERDA KURTOĞLU — Müsaade ederseniz bir 
hususu açıklamak: istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kurtoğlü. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Öyle zannediyorum bi, bu maddenin düzenleme
sinde teklifi yapan arkadaşlar müttefiktirler; ancak 
ifadede, Hükümetin Tasarısından ayrılan bir durum 
olmadığı halde, sırf redalbsiıyona ilişkin bir taslhihat 
yapmak istüyoruz, ancalk tashihatı yaparken, yazımda 
en ufak bir hata yaparsak Hükümet metninden ayrıl
mış olacağız. 

Hükümetin metni nedir?.. Hükümet, tahdidi ol
mamak üzere, dairelerin görevlerini yazıyor, sıralı

yor : «Gibi konular, gibi konular...» Görevleri şun
lardır dediğimiz zaman, her bentte «gibi konular» ke
limeleri kalkıyor. Sonuna da «... dır» getirirsek, her 
dairenin görevini tahdit ediyoruz. Oysa ki, Hükü
met tahdit etmiyor. Birkaç görev tayin ediyor, bun
lara mümasil «... gibi konular» diyor. Bu hataya 
düşeceğiz; tahdit getiremeyiz. En önemli görevleri 
her daire için saymıştır ve «gibi» demiştir Hükümet 
tasarıda. 

Şimdi, maddeyi sonunda «şunlar» dedikten son
ra kesersek, her dairenin görevi tahdidi olacaktır ve 
Hükümetin murat ettiğinden farklı bir metin ortaya 
çıkacaktır-

Onun için arzım şu : «Görevleri : a, b, c, d (ifa
de bitti) gibi konulardır» lafı, (d) bendinden sonra 
fııfcra başı olarak yazılmazsa, Hükümet metnini far
kında olmadan değiştiririz. Bilmem arz edebildim 
mi?., 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtbğlu. 
Değerli üyeler; 
Sözlü ilaveler tutanak hizmetini yapan arkadaş

larımızı çok sıkıntılı duruma sokuyor. Yani, mad
deyi tam manasıyla tutanakta görevli arkadaşlar tes
pit edemiyorlar. Bu itibarla, son teklifi yapan Sayın 
Kuntoğlu da teklifini yazılı oolarak bir değişiklik 
önergesi şeklinde versinler, dikkatinize yabut kabulü
nüze sunalım ona göre oylayalım ve bu maddelerin 
en son şekli belirgin bir hale gelsin. Bunu rica edi
yorum Sayın Kurttoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Önerge hazırlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, bekliyorum efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, usul hakkın

da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Biraz, evvel yapılan bir tek
lif Koomisyona verildi ve Komisyon bize metni ge
tirdi. Artık bunun üzerinde başka bir şey olamaz. 
Komisyonun getirdiği o metin aynen reye konur; ka
bul veya reddedilir. Reddedilirse o zaman başika bir 
şey düşünülebilir. 

Bu itibarla, tekriri müzakere mahiyetinde olan 
Sayın Kurtoğlu'nun teklifinin nazarı itibare alınma
ması gerekir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bir hata yapılır, bir hata 
yapılıyor endişesiyle üzerinde durduk. Teşekkür 
ederim Sayın Erginay. 
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Sayın Gökçe, buyurunuz efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Sayın Hocamın usul hakkındaki itirazını, tama

men paylaşıyorum; dediği gayet doğru. Bendenizin 
bir teklifi olmuştur; bu teklife göre düzenlenmiş bir 
metin var, bunun bir sonuca bağlanmaisı lazım; on
dan sonra başka teklif var mı yok mu görüşülmesi 
lazım. 

Öte yandan, Sayın Kurtoğlu'nun görüşlerine asla 
katılamıyorum; çünkü Hükümet teklifi olarak söyle
diği şeyde «... gibi konulardı hiç içermiyor, şu me
tin teklifi bambaşka ve kısadır. 

8 inci madde Hükümet Tasarısındaki şekliyle oku
nursa şöyledir : «Bu kanunun 2 nci maddesinde be
lirtilen nükleer teknoloji ve bu teknolojinin gerektir
diği işleri yürütmek, nükleer alanda personel yetiştir
mek, plan ve programlar hazırlamak, uluslararası ku
rum ve kuruluşlarla temas ve işbirliğini sağlamak 
görevleri ile yükümlü ihtisas daireleri kurulur. 

Başkan yardımcılarından biri bu dairenin yöneti
minde görevlendirilir.» 

KAMER GENÇ — Değişti o, 7 nci madde var. 
ABBAS GÖKÇE — Genç arkadaşımın söyledi

ğine göre 7 nci madde söz konusu oluyor^ 
Yine orada, elimde olan metinde ben «... gibi 

konular» kelimelerini göremiyorum. Kaldı ki, bizim 
teklifimiz de, bu «... gibi konulan» demeye gerek ydk 
istikametinde. Biz, Yüksek Komisyonumuzun da ka
tıldığı gibi, «Bu daireler ve görevleri şunlardır» de
dikten sonra, yegân yegân hepsini sayıyooruz. Artık 
bir daha satırbaşı edip «... gilbi konuları kapsar» de
meye, «hem görevleri şunlardır, hem kapsar» deme
ye hiç gerek yok. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Kurtoğlu, sayın üyelerin beyanları haklıdır. 

Şu bakımdan; üzerinde duruşum ve tekrar, bize ya
zılı önerge verin deyişim şundan ileri geldi. Madde 
üzerinde o kadar çok değişiklik yapıldı ki, bu de-
ğişikrıMer bir tereddüdü mucip oldu ve bu tereddüt 
dolayısıyla, acaba bir hata mı yapıyoruz, o kelime
ler ilave edilmezse maddeden tam bir anlam çıkma
yacak mı endişesiyle ben lütfen bir önerge verin de
dim. Sizden rica ediyorum. Dikkat buyurursanız sa
yın üyeler de «bu ilavenin gereksiz olduğuna» işa
ret ediyorlar. Fazla bir değişiklik yapmıyor. Esasen 
ben bugüne kadar yaptığımız uygulamanın dışında; 
çünkü hakikaten önergeler verildikten sonra Komis
yona o madde gönderilince, Komisyondan geliş şek-

| liyle bir defa oylatıyorduk; kabul edilmezse ondan 
I sonra üzerinde duruyorduk. Belki şu yanlışlığı yap-
I mış oldum : Komisyon metni yazarken bu yazılışta 
I unuttuğu bir tarafı hatırlatıyorsunuz, o unutulan ta-
I raf ilave edilsin ondan sonra oylatayım diyordum; 
I ama görüyorum ki, sayın üyelerin de verdikleri iza

hattan anlaşılıyor ki, unutulan bir taraf yoktur. 
I Buraya «... gibi» sökünde bir kelime ilave edilse 
I de edilmese de maksat hâsıl oluyor. Bu son açıkla-
I malardan bu neticeye varmış oluyorum. Rica ede-
I yim, lütfen önerge göndermeyin, oylatayım. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, benim 
I ifadem zapta geçti. Zatıâlinizin hassasiyetine teşek-
I kür ederim; mesele hallolmuştur efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Kurt-
I oğku 
I Değerli üyeler; 
I Maddeyi oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 11 inci maddeyi okutuyorum. 
I Nükleer Tesislerin Korunması : 
I MADDE 11. — Nükleer tesislerin fiziksel korun

masında 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun hü-
I kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 12 nci maddeyi okutuyorum. 

I Personel Statüsü : 

MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kuru-
I munda hizmetler 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu hükümleri uyarınca yürütülür. Kurumun kadro
ları bu kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvelde göste-

I rilmiştir. Bu cetvelde gösterilen kadrolardan Kurum 
Başkanı, Daire Başkanı, Grup Başkanı, Merkez Mü-

I dürü ve Merkez Müdür Yardımcıları ile Atom Ener
jisi Komisyonu tarafından belirlenecek Bölüm Başka-

I nı, Başuzman ve Uzman unvanlı kadrolarda, Başba-
I kanın onayı ile, kadro karşılık gösterilmek şartı ile 

sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

I Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılan personel 
TC Emekli Sandığına bağlıdır. 

Kuruma atanacak personel de, 657 sayılı Devlet 
I Memurları Kanunu gereğince, aranacak genel şartlar 

dışında öğrenim niteliği, yabancı dil, tecrübe, çalış
ma şartları ve diğer ilkeler ile yarışma ve yeterlik 
sınavı esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yö-

| netmelikle düzenlenir. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddenin 2 nci satırında, «(1) sayılı cetvel» 

denmiş burada bir baskı hatası var, Komisyon bunu 
bilahara düzeltmiştir, «(1) ve (2) sayılı cetvel» ki, Sa
yın Divan Üyesi de öyle okumuştur onu bilginize 
arz edeyim. 

Bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi var oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 12 nci maddesinin 

5 inci satırında «Uzman» kelimesinden sonra «ve di
ğer teknik» kelimelerinin de metne eklenmesi için ge
reğini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, söz istemiştiniz 

buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, bu 

maddenin 3 üncü fıkrasında bir küçük baskı hatası 
mevcut olduğu görülmektedir : «Kuruma atanacak 
personel de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
gereğince, aranacak genel şartlar...» Diye devam edi
yor, «Personel de» dahi manasına geliyor, bunu be
lirtmek istedim. 

BAŞKAN — Birleştireceğiz evet. 
Sayın Akkılıç buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Memleketin ihtiyacı olan ve gerçekten Sayın Ba
kanın da yaptığı açıklamalardan anladığımıza göre, 
önemli bir kanunu görüşüyoruz; fakat Komisyonun-
12 ve Hükümetin getirdiği 14 üncü madde bence bu 
Kanunun en önemli, can alıcı maddesidir. 

Malum, atom konusunda çalışan uzmanlar nadir
dir ve gerçek uzman olanlar da Sayın Bakan açıkla
dılar bu görevlerde çalıştırılmıyorlar veya çalışmıyor
lar. Şimdi, Hükümetten gelen Tasarıda : «Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumunda hizmetler memur ve söz
leşmeli personel eliyle yürütülür. Başkan, Başkan Yar
dımcıları...» Sayıyor. 657 sayılı Kanundaki baremle
re göre, sözleşmeli uzman kadrolara göre tayin edi
lir diyor ve arkada cetvel var. Şimdi lütfen rica 
ediyorum cetvelleri gözden geçirelim 28 inci sayfada 
1 inci derecede hizmetler, Genel İdarî Hizmetleri 
Başkan gösterge üstü 500, Daire Başkanı 300, 1 inci 
Hukuk Müşaviri bunlar hep 300, sıra geliyor bu Ku
rumu omuzlarında taşıyanlara, yani başuzman ve 
uzmanlara; ama başuzmanların ve uzmanların hiç 
gösterge üstü yok. Aynı şekilde 2 nci derecede de bu 
durum hâkim, aynı görüş hâkim ve daha enteresa

nı, ben bunu özellikle yadırgadım, sivil savunma uz
manına 200 gösterge üstü verilmiş de, yine biraz ev
vel arz ettiğim gibi, burada gerçek anlamda kurumun 
yükünü üzerinde taşıyan uzmanlara gösterge üstü 
verilmemiş. 

Bilmem bunu nasıl açıklarlar ve bundan sonra 
bu Kuruma uzman bulabilirler mi? O bakımdan, ben 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyondan buna bir hal 
çaresi getirmelerini rica edeceğim. Sözleşmeli diyor; 
ama 657'ye göre diyor, o zaman buraya uzman bu
lamazlar kaygısını taşıyorum, Sayın Komisyonun ve 
Hükümetin bu konuda önlem almalarını arz ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon veya Hükümet hem Sayın Akkı-

lıç'a hem de Sayın Gökçe'nin önergesine lütfen ce
vap verir misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Sayın Başkan, Sayın Gökçe'nin önergesini 
pek kavrayamadım, onu lütfederseniz. 

BAŞKAN — Bir daha okutayım efendim. 
(Sayın Abbas Gökçe'nin önergesi bir daha okun

du) 
BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Evet efendim, bizim de dikkatimizi çekti; 
fakat bu madde yüksek malumları olduğu gibi, Bütçe 
Plan Komisyonundan geldiği şekilde benimsendi. Ger
çekte, Sayın Abbas Gökçe'nin temas ettiği gibi, mü
essesede çok kıymetli mühendis olmayan; fakat biz
zat reaktörlerin operasyonunda fiilen vazife alan de
ğerli arkadaşlar vardır, bu madde bu kadar tahdit edi
lirse bu arkadaşlar hizmet almazlar. Bu sebeple Sayın 
Gökçe'nin önergesine uyarak bu teknik personelin de 
buraya ithalini uygun görüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, katılıyorsunuz. 
Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Ka

tılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Akkılıç'a bir cevap verecek misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Sayın Akkılıç'ın sorularına cevaba da yine 
aynı şekilde başlayacağım efendim. Şimdi, biz bu 
maddeyi Bütçe - Plan Komisyonundan yapılan ince
leme ve kabul edilen şekliyle aldık, asıl bunun sa
vunması bizim de ihtisasımız dışında. Bütçe - Plan 
Komisyonundan bir arkadaşımız belki daha açık iza
hat verebilir; fakat biz katıldığımız oturumlarda öğ
rendiğimize göre, burada Genel idare Hizmetleri di-
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ye gösterilen şahıslar fiilen idareci göründükleri için 
böyledir ve 1 inci dereceden Genel İdare Hizmetleri 
olarak görünmelerine rağmen, sözleşmeli olarak gö
rev almaları mümkün olmuştur, madde metninde bu 
açıklıkla belirtilmiştir; Başkan, Daire Başkanları, 1 inci 
Hukuk Müşaviri, Merkez Müdürleri bunlar yönetici 
gibi görünmüş. Bu itibarla Genel İdare Hizmetleri sı
nıfında mütalaa edilmiş olmakla beraber bir istisna 
olarak bunlara sözleşmeli olarak istihdam imkânları 
verilmiştir. 

Sonra, bunlara ait olan ek göstergeler 500, 300, 
300 son çıkan Kanun, Hükümetin Şubatta çıkardığı 
Kanuna göre, unvanlarına göre o Kanunda belirtilen 
ek göstergeler ölçüsünde verilmiştir. 

Teknik hizmetler sınıfına hiç ek gösterge veril-
meyişi de yine Bütçe Komisyonunda öğrendiğimize 
göre, teknik hizmetler sınıfı zaten çeşitli namlar al
tında birtakım ek ödemeler almaktadırlar, bu ek öde
meleri alan teknik personele ek gösterge verilmemek
tedir. Bu itibarla, onların ek göstergeleri yoktur. 

Sivil savunma uzmanına gelince; bunu yine Bütçe 
- Plan Komisyonunda arkadaşlarımızın dikkatini çek
tiler, neden 200 veriyoruz buna dediler. Uygulanan 
sistem buymuş, Hükümetin seyyanen kabul ettiği si
vil savunma uzmanlarına 200 ek gösterge verilmiş, bu 
sebeple Bütçe - Plan Komisyonunda Maliye Bakanlı
ğının verdiği izahatın ışığı altında sivil savunma uzma
nına 200 ek gösterge vermiştir. 

Maruzatım bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Eray. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bir sorum 

var. 
BAŞKAN — Tekrar bir soru, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi, bu uzmanlar 

herhalde orada muvakkat bir zaman için çalışma
yacaklar, belki ömür boyu çalışacaklardır ve oradan 
emekli olacaklardır. Emekli oldukları takdirde göster
ge üstü bunların emekliliklerine sayılacağı cihetle, on
ların orada çalışmalarını cazip hale getiren bir du
rum olacaktır, bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu buyurun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu 
madde bütçe görüşmelerinde de arz ettiğim gibi, Dev
let Planlama Teşkilatında olduğu gibi, ayrı bir statü
de personel çalıştırma sistemi getirmiştir, yani perso
nel statüsü dedikleri sistem, dört istihdam şekli dı
şında beşinci bir istihdam şeklidir. 657'deki geçici gö
revlendirmenin dışında. Şöyle diyeyim, kişiler mağ
dur olmasınlar, Emekli Sandığına tabi olan hangi rüt-
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bede olursa olsun, hangi unvanda olursa olsun kişile
rin ek göstergeleri de alabilmelerini sağlamak amacı 
ile (Ki o Kanun da burada noksandır, onu da ayrıca 
ifade etmek gerekiyor haklar konularında) o haklan 
baki kalmak şartı ile Sigortaya devredilmeden hakla
rını alabilmeleri için sözleşmeli çalışmaları mümkün. 
Yalnız, «Teknik» kelimesini buraya eklemek müm
kün değil; çünkü kadrolar unvanlı. Uzmanlar sadece 
teknikte değil, sağlıkta da uzman var, genel idarede 
de uzman var, başuzman var; kadroları da belli. O 
kadronun karşılık gösterilmek suretiyle kişi, sözleş
meli olarak atanabiliyor. 

Ek göstergeye de gelince, ek göstergeler bu dü
zenlemenin dışında 2591 sayılı Kanunla yeni bir dü
zenlemeye tabi tutulmuştur. Bunların dışında da ek 
gösterge vermek mümkün değil sonuncu duruma gö
re. Kanun, anakanun burada. Bu bakımdan, Sayın 
Gökçe'nin teklifi ile değişiklik yapmak mümkün de
ğil. Bu birincisi. 

İkincisi, Mahmut Beyin de sorusunu cevaplandır
mış oluyor. Ek göstergelerin artı göstergelerini Ka
nunda yanlarına koymak lazımdır. O da noksandır. 
Onu da ilave ettik. 

Bir de 2591'de ek göstergede ne şekilde hizmetler 
var; onu da koyacağız, sağlık demek oluyorsa onu 
koyacağız. Diğerlerinde bunu yapmak mümkün ol
maz. Çünkü, genel düzenlemeye ters düşer. Zaten 
bunlara biz diğerlerinden farklılığı tanımışız. 4 üncü 
derecede şu kadar maaş alan 100 ek gösterge alan 
bir kişiye, Sözleşmeli Personel Çalıştırma Kanunun
daki son çıkan şeye göre 90, bir de onun % 50'si ka
dar 135 bin liraya kadar direk mukavele yapmamız 
daima mümkün. 

O bakımdan değişiklik yapılması gerektiğini arz 
ederim. 

BAŞKAIN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu., 

HALİL GELENDOST — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başlkan? 

BAŞKAN — Efendim, söz isteyen arkadaşlar var, 
sizi de yazayım. Sizden önce sayın Tutum ve sayın 
Uyguner var. Onlardan sonra size söz vereceğim sa
yın Gelendost 

'Buyurun Saıyın Tutum, 

CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

iSelçuk Kantarcıoğlu arkadaşımızın belirttiği müta
laa, ıgörüş tamamen yerindedir. Bütçe Plan Komis
yonumda 112 nci madldenin müzakeresi sırasında, bu 
konu uzun uzun tartışılmıştır, tik önce, personel sta-
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tüsü bakımından anarejiımden kopmaları frenlemek 
için bir kez, 6ı5ı7 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi olduğu açıkça zikredilmiştir, bunda zorunluluk 
hissettik. Ancak, Hükümet teklifinde bize göre, Büt
çe Plan .Komisyonumuza göre, (Hemen belirteyim, 
Bütçe Plan Komisyonu adına konuşmuyorum, filha
kika Bütçe Plan Komisyonu, 12 nci maddeyi ihtilaf
sız olarak kabul etmiştir; ama ben kendi adıma ko
nuşuyorum) sanıyorum ki Türk idaresinde giderek 
yaygın hale gelme istidadında bulunan ve Sayın Kan-
tarcıoğlu»nun bahsettiği 5 inci tür istihdam düzenine 
fazlaca açılmasına izin vermemek, böylece her türlü 
kadrolar ve ,görevlerde sözleşmeli personel çalıştırma
sına imkân vermemek. Bunu maalesef Planlama, bü
yük ölçüde yozlaştırmıştır. Sanıyorum ki, personel 
hukukçuları bunu takdir edecekleridir. 

'Biz bunu yapmak istemedik. Bu değerli kuruluşu
muzla .ancak özel uzmanlık nitelikleri gerektiren kad
rolarda, bulunması güç olan kadrolarda sözleşme ile 
'daha esnek bir personel çalıştırma imkânı verelim 
dedik ve ona dayanarak, «'Belirdiğimiz unvanlarda 
ancak sözleşme ile personel çalıştırılabilir» diyerek bu 
hükmü, 99 numaralı Kanunun getirdiği 5 inci tür 
istihdam biçimi» dediğimiz o istihdamı kısıtlamak 
istedik ve sanıyorum burada da halen sözcü olan 
değerli arkadaşımızı ikna ettik. 

Ayrıca dedik ki, yine filan uzman unvanlı kad
rolarda, özellikle Atom Enerjisi Komisyonu tarafın
dan belirlenecek, bölüm başkanı, başuzman, uzman 
unvanlı kadrolarda yine bir esneklik getirerek söz
leşme ile çalıştırılmalarını uygun bulduk; ama bunu 
idarî kadro olarak teşmil etmek veya değerli arka
daşımızın söylediği gibi, «Diğer teknik elemanlara» 
ıdiyerek genişletmek bizce sakıncalıdır. Bunun nedeni, 
kurumun büyük yükünü üzerinde taşıyacak ve asıl 
'belkemiğini oluşturan teknik kadronun «Gerektiğin
de» diyoruz, belki çalıştırılmayacak; ama sözleşmeli 
personel daha elverişli ve daha avantajlı ise kuşku
suz kurum bu yetkisini kullanacaktır; ama zorunlu 
değildir. Eğer, klasik statü bunları daha çok takdir 
eidiiyorisa, zaman zaman oluyor; çünkü sözleşme ile 
ktosîk statü zaman zaman kısa periyotlarda birbirle
riyle yarışma haline giriyorlar. Bazen sözleşme (çoğu 
kez sözleşme üzerindedir klasik statünün) bazen de de
ğildir; ama herhalde bu İkisi bazen birbirine eşit 
ıveya yakın oluyor. Olaiki, klasik statüde de personel 
çalıştırılması mümkün olsun; ama kuruma, özellikle 
kurumun belkemiğini oluşturan ve anayükünü yük
lenecek olan personelin esnek bir istihdam düzeni ile 
bu hizmetleri yerine getirmesini önigördük. Sanıyo

rum ki, maddenin tedvinindekii özellik bu noktada 
önem taşımaktadır. 

Öte yandan, değerli arkadaşımızın belirttiği ek 
gösterge, başuzman ve uzmanlara verilecek ek gös
terge konusu zaten düzenlenmiş, 2559 sayılı Kânu
nun 43 üncü maddesini değiştiren hükmünde «Kad
rolar, teknik hizmetler sınıfına dahil olanlardan, du
ruma göre filan unvanlı olanlar 8 ve 7'de olanlar şu-
kadar, 6 ve 5'ide olanlar İSO, 4 ve 3'de olanlar 200, 
2 nci derecede olanlar 300» diyerek yükselterek ek 
gösterge tanınmış. Eğer bu statüde çalışılırsa bu ek 
göstergeleri alır kuşkusuz. Her hangi bir sakınca doğ
maz sanırım. 

Bu bakımdan lı2 nci maddenin yerinde olduğunu 
beyan ediyorum.. Eğer bir sora varsa..., 

MAHMUT AKKILIÇ — O zaman «Tire» lerin 
kaldırılmasına katılır mısınız?.. Çünkü, sanki yarın 
ileride maliyeciler, gerçekten mal müdürleri veya mu
hasebeciler buralara baktıkları zaman yoktur; onu da 
uygulamakta tereddüde düşerler. Bu bakımdan lütfen 
bu ,«Tire» lerin kalldırılması; yani yok anlamınla ge
len... 

CAHİT TUTUM — Evet orada bir işaret ko
nulabilir, katılırım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Uyguner buyurun efendim, 
M. FEVZl UYGUNER — Sayın Başkan; bir 

sorum var. 
Maddenin 1 indi fıkrası «Ekil cetvellerdeki kad

ro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel 
istihdamına cevaz verir.» 2 nci fıkrada da bu per
sonelin, yani sözleşmeli olarak oluşturulan personelin, 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabı olu
nacağı belirtiliyor. 

Şimdi, sözleşmeli personel, muhakkak ki teknik 
kadro karşılık gösterilse dahi, bunun üzerinde bir üc
ret tespit edilecektir ve bu ücret üzerinden kendisine 
bir maaş ödenecektir. 

Diğer bir yön de, Emekli Sandığına tabi kılındı
ğına göre, acaba, karşılık gösterilen kadro üzerinden 
mi emekli keseneği kesilecektir, yoksa kendisine öde
nen miktar üzerinden mü, sözleşmeli miktar üzerim
den mi emekli keseneği kesilecektir, burası belli de
ğil. Şayet kendisine ödenen yahut sözleşmede karar
laştırılan bir yol üzerinden emekli keseneği kesilirse, 
bu baremin 1 inci derecesinin çok üzerinde birşeye 
ulaşacağı için, o takdirde kendisine emekli maaşı ola
rak ne verilecektir?., diye bir soru ortaya çıkıyor. 

Bu hususların aydınlatılmasını arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Evet teşekkür ederim Sayın Uy- I 
guner. 

Bu konuda Komisyon bir cevap verebilecek mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — Sayın Başkanım, şu anda Komisyondaki 
arkadaşlarımla müdaveleyi efkâr etmedim. İçlerinde, I 
belki bu soruyu cevaplandıracak arkadaşlarım olabilir; 
ama bu maddeyi evvelce de arz ettiğim gibi, Bütçe 
Plan Komisyonu tedvin etmiş, biz de aynen kabul et
miş bulunuyoruz. 

Bu itibarla, Yüce Meclisim benim imdadıma yetiş
mesini ve Bütçe Han Komisyonundan bu hususu ay
dınlatmasını istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kantarcıoğlu, siz cevaplıyabilecek misiniz?.. 

Bir açıklama yapmanızı rica ediyorum. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Dev

let Planlama Teşkilatında bu tip bir uygulama vardı. 
Oradaki arkadaşlarımız (Ki şimdi bu statüye girecek 
olan arkadaşlarımız da öyle olacak) her 3 yılda bir 
terfii edecekler ve emeklilikleri, kadroları karşı göste
rilerek yürütülecek, böylelikle Emekli Sandığından | 
emekli olacaklar, sözleşmeli olanlar da Sosyal Sigor
talar Kurumundan değil, Emekli Sandığından emek
li olacaklardır. Bunların aldıkları para kendilerine 
kalacak. Zaten bunları malî yönden birliği sağlamak 
için bu sistemi getiriyorlar. 

Bunu, 1982 Bütçesi kaldırmıştı. DPT'deki arka
daşlarımız ilki yıldan beri sıkıntıya girmesinler diye 
1982 Bütçesinde, 657 saydı Devlet Memurları Kanu
nunda bu beşindi istihdam şekli değişinceye kadar 
devam etmesi kabul edilmişti. Buna razı olmadılar. 
Şimdi buna ikincisini ilave ediyoruz; ama bunun ka
nunî dayanağı var, onların kanunî dayanağı yoktu. 
Buradıa duıruım Ikanunlleşıiıyor. 

İkincisi; biraz evvel arz ettim, ek göstergeyi cet
vel halinde buraya yazmaya gerek yok efendim. 
Çünkü ek göstergeler 7/3434 saydı Kararnameye gö
re, her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla değişen, hizmet
ler arttıkça miktarı artan, 50 ila 600 arasında değişen 
bir sistemdir. Bu bakımdan, kanundan çıkarılması yahut 
bir not koymak suretiyle «Ek göstergeler 7/3434 sayılı 
Kararnameyle ödenir» demek suretiyle bu iş halle- t 
dilebilir. I 

Sivil savunma uzmanlarına gelince: Sivil savunma 
uzmanlarının kendilerine göre bir sistemleri vardır. 
İçişleri Bakanlığı bunları ayarlamıştır. Onlar o statü
ye tabidir. Sözleşmeli olarak çalışmaları mümkün 
değildir. Ayrıca 7/3434 sayılı Kararnameyle bunlar i 
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değiştirileceğine göre artık bir sıkıntı kalmıyor. Zaten 
şu anda Atom Enerjisi Komisyonunda çalışanların 
hepsti de 7/3434 sayılı Kararnameye tabidirler. Mad
de aynen kalır, cetveldeki ek göstergeleri de değiştiri
riz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, soru

ma cevap almış olmadım. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Emekli kesene

ğini biz kadrosundan kesiyoruz, üç yılda bir terfii 
ediyor. 

AYDEMİR AŞKIN — Usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aşkın, siz usul hakkında söz istemiştiniz, 

buyurun. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın Mec

lis üyeleri; 
Çok önemli bir konu tartışılıyor. Bu konu hak-

Ikındia üyelerimiızin yapmış olduğu her açıklanma 
kanunun ilerideki uygulamasında mutlaka 'başvurul
ması gerekli birer önemli doküman teşkil edecek
tir. ©öyle olduğu halde, çok uzun ve önemli açıkla
ma yapan arkadaşlar yerlerinden konuşuyorlar. Bun
ların hepsinin sağlıklı bir 'biçimde zap'tedilmesi çok 
zordur. 

Dolayısıyla Sayın Başkanlıiktan rica ediyorum, 
bir tek kelime söyleyecek veyahut da 'bir cümle söy
leyeceklerin dışında konuşma yapacak, açıklamada 
bulunacak arkadaşlar lütfen kürsüye gelsinler, hem 
biz daha rahat dinleriz, hem de zabıtlara çok daha 
sağlıklı geçmiş olur.; 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
'Benim maruzatım küçük 'bir redaksiyonla ilgili 

olacak. Maddenin birinci cümlesini çok bulanık gö
rüyorum. Onun tavzihi maksadıyla söz aldım. 

Birinci cümle şu şekilde: «Türkiye Atom Ener
jisi Kurumunda hizmetler 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uyarınca yürütülür.» deni
yor. 

Şimdi burada süje; yani ıfail; Devlet Memurla
rı Kanunu yapılmış, Devlet Memurları Kanunu bu 
(hükümleri yürütecek, yani bu hükümler uyarınca 
yürütülecek. Halbuki süjenin personel olması gerekir 
benim kanaatime göre. Eğer tasvip buyurursanız ben 
bu cümleyi şu şekilde rödakte etmek istiyorum: 
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«Türkiye Atam Enerjisi Kurumundaki hizmet
ler -657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per
soneller tarafından yürütülür..» ş'eklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ediyorum, Bu hususta da bir önerge 
veriyorum,; 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Değerli üyeler;' 
iBu tasarıyla ilgili birinci değişiklik önergesini 

Okutmuştum. 
itkinci değişiklik önergesini de Sayın Gelendost 

verdiler. IBu ikinci değişiklik önergesi maddenin ilk 
cümlesine ait olduğu için evvela ıbunu okutup, oyla
tacağım., 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının personel statüsüyle 

ilgili 112 nci maddesinin ilk cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve itöklif ederim. 

(Halil GELENDOST 
ı«Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda hizmetler 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi perso
neller tarafından yürütülür.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, (bu önergeye (ka
tılıyor musunuz?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Efendim, önergeye katılıyoruz. Yalnız, 
«Personeller tarafından» değil «Personel tarafından» 
şeklinde olursa..< Çünkü, «Personeller» tabiri bence 
pek uygun değil, personel zatön çoğul bir kelime, «Per
soneller değil, «Personel» şeklinde tadil edilirse ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... 
(DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 

ISayın Gelendost'un önergesine {Ki, 'birinci cüm
lede küçük bir değişiklik yapıyorlar) Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümet katılmaktadır. 

Bu önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıSayın Gökçe'nin «Uzman» ıkelimesinden sonra 
«ve diğer teknik» kelimelerinin konmasına dair bir 
önergeleri vardı. Daha evvel Sayın Komisyondan 
ve Sayın Hükümetten sormuştum, katıldıklarını (be
yan. etmişlerdıi.ı 

IBu itibarla, ıbu önergeyi de kesin olarak oylarını
za sunuyorum. Kalbul edenler. 

ISELÇUK KANTAROOĞLU — Efendim, yan
lış anlaşıldı galiba Komisyon tarafından. Arkadaşı-

I mız öhergösini alırsa isabetli ölür. Sadece" teknik ala
cak, genel idare ve sağlık almayacak... 

(BAŞKAN — Kalbul etmeyenler..:. Kalbul edilmiş
tir,, 

Değerli üyeler; 
(112 nci maddeyi... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, 12 nci mad

deyi oya sunmadan evvel bir Virgülün çıkarılması 
gerektiğini söyleyeyim. Benim de 'bir katkım bulun
sun. 

Maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde
ki «...Kanunu gereğince» den sonra virgül var. Bu 
anlamsız^ «Gereğince aranacak...» deyince birbirine 
'bağlılığı ortaya çıkıyor. Onun dçin o virgülün ora
da hiçbir anlamı yok< 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Kabul ediyoruz Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — 
Biz de kalbul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
1(2 nci maddeyi değişiklik önergeleri istikametin

de ve ıbir de sayın üyelerin, «Personel de» deki «de» 
rtin «Personel» le (birleştirilmesi ve üçüncü fıkradaki 
«Kanunu gereğince» kelimesinden sonraki virgülün 
çıkarılması suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler.., Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

,13 üncü maddeyi okutuyorum, 
I TAEKlda Başka Kuruluş Personelinin Göreıvlen-
I dirilmesi : 

MADDE 13. — K3.12Jİ960 Tarih ve H60 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki kurum ve 

I Ikuruluşiar personeli, kurumlarınca maaşsız izinli ola
rak (Üniversite öğretim elemanları hariç) Türkiye 

I Atom Enerjisi Kurumu kadrolarında sözleşmeli ola
rak çalıştırılabilirler. Bu kimseilerin memuriyetleri ile 

I (buna ait her türlü halk ve sorumlulukları saklı kalır. 
I İzinli oldukları süre terfi ve emeklil'Merinde, kesendk-
I leri kendileri ve karşılıkları ve TAEK'ca ödenmesi 
I kaydı ile fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı git>i 
I 'bunlardan izinli oldulkları sırada terfi hakkını kaza

nanlar başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi 
I ettirilirler. Maaşlarını kendi kuruluşlarından almalk 

suretiyle süreli olarak görevlendirilecek üniversite 
I elemanlarına ödenecek ücretler ile Atom Enerjisi 

Komisyonu ve Danışma Kurulu da dışardan katıla
cak üyelere, toplantı günü başına ödenecek huzur üc-

I reti Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi ve Başba-
I 'kanın onayı ile belirlenir, 
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(Kurumca yapılan görevlendirilmelerde 62145 sayı
lı Harcıralh Kanunu hükümleri uygulanır. 

İBAŞKIAN — M'adlde üzerinde söz isteyen sayın 
Üye?.. .Sayın Tutum,, buyurun. 

CAHİT TOTOM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bu 13 üncü madde Büitçe-Plan Komisyonunun in
celenmesinden geçmemiştir. Sanıyorum değerli Ko
misyon bu konuda, bizim Bütçe-Plan Komisyonu ola
rak; üyesi olduğum Bütçe-Plan Komisyonunun görü
şünün alınmasına gerek görmemiştir; ama önemli bir 
maddedir. Kişisel, olarak fikirlerimi arz etmek isti
yorum;. 

Demin Sayın Kantareııoğlu'nun belirttiği gilbi, aşa
ğı yulkarı 5 inci hatta 6 ncı tür istihdam düzenini bu 
vesileyle kalbul etmiş oluyoruz; ama öyle görülüyor 
ki, Türkiye'de genel bir personel rejimi düzenlemesi, 
derlenmesi Ve toparlanması olmadan, sanıyorum bu 
tür bireysel sızmaları ve kaçaMarı önlememiz müm
kün değil. Çünkü, eşyanın talbiatı zorluyor. Bu Ku
rumumuzda 'bilimsel araştırma kurumudur. IBüyülk öl
çüde dış des'teğe; yani dıştan tedarik edeceği ele
manlara büyük ölçüde dayanması gerekir. Hatta öy
lesine bir değişiklik yapmıştır ki, 113 üncü maddenin 
ilk fıkrasıyla, Devlet Planlama Teşkilatındaki esnek
liği de büyük ölçüde aşmıştır. Şöyle ki : 

ı«Devlet 'Planlama Teşkilatında başka kurumlarda. 
çalışacak personeli sayarken tadadı olarak Genel ve 
(Katma Bütçeli Kurumlarla, iktisadî Devlet Teşekkül-
lerihde ve teşebbüslerinde çalışan ancak memurlar 
sözleşmeyle Devlet Planlama Teşkilatında çalıştırıla-
'biErler.» demiş. Oysa, dikkat ederseniz burada, 160 
sayılı .Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 
Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda ça
lışan personelin gerektiğinde bu kurumda çalıştırıl
masını öngörüyor ki 4 üncü maddede sayılan kurum
lar son derece geniş; bankalar var, özel hukuk hü
kümlerine göre yürütülen kuruluşlar var. Öyle sanı
yorum ki, eğer bilinçli olarak, Genel ve Katma Büt
çeli Kurumlar ve İktisadî Devlet Teşebbüsleri dı
şında bu tür bankalar ve onların katıldığı ortaklık
larda çalışan personel de yararlansın, bu şekilde on
lardan da yararlanalım, deniyorsa bir diyeceğim yok. 
Sanıyorum ki, bunu bilerek koyduklarını kalbul edi
yorum. Aksi halde, Planlamıa Teşkilatının personel 
istihdamıyla ilgili ve Kuruluş Kanununu değiştiren 
99 numaralı Kanunun 1 inci maddesinde gayet açık 
(bir şekilde bu hüküm yer almış, hemen hemen aynen 
alınmış zaten o. O hüküm buraya aynen geçirilmiş; 
ama nedense Devlet Planlama Teşkilatı, 99 numaralı 

Kanunda belirtilen kapsamı biraz genişletmiş. Bu zo-
runlukltan doğuyorsa buna herhangi bir itirazım yok. 
Kurumun özelliğinden doğan fok genişletme diyebili
rim. 

Ancak, burada 112 nci maddeyi kabul buyurdunuz. 
Iı2 nci maddedeki espriye uygun olarak sanıyorum üç 
noktada bir tadilat getirmemiz gerekiyor, İzin ve
rirseniz hemen belirteyim : 

iBMnci nokta; Atom Enerjisi Komisyonunda üni
versite öğretim üyeleri sözleşmeyle süreli olarak ça-
lıştırıialbüecek. Aynı zamanda Atom Enerjisi Komis
yonunda, Devlet memurları, demin saydığı anlamda 
memurlar, genel anlamda memurlar aylıksız izinli 
olarak sözleşmeyle çalıştırılalbilecek; ama neredte 
çalıştırılabilecek?.. Atom Enerjisi Kurumunda çalıştı
rılabilecek. Ben derim ki, mademki 12 nci maddede 
biz Atom Enerjisi Komisyonu tarafından yerine ge
tirilecek aslî görevlerin sözleşmeyle çalıştırılması du
rumunu derpiş ederken belirli kadro unvanlarımı ve 
uzmanlık unvanlarını saydık. Sanıyorum ki, başka 
dairelerden destek olarak alınacak personel de bu tür 
görevlerde ancak sözleşmeyle çalıştırılabilmelidir. Ak
si halde, biz idarî personel için getirdiğimiz kısıtlama
yı böyle demezsek, pekâlâ «x» veya «y» kurumunda 
çalışan Genel İdare Hizmetlerinden, diğer hizmetler
den herhangi bir memuru burada sözleşmeyle çalış
tırmak imkânı doğabilir. Bu yol hani açılır ve mut
laka böyle kullanılır demek istemiyorum; ama 12 nci 
maddedeki tedvine uygun olarak sanırım ki, 12 nci 
maddede belirtilen «kadro görevlerinde sözleşmeli 
olarak çalıştırılabilir» biçiminde birinci cümleyi de
ğiştirmemiz gerekir. 

İkinci nokta; nedense, Planlama Teşkilatıyla ilgili 
99 numaralı Kanunda belirtilen bir ibare burada da 
aynen tekrarlanmış. Bu şekilde başka kamu kurum 
ve kuruluşlarından ödünç olarak sözleşmeyle alınan 
personelin terfii meselesi; «Başkaca hiç bir işleme 
lüzum kalmaksızın» denmiş.... Aslında bunun tatbi
katta ne anlama geldiği de belli deP ; ama sanıyo
rum ki, herhalde bir üst derecede kadro arayacak
tır, tahsil durumuna göre belirli yerlere geçemeye
cektir. Dolayısıyla ben, eğer büyük bir sakmca yok ise 
böyle bırakabiliriz; ama bu daha anlamlı bir ibare 
haline getirilmek isteniyorsa, başkaca hiç bir işleme 
lüzum kalmaksızın genel hükümlere göre terfi ettiri-
'Mer. Yami, 657'nin 68 (a) maddesindeki anakoşul-
ları hiç dikkâte almadan otomatik olarak, kendi ku
rumunda sağlayamayacağı avantajı otomatik olarak 
gelip Atom Enerjisinde kadroya bakmaksızın terfi 
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yapmaya kalkışılması mümkün değil herhalde. Ama ı 
tatbikat bu noktada bir açıklık taşıyorsa kuşkusuz bu 
değişikliğe gerek olmayabilir. 

Üçüncü nokta değerli arkadaşlar; bu, üniversite 
öğretim üyeleriyle ilgili üçüncü cümledir. Üniversite 
öğretim üyeleri geçici süreyle çallıştırı'laıcalklar ve söz
leşmeyle herhalde çalıştırılacak, öyle anlaşılıyor; be
lirli bir süreyle. Fakat, üniversite öğrettim üyeleri taz
minat alır. Tam gün tazminatı alır ve onlar çok bir 
özel hüküm olmadıkça kesilir; başka bir yerde bir gö
rev aldığı zaman kesilir. Gerçi, yeni Üniversiteler Ka
nununda, 38 inci maddesinde «Bunların özlük hakla
rından da yararlanmak kaydıyla bakanlıklarda, Silahlı 
Kuvvetlerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunda, Adlî Tıp Kurumunda ve Atom Enerjisi 
Komisyonu gibi kuruluşlarda geçici olarak görevlendi
rilebilirler» demekte ise de, buradaki «özlük hakların
dan da yararlanmak kaydıyla» tehlikelidir; Maliye 
tarafından öyle yorumlanmayabilir. Bu bakımdan bu 
tazminat haklarımın saklı kaldığını bir yerde söyleme
miz gerekir diye düşünürüm. 

Benim yadırgadığım ikinci nokta; izin verirlerse, 
eğer Komisyon katılırlarsa değiştirilmesine yardımcı 
olabileceğim sonuncu husus; üniversite öğretim üyele
rine bir ücret ödenecek, öyle anlaşılıyor ve şöyle di
yor : «Maaşlarını kendi kuruluşlarından almak sure
tiyle süreli olarak görevlendirilecek üniversite eleman
larına ödenecek ücretler..» 

Şimdi, bir üniversite öğretim üyesine ödenecek 
ücreti, Komisyonun teklifi, Başbakanın onayı ile tes
pit etmek sakıncalı. Bir kez, Başbakanlık icraî bir mev
ki değil. Bir ödeme meselesidir, bu bir Maliye raej 

selesidir. Ya Bakanlar Kurulu diyelim veyahut Ma
liye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlık onayıyla 
diyelim. Çünkü, Başbakanlığı icra uzvu haline getir
mek doğru değildir. Çünkü, bakanlıklar üstünde bir 
organ değildir Başbakanlık. Başbakanlık, Başbakan sa
dece eşitler arasında birinci diye anılan bir statüye 
sahiptir, tcraî hirtakım yetkileri yüklemek Başbakan
lığı, bizim sistemin, hukuk sistemimizin çok dışında I 
birtakım statüler izafe etmek olur. Başbakan onay
layabilir; ama sanıyorum ki, Maliyenin görüşü ge
rekir. Çünkü, bugüne kadar uygulama, böyle bir ku- I 
rum kendi kamu görevlilerine verilecek ek ücreti, ikin
ci ücreti diyelim, kendi teklifi ve Başbakanın onayıyla_ 
bitirmesi pek rastlanan bir olay değil. Bunu bilhassa 
belirtmek isterim. Eğer Komisyon katılırsa bu üç nok
tada kendilerine değişiklikte yardımcı olacağımı arz I 
ederim. j 
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Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tutum. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

Sayın (Tutum, benim söyleyeceklerimin çoğunu söy
lediler. Vazgeçiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Bir şeyi açıklarsam heralde arkadaşım önergeleri

ni geri alacaklardır. Müsaadenizle arz edeyim. 
BAŞKAN — Bir önerge yok ortada bü konuda. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Üç öneride bu

lundu. Önerge veriyor zaten de, onun için konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; Cahit 

Tutum arkadaşımız Başbakanın onayını uygun görmü
yorlar. Malümâliniz doğrudan doğruya Başbakanlığa 
ve Başbakana bağlı olmak üzere bakanlıkların dışın
da bazı kuruluşlar vardır. Bu Kanunun başında, ilk 
maddesinde Başbakana bağlı olarak yaptığımıza göre, 
onay mercii Başbakandır Eğer daha önce «Başba
kanlığa bağlı» demiş olsaydık Bakanlar Kurulu ka
rarıyla bu ücretin tespiti mümkün olurdu; ama Ka
nunun başında doğrudan doğruya Kurumun Başba
kanlığa bağlı olduğunu uygun gördük. 

İkincisi; üniversiteler öğretim üyelerinin tazminatı 
meselesine gelince : 

Efendim; Üniversiteler tazminatı aslında yanlış uy
gulanıyor; çünkü üniversiteler tazminatı % 80'in 
% 40'ıdır tam gün çalışmaya, % 40'ı da iş güçlüğü, 
iş riski, eleman teminindeki güçlük bakımındandır. 
Öbürünü devamlı olarak her zaman için Bakanlar 
Kurulu değiştirme yetkisine bile haizdir. 1765 sayılı 
Kanunda buna da atıf vardır; ama uygulama bugün 
% 80 üzerindedir; % 80 gidiyor. Hatta göreve gel
memiş olduğu gün iş güşlüğü ve iş riskini kesme dahi 
mümkündür; ama uygulanmıyor. 

Bu balkımdan, tazminat diye bir şeyden bahsetmek 
gereksizdir burada ve onunla bunu ilişkili kılmamak 

lazım çünkü üç gün sonra tazminat kalkar, maaşa ek-
ınir, belli bir şeye girince, hiç böyle bir kanundaki bu 
madde işlemez. 

Şimdi, burada bence bu Kanunun en güzel tarafı 
özlük haklarıyla ilgili olan bu husustur. Bu işlemeye 
lüzum kalmaksızın terfi ettirirler. 

Efenıdlim; 
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Başka kurumda çalışanlar nedense kendi kurum
ları tarafından itilen kişiler durumuna geliyor. Böyle 
bir zihnliyeti ortadan kaldırmak içtin düzenlenmiş gü
zel bir maddedir. Kişi terfii edecektir, personel başka 
bir kurumda çalışmıştır; Atom Enerjisinde veya baş
ka bir kurumda; «Kadrom yok» diyor, terfii ettirmi
yor. Kadroya bakılmaksızın dahi terfii ettirme imkân
larını sağlar; birincisi. 

İkincisi; «Sicil yerimiyorum 'ben» der, «İyi çalış
mıyor» der; halbuki Atom Enerjisinde veya başka 
bir kurumda o personel rahat rahat ve iyi, başarılı 
çalışmaktadır; kenldıi Ikurumundaikli sicil amiri ya 
onun almış olduğu fazla parayı (ki, bugün Planlama
dan alanları nasıl diğer Devlet memurları kıskanıyor
larsa) kıskanırlar. Bu biraz daha büyür, en sonun
da sicil vermezler; kişi ya mağdur olur veya istifa et
mek, ayrılmak zorunda kalır. Bu madde bunu da 
önler. 

fzin meselesi : İzin mselesine dahi bazı bu şe
kilde gidenlere karışırlar. Sonra bunların çalışmala
rına, «Efendim, her yıl benim dairemden izin alına
cak, mukavele yapılacak» diye ortaya çıkarlar. Bun
ların hepsini önlemek için çok güzel bir maddedir. 

Bunu açıklamak için huzurlarınızdayım. Arz ede
rim. 

Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Komisyon bir cevap lütfedecek mi?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
BRAY — Sayın Baışikanım; 

Atom enerjisinde lüzumlu teknik personelin istih
damı konusunda çekilen zorlukları Sayın Balkan ve 
diğer konuşmacı arkadaşlarım gayet etraflıca izah et
tiler. Biz, Atom Enerjisi Kurumuna biraz daha im
kân sağlamak isteyen bu maddeyi bu şekilde tedvin 
ettik ve kalbul ettik. 

jEğer Sayın Calhit Tutum arkadaşımızın önerileri 
bizim bu kolaylık sağlayan im'kânlarımızı desıtekler 
mıalhiyetlte ise, onun önergelerini ka'bul edip tekrar 
görüşmek isteriz. 

Sayın Kantarcüoğlu'nun değindikleri tamamen tek
nik konulardır ve kendi ilht'isası içinde konulardır. Biz 
de buna inanıyoruz 've onun maruzatına aynen ka
tılıyoruz efendim. 

Sayın Cahit Tutum'un bu maddeyi destekleyici 
ya'hut açıklayıcı önergeleri gelirse, tekrar tetkik etmek 
üzere almaya hazırız efendim. 

iSağ olun. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ISayın Bakan, ilave edilecek bir konu yok. 
'DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Yok 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
IHALİL EVLİYA — Redaksiyon bakımından bir 

şey söylemek istiiyomm izin verirseniz. 
IBAŞKAN — Buyurun, rica ederim. 
IHALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler;1 

(Bu 113 üncü maddenin ikinci cümlesinde; yani 
'başka kuruluşlardan burada sözleşmeli olarak çalış
tırılacak personelle ilgili bükümde, «Bu klimselerinı 
memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve sorum-
Mu'kları saklı kalır.» denilmekte. Bundan maksat öz
lük hakları ise ve hak ise, «Özlük hakları saklıdır» 
demıemiz gereikir. 

Ondan sonralk'i cümlede, «İzinli oldukları süre 
terfi ve emeMiliklerinde, kesenekleri kendileri ve kar-
şıİDkları ve TAEK'ca Ödenmesi...» diyor. Bunun da 
şöyle olması lazım kanaatımca : «... kesenekleri kar-
şılı'kiarı kendileri ve TAEK'ca ödenir» olması lazım. 
Orada bir «ive» fazla gilbi geldi bana. 

(Elfenldimı;' , 
\«... kendileri ve karşılıkları» diyor. Ben anlaya

madım bu cüm'leyi, «.Jkesenekleıti kendileri veTAEK' 
ca ödenir». Yani, lEmdkli Sandığına 'kesilecek aidatın 
Ibir kısmı personelim kendli'sinden kesilir, bir kısmını 
da Devlet karşılar. Ben öyle biliyorum. O balkımdan, 
şuradaki birinci «ve» nin kalkması lazım gtilbi geliyor. 

Teşekkür ederim. 
,'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

EIRAY — Efentiüm; 
(«Ve» kalkacak, «... ve karşılıkları da...». «Ve» 1er 

IkM'kıyor efendim. 
İBAŞKAIN — Kaçıncı satırda bu?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

BRAY — Dördüncü satırın sonunda, «... kendileri» 
kelimesinden sonra gelen «tve» kalıyor, «... kendileri 
ve karşılıikları da TAEK'ca ödenmesi kaydı ile...» 

BAŞKAN — Sayın Eray, bu «ive» nin kaldırıl
masını kabul ediyorsunuz.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — «Ve» kalıyor efendim. Birünci «ve» kalıyor. 

BAŞKAN — Birinci «ve» kalıyor, ikincisinin kal
dırılmasına katılıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
BRAY — O da, ikinci «ve» yerine de «da», yani 
«dahi» manasında «da». 
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İBAŞKAN — «.. karşılıkları da...» Yani Sayın Ev-
liya'nın yaptığı değişiklik teklifini yalnız bir tdk bu
rada ka'bu'l ediyorsunuz. 

OEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Büyük bir değişiklik varsa o zaman 
önerige isteyeceğim, yazılı dieği'şikl'ik önergesi isıteye-
ceğim; ama bir «ve», «da» olacaksa o kadarla ye
tineceğiz. Onu bumdan ifade edeceğim ve ona göre 
maddeyi oiya sunacağım. 

OEÇtlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ A, NEDİM 
ERAY — Evet Sayın Başkanım, 

İBAŞKAN — Oldu. Teşekkür edeı/irn. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, gene redak

siyona ilişkin bir cümle. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Brginay. 
AKİF ERGİNAY — Efendim; 
Üçüncü satırlda, «Bu kimselerin memuriyetleri ile 

'buna ait her türlü hak ve sorumilulukları saklı kalır.» 
dliyor. Bir kimsenin «sorumluluğu saiklı kalma» diye 
(bir şey Söz konusu olamaz. Onun içlin hak ve sorum
lulukları ya «... devam eder» diyelim, ya «.. baki ka
lır» diyelim. Çünkü sorumluluk Mite bir şey değilki, 
aleyhte bir şeydir. Onun için onun malhfuz tutulması 
garip oluyor. Bunun «... devam eder» şeklinde dü
zeltilmesini teklif edeıfim. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
ISayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ER AY — Evet Sayın Başkanım, katılıyoruz. «... sak
lı kalır» yerine «... devam eder» söküklerini koyalım' 
efendini. 

ıBAŞKAN — Değerli üyeler; 
'Bu madde üzerinde başka bir değişiklik önergesi 

yoktur. Yalnız bir beşindi satırdaki «.. karşılıkları..» 
kelimesinden sonra gelen «ve», «da» oluıyoa>. 

Birde dördüncü satırdaki «.. hak ve sorumluluk
ları saklı kalır..» ifadesinden «.. saklı kalır..» keli
meleri çıkarılıyor, «.. devam eder...» kelimeleri ko
nuluyor. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabull edenler... 

'NECİP BİLGE — Müsaade dder misiniz efen
dim?... 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir madlde. 

Sayın Bilge, özür dilerim, daha çok evvel işaret 
•buyursaydınıız mümkün oluridu efendim. 

114 üncü nradideyi okutuyorum. 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri . 
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MADDE 14. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
nun gelirleri : 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konulup Tür
kiye Atom Enerj'isli Kurumuna ödenecek olan öde-
ndklerden, 

|b) İ2 nci maddede yazılı hizmetlerin yapılması 
sırası rida yönetmeliğe göre alınacak ücretlerden, 

c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak 
ve Kurumca kabul ekMecek her türlü iç ve dış yar
dımlar ile bağış ve vasiyetlerlden, 

ç) Mal ve ıhiizmet üretimi ve yayın satış gelir
lerimden meydana gelir. Bu gelirlerden, hesap yılı 
sonunla kadar harcanmayan paralar, Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumunun eritesi yıllki gelir hesabına akta
rılır.' 

'BAŞKAN — Mîadlde üzerin'de söz isteyen sayın 
üye?... 

'NECİP BİLGE — Söz istiyorum efenldim, 
İBAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun, 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Maddenin bilhassa (ç) fıkrasında yeni bir düzen

leme yapmak icap ediyor, ifade bakımımdan. Çünkü, 
'burada «Mial ve hizmet üretimi i ve yayın satış ge-
lirlbrinlden meydana gelir.» dedikten sonra, «Bu gelir
lerden...» diye devam edilecek olursa, sadece bu ge
lirlerle ilgili kısım (ç) bendine münhasır gibi gözük
mektedir. Halibuki, bu gelirlerden hesap yılı içinde 
sarfedlilmeyenler şöyle olur, böyle olur demesi yalnız 
(ç) bendime değil, (a) ve (ıb) behtlerline de ilişkin bu
lunmaktadır. 

'Bu itibarla; (a), (b) ve (c) bentleri aynen kalıyor, 
yalnız (ç) bendini şöyle yazmak daha doğru olur : 

«Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirle-
rinlden, 

Meydana gelir. 
İBu gelirleriden, hesap yılı sonuna kadar harcan

mayan paralar, Türkiye Atom Enerjisli Kurumunun 
erkesi yılkı gelir hesalbına aktarılır» diye son cümleyi 
de yeni bir satırlbaşı yapmak lazım gelir ki, (a), (b), 
(c) ve (ç) bentlerinin hepsine de şamil olabilsin. Aksi 
takdirde yalnız (ç) bendine münlha'sır bir mana taşı
mak gibi 'bir durum hâsıl olur ki, zannediyorum 
maksat bu değildir. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon Sayın Bilıge'nin... 
MAHMUT AKKILIÇ — Efenldim müsaade eder 

misiniz, (ç) bendi ile ilgili bir şey daha var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkıİıç. 
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MAHMUT AKJKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler j, 

Efendim, simidi (ç) bendimde «Mail ve hizmet üre
timi ve yayın satış gelirleriniden meydana gelen ge
lir.» diyor. Orada iki tane «Gelir» kelimesfi var, hal
buki bunu böyle yapacağımıza «Mal ve hizmet üre
timi ve yayın satışı gelirleri» dersek, bu hallolur efen
dim veyahut «.. yayın satışından elde edilen gelir
ler.^ denir. 

.NECİP BİLGE — Son «Gelir» fiildir arada. 
MAHMUT AKKILIÇ — Ama şlimdi «.. gelirle

rinden meydana gelen gelir..» iki defa üst üste «Ge
lir» kelimesinin geçmesi kulağa hoş gelmiyor. «Satı
şından elide edilen gdlirler» diye düzeltilmesi daha iyi 
»değil mfi dfendim?.. 

O itibarla; «Satışından elde edEen gelirler» diye 
düzel'titoesini arz ediyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon, bu tekliflere katılıyorlar mı 

efendim?..: 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
0E1RAY — Efendim,, bundan evvel (ç) fıkrasının ter
tibi hakkında ileri sürülen mütalaaya, yani (ç) fıkra
sının «Mal ve hizmet üretimi ve yayın gelirlerinden» 
dedikten sonra «Meydana gelir» kelimelerinin satır-
fbaşına alınması, ondan sonra gelen cümlenin de yine 
bir sa torbası ile başlayarak devam etmesini kalbul edi
yoruz., 

(Diğer öneride ise, birisi gelir, Öteki meydana gelir, 
oluşur manasındadır. Her ne kadar ikisinde de gelir 
varsa da, bu iki kelime birbirinden manaca farklı 
olduğu için bu şekilde kalmasında bir sakınca yoktur 
(kanaatimizce. 

IBAŞKAN — Sayın Hükümetde aynı düşüncede 
mi acaba?.. 

DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Evet 
efenıdüm. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 
izin vedr misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz buyurun. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Yine (ç) fıkrasında benim bir teklifim var. «Mal ve 
hizmet üretimi ile yayın satış gelirlerinden» diye ol
masını öneriyorum.: 

Buradaki iki «ve» kelimesi yerine, «Üretimi ve 
yayın» arasındaki «ve» nin ile «şeddinde» değiştiril
mesinde yarar görüyorum. 

Teşekkür edenim Sayın Başkan, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
«Mal ve hizmet üretimi ile yayın satış gelirleri» 

şeklinde ikinci «ve» nin «ile» olması teklif edilir. 
Sayın Komisyon bu öneriye katılıyorlar mı efen

dim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 

ERAY — İkisi de bağlaçtır efendim, hangisi olsa 
farketmez. 

BAŞKAN — Efendim, birine hem Komisyon, 
hem Hükümet olarak evet veya hayır deyin, beni oy
lamada.... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Bizim yaptığımız şekilde kalmasını istiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Böyle kalmasını istiyorsunuz. 
Sayın Hükümet de aynı görüşte mi?.. 
DEVLET BAKANI M. NİMET ÖZDAŞ — Evet 

Efendim. 
BAŞKAN — Evet, değerli üyeler bu maddenin 

(ç) fıkrasında «gelirlerinden» sonra «meydana ge
lir....» in satırbaşına alınması, «Bu gelirlerden, hesap 
yılı sonuna kadar harcanmayan paralar....» diye de
vam eden cümlenin daha aşağıda yine satırbaşı ola
rak devam etmesi şeklinde maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... Madde 
kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Muafiyetler: 

MADDE 15. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak; 

a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma
ları için gerekli olan ve Türkiye'de yapılamayan her 
türlü eşya ve özel tertibat ihtiva eden taşıt araçları 
(binek otomobiller hariç), beyannamesi bu Kurum
ca verilmek şartıyla her türlü gümrük vergi ve resim
leri (Damga Resmî Dahi) ile özel idare ve beledi
yelere ait her türlü resim, harç ve zamlardan, be
lediye hisselerinden, sundurma ve antrepo ücretleriyle 
rıhtım resminden ve TC Demiryolları ve Limanları İş
letme Gn. Md.lüğünce alınan rıhtım ücretlerinden; 

Nükleer çalışmalarla ilgili olarak kurulan tesisle
rin inşaat ve işletmesinde kullanılacak elektrik, ha
vagazı istihsal vergisinden; bu tesislerde kullanılacak 
motor, kazan ve imbikler belediye vergi, resim ve 
harçlarından; 

Bu tesislerde kullanılacak akaryakıtlar hazine his
sesinden; 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yapılacak iha
leler, İlanlar, personel ile yapüacak hizmet sözleşme-
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İleri ve öteki evrak ve belgeler, Devlet ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak 
her türlü bağışlar, vasiyetler ve yardımlar, vergi, re
sim ve harçlardan muaftır. Gelir veya Kurumlar Ver
gisine tabi mükellefler tarafından, Kuruma makbuz 
karşılığında yapılan para bağışlanı, yılık bildirim ile 
bildirilecek gelirlerden düşülür. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bir soru efendlim. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç buyurun. 
NEClP BİLGE — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bilge vereceğim söz. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, burada «Tür

kiye'de yapılmayan her türlü eşya..» dan kasıt ine
dir? Acaba kimyasal madde ve benzeri şeyler dahil 
midir, «eşya» deyince bunlar oraya girer mi?.. 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Girer efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Girerse mesele yok, çün
kü bir sürü ikimyasal madde ve benzeri şey getirirsiniz, 
eşyaya giriyorsa mesele yok. 

AKİF ERGlNAY — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, bir dakikanızı rica 

©deyim. 
Sayın Akkılıç'a cevap verildi mi efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Giriyor Sayın Bakşanım. Hepsini kapsamı
ma alır kanısındayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NEClP BİLGE — Söz istemiştim, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

'NEIÖİP IBİUGIE — Sayın Başlkan, »değerli arka
daşlar; 

Bu madde, bazı vergi, resim ve harçlardan muafi
yetle ilgili bulunmaktadır. Tanzim tarzına göre mad-
ıde (a) ve (b) diye iki kısma ayrılmış bulunmaktadır 
bu ımuafiiyetller. Yani, buradaki tertip tarzı (a) ve (b) 
şeklindedir. Yalnız, (a) bendi veya fıkrasında (Bu, 
bent ve fıkra bakımından epeyce kavram karışıklığı 
meydana geldi; o sebeple fıkra veya bent diyorum.) 
ayrı ayrı 3 - 4 bent vardır. Bir kere, (a) birinci cümle 
veya birinci fıkra 4 - 5 satırdan ibaret. Ondan sonra 
«Nükleer çalışmalarla ilgili olarak kurulan tesisle
rin....» vesaire diye ayrı bir kısım. Sonra; «Bu tesis
lerde kullanılacak akaryakıtlar Hazine hissesinden 
muaftır.» Sonra; «Türkiye Atom Enerjisi Kurumun

ca..» gibi diğer bir kısım daha vardır. Ayrı ayrı, muaf 
olduğunu ifade etmektedir, (a) bendinin sonunda 
«muaftır» kelimesi var. (b) bendinden yine 1 inci cüm
lenin «muaftır» kelimesi bulunmaktadır. «Muaftır» 
kelimesi iki kere tekerrür etmiş oluyor. 

(Bu itibarla bilhassa 1 inci fıkranın çeşitli bent
leri ayrı ayrı durumları düzenlemekte olduğuna gö
re, bu hükümleri sadece (a) bendi içerisinde topla- • 
mak doğru olmayacaktır; a, b, c, ç, d, vesaire gi'bi 
ayrı ayrı yapmak ve (!b) fılkrası olarak gösterilen kıs
mı da hangi harfe geliyor ise sıra, o harıfi koymak 
doğru olacaktır. 

Kanımca şöyle olması daha uygun olur : 
(a) deniyor; bunu aynen olduğu gibi alırız ve şu 

ifadelerle bitiyor sonunld'a «... ve TC Demiryolları 
ve Limanları işletime Gn. Md. lüğünce alınan rıhtım 
ücretlerinıden.» Genel Müdürlük tabirinin kısaltılmış 
olarak yazılması da doğru değildir. Onu aynen olduğu 
gj'ibi, «Genel Müdürlüğünce» diye tam olaraık yaz
mak gerekir. 

Ib) ıben'di olarak da «'Nükleer çalışmalarla ilgili 
ol'ara'k kurulan tesislerin inşaat ve işletmesinde kul-
lanılacak elektrik, havagazı istihsal vergisinden; bu te
sislerde kullanılacak motor, kazan ve imbikler bele
diye vergi, resim ve harçlarından; 

c) IBü tesislerde kulanılacalk akaryakıtlar hazine 
hissesinden? 

ç) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yapılacak 
İhaleler, Hanlar, personel ile yapılacak hizmet söz
leşmeleri ve öteki evrak ve belgeler, Devlet ve be-
lddiyelere ait her türlü vergi, resim ve harçlardan; 

d) Türküye Atom Bnerjlisi Kurumuna yapılacak 
fher türlü bağışlar, vasiyetler ve yardımlar, vergi, 
resim ve harçlardan 

Muaftır. 
«iMuaftır» kelimesini, her birisine şamil olmak 

üzere ve satırtbaşı yapmak suretiyle yazmak daha uy
gun olacaktır. 

Diğer taraftan, «Gelir ve Kurumlar Verigisine tabi 
mükellefler tarafından, Kuruma makbuz karşılığın
da yapılan para bağışları, yıllık bildirim ile bildiri
lecek [gelirlerden düşülür.» denilmekte ve bu da Ko
misyon metnirtde (Ib) bendinin içerisinde aynı şekilde1 

yer almaktadır. Halbuki, bunun konusu başkadır. Bir 
kısmı, vergi, resim Ve harçlardan muafiyeti ifade et-
naekltfâdîir yukarıdalki a, b, c, d vesaire; buradaki kı
sım', «Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi mükellef
ler» ile ilgili olan kilsini ise, üçüncü şahısların vergi
lerinden düşülecek bir meseleyi düzenlemektedir. Bu 
itibarla, onun da ayrı bir fıkra olması lazım gelir. 
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(Belki madde olması da uygun olur; fakat madde nu
marasını değişltfinmemek, o teselsülü bozmamak için 
aynı madde içerisinde satırbaşı yaparak, yeni bir fık
ra ile düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanısın
dayım ve bu hususta da bir önerge verdik. TaikdÜr 
Yüksek Heyetindir. 

ISaygılarımla.! 
IBAJŞKJAIN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bilge ve Sayın Tosyalı'nın bu konukla bir 

değişiklik önergeleri var. Sayın Bilge, önergelerini 
Size aynen, fıkra fıkra arz ettiler; ama birazdan yine 
tekrar okutacağım. 

'Buyurun Sayın Erginay. 
AKIİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler;1 

Vergi hukuku sahasında, bu cümlenün bazı esas
larının, kelimelerinin değişmesi gerekir; bu bir... 

Aslında, vergi hukuku bakımından çeşitli kanun
larda, vergi istisna Ve muafiyetlerinin konulması, 
özellikle bir kısım kanunlar bakımından malhzur'lü 
görüldüğü içlin kabul edilmez; ama biz de bugün dahi 
'Bütçe Komisyonunda kalbul ettük; Yükseköğretim 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun bazı faaliyetlerini ver
gi dışı bıraktık. 

Yalnız, burada kolaylık olsun diye bir hayli vergi, 
resim ve harçtan muafiyet vardır. Ben, bir defa şunu 
belirtmek istenim, artık, «Damga resmi» diye bir de
yim yok. Damga Vergisi var. 488 sayılı Kanunun is
mi Damga Vergisidir. ıBu itibarla gümrük ve damga 
Vergi ve resimleri demek gerekir. Aksi takdirde, pa
rantez içindeki (Damga Resmi dalhil) ibaresi yüzün
den «Bu, resimdir; vergi değildir» deyip, pekâlâ, 
Damga Vergisi, gerekirse alabilirler. Evtvela onuru 
'düzeltilmesi gerekir. 

İkincisi : Belediye Gelirleri Kanunumuz, 24164 sa
yılı Kanunda, artık, «Resini» kelimesi de pek kulla
nılmıyor. Yalnız, «Vergi» ve «Harç» deyimleri ele 
alınmıştır, Hailbuki burada görüyoruz; «Beledüyelere 
ait her türlü resim, harç ve zamlardan..» yergi yok. 
Gene, Maliyeci, Hazine menfaatini düşünür; «Eifen-
Idkn, Kanunda vergiden bahsetmiyorlar, bu itibarla, 
Ibelediye vergisi isterim.» diyebilir. 

O halde buraya da Beledliye Gelirleri Kanunu 
Ihüikümleri çerçevesi içinde «Her türlü vergi, resim 
ve harçlardan» demek yerinde olur. 

öte yandan, yine vergi tekniğine ilişkin bir de
yim; Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirlerinden alı
nır. Kurumlar Vergisi ise gelir elde etmez. Onun ver
giye tabi matrahına kazanç deriz. 

Bu itibarla, maddenin son cümlesinde «.. Yıllık 
bildirini ile bildirilecek gelirlerinden düşülür.» den
mektedir. Kurumlar Vergisi bakımından da hüküm 
konulduğuna göre, «Gelirlerinden ve kazançlarından 
indirilir» demek gerekir. Çünkü, dediğim gibi, Ku
rumlar Vergisinin matrahı, kurumların kazancıdır. 

I Gelir, şahsa muzaıftır; kazanç, tüzelkişiye muzaftır. 
Aynı zamanda şahsa da muzaf olabilir ve bugün bi
zim Kurumlar Vergisi Kanunumuzda, kurumun ka
zancından bahsedilir. Gel'ir Vergisine ait bütün gelir 
çeşitleri, yani; ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, men-

I kul ve gayrî menkul sermaye iratları, ücret şeklin
de, sair kazanç şeklinde olsun, hepsi «gelir» ifade-

I sinin dışında, tamamen «kazanç» manasına geldiği 
I kalbul edilir. 
I O halde, Kurumlar Vergisi bakımından da böyle 
I bir indirim söz konusu olunca; «Onun gelirinden» 

demek vergi kanunları bakımından tutmaz. Sayın Ko
misyon kabul ederlerse, buraya ayrıca «Kazançla
rından» deyiminin de konulması gerekir. 

I Bu anlamda, diğer değişikliklerle birlikte madde-
I hin Komisyona iadesiyle, bunun bu şekilde düzen

lenmesi zannediyorum ki, gerekir ve daha uygun 
I olur. Vergi hukukçusu olarak bunu bilhassa bende

niz temenni ediyorum. 
Saygılarımla. 

I 'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
I Değerli üyeler; 
I Bu' madde ile ilgili Sayın Bilge ve Sayın Tos

yalının verdikleri değişiklik önergesini okuituyo-
I rum : 

Sayın 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Türkiye Atom Enerjisi Ku-

I rumu Kanun Tasarısının 15 inci maddesinin redak-
I siyon ve bent düzenlenmesi bakımından aşağıdaki 
I şekilde yazılmasını arz ve teklif ederiz. . 
[ Necip BİLGE Lütfullah TOSYALI 
I Madde 15 : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gö-
I revlerinîn yerine getirilmesiyle ilgili olarak, 
I a) Türkive Atom Enerjisi Kurumunun çalışma-
I lan için gerekli olan ve Türkiye'de yapılamayan her 
I türlü eşya ve özel tertibat ihtiva eden taşıt araçları, 
I (binek otomobilleri hariç) beyannamesi bu Kurumca 
I verilmek şartıyla, her türlü gümrük vergi ve resimleri 
I (Damga Resmi dalhil) ile özel idare ve belediyelere 
I ait her ıtürlü resim, harç ve zamlardan, belediye his-
I seterinden sundurma ve antrepo ücretleriyle, rıhtım 
I resminden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları ve 
I Limanları işletme Genel Müdürlüğünce alınan rıh-
1 tim ücretlerinden, 
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b) Nükleer çalışmalarla ilgili olarak kurulan te
sislerin inşaat ve işletmesinde kullanılacak elektrik, 
havagazı, istihsal vergisinden; bu tesislerde kullanıla
cak motor, kazan ve imbikler belediye vergi, resim 
ve harçlarından, 

c) Bu tesislerde kullanılacak akaryakıtlar Hazine 
hissesinden, 

ç) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yapılacak 
ihaleler, ilanlar, personel ile yapılacak hizmet söz
leşmeleri ve öteki evrak ve belgeler, devlete ve bele
diyelere ait her türlü vergi, resim ve haçlardan, 

d) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak 
her türlü bağışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, re
sim ve harçlardan, 

Muaftır. 

Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi mükellefler 
tarafından Kuruma ma'kbuz karşılığında yapılan pa
ra bağışlarının tamamı yıllık beyannameyle bildirile
cek gelirlerden düşülür. 

ıRAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NEDİM 
ERAY — Bu ve buna benzer önergeler varsa, hep
sini birden geri alıp yeniden maddeyi redaksiyon yap
mak istiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Hükümet de aynı görüşte rni efendim?.. 

DEVLET BAKANI M. NİIMET ÖZDAŞ — Ay
nı görüşteyiz efendim. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın EVliya. 
HALÎL EVLİYA — Madem maddeyi geri alıyor

lar. Benim şurada takıldığım bir nokta var. Burada, 
«TC Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünce» diyor. Benim bildiğim Devlet Demir
yolları kastediliyorsa, bunun kanunî ismi Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüdür. Yanılmıyorsam ben de öyle biliyo
rum. Çünlkü, Demiryolları İnşaatları Genel Müdür
lüğü de var ayrı olarak, fakat Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
de vardır. TCDD dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
olacaktır, adı. 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; 

Hem Sayın Bilge ve Sayın Tosyalı'nın önergeleri
ni, hem Sayın Erginay'ın işaret buyurduğu değişik
likleri, hem de Sayın Evliya'nm temas ettiği bu ad 
doğrulama temennilerini; Sayın Komsiyon dikkate 
almak üzere, maddeyi Komisyona iade ediyorum. 

Değerli üyeler; vatkimiz dolmuştur, 7 Haziran 
1982 Pazartesi günü saat M.OCPde toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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GÜNDEMİ 

101 INCt BİRLEŞİM 

3 Haziran 1982 Perşembe 

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) — 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambi
yo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin 2.10.1981 Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü 
(Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve İktisadî İşler ve 
Malî İşler komisyonları raporları (1/137) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi : 24.5.1982) (K.H.K. No : 36) 

(2) — Sahabettin OVALI Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/8) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 3(1.5.11982) 

(3) — 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Aldalet, Malî İşler ve İktisadî İşler komisyonları ra
porları. (1/60) (S. SayıSL : 124) (Dağıtma tarihi : 
12.5.1982) 

(4) — Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekâi 
ökıte ve Arkadaşlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik 

Yaıprhnassı Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (2/23) (S. Sa
yısı : 125) (Dağıtma tarihi : 14.5.1982) 

(5) — Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî 
Kuruluşların Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz 
Mal Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıt
ma, Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/39) (S. Sayısı : 126) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1982) 

(6) — Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (1/138) (S. Sayısı : 127) (Da
ğıtma tarihi : 18.5J982) 

(7) — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Malî 
işler ve İktisadî İşler komisyonlarından 3'er üye alın
mak suretiyle kurulan geçici Komisyon Raporu. 
(1/124) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 28.5.1982) 

(8) — Telsiz ıKanunu Tasarısı ve Adalet, Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştır
ma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (1/117) (S. Sayısı : 13(1) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1982) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 128 

Sahabettin Ovalı Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/8) 

TC 
, Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 14 Ekim 1980 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301 - 10556 

•Konu : İdaim Cezasına Hükfttmlü Şahabeütiim Ovalı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

/Taammüden ve kan gütme saikiyte adam öldürmek suçundan sandc Balıkesir İB Ytafcup Köyü Nüfusu Ha
ne 94, 4M 25/1 Sahife 118'de kayıtlı Hüseyin oğlu Hanife'dtan olma, 33.1956 dogüBöfcı Sahabettin Ovalı'nm, 
T.C.K.'mın 450/4 - 10 maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine dair IBahkıeitr Agtr Ceza Mahkemesin
den verilen JhUkuvn, Yargıtay Birimci Ceza Dairesince tasdik tediîdıiğiııdeıı yapılacak diğer işlemler için Cumhuri
yet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosya» ve Yargıtay Bi
rinci Ceza Dairesinin tasdik Kâmı, konu hakkındaki 12.6.1978 gün ve 1.134.5.1978/35228 saydı Adalet Ba
kanlığı yansmım sureti ite birlikte 5.10.1978 gttnU 301-08610 sayılı yazımızla Müet Mecüri Başkanhğma sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

İksjluılnnııı 

Adalet Komisyonu Rapora 

29 Nisan 1982 

DANİŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Naci Şaltiin'd taammüden ve kan gütme saM ile öldürmekten ve ruhsatsız tabanca taşımaktan sanık, Balı
kesir îli, Yakulp K'öyü Hane 94, Cilt 25/1, Sahife 118'de nüfusa 'kayıtlı Hüseyin oğlu, Hariife'den olma, 3.3.1956 
dogutnıhı Sahabettin Ovalı'nın Türk Ceza Kanununun 450/4 - 10 maddesi uyarınca idam cezası ile mahkûmi
yetine ilişkin Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinin 8.12.1977 gün 1977/15 Esas, 1977/392 Karar sayılı hükmü Yar
gıtay 1 noi Ceza Dairesinin 21.4.1978 gün ve 1978/1057 Bsas, Iİ978.1690 Karar ve l-B/1060 tebliğname sayılı 
ilamı ile onanmak ve karar tashihi takibi de Cumhuriyet Başsavcılığınca kalbul edilmemek suretiyle kösinleşmiş 
buluınlduğunkîan, 'bu İşe aüit dosya, Baışlbakantğıa 5.10.19 78 tarih ve 301/08610 sayılı (tezkeresine ekli olarak Mil
let Meclisli Başkanlığına sunulmuş, Başkanlıkça da Komisyona havale edilmiş ve Adalet Komisyonunun 
15.12.1978 tarîh ve 3/416 Esas, 70 Karar sayılı raporu ile kanun tasarısı hazırlanıp Mîllet Meclisi Başkanlığına 
gönderilmiştir. 

Bu rapor ve metin Millet Meclisi Genel Kurulunda 12.9.1980 tarihine kadar görüşülemediğinden ve belirti
len tarihte de Türkiye Büyük Millet Meclisinin feshedilmesi üzerine Başbakanlığın 14.10,1980 tarih ve 301/10556 
sayılı yazısı ile Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına intikal «tömjstrr. 29.€.1981 tarih ve 2485 saydı Kanunla ku-

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/8 
Karar No. : 46 
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rulan Danışma Meclisinin çalışmaya başlaması sonrasında ve içtüzüğün 86 mcı maddesi gereğince dosyanın 
Adalet Komisyonuna havale edilmesi üzerine Adalet Bakanlığı temislcilsliınıin de katıflmiaisryfla yapılan toplanıtıdla 
m'ündereeatı incelenip ıgörüşülmfüşjtür. 

Mahkeme vte Yargıtay ilaimılıarjınıda da tafislifliatüı şeMie bellinüMiıği gilbi ısamfc Sahabettin Ovalı tonn; olaydan 
bir ay önce karidesi Recep'i öldüren Melhmiet Uslu'nun Ikayınbiralderi rmalktül Nacü Şahin'ıi taammüjdlen ve İkan 
gütme ısaıilkü İe öffldlürdüğü sübüta ermıiş bulunıdiuğundanı, Komülsıyonunııuzeia Aniayaisamın 64 ve Danıtşimıa Mecİsü 
içtüzüğünün 86 ncı mıalddâlleni giereğince hazırlanan Şahla betti ün Övalı'nın ölüm cezasıınım yerıinıe gıeltitflmesdine dafır 
iliiişilkıtelk!i 'kanun itasaıriBanıin Danışma Meclisinle sınıııJmıaoın'a oy çotidluğu İe kıanar vedtonlişltir. 

Genel Kurulun ıtasviipllerlnıe arz edUmek üzere düzenlenen işbu rapor saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Çekimserim 
Gerekçe eMiidfori 

Necip BİLGE 
Üye. 

Çekimserim 

Neodötf GEBODOGLUl 
Üye 

Bulunamadı 

S. Feridun GÜRAY 
Oya 

M. Fevzi UYGUNER 
Başlfcamve'kili 

Alâeddin AKS OY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Muhalifim 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

,tlbrah!to BARIAINİGİL 
Üye 

Bulunamadı 

Halil ERTEM 
Üye 

\ 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Serafettin YARKIN 
Üye 

Muıhallilflim. 
Gerekçe eMildlir 

ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESt 

Anayasamızın yürürlükteki 11 nci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk Kanunlarını uygula

maktan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerekmek 
tedir. 

Ancak, Anayasanın 64 ncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerline getirilmesini in

fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, da
va dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal - vicdanî bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu ; sağlayabilmek için şu hususların özenle gözönünde bulundurulması ge
rekir : . "• . 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm ceza
sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. Ölüm cezasının yerine getirilmesi,, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile 
suçlunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1'2(8) 
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3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O; daima ölüm cezası mah
kûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ceza
dır. ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. 
Mlesela $aıttHa salüvenilamıez. Müeibbtat teptös ımıafolkûmu: da değildir. 

4. ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna Vcadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar, ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra son 
verilmesi nedeniyle, maişerî vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yeri
ne getirmekte yarar yoktur. 

5. Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı ye
rine getirmeme hususunda kanun ısdar edemez Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun olu
şumu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. 
Başbakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkânsızdır. 
Komisyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz 
imkansızlaşır. Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben 
infaz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaa
tini belüıitimıelk saomında bulunanı bîr kÜmlse, baışîcaisanın sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun 
gibi «Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kulla
nırım, hata varsa günahını Hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün 
yerine getirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tâbi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine ka
rıştırarak vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine 
getirmek imkânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar gözönünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasa
nın 64 ncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının ye ne getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden' 
beklenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir : Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele 
geçer geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun isdarı gerekir. 
Suçlunun ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî 
fayda yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa par
çalasın, ele geçirilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine 
getirilir. Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, 
artık vahşi hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. öldürülmesinde hiçbir fayda 
yoktur. Tutsak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile 
izah edilebilir. İntikam ise Devlet olma ile bağdaşmaz. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti-
rjteasliödeı içftümıaî, siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylül'den bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı fay
danın bulunduğu söylenemez. 12 Eylül'den çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu 
cezalarının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla 
başbaşa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi 
hususunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü 
saygılarımla arz ederim. 30.4.1982 

Serdd KURTOĞLU 
Danışma Meclisi Adalet 

Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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MUHALEFET ŞBRHt 

Hükümlü Sahabettin Oval'ının hakkındaki idam kararının kesinleşmesinden itibaren yıllar geçmiş ve an
cak 112 ByM 1980 tarihine kadar parlemantonun görevini yapmaması veya yapamaması sonucu cezanın 
yerine getirtilmesi onaylanmamıştır, Hak etmiş d!e oka ibir hükümlüye, görevi yerine getirmemek suretiyle yıl
larca her gün İdamı yaşatmak Devletin hakkı değildir. 

IBu lUZaimıa ve lihimal, WüÖriütaıtfüİyla verilen oeiîanıin) ötesinde yılarca .her gün İdamı yaşama gibi kanununu 
maksadını çok aşar ibir cezayı çdMirmişıtir. 

Aradan geçen uzun zainan sebebiyle ve fiilin mahiyeti itibariyle valki İdam cezasının yerine getirilmesinde 
ne adaletin ne de kamunun yararı kalmıştır. Aksine infaz, valki gerekçeler karşısında adalet ve kamu vicdanını 
rendide edebilecektir. 

Bu sebeplerle karara (muhalifim. 30.4:1982 

Bekir Sami DAÇE 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. Önce, karara muhalif kalmamın, hakkında idam cezası verilen kişiyle ye olayla hiçbir ilgisi yoktur. 

2. Çok uzun ibir süredenken fikir yönünden ve ilke olarak, ölüm cezalarının hep karşısında öldüm. 
Yani ibir kanunla öld'ürmie kararı verilmesini kabul edemernişihıdir. Ancak pofcliif hukukumuzda bü cezaya yer 
verildiğine göre, yargı olarak yapılacak bir şey elbetteki yoktur. 

Diğer yandan yine fikir olarak, ölüm cezasının en müessir bir ceza olduğu da bana. göre kesin değildir. 
Belkide en müessir ceza, bir anda infaz edilip biten ibir ceza değil, çektirilen cezaidir. Bu nedenledir ki, 1950 
yılından beri sık sık çıkarılan af kanunları, cezaların çektirilmesini engelliyerek müessiriyâtini kaybettirmiştir. 

Anayasamızın 64 ncü maddesinde, «.... mahkemelerce verilip kesiirilSeşeh ölüm cezalarının yerine getirilme
sine karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetfeilefindendir.» hükmü yer almıştır. Bu hükme göre ya
sama görevi yapan meclislerin ölüm cezasının yerine getirilmesinle olduğu gübi, bu cezanın yenine getirilme
mesine karar verme de yetkileri içindedir, Benim oyum, yerine getirilmemesi yönündedir. 

'Böylece, infaz edilmiyecek bir ölüm cezası sonunda, hakkında idam kararı verilenin, idam hükümlüsü ola
rak ömür boyu cezaevinde kalmasının daha müessir bir ceza olacağını düşünmekteyim. 

Arz ederim,. 
Şerafettin YARKIN 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sahabettin Ovalı Hakkındaki ÖRim Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 21.4.1978 tarih ve 1978/liC<57 Esas, 1978/1690 Karar sayılı 
ilamıyla kesinleşen, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinin 8.H2J1977 tarih ve 1977/15 Esas, 1977/392 Karar sayılı 
hükmü itte Türk Ceza Kanununun 450/4-10 ncu maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edütoıiş bulunan Ba
lıkesir ili, Ya'kup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Saihİlfe 11'8'de kayıtlı Hüseyin oğlu Hanife'den olma 3.3.1956 do
ğumlu Sahabettin Ovalı hakkıhdalki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — (Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakam yürütür. 

• I — fr I I 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı: 132 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri, Malî İşler ve İktisadî İşler Komis
yonlarından 3'er Üye Alınmak Suretiyle Kurulan Geçici Komis

yon Raporu. (1 /124) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 4 Eylül 1981 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı :101-884/05468 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.8.1981 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumu Kanunu Tasarısı > ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUN TASARISI HAKKINDA GEREKÇE 

Nükleer alandaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, ülke ekonomisine ve sanayiine kazandırmak üzere; 
Türkiye'de bir çok ülkeden önce, 1956 yılında 6821 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlı «Atom Enerjisi 
Komisyonu» kurulmuştur. 

1957 yılında çalışmalarına başlayan AEK, 1960'Urın ortalarına kadar Merkez Kuruluşu ve Çekmece 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile bazı üniversitelerin de katkılarıyla, nükleer bilim ve tekniğin yur
da sokulması, yaygınlaştırılması ve uygulanmasını oldukça etkili bir şekilde yerine getirebilmiştir. 

Esasta genel bir nükleer politikanın oluşturulamamış olması gibi etkenler; 1960'lı yılların ortalarından 
başlayarak kuruluşun çalışma hızını kesmiş ve dünyadaki gelişmeler takip edilemez duruma gelinmiştir. 

Buna karşılık, kuruluşun toparlanmasını ve gelişmesini sağlayacak önlemler zamanında alınamamış ve ge
rekli yasal, yapısal ve idarî değişiklikler sağlanamamıştır. 

Bugün uluslararası alanda, nükleer bilimler ve nükleer teknoloji çok önemli ve etkin bir düzeye ulaşmış 
bulunmaktadır. 

Nükleer bilimler ve nükleer teknoloji, bir ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmesine büyük 
katkılar sağlama'kla birlikte, 'kompleks, hızlı gelişme gösteren, pahalı yatırımlar ve çok sayıda nitelikli eleman 
gerektiren bir çalışma alanrdır. 

Bugün nükleer enerjinin ülke yararına kullanılmasını ve kalkınmaya katkıda 'bulunmasını sağlamak amacıyla, 
temel ilke ve politikaları belirlemek, bilimsel, teknik ve idarî çalışmaları düzenlemek, desteklemek, koordine 
etmek ve denetlemek üzere; gerekli yetkilerle donatılmış bir kamu kuruluşuna ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenle, dünyanın bir çok ülkesindeki örneklere benzer şekilde ve Başbakana bağlı Türkiye Atom Ener
jisi Kurumunun kuruluşunu düzenleyen 'bu kanun tasarısı hazırlanımııştır, 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kuruluş amacını belirleyen bu maddeye göre Kurum Baş
bakana bağlı, özerk ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir kuruluştur.. 

Kurumun yüklendiği görevlerin niteliği, yürütme ile ilişkisinin 6821 sayılı AEK Kanununda olduğu gibi 
Başbakanlık düzeyinde kurulmasını, ayrıca idarî, malî ve bilimsel açıdan özelliğe sahip olmasını gerektirmiş
tir, 

Madde 2. — Kanunun ikinci maddesinde Kurumun görevleri belirtilmektedir. Bu görevler ülkenin, nük
leer enerji politikasının saptanmasından, kurulacak nükleer tesislere ve nükleer madde üretim ve ticaretine ka
dar uzanan çok geniş bir yelpaze içerisinde yer almaktadır. 

Nükleer uygulamaların gerek millî politika gerek uluslararası politika açısından taşıdığı önem ve bu 
konularda gösterilmesi gerekli duyarlılık, görevlerin oldukça ayrıntılı bir biçimde madde metninde belirtilme-
sini gerektirmiştir. Ayrıca ıkanunda yer alması uygun olmayacak daha ayrıntılı hükümler tüzük ve yönetme
liklerle belirlenecektir. 

Madde 3. — TAEK'in organlarım ve bağlı kuruluşlarını belirleyen 3 ncü maddeye göre Kurumun or
ganları, Atom Enerjisi Komisyonu, Yürütme Kurulu, İhtisas Komiteleri ve Danışma Kuruludur. 

Madde 4. — Kanunun 4 ncü maddesi, TAEK'in üst düzeyde karar organı olan Atom Enerjisi Komis
yonunun kuruluş esaslarını, görevlerini, çalışma şeklini belirlemektedir. 

Başkan, Başkan Yardımcıları ve üyelerden meydana gelen komisyon, görevlerinin taşıdığı önem gereği Baş
bakan tarafından görevlendirilmektedMer. 

Komisyon; kurumun çalışma ilkeleri ve programları, hütçe taslağı ve kadroları üzerinde son çalışmaları yap
mak, çalışmalara yön verecek tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, Yürütme Kurulunun çalışmalarını izlemek 
ve denetlemekle görevlidir. 

Kurumla ilgili işlerin niteliği ve yoğunluğu gereği Başkan ve Başkan Yardımcıları için tam gün çalışma 
zorunluğu getirilmiştir. Komisyonun çalışma esasları ile ilgili daha ayrıntılı hükümler bir yönetmelikte yer ala
caktır. 

Madde 5. — TAEK Başkanının görevlerini belirleyen Ibu maddeye göre, Başkan yetkilerini, ihtiyaca göre 
yardımcılarına veya bağlı kuruluş müdürlerine devrede bilecektir. Ayrıca yardımcıları arasında görev bölümü 
yapmak yetkisi de Başbakana aittir. 

Madde 6. — TAEK'in kanunda belirtilen görevlerinin! Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen 
ilkeler çerçevesinde, yerine getirilmesi için gerekli her türlü kararı almak ve uygulamak, hepsi tam gün esa
sına göre çalışan Başkan ve Yardımcılarından oluşan Yürütme Kurulunun görevidir. Maddede Kurulun ka
rar yeter sayısı ve oy eşitliği halinde Başkanın oyunun üstünlüğü ilkesi belirlenmekle yetinilmiş, Kurulun ça
lışma esaslarına ilişkin daha ayrıntılı hükümlerin yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 7. — TAEK'in görevleri arasında yer alan «nükleer güvenlik», «araştırma geliştirme ve koordi
nasyon», «radyasyon sağlığı ve güvenliği» ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere 7 nci maddede üç komite ku
rulmaktadır. 

Nükileer Güvenlik Komitesi, güvenlik konularıyla görevli Başkan Yardımcısının başkanlığında güvenlik 
konularında uzman 6 üyeden oluşacak, her türlü lisans başvuruları bu Komitede sonuçlandırılacaktır. 

TAEK'e bağlı Araştırma Kuruluşlarının müdürlerinin Araştırma ile ilgili Başkan Yardımcısının başkan
lığında oiluşturdukları Araştırma - Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi nükleer alanda yapılacak araştırma 
çalışmalarını programlayıp, koordine edecektir. 

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Komitesi de TAEK'in bu alandaki görevleriyle ilgili çalışmalar yapacaktır. 
Maddede ayrıca gerektiğinde yeni geçici veya sürek li komitelerin nasil kurulabileceği de hükme bağlan

maktadır. 
Madde 8 . - 9 . — Tasarının bu maddelerine göre Başkan Yardımcılarından biri teknoloji, eğitim, plan prog

ram ve uluslararası ilişkilerle diğeri de idarî işleri yürütmekle görevlendirilecektir. 
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Madde 10. — TAEK'in görev alanına giren konularda üniversiteler ve öteki ilgili kuruluşlardaki bilgi 
birikiminin yapılacak çalışmalara yansımasını sağlamak amacıyla bir Danışma Kurulu oluşturulmaktadır. Yıl
da en az bir kez toplanacak olan Danışma Kurulunda TAEK'in çalışmalarıyla ilgili görüş ve öneriler oluş
turulacaktır.. 

Madde 11. — Nükleer alanda araştırma çalışmaları, TABK'e bağlı olarak kurulacak Araştırma ve Eği
tim Merkezleri, Enstitüler, tesis ve laboratuvarlar, deneme merkezleri ve pilot tesisler kurulabilecektir. Tasarı
nın bu maddesi bağlı kuruluşların çalışma şekillerinin yönetmeliklerle belirleneceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesinde, TAEK'in, görevlerini yerine getirirken insan ve çevre sağlığının 
korunması için alacağı tüm önlemlerin bağlayıcı niteliği ve kamu kuruluşlarıyla güvenlik kuvvetlerinin bu 
önlemlerin yerine getirilmesinde yardımcı olma yükümlülükleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 13. — Nükleer tesislerin korunması özel önem taşıdığından, bu tesislerin 22.7.1981 gün 2495 sa
yılı «Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun» hükümleri çer
çevesinde korunacağı ıhükme bağlanmıştır. 

Madde 14. — Çok sayıda ve üstün nitelikli eleman .tt.erHf+î n. Nükleer alanda, esasen sınırlı olan vet.ismk 
elemanların TAEK kadrolarında yüldan yıla artan oranda görevlendirilebil'meleri, bu konudaki genel hüküm
ler çerçevesinde bazı ayrıcalıklara sahip olmalarını gerektirmektedir. Tasarının getirdiği sisteme göre başka 
kurumlarda da karşılığı bulunan olağan görevler memur statüsündeki kamu görevlilerince yerine getirilecek; 
özellik taşıyan görevler de sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Maddede bu şekilde çalışacak personelin ni
telikleri, sözleşme esasları, süreleri, ücret, sosyal haklar gibi ödemelerine ilişkin ilkelerin Başbakanın onayıyla 
belirleneceği hükme bağlanmakta; TC Emekli Sandığı ve SSK ile ilişkisinin kendi tercihine göre kurulacağı 
öngörülmektedir. 

Madde 15. — Nükleer alanda yetişmiş ve konuda görev yapan personelin sınırlı olması TAEK dışındaki 
kamu kuruluşlarında çalışan elemanların kendi kurumlarından maaşlı veya maaşsız izinli, tam günlü veya ya
rı zamanlı sözleşmeli olarak TAEKte görevlendirileceği hükme bağlanmakta, bu statüde çalışacak kişilerle ilgili 
terfi, süre, ücret gibi hususlar düzenlenmektedir. 

Maddede ayrıca kadro sayısının % 5'ini geçmemek üzere sürekli sözleşmeli personel istihdamına da im
kân verilmektedir. 

Madde 16. — Tasarının bu maddesiyle maaşını kendi kurumundan almak suretiyle TAEK'te görevlendi
rilecek üniversite öğretim üyelerine verilecek sorumluluk tazminatı ile Atam Enerjisi Komisyonu üyeleriyle, 
ihtisas komiteleri üyelerine toplantı başına verilecek tazminatın Başlbakanm onayı ile belirleneceği ve toplantı
lara, toplantının yapıldığı yer dışından gelerek katılacaklara gerçek giderlerinin beyanı esasına göre harcırah 
verileceği hükme bağlanmaktadır. Bu konudaki daha ayrıntılı hükümler yönetmelikle belirlenecektir. 

Madde 17. — TABK'e tasarıyla verilen görevlerin niteliği bu Kurumun bütçe uygulaması bakımından 
bazı ayrıcalıklara ve esnekliklere sahip olmasını gerektirmektedir. Tasarının bu maddesinde, bu ilke çerçeve
sinde, Genel Bütçe düzeni dışında bırakılan TAEK'in gelir kaynaklarının neler olduğu belirlenmektedir. Her 
yıl Başbakanlık bütçesine TAEK için ödenek konulacağı gibi, hizmet karşılığı alınacak ücretler, mevduatın 
faiz gelirleri, iç ve dış yardımlarla bağışlar, mal ve hizmet üretimi ile yayın gelirleri TAEK'in gelirlerini oluş
turmaktadır. 

Bu gelirlerin, bütçe yılı içinde barcanamayan bölümü gelecek yıla aynen aktarılacak, ayrıca TAEK 1050 
sayılı «Mufaasebe-i Umumiye Kanunu» ile Sayıştay vize ve denetimine bağlı olmayacaktır. 

Madde 18. — Tasarının bu maddesinde TAEK'in görevlerinin yerine gdtirilmesiinde sahip olduğu mu
aflıklar düzenlenmektedir. 

Madde 19. —TAEK'in çalışmalarında sahip olması gereken esneklik gözönünde tutulacak, TAEK 2490 
sayılı Artırma Eksiltme ve îhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Sayıştay vize ve dene
timine tabi tutulmamış ayrıca gelecek yıllara geçici sözleşme yapma bakımından da yetkili kılınmıştır. 

Madde 20. — Sayıştay vize ve denetiminin dışında bırakılan TAEK'in, idarî ve malî konularda Yüksek 
Denetleme Kurulunun denetimi altında olduğu ve bu denetimin anaesasları belirlenmekte; ayrıca Genel Büt
çeden TAEK'e verilecek ödeneğin belirlenme biçimi ile ilgili hükümler düzenlenmektedir., 
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Madde 21. — Tasarının çeşitli maddelerinde hazırlanması öngörülen tüzük ve yönetmeliklerin, tasarı ka

nunlaştıktan (başlayarak en geç bir yıl içinde tamamlanacağı hükme bağlanmışjtm 

Madde 22. — Tasarının bu maddesinde yürürlükten kaldırılacak kanun hükümleri beliırlenmekltedir. 

Geçici Madde 1. — Kanun yürürlüğe girdiği tarihte AEK\ia sözleşmeli olarak çalışmakta olan perso
nel TAEK bünyesine ve kadrolarına geçirileceğinden buna imkân verecek kadroların bir ay içinde sağlan
ması hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Mevcut personelin intibakları nm hangi esaslara göre yapılacağı ve TC Emekli San
dığı ille ilgilendirilmelerine ilişkin hükümler düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 3. — Mevcut personelin geçici madde 2'ye göre intibakları yapılıncaya kadar ücret alabil
meleri hükme bağlanmaktadır, 

Geçici Madde 4. — 6821 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Komisyonuna ait her türlü 
hak ve yükümlülüklerin, taşınır taşınmaz malları, para ve para hükmündeki değerler, alacakların, vergi ve re
simden muaf olarak TAEK'e devredilmiş sayılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 23. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 24. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kamunu Tasarısı 
GtedJdi Komisyon Raporu 

TC 
Danışma Medfisi 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Kanun Tasarısı 24 Mayıs 1982 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/124 

Karar No. : 2 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Mec&i Başlkanliğında, Komisyonumuza havale edilen Türkliıye Altom Enerjisi Kuruimu Kanu
nu Tasarısı ve gerekçesi sorumlu Devlet Balkanı ve ilglili kurum ve kuruluş yötikMertinin de değişlilk tarih
lerde katıldıkları toplantılarda etraflı bir şekilde incelenmiş, Hükümdt tarafından Tasarının hazırlianmasınd'a 
gösterilen genel ve madde gereflcçelerli Komisyonumuzca da yerinde göıtüHmeMte benaber ilgii Kurulm'un, 
kuruluş amacıma daha uygun bir biçimıde hizmet ertmesıi için, Hükümet temsiMlerinin de benimsediklerini 
ifade ettikleri aşağıdaki değişikliktiler yapılmıştır., 

1. Taşanının AMAÇ ve KURULUŞ başlığı altındaki 1 neft madîdesii, genel anliamda benknlsenirıliş ol
makla beraber, nükleer alanda uygulanacak temel ilke ve politikaları belirleme yetklisinfin Hükümette ait ol
duğu ve Kurumun istişarî niteliği gözönündö tutulmuş ve özierikiğin sadece malî konulana ait olduğu belirti
lerek madde yertilden düzenlenmiştk. 

2. GÖREV ve YETKİLER başlığı a|tıınidaki 2 nci maddenin (a) fıkrası, 1 ncii maddede açıklanan görüş 
doğrultusunda ve ayrıca Tasarıda yer alıp bu kionuıdaki çalışmaları gereksiz yere bağlayıcı niteükfoe görülen 
bazı maddeler metinden çıkarıümıafc suretiyle yeniden yazaflmaıştiffi., 

Aynı maddenin (b) fıkrası, esas itibariyle bemlimsenmliş olup bu fıkranın birindi saltırındiakS «Özıel bölüne-
blir» maddeler kepmelerinden sonra, halen üniiversitelertonizide kullanılan «Fisyonlük madde» terimi ekten-
mliş ve «Arııtm'aı» işjllemıi, (c) fıkrasıradalkli görevler idine girdiğinden (<b) fıkrasından çıkarılarak buraiya akn-
mııştur. 
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Bu düzenlemeleriden sonra (c) fıkrası, bu Kururnı tarafından yapılması öngörülen çalışmaların, özellikle 
bilimsel araşltırma, geliştirme, destekleme ve fcoordine etme niteliğimde olduğu gözönümde tutularak özel ka
nunlarla kıumılmuış ve TEK. ve MTA gibi kuruim ve kuruflusjlariın görev ve yetki alanlarına gireceği izleni-
minli veren ifadesi değiştirilerek yenü şekle sökullmuştuf, 

ı(ç) fıkrasının birindi paragrafı aynen klaibul edilmiş, İkinci paragraf taka «Özel bölünebilir» keilmefe-
ririden sonra, parantez içimde (fisıyonıliuk) kelimesi eklenimÜş, radyasyonların en küçük dozlarımın bile zararlı 
olduğu düşüncesiyle ikindi paragraftaki «Muhtemel» kelimesi çıkarılmış ve ayrıca bu paragraftalkli «İlkeleri» 
sözünden sonra «Normları» kelimesi de konmuştur. 

Aynı Meranın 3 ncü ve 4 ncü paragrafları birleştirilmiş ve insan sağlığımı MgJlendirem bütün konularda 
olduğu gti'bi, radyasyon zararlarına karşı da, aynı so romuliuıluk ve yetkilere sahüp olan Sağlık ve Sosyal Yar
dan Bakanlığıma özel kanunlarla verilmiş görev ve ydtik'ieri saklı tuıtmak amacı ile, zararlı kuruluşları 
kapatma ydtfldsbıi kulanınken Tüılkiye Atom Enerjisi 'Kurumunun ilHglili BakanılıMa işbirliği yapmiaısı öngö
rülmüş ve paragraf bu şekilde düzenlenmiştir,, 

12 ncü maddenin (d) fılkirası bininci paragrafın son satırındaki «Kapatma karart vermek» ifadesi, «.... ve 
bu teslislerin kapatılması içim Başbakan'a teklifte bulunmak» sekinde değiştirilerek kabul edilmîşitir. 

Yine bu fıkrada yer alan «.... hizmetten çıkarıüması aşamalarımda, radyasyon, işletme....» ifadesi, esasen 
fıkranın sön cülmlesfi<yle eş anlamda oMuğunıdan metinden çıkaıutaıştır. 

(e) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
IBu maddenin (f) ftokası birindi paragrafının son slaltınnidak'i «Tesis etmek» sözleri yerine «Kurmak» 

kelimesli daha uygun buüünmuşituîr. 
Yine 2 nci maddenin (g) fılkrasınıdaki «Üniversiteler» kelimesli yerine «Yükseköğretim kurumlan» söz» 

leri konulmuş, «YerJıi bursların dağıtımını yapmak» oümfesii yerine, burs veren yerli kurum ve kuruluşla
rın yeDkliflerimi zedelememek için «önerilerde bulunmak» sözlerinıtaı kullanılması daha uygun bulunmuş ve 
bu paragrafın son satırlarımdaki «Personellini» kelimesli sadece TAEK pertsoneliınli ifade tıttiğinden, kapsamı 
genişletilerek başka kurum ve kuruluş personelîlniin de yararlanabilmesi için «Personel» şeklinde değiştiril
miş ve bu cümle «..-. nükleer konulardaki yerli kaynaklı bursların dağıtanında önerilerde bulunmak, ya
bancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak, yurit içinde kurisıliar açmak ve açılmasına yardımcı olmak, ya
bancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek...» şekline sokulmuştur. 

Bu maddenin (m) fıkrası aynen kabul edüJknıişfir. 

(i) Fıkrasına, «Umacakları» kelimesinden sonra «Giizlilik» kelimesli de eklenmiş ve bu konudaki denet
lemelerin, bazı özel dururnflarda sadece Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılması yeterli ve uy
gun olmayacağından, ügiilfi kuruluşlarla işbirliği öngörülmüş ve fıkra: «.... uyacakları gizMlük esaslarımı sap
tamak ve bunları Jllgüdî kuruluşlarila isbiri'iği yaparak denetlemek ,» sekimde değiştirilmiştir, 

<j) Ifıkrası aynen kabul edilmiştir., 

<jk> ive (1) fıkraiları, nükleer alanda hazırlamıaıcak tüzük ve yönetmeliklere ilüşk'in olduğundan birleştiri
lerek kaleme alınmuştır. 

3. Kurum'un yönetim ve teşkilinden sorulmılu olan Kurum Başkanımın, organ ve kuruluşların başında yer 
a t a s ı gerekliğinden, 5 noi maddede gösterilen KURUM BAŞKANLIĞI 3 ncü maddeye alınimışitff. Tasa
rımın 3 ncü maddesi de yine ORGAN ve KURULUŞLAR başlığı ailtındıa, teşk51aıt Sistematiğine göre gerekli 
düzenlemeler yapılarak, 4 ncü maddeye alınmıştır. 

4. Tasarımım 3 ncü mıalddesli, 4 ncü madde olarak değiştirilmiş ve organ ve kuruluşlar, teşkilat sistema
tiğine göre yenliden sıralanmış, Hükümet Tasarısıımda yer alan «thıbiısas Komiteleri», fonksiyonlarıma uygun 
alarak «thltisas Daireleri» haine getirilmiştir. 

5< 4 ncü madde, 5 nci m'adlde olarak düzeltilmiş ve Aitolm Enerjîsi Komisyonuna «Kurum Başkanının 
başkanılülk edeceği» sözleri yanında, Kurumum Başbakanca bağlı olması dolayısıyla da, gerekli gördüğü hai
lemde «iBaşbakan'ın başkanlık edeceği» ifadesine de yer veritaisjtlijr, 
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HüMirnöt Tasarısında Atom Enerjisi Kotmîisiyonu üyesi olarak gösterilen beş başkan yardımcısının idarî 
kademelerde otaıialları ve belli yürütme görevlenil ile yükümlü bulunmaları seböbiyle, bir karar organı olan 
Atom Enerjisi Kom'isyonıumida yer almaları uygun görülmemiş, Komiisyomum bünyesinden çıkarılarak bun
ların yerine, konuyla yakım ilgileri bulunan Tarım ve Orman ile Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
birer üye ahnımışltır.. 

Diğer taraftan, Komisyon üyelerimin seçim ve atan malları ile ayrılmaları hallerinde yerlerine yenlilerinin 
seçjimü konularıma açılklılk gdtkılmek amacıyla, madldenin (a) fıkrasının ikiındi paragrafı yeniden düzenlenmiş
tir. 

Maddenin (b) fıkrasındaki b'ir'incî bendinin «iBültçe» 'kdlümeisiınlden önce «Program» kelmeısi konmuş, İkin
ci «bentteki «ile» bağlacı kaldırılarak «Hazırlatmak, onaylamak» kelimeleri araısına «ve» bağlacı eklem-
mliştiır. 

3 ncü berildin « çalışma programını » sözünden sonra «.... ve raporunu» sıözü eklelnmiştir. 

4 ncü benlt, kadro ve teşkilatın değiştirilmeisi bir kanun konusu olduğundan: gerekli ilavelerle yeniden dü-
zenl'enımfişıtıir. 

(c) Fıkrasında, Başkam ve başkan yardımcıdan 657 Sialyıh Dövldt MdmıurJiarı statüsünde bulunduklarımdan, 
bunllarla' ilgili «Tam gün» çalışma ifadesi gerielkis'iz görülerek mötinıden çıkarılmıştır. Fıkranın ikinci paragra
fımda, yer alan «A'flom. Enerjisi Komisyonu yılda en az üç kere toplanır.» ifadesinidekli toplantı sayısı, Ko
misyonun, Kurum Başkanımın başkanlığı altımda daha verimli bir çalışma düzenine girebilmesi içimi (6) ya 
çıkarılmıştır. 

Komisyon Başkanlığı konusu 5 nci maddenin (a) fıkrasında yer aldığından bu fıkradan çıkarılimışitır. 

Komisyonun karar alma şekli bir yönetmeilk konusu olduğumdan ve bu husus, fıkranın soinı satırında 
yer aldığımdan metlimden çıkarılmış ve Komisyon Sekreterlik işilerünün Kurum Başkanlığınca düzemlenmesi 
hususu bu fıkraya dklenlmlştir̂  

6, Tasarılda 10 mcu madde olarak yer alan DANIŞMA KURULU ile ilgili madde, daha önceki sıra
lama değlişik'lilklerline bağlı kalınıp 6 ncı madde olarak ele alınmış ve bu maddede, Danışma Kurulu üyeleri
nin nitelikleri ile seç'im ve atanmaları gibi hu'susilar açıklığa fcavuşjturulmuş, ayrıca Danışma Kurulunun 
çalışma şeklimin, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle saptanacağı açıklanmış
tır. 

Tasarıda, Danışımla Kuruluna dahil buluna'n Kurum Başkanı ile Başkan Yardımcılıkları, yapılan deği
şikliğe paralel olarak Kurul bünyesinden çıkarılmıştır. 

7- Tasarının 6 ncı maddecimde yer alan YÜRÜTME KURULU, yukanlda yapılan değişiklikler sebebiy
le 7 moi madde olarak düzeltilmiş ve Tasarıda yer alan «Başkan Yardımcılıkları», «İhtisas Daireleri Başkan 
Iıkfları» alarak yeniden düzenlenmiş ve bu Kurulun 'başkan dışındaki üyelerinlim çalışma ve atanma şekil-
leni kamu görevilerimim yetki ve sorumluluklarına iliş küm esaslara uygun haile götiıriilmişltir. 

8. Tasarının 7 nci maddesi, 8 noi madde olarak düzeltilmiş ve bu maddede, Tasarının 2 nci madkiesinr 
de belirtilen görevler, daha önce yapılan değiş/ikiliğe uygun olarak «Ihitliisas Komiteleri» nden «İHTİSAS 
DAİRELERİ hâine çevrilen bölümlere aktarılmıştır. Böyfl'eöe, Ihltisias Dairelerinin görevleri ile ilgili 8 ve 9 
ncu maddelere de gerelk kalmadığından Tasarıdan çıkarılmıştır. 

9. Tasarımımı 11 nci maddesinde yer alan BAĞLI KURULUŞLAR, 9 ncu maddeye alınmış ve Tasarının 
bu maddesi ufak bazı degişiiklliklerle kabul edilimlişltir. 

10. Tasarınım 12 mci maddeislimde yer alam ÇEVRE SAĞLIĞI k'onusu, 10 mcu madde olanak düzenlenmiş 
ve Tasarıda, Kurumun başka kuruluşlara adit görevlere müdahalesi ve zabıta görevlerini üstleneceği izlenimi
mi veren ifade değiştirilerek yenliden yazılmıştır, 

11. Tasarınım 13 moü maddesi, 11 moi mıadıde olarak aynen kabul edlifllmlişitir.. 
12. Tasarının 14 mcü maddesi, 12 nci madlde olarak düzeltilmliş ve bu madde 657 Sayılı Devlet Perso

nel Kanunu ile yürürlükteki mevzuata uygun bir şekle sokulmuş, Kurumda sözleşmeli personel çalıştıırma 
yetkisi, Kurum Başkanımdan alınarak Atom Enerjisi Komisyonuna devredilmiş, Kurumda sözleşme ile çalış-
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tırıialcak teiknilk ve idarî personel sayısı, bu Kanunla kurulan teşkilatın kadrosu, Danışma Mecl'M Bütçe 
- Planı Komisyonunca yapılan ve Komisyonumuzca daberiimsenen inceleme ve görüşlerin ışığı altımda tespit 
edilmiş ve Bütçe - Plan Komisyonu tarafından kaleme alman 12 nci madde ve 'bu madde de yer alan (I) sayılı 
oetvet tasarıya aynen eklenmiiştti., 

13, Tasarının 15 nci maddesi, 13 ncü madde olarak düzeltilmiş ve ikinci paragrafında yer alan «Ku
rum kadro sayısının '% 5 ini geçmemek üzere Yürütme Kurulu kararı ve istisnai şartlarla, yerli ve yabaıncı 
uzman çalışltırma yetikti» kalldırıılmış sözleşme ücreti e rtknkı tespitli yetikiisli» Kurum yöneticilerinden alınarak 
Altom Enerjisi Komisyonunun teklifi ile Başbakanın onayına bağlanmış, ayrıca Tasarının 16 ncı maddesin
de yer alan «Tazminat» hükümleri de yürürlükteki mevzuata uygun hale getirilerek 13 ncü maddeye! ek
lenmiştir. 

Tasarımın 16 ncı maddesi, yukarda belirtildiği gibi 13 ncü maddeye eklendiğinden Tasarıdan çıkarılmıştır. 
14. Tasarının 17 nci maddesi, 14 ncü madde olarak düzelim'iş, özel kanunu gereğince resmî kurum 

gelirleri, gelir artırıcı gaye için kullanılamayacağından faizlere il'işkün (c) fıkrası metinden çıkarılmış ve ayrı
ca yine bu maddede yer alan, Kurumun yapacağı harcamalara ilişkin hususlar 16 ncı madde kapsamına 
alındığından bu maddeden çıkarılmışlardır, 

Böylece, diğer gelir kaynakları aynen kabul edilerek madde, (at), (b), (c) ve (ç) fıkraları halünde yenliden 
düzenlenanEştir. 

H5H Tasalmnın 18 ndi maddesi, 15 nci madde olarak düzeltilmiş, maddemin (a) fıkrası, Kurulrn ihtiyacı 
araç, gereç ve taşıtlarım ithalinde, hatalı uygulamaları önleyecek şekilde yenliden düzenlenmişUir. 

Maddenin son fılkraisında yer alan yoluklara ilişkin husuıs, 13 ncü maddenin son paragrafındia bulun
duğumdan bu maddeden çıkarılmıştır.. 

1İ6. Tasarının 19 ncu maddesi, 16 ncı madde olarak aynen benilmseınlmlişltir, 
17. Tasarının DENETLEME başlığı atındaki 20 ndi maddesi, 17 ndi madde olarak bir bültün halinde 

etkin bir denetimli gerçekleştirmek amacı ile yeniden düzenlenmiştir, 
118. Tadarının DENETLEME ile ilgili 20 nci maddesinde yer allan ve gerçekte malî yıl ile Kurum büt

çesini ilgilendiren (b) fıkrası, söz konusu maddeden çılkianlanak 18 ncıi rriadde olaırak ayrıca düzenlenmiştir. 
19. Taklarının 21 nci maddesi, 19 ncu madde olaralk aynen kabul edÜlmliştir. 
20. Tasarının YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR başlığı altındaki 22 ndi maddesi, 20 nci 

madde olarak aynen kabul ediflmişfe 
21. Taısarının GEÇİCİ MADDELER başlığı altındaki: 
Geçici Madde İL — Tasarının Geçici l nci madde sinide yer alan «Bültçe Kanunu hükümleri gereğince» 

kelimelerinden sonra «1.3.1982 tarihinden geçerli olmak üzere» ibaresi eklenmiştir, 
Geçidi Madde 2. — îçindekii (14) sayısı (12) şeklinde düzeltilerek alynen kabul ediHrrii#r., 
Geçici Madde 3. — Komisyonumuzca aynen klalbul edillmiiş'tiir.j 
Gedksi Madde 4. — Komisyonumuzca aynen kabul edilmişItSır. 
Tasarının YÜRÜRLÜK'le illgilıi 23 ncü maddesi, 21 nci madde olarak yeniden yazılmıştır. 
23. Taşanının YÜRÜTME ile ilgli 24 ncü maddesi, 22 nci madde olanak aynen klalbul edilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla arz olunur. 

Adnan ERSÖZ Paşa SARIOĞLU A, Nedim ERAY 
Başkan ıBaşkanıvekili Sözcü 

Muzaffer ENDER E. Yddırım AVCI Sadi ERDEM 
îmızada bulunamadı Üye Üye 

Kâtip 

Kamer GENÇ Salih İNAL Aydın TUĞ 
Üye Üye Üye 
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T.C. 
Danışma Meclisi 11 Mayıs 1982 

Bütçe : Plan Komisyonu Başkanlığı 
Sayı : 49 

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU TASARISI GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 

ligi : 11 . 3 . 1!982 tarih ve 15 sayılı yazınız, 

İlgi yazınızda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısının, Komisyonunuzda incelendiği, an
cak tasarının kadro durum ve cetvelini illgilendüren' \2 nci maddesi hakkında Komisyonumuzun görüşüne İh
tiyaç duyulduğu bildirilmektedir, 

Komisyonumuzun, adıgeçen tasarımın 12 nci maddesi ile ilgili görüşü aşağıdadır : 

1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda, sözleşmeli personel çalıştırmanın, bellıi kadro görevleri ile sınırlı 
tutulması uygun bulunmaktadır. 

2. Sözleşmelerin, kaidıto karşılığı yapılması gerekli görülmektedir. 

3. Genel idare hizmetleri sınıfında bulunan personelin sözleşme ile çalıştırılması, esas itibariyle, uygun 
bulunmamakla birlikte, Kurumun özelliği gözönünde tutularak, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 
daire başkanları, grup başkanları, merkez müdürleri ve merkez müdür yardımcılarının, kadro karşılığı söz
leşme ile çalıştırılması mümkün ıgörülmüştür. 

4. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ta'bi kuruluş olduğundan, 
Kurumun kadrolarının, esas olarak, Genel Kadro Kanunu ile saptanması gerekir. Ancak Genel Kadro Ka
nunu çalışmaları halen sürdürülmekte olduğundan ve ne zaman bitirileceği kesin bilinmediğimden, Kurumun 
kadro cetvelinin bu kanuna eklenmesi gerekli görülmüş ve bazı değişiklikler yapılarak cetvel ekteki şekilde 
düzenlenmiştir. 

Bu ilkelerin ışığında, tasarının 12 nci maddesinin aşağıdaki biç&nde düzenlenmesi Komisyonumuzca uy
gun görülmüştür. 

Madde 12. — Türkiye Altom Enerjisi Kurumunda hizmetler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümleri uyarınca yürütülür. Kurumun kadroları hu kanuna 'bağlı (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de gösterilen kadrolardan Kurum Başkanı, Daire Başkanı, Grup Başkanı, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür 
Yardımcıları ile Atom Enerjisi Komisyonu tarafından 'belirlenecek Bölüm Başkanı, Başuzman ve Uzman un
vanlı kadrolarda, Başbakanın onayı ile kadro karşılık gösterilmek şartı ile sözleşmeli personel çahştırılaibilir, 

Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılanı personel T. C. Emekli Sandığına bağlıdır. 
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Kuruma atanacak personelde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, aranacaik genel şartlar dı
şında öğrenim niteliği, ya'bancı dil, ıtecrübe, çalışma şartları ve diğer ilkeler ile yarışma ve yeterlik sınaM 
esasları fiaikanlar Kurulunca çıikarılacaık bir yönetmelikle düzenlenir. 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekai BAYER 
Üye 

Akif ERGÎNAY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOF 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

ibrahim 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 
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Başkan 
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I SAYILI CETVET 

Unvan 

1 nci Hukuk Müşaviri 
Merkez Müdürü 
Başuzman 
Başuzman 
Uzman 
Uzman 

2. Derece 
Grup Balkanı 

Toplam : 

Merkez Müdür Yardımcısı 
iBölüm Başkanı 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Sîvil Savunma Uzmanı 
Doktor 
Avuka 

3. Derece 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Avukat 

4. Derece 
Uzman 
Uzman 
Uzmanı 
Teknisyen 
Tekn'îsyen 
Hemşire 

Toplam 

Toplam 

Toplam 
1 - 4 Toplam 

Sınif 

G. 1 H. 
G. 1 H. 
G. t. H-
G. t H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S, 
S. H. S. 

G. t. H. 
G. t. H. 
T. H. S. 
G. t. H. 
T. H. S. 
S. H, S. 
G, î. H. 
S. H. S. 
Av,H.S. 

G. t. H, 
T. H. S, 
G. t. H, 
T. H. S. 
S. H. S, 
T. H S. 
AV.H.S. 

G. t. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
S. H. S. 
S. H. S, 
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II SAYILI CETVEL 
D E R E C E L E R 

Unvan. Sınıf 5 d 7 8 9 ,10 İd' 12 13 14 15 Toplam 

Şöf G.I.H 10 5 — — — — — — — — — 15 
Sayman » 1( 1! — — — — —• — — — — 2 
Memur » 4 6 T 15 10 ,10 10 15 10 — — 85 
MMterCim » 1' 1 2 2 l1 1 — — — — 8 
Veznedar »ı — II 1! ' — — — —• — — — — 2 
Dalktök* » 4 3 2 2 2 3 2 5 — — — . 23 
Sekreter » 2 2 1 1| 11 — — — — — — 7 
Kütüphane Memuru » — 2 4 2 — — — — — — — 8 
Özel Kalem Şefi >» — 2 — — — — — — — — — 2 
Muhasebeci » — — 3 5 — — — — — — — 8 
Şoför » — — 4 V 1| 2 31 3 3 3 — 20 
Ayniyalt Saymanı » — 2 6 4 — — —• — — — — 12 
İtfaiyeci » — — 31 1Q ltf — — — — — — 23 
Arşiv Memuru » — 2 3 3 3 — — — — — — 11 
Depo Memuru » — — — — 6 — — —• —• — — 6 

Sınıf Toplamı : 22 27 34" 45 34 İ~6 i l ~23İ 13 3İ — 252 
Uzman T.H.S. 35 25 Î5 İ l — — — — — ~ — 90 
Teknisyen » 5 5 5 10 10 10 10 10 — — — 65 
Laborant » — 1 2 3 4 5 5 5 5 5 — 35 
Teldkls Operaltörü » — 3 _ _ _ — _ _ _ _ _ — 3 
Delgi Operaltörü » — 2 3 3 — — — — — — — i8 
Samtral Operatörü >»' — 4 — — — — — — — — — 4 
Sistem Analisti > — 2 — — — — — —, — >— —- 2 
Programcı »> — 3 — — — —. — — — — — 3 
Garaj Amiri » — — 3 — — — — — — — — 3 

Sınıf Toplamı : 40 45 28 3İ" Î4 15 15 i l 5 5 — 213 
Daire Tabibi SMS. ~ 4 — — — — — — — — — 4 
Sağlık Memuru »ı — li r 1 Ü 3: — — — — — 7 
Hemşire » — 1 2 3 — — — — — — — 6 

Sınıf Toplamı : — 6 3" 4 I 3 — — — — — ~"Î7 
Hükulk Müşaviri AV.H.S. — 2 2 — — — — — — ~ — 4 

Sınıf Toplamı : — 2 2 — — — ~ — — — — 4 
Bekçi Başı Y.H.S. — " ^ 3 ~ — ~ — — — — — 3 
B_çi » — — 5 7 7 8 7 7 7 — — 48 
Odacı »' — — 5 5 5 5 6 6 7 10 — 49. 
Ahçı ve Yrd. » — — H 1 li 1 1| — — — — 5 
Bahçıvan » — — 1l 2 2 2 2 — — — — 9! 
Kaloriferci » — — 1! II 1 î 1! II 1 — — 7 

Sınıf Toplamı : — — 16 16 Î6 İÎ7 ÎT 14 Î5 ÎÖ" — Î2Î 
{5 - 15) Genel Toplam : 62, 8Q 83 96 65 51 47 52" 33 İÎ8 — 5İ7 
(5 - 15) Genel Toplam : $21 
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HÜKÜMETİN TBKLM 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısı 

Amaç ve Kuruluş : 

MADDE 1. — Türkiye'de Atom Enerjisinin ülke yararına kullanılmasını ve kalkınmaya katkıda bulun
masını sağlamak amacıyla; temel ilke ve (politikaları belirlemek, (bilimsel, teknik ve idarî çalışmaları düzen
lemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere, Başbakana bağlı «Türkiye Atom Enerjisi Kurumu» 
kurulmuştur. 

Kurum, kamu 'tüzelkişiliği olan özerk bir kuruluştur, 
Kurumun kısa adı TAEK'dir. 

Görev ve Yetkiler : 

MADDE 1. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Atom Enerjisinin barışçı amaçlarla kullanılmasında 'izlenecek ulusal politikanın esaslarını saptamak, 
plan ve programları hazırlamak, ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden ya
rarlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, 
bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik ötmek. 

(b) Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stratejik mad
delerle ilgili olarak yürütülen arama, çıkarma, arıtma, işletme, üretme, dağftım, ithal, ihraç, ticaret, taşıma, 
kullanma, devir ve depolama gibi hususlardaki genel esasları saptamak, bu işlemler için izin vermek, denet
lemek, 

c) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, teknoloji geliştirme merkezi, ensti
tüler, tesisler, laboratuvarlar, deneme merkezleri ve pilot tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettir
mek. Ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalarda bulunmak. 

ç) »Radyoizotop üretme, kalite kontrol, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak, işletmek. 

Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir maddeler ve benzeri iyonlaştırıcı radyasyon 
kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda, iyonlaştırıcı radyasyonların muhtemel zararlarına karşı korun
mayı sağlayıcı ilkeleri, önlemleri ve hukukî sorumluluk sınırlarını saptamak. 

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazları bulunduran, kullanan, İthal ve ihraç eden, taşıyan, depola-
yan, ticaretini yapan resmî ve özel kurum, kuruluş ve kişilere lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımın
dan denetlemek. 

Gerekli hallerde sigorta yükümlülüğü koymak, radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde bu lisansı 
geçici veya sürekli olarak iptal etmek, kurum ya da kuruluş hakkında kapa'tma kararı vermek. 

Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı ve nakline ait esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri ha
zırlamak., 

d) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimi, inşaat, işletme ve hiz-
mötlten çıkarılması aşamalarında, radyasyon, işletme ve çevre güvenliği ile ilgili her türlü onay, izin ve lisans 
vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak; izin veya lisansa uyulmayan hallerde işletme yetkilerini 
sınırlamak; verilen izin veya lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek, bu tesisler hakkında kapatma kararı 
vermek. 

Bu amaçlarla tüzük, yönetmelik ve teknik mevzuatı hazırlamak. 

e) Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif artıkların güvenilir bir şe
kilde işlenmesi, taşınması, geçici veya sürekli depolanması için gereken önlemleri almak veya aldırmak. 
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TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KJURÖMU KlAINUN TİAİSAIRISI GEÇİM KOMİSYONUNUN K1AIBUL 
ETTİĞÎ MıETUN 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasara» 

Amaç ve Kuruluş : 

'MADDE 1. — Türkiye'de Atom Enerjisinin kalkınima ptanUarma ulyigun olarak ülke yararına kullanıl
masını sağla!m|ak almacı iie temel ilke ve pottililkaları belirleyip önermek; biflümsel, teknik ve idarî çalışmaları 
yaplmalk, düzenlemek, desteklemek, koordline dtonelk ve denıeltflemek üzere Başbakana bağlı Türküye Altom 
Enerjisi Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, kamu tüzel kışilfiği ve malî özeıflcıMğfr olan 'bir kuruluştur* 
Kürümün kısa adı TAEKltiir. 

Görev ve Yetkiler : 

Madde 2. —> Türkıîye A1!;©!!! Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) (Aıtioım enıerjlİsifniin' ülke yararına kul&anıÖmıaSıında lizlenecek ulusal poMkanıin esaslarını ve bu konudaki 
plan ve programlları belirleyip Başbakanın onayına sunmak; ülken'in bil'imsel, tekniik ve ekonomik kaBkiînma-
sıınıda altom enerjtiSiniderj yararlanılmasını mümöoü'n tonla dak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalış
maları yapmlak ve yapltırmıak, bu alanda yapılacak çalıişmalaırı koorldiıne ve teşvjk eümek. 

b) Nükleer hammaddeler, özel 'bölünebilir (fisyonlulk) maddeler ve nükleer alanda kuMani'lan d'iğer s*ra-
tejülk maddelerle iHgĞIıi olarak yürıültülen her türlü arama, dağıltum, ı'lthaıl, ihırtaç, ticaret, taşıma, kullaınımia, de-
vlir ve depolama glibi hususlarda uyulacak genel esasları ve nonmlları saptamak, tavsiyelerde bulunmak, iş--
birflliği yapmak ve denetlemek.; 

c) lÜlken'in gerek görüleni yeriterijnldıe araşltırma ve eğittim merkezleri, bilimler, lalbüiraJtuvarliar, deneme 
merkezleri ve güç ürettüm'ine dönük olmayan pilot tesisler kurmak, kurduıtmiak, işletmek veya işlettirmek, ül
ke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak; yakut çevrimine yönelik 
işlenme, amıtma. ve gereklii görülen diğer tasMerun kurulması içlin önerilerde bulunmak.; 

ç) Radyoizotop üreitme, kalite kontrollü, ölçme ve dağıltlma teslisleri kurmak ve işletmek. 

Radyasyon cihazHarn, radycdakltif maddeler, özel bölünöbilür (fisyonluk) maddeler ve benzerî iyonlaştı
rıcı raidyasyorı kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı 
toarunmayı sağlayıcı ilkelerli, njortmlan ve önlemleri ve hukukî sorulmılululk sınırlarını saipltamak. 

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulundüram, kullanan, bunları ithal ve ihraç eden, taşıyan, 
depolayan, ticaretini yapan resmî ve özel kurum, kuruluş ve kişilere lisans vermek; radyasyon güvenliği ba-
kttnından bunları denfeıtlernıek; bu görevlerin yerline getfirilmesli sırasında sigorta yükümlülüğü koyimiak; rad
yasyon gülvenflliğü mevzuatına aykırı hallerde verilmiş oBain lisansı geçici veya sürekl olarak iptal etmek; söz 
konusu kurum veya kuruluş halkkiında', gerekirse, kapatma kararı almak ve genel hukuk esasları dahilinde 
kanunî kovuşturmaya geçilmesini sağlamak. 

Radyoizotopların kultaılımalsı, ithali, ihracı, nakli lve sigorta yükümlülüğüne alit esasffları ve normflfao be
lirleyen tüzük ve yöneıtmelklerj, hazırlamak. 

d) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri1 ve yakııt çevirimli teslislerimin yer seçimi, inşaat, işletme ve çevre 
güvenliğiyle illgiii her türlü onay, izin ve lisansı vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak; izin veya lisan
sa uyulmayan hallerde işleltime yetkililerini sınırlamak: verilen izin, veya lisansı geçidi veya sürekli olarak iptal 
dtimek ve bu teslislerin kapaıtıflması içlin Başbakana teklifte bulunmak. 

Bu amaçlarla gerekli teknik mevzuat, tüzük ve yöneitrnelikleiii hazırlaimak. 

e) ıNükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuarlarından çıka» radyoaktif artukların güveni bîr şeksi* 
de işlenmesıi, taşınması geçidi veya sürekli depolaınması için gereken önlemleri almak veya aldırmak. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 132) 



— 14 — 

(Hükumetira Teklifi) 

f) Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, işbirliği yapmak, 
Nükleer alandaki yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzer 

kuruluşlar ile temaslar tesis ötmek ve işbirliği yapmak. 
Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve da

ğıtımını yapmak. 
g) Nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesinle yar

dım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliği yapmak, nükleer konulardaki yerli ve 
yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak, yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak, ya
bancı ülkelere öğrenci ve personelini göndermek, bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak, izle
mek. 

h) Atom enerjisi uygulamasıyla ilgili olup, gerekli görülen 'bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve 
dışından toplamak, yaymak, tanıtmak ve gerekli bilgileri (halka iletmek, nükleer konularda halkı aydınlatmak. 

ı) Atom enerjisi ile ilgili çalışmalarda gerektiğinde gizlilik tesis etmek, bu tür çalışmaları yürüten ku
ruluş ve laiboratuvarların uyacakları esasları saptamak ve bunları denetlemek. 

j) Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgli çalışmalar yapmak, gerekli düzenlemeleri öner
mek. 

k) Nükleer tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak ve uygula
mayı denetlemek. 

1) İlgili diğer konularda gerekli tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve denetlemek. 

Organ ve Kuruluşlar : 

MADDE 3. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu aşağıdaki organ ve kuruluşlardan meydana gelir. 
— Atom Enerjisi Komisyonu, 
— Yürütme Kurulu, 
— İhtisas Komiteleri, 
— Danışma Kurulu, 
— Bağlı Kuruluşlar. 

Atom Enerjisi Komisyonu : 

MADDE 4. — a) Kuruluşu : 

Atom Enerjisi Komisyonu bir Başkan, beş Başkan Yardımcısı, Millî Savunma, Dışişleri ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar bakanlıklarından seçilecek birer üye ile nükleer alanda öğretim ve araştırma yapan üç üniver
site öğretim üyesinden oluşur. 

Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcıları ve üyeler, konularında bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasından 
Başbakan tarafından seçilir. Seçilecek her üye için ilgili bakanlık ve üniversiteler Başbakana iki aday gös
terir. Seçim bu adaylar arasından yapılır. Başkan, Başkan Yardımcıları ve üyeler dört yıllık bir süre için ve 
ortak kararname ile atanır. Herhangi bir nedenle boşalan görev yeri için, görev süresini tamamlamak üzere 
yeniden seçim yapılır. 
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{Türkiye Atam Enerjisi Kurumu Kanun Tasarısı Geçici Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

f) Aitoim Enerj'iisi ile ÜgMi ulusal kuruım ve kuruluşlarla lişlkıi kurlmak; işbirliği yapımalk; nükleer alıaındlaıki 
yalbancı ve uluslararası kurum ve kuruluşlarım bilimsel çalışmalarina katimak ve benzer kuruluşlar ile 
temasları kürlmak ve işbirliği yapmak. 

Her türlü nükleer çalışmalar içtin yurt içinden veya 'dışımdan sağlanacak yalımların programlarını ve 
dağıtımını yapmak: 

g) Nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerekltiğiride bunların yetiştirilmesine yar
dım etolde ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yüksek öğrieltlitm kurumları ile işbirliği yapmak; nükleer konu-
Ifardlaik'Ü iç kaynaklı bursların dağntımınlda önerilerde bulunmfalk; yalbanoı kaynaklı bursların dağıltımmı yap
mak; yurlt içinde kurslar açmak ve açılmasınla yardımcı olllmaik; yabancı ülÖcelere öğrenci ve personel 
göndermek; bunların yapacakları öğrenim ve çalışmatajrı planlatmak ve izlemek. 

h) Atam Enerjisi uygulaması ile ilgili olup gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarım yunt içinden 
ve dışımdan toplaımalk, yaiymak ve tanıltimak; gerekli bilgileri haılfca İletmek; nükleer konularda halikı aydın
latmak. 

î) Atom Enerjisi ile ilgili çalışmalarda, gerektiğinde girzlilk tesis etmek; bu tür çalışnıallan yürtülten ku
ruluş ve l'alboıratuvaırîların uyacakları gizlilik esaslarını ısapltaimak ve bunları iligjli kuruiluşlarla işbirliği yapa-
ralk denetlemek. 

j) (Nükleer alanda ulusal ve uluslararsı hukukla ilgili çaılışmallar yapmak ve gerekli düzenlemeleri öner
mek, 

Ik) Nükleer tesislerin korunması ile ilgili esasları belMeyen tüzülk ve yönetmellikleri hazırlamak, uygula
mak, denetlemek ve diğer kuruluşları konu ile ilglif olarak hazırlayacakları yönetmelikler hakkında görüş 
bidktaıek. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı : 

MADDE 3. — Kurumun yönetimi, temsili ve ifâ amürDiğS Kurum Babanına aittir. 
Türlbiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, konusunda bilgi ve ihtisas salhibi kişiler arasından, dört yıl süre 

ile Başbakan tarafından! seçilir ve ortak kararname ile atanır. 
Yokluğumda, Daire Başkanlarımdan birimi yerline vekil bDKaikır. 

Organ ve Kuruluşlar : 

MADDE 4. — Türkfilye Atom Enerjisi Kurumu, aşağıdaki organ ve ku/ruluşllarfdan meydana gelir: 
— Atolm Enerjisi Komisyonu, 
— Danışma Kurulu, 
— Yürütme Kurulu, 
— İMisas Daireleri, 
— IBağlı Kuruluşlar. 

Atom Enerjisi Komisyonu : 

MADDE 5. — ,a. Kuruluşu : 

Atom Enerjisi Komisyonu, Atom Enerjisi Kurumu 'Başkanının başkanlığı atımda, Millî Savunma, Dış
işleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tainm ve Orman Sağlrfk ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından seçilecek 
birer üye ile nükleer alanda öğreitim ve arastama yapan, değişik yükseköğretim kurumHainından seçilecek 
üç öğrettim üyesinden,' oluşur. 

iBasbaJkan, gerekli gördüğü hallerde komSisyona katılır ve başkanlık eder. 
Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri, ilgili bakanlıklar ve yükseköğretim kuıuimlarmın her üye için gös/te-

recdkleırlj ikli aday arasından seçilerek dörit yıllık bir süre için otrltak kartarname ile altanırlar. 
Süresi biten üyelerlle herhangi bir sebeple komisyondan ayrılanların yerine aynı usullerle yenliden seçim 

ve atama yapılır. Süreleri, sona eren üyelerin komisyona yeniden atanması mümkündür. Herhangi bir ne-
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(Hükümetin Teklifi) 

b) Görevleri : 

(1) Türikiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma ilkelerini,; programlarını saptamalk, bütçe taslağını onay
lamak ve Başbakana sunmak. 

(2) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile ve nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını, tüzülk ve yönetmelikleri 
hazırlatmak, onaylamak.ı 

(3) Yürütme Kurulunun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve yılık çalışma programını hazırlayıp 
Başbakana sunmak. 

(4) Kurumun organizasyonunu ve kadrolarını karara bağlamak ve Başbakanın onayına sunmak, 
tır. 

c) Çalışma Şekli : 
Başkan ve Başkan Yardımcıları tam günlü olarak çalışırlar, 
Atom Enerjisi Komisyonu yılda en az üç kere toplanır. iBu toplantılarda gerekli gördüğü takdirde Başba

kan veya ilgili Devlet Bakanı Komisyona Başkanlık eder, 
Komisyon oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu iki oy sayılır. 
Komisyonun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

TAEK Başkanı : 

MADDE 5. — Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı aynı zamanda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Baş
kanıdır. Kurumu temsil eder, ita amiridir ve Kurumun yönötiminden sorumludur. Başkan, ydtikilerini Başkan 
Yardımcılarına veya bağlı kuruluş müdürlerine devredebilir. 

Başkan, Yardımcıları arasında görev bölümü yapar. 

Yürütme Kurulu : 

MADDE 6. — Yürütme Kurulu, Türkiye Atom E nerjisi Kurumu Başkanı ile Başkan Yardımcılarından 
meydana gelir. Kurumun yürütme onganıdır. 

Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, Kurumun bu Kanunda belirtilen gö
revlerinin yerine getirilmesi için gerekli her türlü kararı alır ve yürütür. 

Karar yetersayısı dörttür. Oy eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 
Yürütme Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 
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demle üyeliğin normal bir süreden önce sona ermesi halinde, eslki üyenin kafllan sünesini tamamlamak üzere 
yeniden aynı usulle bir atlama yaıpılur. 

(b) Görevleıü : 
(1) Türkliıye AJtiom Enerjik Kurumunun çalışma ilkelerini, programlarını salpltamak; proğnaim bütçe tas

lağını onaylamak ve Başbakan'a sunmak, 
<2) Türkliıye Atom Enerjisi Kurumu ve nükleer alanla ilgili kanun tasarlılarını1, tüzük ve yöndtmelikle-

ni hazıdatoak ve onlalylamak. 
(3) Yürütme kurulunun çalışmalarını izlemek, değerîendlinmek, yıllık çalışma programını ve raporunu 

Hazırlayıp Başbakanla sunmak. 
(4) Kurumun gelilşen ih'tüyaçları karşısında1 orga n/izasyon ve kadrolJarını gözden geçirip geırekl düzen

lemeleri Baişlbakanıın onaiyma sunmak. 
c) Çalışma Şekli : 
Atom Enerjisi Komüsiyonu, Başbakan veya Türkiye Atolm Enerjisi Kurumu Başkanının başkaniıığı al

tında yıllda en ajz alttı kere toplanır. Atom Enerjisü Komisyonunun sekreterlik işleri' Kurum Başkanlığınca 
düzenledir^ 

Komisyonun çalışma esasları bir yönetmelikle beJlirMr. 

Dantpna Kurulu : 

'MADDE 6. — Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışsan ünirvertsiltıe öğretim üyeleri ile öteki ilgili kurum 
ve kuruluışlarıdlalkli uzmanlar arasındam sayası, nitelikleri Atom Enerjisi Komisyonu tarafından beİrlenen üye
lerden oluşur. Altom Enerjili Komisyonuna bağlı olan Danışma Kurulu üyeleri, bu komisyon tarafından 
dört yıl süre ile ve Başbakanlık onayı ile görevlendirilirler. 

Danışmia Kurulu, Atom Enerjili Komisyonu tarafından hatVaJe edilen konuları inceleyip sonuç ve öne* 
rüflerflni Atom Enerjisi Kondisyonuna bildirir. 

Danışma Kurulu üyelerinin; çatışma şekli, Atom Enerjisi Komüsiyonu tarafından hazırlanacak bir yö-
ndtimelkie beMriienliır. 

Yürütme Kurulu : 

MADDE 7. — Yürütme Kuirulu, Türkiye Atom Enerjfosti Kurumu Başkanı ile beş daire başkanından 
meydana gelir ve Kurumun yürütme organıdır. 

Dalire başkanları, konularında bilgi ive ihtisas sahibi kişiler arasından usulüne uygun olarak atanırlar. 
Yürütme Kurulu, Atom Enerjisi Komıiısyonu tara fundan belirlenen i'lke ve programlar çerçevesinde, bu 

kanunda belirtilen gönevîeri ve işleri yapmakla yükümlüdür., 
Yürütme Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 
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İhtisas Komiteleri : 

ıMADDE 7. — a) Nükleer Güvenlik Komitesi : 

Madde 2'de belirtilen görevlerden nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine getirmek üzere bir Nükleer 
Güvenlik Komitesi! kurulur. ıBu Komite, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından dört yıl için nükleer güvenlik 
konusunda çalışan uzmanlar arasından seçilen altı üyeden oluşur. Nükleer güç ve güvenlik konusundan so
rumlu Başkan Yardımcısı bu "Komitenin talbiî Başkanıdır, 

Her türlü lisans sorunlarını inceleyerek: görüş hazırLmak ve sonuçlarını Yürütme Kurulunun onayına sun
makla görevli olan bu Komitenin çalışma şekli ve lisans işlemleri tüzük ve yönetmeliMerle düzenlenir. 

b) Araştırma - Gölişjtiırme ve Koordinasyon Komitesi : 
Madde 2'de belirtilen görevlerden araştırma - geliştirme 'ile ilgili olanları planlamak, çalışmaları koordine 

etmek amacıyla Araştırma - Geliştirme ve Koordinasyon Kom'itesi kurulur. 
Bu Komite Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma - geliştirme kuruluşları müdürlerinden olu

şur. Araştırma - geliştirme çalışmalarımdan sorumlu Başkan Yardımcısı bu Komitenin talbiî Başkanıdır. 
c) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Komitesi : 
Madde 2'de belirtilen görevlerden radyasyon sağlığı ve güvenliği ile ilgili olanlar hakkında görüş hazır

lamak üzere konuyla ilgili uzmanlardan Atom Enerjisi Komisyoınu tarafından dört yıll için seçilecek 6 kişi
den oluşan, Radyasyon Sağlığı ve Güvenlik Komitesi kurulur, 

Radyasyon sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlu Başkan Yardımcısı 'bu Komitenin talbiî Başkanıdır. 
ç) Madde 2'de belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Yürütme Kurulunun teklifi ve Atom 

Enerjisi Komisyonunun kararı ile geçici veya sürekli yeni Komiteler kuırulalbilir. 

Nükleer Teknoloji, Eğitim, Plan \- Program ve Uluslararası İlişkiler İhtisas Daireleri : 

MADDE 8. — Madde 2'de belirtilen, nükleer teknoloji ve (bu teknolojinin gerektirdiği işleri yürütmek, 
nükleer alanda personel yetiştirmek, plan ve programlar hazırlamak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla te
mas ve iş/birliğini sağl'ama'k görevleri ile yükümlü ihtisas Daireleri kurulur. ıBaşkan Yardımcılarından biri 
bu dairelerin yönetiminde görevlendirilir, 

İdarî İsler : 

ıMADDE 9. — Bir diğer Başkan Yardımcısı da Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun idarî işlerini yürüt
mekle görevlendirilir. 

Danışma Kurulu : 

MADDE 10. — Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ile diğer ilgili kuruluşlardaki 
uzmanlar arasından iki yıllık bir süre için seçilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı, nitelik
leri, seçimi ve çalışma şekli bir yönetmelikle düzenlenir. Ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Baş
kan Yardımcıları ve Atom Enerjisi Komisyonu Üyeleri ile -bağlı kuruluşların müdürleri de toplantıya ka
tılırlar. 

Kurul, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından yılda en az bir kere toplantıya çağrılır. Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu Başkamı toplantıya başkanlık eder. 

Danışma Kurulu, nükleer alandaki çalışmaları ve gelişmeleri görüşür; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
na görüş ve öneriler hazırlar. 
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İhtisas Daireleri': 

MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere; TüıMye Altiam Enerjlilsi Kurumu Başkanına 
bağlı olarak (5) aıd'elt ifoüisas dairesi kurulur. Bu daireler : 

a) Nükleer Güvenlik Dairesi : 
Bu kanunun 2 nci maddestilnde belirtilen görevlerden, nükleer güvenlikle İgilÜ olanllan yerline geî'nimek 

üzere bir Nükleer Güvenlik Daliresli kurudur. Nükleer tesislerde yer seçirrir, inşaat, sistem mühendiisliği, hiz
mete allm'a, işletime, fizilklsel korunma konuları ile radyasyondan korunma, nükleer mjadde güvenlliği ve 
denetimli, çevre güvenliği gilbi konular bu dairenin görevleri orasında yer alır. 

Ib) Radyasyon Sağlık ve Güvenliği Dairesi., 
Bu kanunun 2 nci m&ldidaslinde bdüıtâften görevlerden bir taamım teşkili eden lisansJiam'a, radiyaısyondan 

koruınlma mevzuat ve nortmliarıniın tespiti, radyoaktif maddelerin tasama ve depolanması ve radyasyon Çıka
ran cihaz ve sMömlleriin denetiimi gibi konular, bu dairenin görevlıerü arasındadır. 

c) Araştırma - GelişMnme - Koordinasyon Dairesi : 

'Bu kanunun 2 nci maddesinde yer alan görevlerden nükleer enerji ile ilgili etüd, proje, nükleer teknik 
uygulama, radyoizotop üretimi, uluslararası itöşMlar, eğilDJm, ytaiym, halllklla ilişkiler, tercüme hizmetleri gibi 
konular bu dairenin; görevleri arasındadır. 

ç) Teknnolioji Dairesi : 
Bu kanunun 2 nci madldesliblde belirtiten hizmetlerden, nükleer yialkrtt çevrini ve nükleer hiammadldeler 

ile güç üretimine yönelik oteayan reaktör araıştıntma, kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel ilişkiler 
gibi konular, bu dairenin görevleri arasındadır. 

d) lîıdarî ve Malî İşler Dairesi : 
Bu kanunda belirtilen personel, özlük işleri, genel hizmetler, arşiv ve haberleşme konuları ile inşaat, do

natım, plan - program, bütçeye komptrölörlük »hizmetleri gibi konular, bu dairenin görevleri arasındadır. 
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Bağlı Kuruluşlar : 

MADDE 11. — Nükleer alandaki temel ve uygulamalı arattırmaları yaptırmak üzere, TABK'e bağlı 
Araştırma ve Eğitim Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, Enstitüler, Tesisler, Lalboratuvarlar, De
neme Merkezîleri ve pilot tesisler kurulabilir. Bağlı kuruluşların çalışma şekli yönetmeliklerle düzenlenir. 

Çevre Sağlığı : 

MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ikinci maddede sıralanan görevlerini yerine getirirken, 
insan ve çevre sağlığının radyasyondan korunması için alacağı veya aldıracağı tüm önlemler özel ve tüzelki
şileri bağlar. Çevre sağlığını ve güvenliğini etkileyen durumlarda kamu kuruluşları ve güvenlik kuvvetleri 
Tür'kiye Atom Enerjisi Kurumunun bu önlemlere ilişkin karaırlarının yerine getirilmesine yardımcı olmakla 
sorumlu tutulurlar. 

Nükleer Tesislerin Korunması : 

MADDE 13. — Nükleer tesislerin fiziksel korunmasında 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanır, 

Personel Statüsü : 

MADDE 14. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda hizmetler memur ve sözleşmeli personel eliyle yürü
tülür. Başkan, Başkan Yardımcıları ile Atom Enerjisi Komisyonunca belirlenerek Başbakan tarafından onay
lanacak diğer görev ve hizmetlerde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personelin nitelikleri, sözleşme esasları, süreleri, ücret, sosyal hak ve yardım
ları ile benzeri konular, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun teklifi üzerine Başbakanın onayı ile belirlenir. 

Kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin TC Emekli Sandığı, ya da SSK ile ilişkisi çalışanın iste
ğine bağlıdır. 

Kurumda çalışan personelin atanmaları, çalışma koşulları, yükümlülük ve sorumlulukları, hakları, disiplin 
ve öteki özlük işleri bir yönetmelik ile düzenlenir. 

Başka Kuruluş Mensuplarının Gör evlendir ilebilme si: 

MADDE 15. — 160 sayilı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamındaki kurum ve kuruluşlar personeli Türki
ye Atom Enerjisi Kurumu kadrolarında maaşlı veya maaşsız izinli, tam gün veya yarı zamanlı sözleşmeli 
olarak çalıştırılabilirler. Bu personelin memuriyetleri ile buna ait her türlü halk ve yükümlülükleri devam eder. 
îzinli oldukları süre terfi ve emekliliklerinde fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi, bunlardan izinli olduk
ları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu kişilerin çalış
ma süreleri ve ücretleri 14 ncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Yürütme Kurulunca saptanır.. 

Yurt dışımda veya yurt içinde çalışan nitelikli yerli ve yalbancı elemanılardan Türkiye Atom Enerjisi Kuru
munda süreli olarak yararlanmak üzere; istisnaî olarak kulilanıılmak ve sayıları Kurum kadro sayısının yüzde 
beşini geçmemek koşuluyla süreli sözleşmeli personel çalıştırılalbilir. 

Bu elemanlarım çalışma süreleri ve ücretleri 14 ncü madde hükümlerine göre Yürütme Kurulunca sapta
nır, 
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Bağlı Kuruluşlar : 

MADDE 9. — Nükleer alandaki temel ve uygulamak aıraşturmaJan yaptırtmak üzere Türkiye Atom 
Enerjisîi Kurumuna bağlı araştırma ve eğMim merkezleri, enlsıtMleffi, labortaıtuvadaır, deneme merikezleırfr ve 
picKt tesliisler kurulabiir. Bağlı kuruluşların çalvştma şeMeri yönetmeliklerle düzenlenir. 

Çevre Sağlığı : 

Maıdde 10. — Türkliye Altom Enerjisi Kurumu ikindi maddede sııraılanan görevleri yenine getirirken insan 
sağlığımın ve çevremin radyasyondan körunımlası için en kısa yofljdan gereken önlemleirti alır. 

Nükleer Tesislerin Korunması i: 

(MADDE llî. — Taşanının ohüçüncü maddesi onbirinci maıdde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edillmişftiiır. 

Personel Statüsü : 

MADDE 12. — TürMye Atom Enerjisi Kuırumunda hizmetler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hü-
küımleri uyarınca yürütülür. Kurumun kadroları bu kanuna bağlı (1) salyılı cetvelde gösteriillmişitlir. Bu 
cetvelde göslterilen kadrolardan Kurum Baştanı, Daire Başkana, Grup Başkanı, Merkez Müdürü ve Merkez 
Müdür Yardımcıları ile Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenecek Bölüm Başkanı, Başuzman ve 
Uzman unvanlı kadrolarda, Başbakanın onayı ile, kadro karşılık gösterilmek şarttı ile sözleşmeli personel çalış
tırılabilir. 

Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılan personel TC Emekli Sandığınla bağlıldır. 

Kurutma atanacak personel de, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, arlanacak genel şartlar 
dışında öğreriilm niilte'liği, yabancı dil, teorülbe, çalışma şjarttıliarı ve diğer ilkeler ile yarışma ve yelterüilk sınavı 
esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir, 

TAEK'da Başka Kuruluş Personelinin Görevlendirilmesi : 

MADDE 13. — Ü3.12.1960 TaTih ve 1-60 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapSaimırııdatoi kurum ve kuruluş
lar personel, kurumlarınca rriaiaşsız izinli olaralk (Üniversite öğretim eleman'Iaını harfe) Türkiye Altom Ener
jisi Kurumu kadrolarında sözleşme! olarak çalışitıırıla bilirler. Bu kimselerin memuriyetleri ile burna alît her-
türlü halk ve sorumlulukları saklı kalır, izinli oldukları süre terfii ve emekliliklerimde, kesenekleri kendiler! 
ve İdarşüılkları ve TAEK'ca ödenmesi kaydı ile fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi bunlardan izinli okluk
ları sırada terfi hakkım kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kataDalkisızın terfi dttfirilrler. Maaşlarını 
kendi kurulluşlarınldan almak sureDiyle süreli olarak görevlendirilecek ün'iverslilJe elemanlarına ödenecek ücret
ler ile Altom Enerjisi Kom&iyonu ve Darlaşma Kurulu da dışardan kaltiDaoak üyelere, toplantı günü başınla öde
necek huzur ücreti Atom Enerjisîi Komlisıyonunun teklifi ve Barbakanın onayı ile belirlenir. 

Kurumca yapılan görelvflbndliırtilmelerde 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerli uygulanır. 
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Tazminat : 

MADDE 16. — Maaşını kendi kuruluşundan almak suretiyle süreli olarak görevlendirilecek üniversite 
öğretim üyelerine verilecek sorumluluk tazminatı Yürütme Kurulunun teklifi ve Başbakanını onayı ile, Atom 
Enerjisi Komisyonu ile İhtisas Komiteleri üyelerine toplantı başına verilecek -tazminat, Atom Enerjisi Ko
misyonunun teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenir. 

Toplantı mahalli dışından gelerek toplantılara katılacak olan Atotm Enerjisi Komisyonu, Danışma Kurulu 
ve İhtisas Komiteleri üyelerine, gerçek masraflarının beyanı esasına göre harcırah verilir. Bu harcırahın ve
rilmesi esasları bir yönetmelikle belirlenir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri : 

MADDE 17. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun gelirleri : , 
a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konulup Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna ödenecek olan ödeneklerden, 
b) İkinci maddede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında yönetmeliğe göre alınacak ücretlerden, 
c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun mevduatının getireceği faiz gelirlerinden, 
ç) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak ve Kurumca kabul 'edilecek her türlü iç ve dış yardımlar 

ile bağış ve vasiyetlerden, 
d) Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerinden, 

meydana gelir. Bu gelirden ıhesap yılı sonuna kadar harcanmayan paralar Türküye Atom Enerjisi Kurumunun 
ertesi yıl gelir hesabına aktarılır. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun yapacağı harcamalarda uyulacak esaslar bir yöndttmdlilkle belirlenir. 
Bu maddelerle elde edilen gelinle /in harcanması Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ilkeleri çerçevesinde Yü

rütme Kurulu Başkanının yetkisindedir. Bu gelirlerin harcanmasında.Türikiye Atom Enerjisi Kurumu 1050 sayılı 
Kanun ile Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir. 

Muafiyetler : 

MADDE 18. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak : 
a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmaları için gerekli her türlü eşya ve taşıt araçları; Türkiye'ye 

ithalinde her türlü ithalat sınırlamalarının dışında bırakıldığı gibi, giriş gümrük vergisi ile özel idare ve be
lediyelere ait her türlü resim, harç ve zamlarda, belediye hissesinden, sundurma ve antrepo ücretleriyle rıh
tım resminden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları ve Limanları İşletme Gendi Müdürlüğünce alınan rıhtım 
ücretlerinden ve ithal sırasında alınan damga resmî de dahil olmak üzere diğer her türlü vergi, resim, harç ve 
ücretlerden, 

Nükleer çalışmalarla ilgili olarak kurulan tesislerin inşaat ve işletmesinde kullanılacak elektrik ve havagazı 
istihsal vergisinden ve belediye vergisinden, 

ıBu tesislerde kullanılacak motor, kazan ve inbiikler belediye resminden, 

Bu tesislerde kullanılacak akaryakıtlar Hazine hissesinden, 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yapılacak ihaleler, ilanlar, personeli ile yapılan hizmet sözleşmeleri ve 
diğer evrak ve vesikalar Devlet ve belediyelere ait her türlü resim ve harçlardan muaftır. 

to) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak her türlü bağışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. Gelir veya kurumlar vergisine bağlı mükellefler tarafından Kuruma makbuz karşılığında 
yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden indirilir. 

c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu görev ve sorumlululklarraı yerine getirmek üzere yapacağı çalışmalar
da 6245 sayılı Kanuna tabi değildir. 
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Türkiye Atom Enerjisr Kurumunun Gelirleri : 

MAIDDE 14. — Türküye Altom. Enerjisi Kurumunun geflürlerli : 
a) (Her yıll Başbakanılılk bütçesine konulup TürMye Atom Enerjisi Ku<ru!muna ödeneceik olan ödenekler

den, 
b) 2 inci maddede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında yönettmelliığe göre aillınacalk ücretlerden, 
c) Türlkiye Atom Enerjisi Kurumuna yaıpılaealk ve Kurulmca kabul edilecek her türlü iç ve dış yardımlar 

ite bağış ve vaıstilyötUerdıen, 
ç) (Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerinden meydanla gelir. Bu gelirlerden!, hesap yiı sonuna 

katiar harcammıalyan paralar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun ertesi yılti gelir hesabına aktarılırı 

Muafiyetler : 

MAÖDE 15. — Türkiye Alfloımı Enerjisi KunUrmu (görevlerinin yerinle getirilmesiyle ilgili olarak; 
a) Türlkiye Atom Enerjisi1 Kuıruımunun çalışmaları için gerelfcli olan Ve TüırMyelde yapılamayan her tür

lü eşya ve özel tertibat ihtiva eden tasılt araçları flbinek dllamlolhiılilter hariç), boyannamesli bu Kurulmica veril
mek' sarayla her ıt'ürlü gülmrülk vergi ve resilmılıeıji ODamga Rdamî Dalhl) ile özeü idare ve belediyelere a'ilfc her 
ıtlürlllü reısülm, harç ve zamlliardan, bedeldlye hilsselerii'nlden, suınidurımıa ve arıltoepo ülcrieitllerilyıle rılhjtıım resminden 
vıe TC Demtirlylollllan ve Ltaadları İJşildtimle Gn. M'd. îüğüınoe alınan rdhltalm üordieriıniden;1 

Nükleer çalışmalarla ilgili olarak kurulan tesislerin iıuşaıajt ve jjşlidâmelsin'cLe kulllanaflaıoalk eldkltıri'k, havaga
zı isltıilrilsıa'l verlgülsinden; bu flösMıeride fcülıîaniacak motor, kazan ve imlbilklier baleidiye vergi, res'iım v« harç-
lann)daın;ı 

Bu tâsMende kullantiHacalk akaryalkitlar hazüne hiıssesinldeıri.;ı 
TüMküye Altoım Enerjisi Kurumunıca yapılacalk ihaleler, ilanlar, rJarsıonel ile yapılacak hizmclt slözfleşmıe-

leri ve öteki evrak ve belgeler, Devlet ve belediyelere ait her türlü vergi, resflm, ve harçlardan muaftır. 

b) Türlkiye Altom Enerjisıi Kurumun yaprliacak heır türilü 'bağuşHar, vaısıiyatikır ve yardumıîaır, vergli, resim 
ve harçlardan muaftır. Gelir veya Kurumlar Vergisine Italbi mıülkeleıfter tarafından, Kuruma malkîbuz kıarşı-
hğınlda yapıdan para bağışlam, yitHiflc buüdirilm iflıe biıMirileoelk gdlirierlden dlüşüiüir. 
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Satın Alma ve İhale : 

MADDE 19. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmaları ve Atom Enerjisi Programının uygulanma
sıyla ilgili olarak yurt 'içi ve yurt dışından yapılacak her 'türlü satın almalar, ihaleler, avans ve krediler ile 
inşaat işleri 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve îhate Kanunu ile 1050 sayılı Muhasdbe-i Umumiye Kanunu hü
kümlerine ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi olmadığı gibi Kurum bu Kanun ile kendisine verilen görevlerine 
yerine getirmek için gelecek yıllara geçici her türlü sözleşmeyi, hazırlayacağı yönetmelik esasları dahilinde yap
maya ve yürütmeye yetkilidir. 

Denetleme : 

'MADDE 20. — a) Kurum idarî, malî konularda Yüksek Denötleme Kurulunun denetimi altındadır. 
Başibakan, Kurumla ilgili olarak ıbelli bir hususun incelenmesini Yüksek Denememe Kurulundan isteyebilir. 
Yüksek Denötleme kurulunun yıllık ve ara raporlarında Kurumun idarî, malî işlemleri ile ilgili olarak bazı 
konuların denetlenmesi istendiği takdirde Başbakanın onayıyla Maliye Müfettişlerince gerekli incelemeler 
yapılır. 

Başbakanlık gerektiğiride rapor sonuçlarını yargı organlarına intikal ettirir, 
ib) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun hesap yılı malî yıldır. Komisyon, her ıhesap yılından en az beş 

ay önce, gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden 
verilmesi gereken ödeneği Başbakanlığa bildirir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve bunu Başbakana sunar. 

MADDE 21. — Bu Kanunda yazılı görev ve yetkilerin kullanılması için gerekli tüzük ve yönetmelikler bir 
yıl içinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tamamlanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 22. — 6821, 7190, 7256, 234 sayılı kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
yürüdükten kaldırılmıştır. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TAEK'da sözleşme ile çalışmakta olan per
sonelin intibakına esas olacak kadrolar 657 sayılı Kanun ve Bütçe Kanunu hükümleri' gereğince bir ay için
de sağlanır. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Çalışmakta olan sözleşmeli personelin almakta oldukları ücretten aşağı olmamak 
kaydıyla kadro karşılığı sözleşme ücretleri 14 ncü maddeki esaslar çerçevesinde saptanır. Ayrıca bunlardan TC 
Emekli Sandığı ile ilişki kurmak isteyenlerin kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre 
belirlenir, 
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(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanun Tasarısı Geçici Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(MAIDDE 16. — Taisannıın anıdoöcuzuncu maddesi onaCItınicı madde olarak KofmıiisfyfonumuzCa aynen ka-
huî edülmiştir., 

Denetleme : 

•MAIDDE 17, — Türküye Altom Enerjisi Kurumunun hesapları, Başbakaınilılkça iki yıl için aitanacaöc üç 
dendtfflçiiden meydan/a; gelen Denetleme Kurulu Tarafından denetlenir, 

Deneticiler, yükıse'klöğrenim görmüş ve Devlet Muhasebesi ile sınaî ve ticarî kurumlar muhasebesini bilen 
ve bu kanunun kendilerine yüklediği görevleri hakkıyla başarmaya yeterli 'kimseler arasından seçilirler. 

Denetüciere verilecek ücrtet, her yıl Başbakanlıkça belkıtiMr. 
Deneticiler,- Kurumun gelir ve giderlerimi ilgilendiren işlemleri inceler ve bunlarım, ortaya konmuş esas

lara uyup uymadığını denetler. Deneticiler, her yıl1 sonunda bir rapor düzenleyip bir örneğimi Başbakana 
ve bir örneğini de Türkiye Altona Enerjisi Komisyonuna verffirlbrt, 

Atom Enerjisi Komisyonu her yıll bir faaliyet raporu hazırlar ve bunu Başbakana sunar. 
Denjeltleme Kurulu raporu ile Atom Enerj'isi Komisyonu raporu ve yıllık bilanço Başbakanlık tarafından 

dördü Yüksek DendtDeme Kurulunca, ik'isi Sayışjtayca ve biri Mafye Bakanlığınca seçilecek yedi kişilük bir 
kurula verilir. Bu kurulca hesapların ve bilançonun onaylanması, Atom Enerjisi Kamisiyonu ve Kurum 
Başkanının akllanjmalsı sayılır. 

Bütçe : 

MADDE 18. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun hesap yılı malî yıldır. Kurum, her hesap yılından en 
az beş ay önce, gelecek yü içinde yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere, Genel 
Bütçeden verilmesi gereken ödenek tutarını Başbakana sunar. 

MADDE 19. — Tasarının yirmibirinci maddesi ondökuzuncu madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

iMADDE 20. — Tasarınım yirmiikinci maddesi yirminci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda sözleşme 
ile çalışmakta olan personelin intibakına esas olacak kadrolar 657 sayılı Kanun ve Bütçe Kanunu hüküm
leri gereğince 1 . 3 . 1982 tarihinden geçerli olmak üzere bir ay içinde sağlanır. 

GEÇtOl MADDE 2. — Çalışmakta olan sözleşmelinin almakta oldukları ücretten aşağı olmamak 
kaydıyla kadro karşılığı sözleşme ücretleri 12 nci maddedeki esaslar çerçevesinde saptanır. Ayrıca bunlardan 
T. C. Emekli Sandığı ile ilişki kurmak isteyenlerin kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hü
kümlerine göre belirlenir. 
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GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Atom Enerjisi Komisyonunda çalışmakta 
olan bütün personelin almakta oldukları ücretler, geçici 2 nci madde uygulanmaya başlanıncaya kadar aynen 
ödenir, 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 6821 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Komisyonuna ait her türlü 
hak ve yükümlülükler ile taşınır ve taşınmaz her türiü mallar, para ve para hükmündeki değerler ve alacaklar 
her türlü vergi ve resimlerden muaf olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna devredilmiş sayılır. 

Yürürlük : 

MADDE 23, — Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20 . 8 . 1981 
Başbakan 
B. Ulum 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd< 

Z, Bay kara 

Devlet iBakanı 
Prof* Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K, Cantürk 

Tanm ve Orman Bakanı 
Prof, Dr, S. Özbek 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T« özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr* T„ Esener 

Turtam ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakanı 
1* Evlryaoğlu Dr* $., Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Devlet »Bakanı 
Prof, Dr, t. Öztrak 

Mıillî Savunma Bakam 
Ü. i/., Bayüîken 

Millî Eğitim Bakanı 
H.i Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturdp 

Sanayii ve Teknoloji Bakanı 
Şı Kocatopçu 

Köy işleri ve Koöp. Bak. 
M, R, Güney 

Kültür Bakam 
C, Baban 

Devlet Bakanı 
Af « Özgüneş 

içişleri Bakanı 
5.) Çetine* 

Bayındırlık Bakanı 
Dr., T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV, özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Vri Özgül 
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(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanun Tasarısı Geçici Komisyonunun Kabul Ettüği Metin) 

GEÇÎCl MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü maddesi Komlisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tajübirtde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 22. — Tasarınm yirmidördüncü maddesi yirmiikincd madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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GECÎCÎ KOMİSYONUN KİABUL ETTİĞİ METNE (BAĞLI CETVEL 

I SAYILI CETVEL 

ı Unvan Sınıf Adet Ek Gösterge 

1. Derece 
Balkan 
Daire (Balkanı 
1 nci Hukuk Mücaviri 
Merkez Müdürü 
Başuzman 
Başuzman 
Uzman 
Uzrnan 

Toplam 

2. Derecö 
Grulp Başkam 
Merkez Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 
Uzman 
Uzman 
Uzmart 
Sivil Salvunma Uzmanı 
Dokor 
Avulka 

Toplam 

3. Derece 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzman1 

Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Avukat 

4. Derece 
Uzrnan 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hemşire 

Toplam : 

G. 1. H. 
G. 1. H. 
G. I. H, 
G. î. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S, 
S. H. S. 

1 
5 
r 
3 
7 
1 

12 
3 

33 

G. İ. H. 
G. 1. H. 
T. H. S. 
G. İ. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
G. î. H. 
S. H. S. 
NvM.S. 

9 
8 

16 
2 

30! 
5 
2 
2 
1' 

15 

66 

1 

G. 1 H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
S. H. S. 
S, H. S. 

Toplam : 
- 4 Toplam : 

Danışma, Meclisi ı(S, Sayısı : 

2 
43 
8 
4 
1 
2 

60 
234 

132) 

500 
300 
300 
300 

200 
200 

100, 

200 

G. 1. H* 
T, H. S. 
G. î. H< 
T. H. S. 
S, H. S. 
T. H. S. 
Av.H.S. 

12 
3 
2 

37 
6 
5 
r 

50 
— 
50 
— 
— 
— 
— 



II SAYILI CETVEL 
D E R E C E L E R 

Unvan Sınıf 5 6 7 8 9 10 11' 12 13 14 15 Toplam 

Şef G.Î.H 10 5 — — — — — — — — — 15 
Sayman » î II — — — — — _ — _ _ — 2 
Memur » 4 6 1 ıl5 10 10 10 15 10 — — 85 
Mütercim » 1 1 2 2 1 1 — — — — — 8 
Veznedar » — ^ 1 — — — — — — — — 2 
Daktilo * 4 3 2 2 2 3 2 5 — — — 23 
Sekreter » 2 2 1 1 ( 1 — — — — — — 7 
Kütüphane Memuru » — 2 4 2 — — — — — — , — 8 
özel Kalem Şefi » — 3 — — — — — — — — — 2 
Muhasebeci » — — 3 5 — — — — — — — 8 
Şdför » - - 4 1 1 İ 2 3 3 3 3 — 20 
Ayniyat Saymanı » — 2 6 4 — — — — — — — 12 
iiefaîyeci » — — 3 10 10 — — — — — — 23 
Arşiv Memuru » — 2 3 3 3 — — — — — — Tl 
Depo Memuru » — — — — 6 — — — — — — 6 

Sınıf Toplamı : 22 27 34 45 34 16 15 23 13 3f — 232 
Uzman T.H.S. 35 25 15 15 — — — — — — — 90 
Teknisyen » 5 5 5 ,10 10 10 10 10 — — — 65 
Laborant » — 1 2 3 4 5 5 5 5 5 — 35 
Teldks Operatförü « — 3 — — — — — — — — — 3 
Delgi OperalCörü ,» — 2 3 3 ^ - — — — — — — 8 
Saınıtral Operaltörti » — 4 — — — — — — — — — 4 
Sistem AnaiMslti » — 2 — — — — — — — — — 2 
'Programcı » — 3 — — — — — — — — — 3 
Garaj Amiri » — — 3 — — — — — — — — 3 

Sınıf Toplamı : 40 45 28 31 14 15 15 15 5 5 — 213 
Daire Tabibi S.H.S. — 4 — — — ~ — — — — — 4 
Sağlık Memuru ı»> — 1> 1 1 H 3 — — — — — 7 
Hemşire » — 1 2 3 — — — — — — —• 6 

Sınıf Toplamı : — 6 3 4 1 3 — — — — — 17 

Hukuk Müşaviri Av.H.S. — 2 2 — — — — — — — — 4 

Sınif Toplamı : _ 2 2 — — — — — — — — 4 
Bekçi iBaşı Y.H.S. — — 3 — — — — — — — — 3 
Bekçi » — — 5 7 7 8 7 7 7 — — 48 
Odacı » —' — 5 5 5 5 6 6 7 10 — 49 
Ahçı ve Yrd. » — — 1 1 1 1 İl — — — — . 5 

Bahçıvan » — — l1 2 2 2 2 — — — — 9 
Kaloriferci » — — İ l l i 1 1 1 1 — — 7 

Sınıf Toplamı : — — H6 16 16 17 17 14 15 10 — 121 

(5 - 15) Genel Toplam : 62 80 83 96 65 51 47 52 33 18 — 5«7 
(1 - 15 Genel Toplam : 82İ 

• • Mm^ ı ı 
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