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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda: 
1. — İngiltere Dışişleri Bakanının davetine icabet 

etmek üzere, 27 - 31 Temmuz 19$3 tarihleri arasında 
İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı 'titer TÜRK-
MEN'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk (BAY-
ÜLKEN'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

2. — Devlet İhale Kanunu Tasarısının maddele
ri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddeleri 
ve tümü kabul edildi. 

3. — 19.2.1957 Tarihli ve 50U6 Sayılı Milletlerara
sı Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasının Sermaye Artırımına Katılmak İçin Hü
kümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2 
nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının öncelikle görüşülmesi onaylanarak, madde
leri ve tümü kabul edildi. 

4. — Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi
nin görüşülmesi, Hükümet Temsilcisinin; , 

5. — Kamu Konutları Kanun Tasarısının görü
şülmesi, ilgili Komisyon ve Hükümet Temsilcile
rinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniy
le bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
ertelendi. 

3 Ağustos 1983 Çarşamba günü saat 14.00*te top
lanmak üzere Birleşime saat 17.40'ta son verildi. 

Turhan GÜVEN 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip üye 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasa

rısı ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) !(S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

2. Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.18.1983) 

3. Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 1(1/671) 
(S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 2J8.1983). 

4. Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu ıRaporu. (1/706) l(S. Sayısı : 523) 
l(Dağıtma tarihi ; 2.8.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : AU Nejat AIPAT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 139 uncu Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ffl. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi 
ve Anayasa; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(2/119) (S. Sayısı: 525) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünün 
birinci sırasında yer alan Kanun Teklifinin görüşme
lerine başlıyoruz. 

Dün bu Kanun Teklifinin görüşmelerine başlama 
imkânı bulunamamıştı. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet ve Sayın Kon
sey Genel Sekreterliği Temsilcisinin yerlerini alma
larını rica ediyorum. 

Bütçe - İPlan Komisyonu 'Sayın Başkanı ve Baş
kanvekili ile sözcüsü yoklar. Komisyon adına bir sa
yın üye varlar. Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek- • 
reterliği Temsilcisi ve Bakan da gelmiş bulunduğuna 
göre, görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Komisyonun bir açıklaması olacak mı efendim 
bu konuda?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CAHİT TUTUM — İzin verirseniz Sayın Başkanım. 

BAŞ/KIAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE - İPLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CAHİT TUTUM — Sayın IBaşkan, çok değerli üye
ler; 

'Bütçe - Plan Komisyonumuz Millî Güvenlik Kon
seyi Üyesi Orgeneral İSedat Celasun tarafından hazır-

eklidir. 
525 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 

lanan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kuru
luşuna ilişkin Kanun Teklifini, başta Anayasa ol
mak üzere, genel mevzuatımız ve yerleşik hukuk sis
temimiz açısından incelemiş ve Teklifi esas itibariyle 
olumlu bulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, 1982 Anayasasının 104 üncü 
maddesi ile Cumhurbaşkanının Devletin başı olduğu, 
Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini 
temsil ettiği, Anayasanın uygulanmasını, Devlet or
ganlarının düzenli ve uyumlu çalışmalarını gözetme 
yetki ve görevi ile donatılmış olduğu gerçeğini göz 
önünde tutan Bütçe - Plan Komisyonumuz, bu yetki 
ve görevlerin hizmet gereksinmelerine süratle uyum 
sağlayacak yeni bir teşkilatlanmayı zorunlu kıldığı 
sonucuna varmıştır. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere hazırlanan Ta
sarının öncelikle, Anayasanın 107 nci maddesi karşı
sında, daha açık bir deyişle, Anayasanın, Cumhurbaş
kanlığı Teşkilâtının, yine Cumhurbaşkanlığı Karar
namesi ile düzenlenımesine imkân veren bu hükmü 
karşısında, hukukî durumun tespitinin uygun olacağı
nı düşünmüş ve bu nedenle önce konuyu Anayasa 
Komisyonuna intikal ettirmiştir. 

Anayasa Komisyonumuz, durumu incelemiş ve 
sonuçta \107 nci maddede belirtilen hususların, Tek
lifte öngörüldüğü gibi, bir çerçeve kanunu ile tespi
tinin Anayasaya aykırı olmadığı görüşüne varmıştır. 
Bu görüşü paylaşan Bütçe - Plan Komisyonumuz Tek
lifin esasına girmiş ve Teklifte geliştirici ve iyileş
tirici bazı değişiklikler yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuzda yapılan 
değişiklikler şu noktalarda olmuştur: 

1. Yasa Teklifine, alışılmış kanun sistematiğine 
uygun olarak amaç ve kapsam maddesi eklenmiş ve 
kuruluş ve görevler daha net hale getirilmiştir. 

2. Teklifte yer almayan kadro konusu açıklığa 
kavuşturulmuş, ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı
nın gelecekte yükleneceği görevler açısından son de-
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rece önem taşıdığına inandığımız Cumhurbaşkanlığı 
Danışmanlığı Müessesesine de statü olarak metinde 
yer verilmiştir. 

3. Teklifte tek bir madde halinde düzenlenen 
personel işleri, üç madde haline getirilmiş ve Teklif 
metninde yer alan personel hükümleri böylece, bir 
yandan hem daha açık hale getirilmek istenmiş, hem 
de genel hukuk sistemimize daha uyumlu hale geti
rilmiştir. 

Maddelerde yaptığımız somut değişiklikleri mad
de müzakereleri sırasında ayrıca arz edeceğiz. 

Yüksek takdirlerinize saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?.. Sayın Gökçe, Sayın Kantarcıoğlu, Sa
yın Kırcalı, Sayın Eroğlu. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
AHBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli -arka 

daşlarım; ' 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Yüce Meclisi

mizce hazırlandığı zamandaki günlerde Anayasa Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile ilgili herhangi bir 
hüküm koymadık. Yani, daha evvel Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreterliği, Riyaseticumhur Dairesi Teş
kilatı Kanunu ile idare ediliyordu. Bu Kanunun mev
cudiyeti karşısında herhangi bir gereksinmeye lüzum 
görülmedi, ihtiyaç görülmedi ve böyle bir madde 
konmadı. 

Ancak ne var ki, Anayasa bizde kabul edilip, Ku
rucu Meclisin ikinci kanadı olan Millî Güvenlik Kon
seyine gidince, Millî Güvenlik Konseyi, Anayasamı
za 107 nci madde olarak Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği ile ilgili bir madde eklendi. Bu maddeyi 
aynen okuyorum1: 

«MADDE 107. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, 
personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı Karar
namesi ile düzenlenir.» Bu hükmü Millî Güvenlik 
Konseyi getirdi ve bu hükmün altında da şu gerekçe 
yer alıyor; 

«Danışma Meclisinin kabul ettiği metinde bulun
mayan (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği) kenar 
başlıklı madde, 107 nci madde olarak Anayasa met
nine eklenmiştir. Böylece, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları 
ile personel işlemlerinin Cumhurbaşkanı Kararname
si ile düzenlenmesi imkânı getirilmiştir.» 

Demek ki, Cumhurbaşkanına bir imkân getiril
miş, «Siz Cumhurbaşkanı olarak, Genel Sekreterliğin 

i kuruluşunu, işleyişini ve atama işlerini kararname 
ile düzenleyin.» denmiş ve bu bir Anayasa hükmü ha
line getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, 
çalışma ve personel atama işlemlerinde, Cumhurbaş
kanlığına daha rahat hareket edebilme imkânı veren 
bu Anayasa maddesinin sözleri, hiçbir tereddüte yer 
vermeyecek derecede açıktır. Bu işin, Cumhurbaşka-

I nı Kararnamesi ile düzenleneceği emredilmiştir. 
I Anayasaya bu hüküm konmadan evvel Cumhur

başkanlığı Genel Sekreterliği, 23.5.1933 tarih ve 2180 
I sayılı Riyaseticumhur Dairesi Teşkilât Kanunu ile 
I düzenlenmiş bulunmakta idi. Anayasa koyucu, bir 

kanunla var olan bu düzenlemeyi uygun görmüş bul-
I sa idi, bu hususu bir Anayasa maddesi haline getir

mez, gerekirse kanun değişikliği yapardı. 

Her ne kadar, kanunun kararnameden daha bü
yük bir düzenleyici norm olduğu, yönetmelikle dü
zenlenmesi gereken bir hususun tüzükle; genelge ile 
tanzimi düşünülen bir kanunun kararnameyle; karar-

I name ile yapılması istenen bir hususun kanunla; ka
nunla düzenlenmesi icabeden bir durumun Anayasa 

I ile tanziminin hukuk kurallarına ve Anayasaya aykı
rı olmayacağı düşünülebilir ise de, buradaki durum 

I farklıdır. Çünkü, Anayasanın açıkça Cumhurbaşkan-
I lığı Kararnamesi ile düzenleneceğini emrettiği bir hu-
I sus, kanun çıkarılarak düzenlenirse, Anayasa hükmü 

bir kanunla ve fiilî olarak yürürlükten kaldırılmış 
I veya hiç değilse o kanun yürürlkte kaldığı sürece as-
I kıya alınmış olacaktır. 
I Aslında, bu (Kanun Anayasanın 107 nci rnaddesi-
I ni hukuken yürürlükten kaldıramayacağına göre, 
I yasalaşsa bile, Anayasanın açık hükmü karşısında bir 

hüküm ifade etmeyecektir. Şöyleki: 

I Kanun yürürlüğe konmakla, hukukumuzda Cum-
I hurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat, 
I çalışma ve atama işlemlerini düzenleyen bir Anaya

sa hükmüne rağmen, bir kanun hükmü mevcut ola-
I çaktır. Böylece, uygulayıcılar kanun hükümlerine 
I rağmen, Anayasa hükmünü uygulayıp, sözü geçen iş-
I lemleri Anayasada öngörüldüğü gibi, Kararname ile 
I düzenleyebileceklerdir. Bu yönden, Anayasa değişik-
I ligi yapılmadan, bu konuda bir kanun yapmanın hiç 
I bir anlamı kalmayacaktır. 
I Belirtilen nedenlerle, Cumhurbaşkanlığı Genel 
I Sekreterliğinin kuruluş, teşkilât, çalışma ve personel 
I işlemlerinin, ayrı bir kanunla düzenlenmesi Anaya-
I saya aykırı bulunmaktadır. Çünkü; Anayasa emredi-
I yor; diyor ki, «Cumhurbaşkanı bunu kararname ile 
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yapacaktır; daha rahat hareket edebilsin diye.» San
ki, Anayasada bu hüküm yokmuş gibi, ve yürürlük
te bir kanunun varlığına rağmen, şimdi biz, başka 
bir kanunla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini 
düzenlemeye kalkıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Haydi, diyelim ki, Anayasaya rağmen biz bu Ka 

nunu çıkardık. Anayasa maddesini değiştirmiş ola
cak mıyız? Hayır. Anayasanın 107 nci maddesi yine 
yürürlükte ve yıllarca sonra zamanın Cumhurbaşka
nı gelse, dese ki, «Kararnameyle şunu şöyle yapaca
ğım, bunu böyle yapacağım.» Buna kimse karşı çıka
bilecek midir? «Efendim, kanun var» dense, «Kanun
dan üstün Anayasa var, Anayasa böyle emrediyor, 
ben, Anayasayı uygulayacağım.» diyebilecektir. 

Bu yönden, Anayasadaki mevcut durum, özellik
le Konsey tarafından getirilen bir (ki gerekçesini de 
okudum) değişikliğe rağmen böyle bir kanunun çı
karılmasına hiç gerek yoktur, böyle bir kanunun Ana
yasaya sözüyle, özüyle aykırı olduğu da açıktır; tak
dir, Yüce Kurulunuzundur. 

Yüce Kurulunuzu saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun., 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın Gökçe arkadaşımızın konuştuklarına aynen 

katılıyorum. Konuşmamın baş tarafında buna yer 
vermiştim, fazla zamanınızı almak istemiyorum. 

Anayasamızın 107 nci maddesi, Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreterliğinin Kuruluş, Teşkilat ve çalış
ma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaş
kanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Tümü birden hal
ledilir ve bir kararnameyle halledilir.» şeklinde biı 
hükümdür. IBunun yeniden başka bir kanunla düzen
lenmesi mümkün değildir. Çünkü o zaman, kanunla
rın Anayasaya aykırılığı mütalaası ortaya çıkmış 
olur. 

16.5.1933 tarihli '2180 sayılı Kanun, 17 madde ha
linde ve 13 adet de birinci derece ile yedinci dereceli 
kadrodan ibaret bir kanundur. Bu Kanun, ayrıca öz
lük hakları, teşkilatı, görev ve yetkileri içine almak
tadır; kadroyla birlikte. 

Bütçe kanunlarına bazı kuruluşlar için eklenen 
kadro cetvelleri, yine 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunun
da da görüleceği gibi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliği için böyle bir cetvel eklenmemiştir. 2680 sa
yılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Kanunu 

kapsamına da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
dahil edilmemiştir. O halde bu ihtiyaç nereden doğ
muştur? Bu ihtiyaç, Anayasanın bu hükmüne göre 
yeni bir teşkilâtlandırmayı gerektirdiği için doğmuş
tur. O halde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 
Anayasanın bu maddesine dayanılarak kararnamesi
ni tanzim eder. Esasen kararname de çok önemli. 
Çünkü burada bir kişinin onaylayacağı hususa karar
name denmez. Bu maddede sonradan ilave edilen bu 
husus, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. O halde Cum
hurbaşkanlığı kararnamesinde personel ataması ile 
ilgili bir husus yoktur. Olmadığına göre, Bakanlık 
teşkilât kararnamesidir bu. Atamada çünkü sadece 
Genel Sekreterliğe bir alt amir, personel müdürü tek
lif edecek, bir kişi imzalayacak veya Genel Sekreter 
yapacak, Sayın Cumhurbaşkanı imzalayacaktır. Bu, 
kararname değildir, üç kişiden aşağı olmazsa eğer, 
o zaman kararname adını alır. 

Şimdi, teşkilâtın düzenlemesi yapılmadan, 
kadrolar gösterilmeden, eski kanun halen yürürlükte 
olduğuna göre, bu Kanuna göre de kadroları kaldıı-
mak mümkün değildir; ki bu getirdiğimiz düzenle
meyle bu kadroları da ortadan kaldırıyoruz. O hal
de, bu Kanuna eğer bir kadro cetveli eklenirse, bü
tün bu Anayasaya aykırılık falan ortadan kalkar. 
Eğer buna bir kadro cetveli eklenmezse, elbette ki 
hiçbir değer taşımamaktadır veya buna bir madde ek
lemek suretiyle Genel Sekreterliğe, açıkça böyle, 
«kadro ihdas, iptal ve değiştirme yetkisi vardır.» 
diye bir hüküm eklenirse olur. Bu, Sayın Bütçe Plan 
Komisyonumuzun, hassasiyetle durduğu konular 
üzerinde böyle bir görüşü, bilhassa Sayın Sözcü Ca
hit Tutum'un da atlayarak bu konuyu bize getirmiş 
olması da ayrıca üzücüdür. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ
lu. Yalnız, bir kelimeyi lütfen düzeltelim; «atlaya
rak.» kelimesini, «Zuhulen» diyelim efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, na
sıl olur? Bir teşkilât kanunu çıkıyor da teşkilât ka
nununda kadro kanunu olmaz olur mu efendim? Ni
tekim, bizim bütün teşkilât kanunlarımızın hepsini 
Hükümet geri çekmiş ve Kamu Kurumlarını Yeni
den Düzenleme Komisyonuna havale etmiş, hatta bi
zim hazırlamış olduğumuz üç, dört kanun tasarısı 
da bu maksatla Hükümet tarafından geri istenmiştir; 
Sırf kadrolar * ayrı, teşkilât kanunu ayrı olmasın di
ye. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Kırcalı buyurun. 
SÜLEYMAN ISIRRI KIROALI — Sayın İBaş-

kan, sayın üyeler; 
Bizim, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cum

huriyeti Anayasasında, Cumhurbaşkanının sorumlu
luk ve sorumsuzluk hallerini gösteren 105 inci mad
desinde ikinci fıkra olarak özellik gösteren, daha ön
ceki Anayasalarda ve Danışma (Meclisinde kabul edi
len metinde bulunmayan bir hüküm getirilmiştir. Bu 
hüküm gerçekten çok önemli bulunmaktadır. 

«Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve 
emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı 
mercilerine başvurulamaz.» şeklinde bu hüküm olu
yor. (Bu hüküm, 1982 Anayasamızda, kendisine veri
len görevlerle yürütmenin içinde, özellikle onun ça
lışmasını kontrolda büyük yetkileri olan Cumhurbaş
kanının kararlarında ona büyük bir güç kazandır-, 
makta ve bu kararların gecikmeden, değiştirilmeden 
yürütülmesini mümkün kılacak şartları sağlamakta
dır. 

Anayasamızda bu yetkilerin İstenen sonucu ver
mesi için, iyi organize edilmiş bir Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği gerekli görülmüş ve bunun için, 
gene bizim Danışma Meclisimizde kabul edilen Tasa
rıda bulunmayan 107 nci madde getirilmiştir. 105 in
ci maddenin yukarıda bahsettiğimiz ikinci fıkrası gi
bi, Danışma Meclisince kabul edilmediğini bildirdiği
miz bu fıkra, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
nin kuruluşu, teşkilât ve çalışma esasları, personel 
atama işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiy
le düzenleneceğini kabul etmiştir. İBurada bahis konu
su edilen kararname, 105 inci maddedeki, Cumhur
başkanının resen imzaladığı kararlardandır ve bun
lara karşı Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercile
rine başvurulamayacaktır. !Bu biçimde bir kararna
me, yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Türk hu
kukuna bu madde ile ilk defa olarak getirilmiş bu
lunmaktadır. Böyle bir kararnamenin özelliğinin or
taya konması ve düzenlemelerin ve yasaların ona gö
re yapılması zorunludur. Bu yöndeki kararnameler 
kanunlardan farklı, fakat onlardan güçlü ve aleyh
lerine yargı mercilerine başvurulamama özelliği 'taşı
maktadır. Bunun üzerinde özellikle durmak gerekli 
arkadaşlar, 'öyle ise, bunlarla düzenlenmesi Anayasa
da belirtilmiş bir alanın kanunla düzenlenmesi veya 
kanunla bunların çerçevelenmesi gibi bir uygulama
ya yer yoktur. Nitekim, bu konudaki Kanun Tekli-

I fi geldiği zaman, sorduğumuzda, Sayın Başbakanlık 
şu cevabı vermiştir; çok nazik, fakat gerçekleri çok 
güzel yansıtan bir cevaptır bu. 

(Danışma Meclisi Başkanlığına 
Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik 

(Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi in
celendi., 

I Sözkonusu Teklif, Hükümetimizce olumlu karşı-
lanımakla beraber, Anayasanın 107 nci maddesinin, 
(Madde 107. - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
nin kuruluşu, teşkilât ve çalışma esasları, personel 
atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 
düzenlenir) şeklindeki hükmünün ve 121180 sayılı Riya-
seticumlhur Dairesi Teşkilatı Kanununu yürürlük
ten kaldıracak yeni bir kanuna da gerek bulunup bu-

I lunrnadığının göz önünde bulundurulmasında fayda 
mülahaza edilmektedir. 

'Bilgilerini arz ederim.» 

I Sayın (Başbakanlık da; yani Hükümet de bu ko-
I nuda Anayasaya aykırılık hususunda ciddî kuşku 

içindedir. Uiz bu kanunu uygun bulduk, evet böyle 
j bir kanun çıkarılması gerek; ama bu kanunun kimin 
I tarafından çıkarılması gerek?.. Orada tereddütlü Hü-
I kümetimiz. «Bu kanunun Cumhurbaşkanlığı Kararna-
I mesiyle çıkarılması gerekeceği hakkında 107 nci mad-
I dede işaret var. Bunun üzerinde durunuz» diyor, ikaz 
I ediyor. Ayrıca, bir de elde bir kanun var, onun da 

tabiî yürürlükten kaldırılması lazım. Bu hususun da 
I teemmül edilmesi gerekir. Cumhurbaşkanlığınca ora-
I dan kaldırılsa bile, «Siz bu Kanunun, yani halen yü-
I rürlükte bulunan Riyaseticumhur Dairesi Teşkilatı 
I Kanununun da kaldırılmasını göz önünde tutunuz, 
I bunu kaldıracak formül de bulunuz», diyor. 

I İşte buna binaen, bendeniz de «Cumhurbaşkanlı-
I ğı Genel Sekreterliği Hakkında Kanun Teklifi» diye 
I bir kanun teklifi hazırladım; 525 Sıra Sayılı yazı-
I mızın 7 nci sayfasında bunu tespit ettim. Diyoruz 
I kî, «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hakkında 
I Kanun Teklifi, Madde 1. - Cumhurbaşkanlığı Genel 
I Sekreterliğinin kuruluşu ve çalışma esasları, perso-
I nel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı Kararname-
I siyle düzenlenir. (Anayasa hükmüne paralel olarak.) 
I 2. (Başbakanlığın tereddüt ettiği hususu karşılı-
I yoruz.) 23 Mayıs 1933 tarihli ve 21/80 sayılı Riyaseti-
I cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu ve değişiklikleri 
I yürürlükten kaldırılmıştır. 
I Madde 3. - Bu (Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
| girer. 
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Madde 4. — (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 
işlerin yürütülmesini Anayasaya emredip de biz de 
ona paralel hüküm getirdiğimiz için) Bu Kanunu 
Cumhurbaşkanı yürütür.» diyoruz, mecburuz buna, 
kararnamelerle geldiği için. 

Şimdi arkadaşlar; getirilen Teklif ile, inceleyiniz 
bakınız, düzenlenmiş herhangi bir durum yoktur ki, 
bu Cumhurbaşkanlığının Anayasa hükmüne binaen 
çıkaracağı kararnameyle düzenlenmiş olmasın. Bu 
nedenle de ben iki bakımdan Teklifi gerekli görmü
yorum. Birincisi: Cumhurbaşkanlığı bakımından bu, 
Cumhurbaşkanlığına Anayasayla çok ciddî ve çok 
gerekli ve o derece önemli bir yetki verilmiş bulun
masına ve bu yetki bir gün ülkenin bütünlüğünün ko
runmasını sağlayacak bir madde olabilecek nitelikte 
bulunmasına rağmen; ki Cumhurbaşkanlığı Anaya
samızın bu maddesiyle bir kilit noktası haline getiril
miştir zaten Anayasa bütünü içinde; işte o kilit nokj 
ta en üst mercide olmanın vermiş olduğu güç yükü 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle rahatça sağlaya
bilsin, kimselere danışmadan rahatça sağlayabilsin 
istemiştir ve bunun için de bütün imkânları vermek 
istemiştir. Hatta almış olduğu kararları Anayasa 
Mahkemesi iptal edemesin istemiştir. Biz, Cumhur
başkanının bu yetkisini kullanmasına niçin mani ola
lım?.. 

İkincisi: Biz bu Kanunu kabul edersek; çerçeve 
kanunu diyoruz, yarın Cumhurbaşkanları istedikleri 
takdirde çıkardıkları kararnameyle bu çerçeve kanu
nunun herhangi bir noktasına uymazlarsa, ben bunu 
beğenmedim derlerse, çerçevî kararlar alırlarsa; ki 
haklarıdır, böyle bir çerçeve koymaya hiç yetkimiz 
yok, imkânımız yok; o zaman Sayın Heyetinizin du
rumu ne olur?... Meclisten çıkmış olan kanunlar, an
cak Meclisten çıkacak kanunlarla değiştirilebilir. Hal
buki sizin bugün kabul edeceğiniz kanunu, yarın 
Cumhurbaşkanları Anayasanın vermiş olduğu yetki
ye binaen katiyen kaale almazlar, ona muhalif hü
kümler getirmezler; ama onu dinlemeyerek kendi is
tedikleri gibi hükümler getirirler, hatta muhalif hü
kümler de getirirler. Bunda da bizim diyeceğimiz 
bir şey olmaz ve bizim kabul ettiğimiz, üzerinde tar
tışarak burada getirdiğimiz konular hiçe inmiş olur. 

Maddeleri tetkik ederseniz arkadaşlar, bir tek 
madde bulamayacaksınız ki, \ Cumhurbaşkanlığının 
'107 nci maddeyle almış olduğu yetkiye binaen ya
hut Anayasayla kendilerine verilmiş olan yetkiye bi
naen bu düzenlenememiş olsun. Bu sebeple, böyle 
bir Teklife bendeniz, Genel Kurulumuzda konuşul

ması ibakımmdan gerek olmadığı kanısındayım; ama 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle tabiatiyle düzen
lenecektir. Ne Cumhurbaşkanının bu yetkisini de» 
ğiştirmek, ne de bizim yetkimiz olmayan bir sahaya 
elatmak durumunda kalmamak için, ben bu Teklifiu 
şu anda yerinde olmadığı ve gerekli bulunmadığı ka
nısındayım. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Eroğlu, buyurun. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Bugün burada ele alınan konu, belki yakın bir 

gelecekte hukuk otoriteleri arasında önemli doktrin 
münakaşalarına sebebiyet verecektir. 

Konu, sade ve basit hüviyetiyle bir Anayasa sorunu 
değil; bir yönüyle Anayasa sorunu, bir yönüyle kuv
vetler ayırımı bakımından yasama ve yürütme ilişki
lerini öngörmekte, bu hüviyetiyle de yine bir Anayasa 
sorunu; fakat bir diğer yönüyle de politik hüviyeti 
haiz bulunmaktadır. Getirilen Kanun Teklifi, Ana
yasanın 107 nci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esas
larıyla, personel atama işlemlerini bir kanunla düzen
lemeyi öngörmektedir. Acaba bu Kanunî düzenleme 
Anayasaya uygun mudur, değil midir? 

Şimdi Teklifi incelediğimiz zaman, Teklif hakkın
da Anayasa Komisyonunun mütalaası var. Anayasa 
Komisyonu konuyu görüşmüş, Anayasa Komisyonu-
un şu anda Sayın Başkanı, madde görüşülürken Baş-
kanvekili olan Profesör Kemal Dal, «107 nci mad
deye uygun olmadığı görüşündeyim» diye karşı gö
rüşünü ifade etmiş. Ayrıca Sayın Abbas Gökçe de, 
Anayasaya aykırı olduğunu karşı oy yazısıyla dile 
getirmiş. 

Bütçe - Plan Komisyonunda görüşülürken kıymetli 
arkadaşımız Sayın Kırcalı da konuyu yine büyük bir 
yetkiyle, güçle ele almış ve karşı oy yazısını, bir de 
bir Kanun Teklifi hüviyetini haiz olmak üzere bir 
Teklifle de karşımıza çıkmaktadır. 

Şimdi, Abbas Gökçe diyor ki, herhangi bir şe
kilde bir kanunî düzenlemeye gerek yoktur. Bu hü
viyetiyle 107 nci maddeye uygun olarak bu düzenleme 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılacaktır. 107 nci 
madde incelendiğinde ve 105 inci maddenin birinci 
ve ikinci fıkrasının ışığı altında Sayın Abbas Gökçe'ye 
hak vermek gerekmektedir. 

Ancak, konunun enteresan olan bir yönü vardır. 
Yürütmenin başında Cumhurbaşkanı bulunur. Anaya-
mızın, dikkat edilecek olursa, İkinci Kısım, ikinci 

— 187 — 



Danışma Meclisi B : 139 3 . 8 . 1983 O : 1 

Bölümü «Yürütme» diye başlamaktadır ve bunun ba
şında da Cumhurbaşkanı bulunmaktadır. 1982 Anaya
samıza bir özellik arz eden ve tamamıyla Anayasa ve 
İdare Hukukumuzda yeni bir hüviyetle ortaya çıkan 
«Cumhurbaşkanı Kararnamesi» diye bir hukukî ta
sarruf işlem türü yaratılmış bulunmaktadır, Ana
yasamıza girmiş bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Kararnamesinin özelliği şu; 105 
inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere, 
«Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve 
emirler aleyhine, Anayasa Mahkemesi dahil, yargı 
mercilerine başvurulamaz.» Sayın Gökçe, «İşte bu 
hüküm dolayısıyla Cumhurbaşkanı Kararnamesi ka
nunlardan da üstündür.» diyor. 

Ancak, meseleyi biraz daha derinleştirecek olur 
isek, Anayasanın 125 inci maddesinde «İdarenin her 
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.» 
denilmektedir, aynı maddenin ikinci fıkrası, «Cum
hurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek 
Askerî Şûranın kararlan yargı denetimi dışındadır.» 
denilmektedir. 

Yani sadece Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı 
işlemlerden maksat, Cumhurbaşkanı Kararnamesidir. 
Cumhurbaşkanı kararnamesinin dışında bir de Bakan
lar Kurulunun ortak kararı sonucu olan kararname
ler vardır; Bakanlar Kurulu kararnamesi ve bir de 
genellikle bizde tayin işlemlerinde uygulanmak üzere 
çıkarılan üçlü kararnameler vardır. 

Demek ki şu anda üç tür kararname söz konusu 
Cumhurbaşkanı kararnamesi; bu kararname yargı 
denetiminin dışında kalan bir kararnamedir, bir hu
kukî işlem türüdür. Diğer iki tür Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ve üçlü kararname ise yargı denetimine 
tabi bulunmaktadır. Yani her üçü de idarenin işlemi ol
duğu halde, bunlardan Cumhurbaşkanı kararnamesi 
idarî yargı denetiminin ve Anayasa Mahkemesinin 
yargı denetiminin dışında kalmaktadır. 

Konuyu şöyle ele alacağız ve koyacağız; Hukukî 
tasarrufların hukuk kaidelerindeki hiyerarşideki yerine 
göre, yasama kararları daima yürütmenin üstünde gel
mektedir; yani Yasama Organı tarafından ortaya çı
karılan, yapılan bir işlemin prensip itibariyle yürütme
nin işlemlerinden üstünlüğü esastır. Zaten Anayasa
mızda da, Anayasanın kanunlardan üstünlüğü prensibi 
kabul edildiğine göre ve kanunlar Anayasaya aykırı 
olmayacağına göre, Anayasamız da Anayasanın üs
tünlüğünü savunmakta, sonra kanunlara sıra gelmek
tedir. 

Biraz önce okuduğum idarenin eylem ve işlemle
rinin yargı yoluyla tabi tutulması da idareyi kanuna 
uyma zorunluluğu ile başbaşa bırakmaktadır. Bu hü
kümlerin ışığı altında ve genel hukuk kurallarının 
ışığı altında, yasama işlemleri yürütme işlemlerinden 
önce gelmektedir, öyleyse, bir kanun prensip itiba
riyle kaideler hiyerarşisinde yürütmenin işlemleri do
layısıyla, Cumhurbaşkanı kararnamesi olsa dahi, 
Cumhurbaşkanının yargı denetimine tabi olmayan 
kararnamesi olsa dahi, ondan önce gelmektedir. 

Yapılacak bir yol ve usul vardır. Anayasanın 107 
nci maddesi Cumhurbaşkanına önemli bir yetki ta
nımaktadır. Bu yetki, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı 
kararnamesi çıkartmak yetkisi vermektedir. Buradan 
hemen kıymetli arkadaşım Sayın Kırcalı'nın görüşü
ne döneceğim. Sayın Kırcalı diyor ki, «Bu şekilde bir 
Kanun teklifi getirileceğine, sadece konunun Cumhur
başkanı kararnamesi ile düzenleneceğine dair; bir ta
raftan yasamanın üstünlüğüne saygılı olmanın sonu
cunu doğuracak, diğer taraftan da 107 nci maddenin 
uygulanmasını sağlayacak bir yolu tercih etmek la
zımdır.» Bu söylediklerimin ışığı altında meseleyi ele 
alacak olursak, doğru olan yolun, Anayasanın 107 nci 
maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak bir ka
nunî düzenlemeyle konunun Cumhurbaşkanı karar
namesiyle yapılacağına dair bir yetkinin tanınmasının 
en uygun olacağı kanısındayım. 

Ayrıca, getirilen Teklifte yönetmelikle ilgili bir 
hüküm vardır. Bu Bütçe - Plan Komisyonunun met
ninden çıkarılmıştır, yönetmelikle ilgili hüküm şöy
ledir; «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuru
luş, teşkilat ve kadrolarıyla, görev ve yetkilerdim, ça
lışma esaslarını, personel ve disiplin işlemlerini belir
leyen yönetmelik kanunun yayımı tarihinden itibaren 
iki ay içinde hazırlanarak Cumhurbaşkanı kararna
mesi halinde yayımlanır.» Şimdi, bu hüküm bir boş 
luğu doldurmak için konulmuştur. Nedir?.. Başlığı 
«Yönetmelik» diyor; ama aslında Anayasamızın yö
netmelikle ilgili 124 üncü maddesi, yönetmeliklerin 
Başbakan, bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafın
dan çıkarılacağını öngörmektedir, öyleyse, Cumhur
başkanı kendisi bir yönetmelik çıkartmayacaktır, yö
netmelikten kaideler hiyerarşisinde daha önce gelen 
ve özellikleri bulunan kararname yoluyla yönetmelik 
alanını düzenlemiş olacaktır. Metinden çıkarılan bu 
hükmün anlamı vardır. Biraz önce söylediklerimizin 
ışığı altında konuyu değerlendirecek olursak, yapıla
cak iş; bir geniş yetki kanunuyla Sayın Cumhurbaş
kanına, Anayasanın 107 nci maddesinin ışığı altında 
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bu alanı düzenlemek yetkisinin verilmesinin uygun 
olacağı kanısındayım. Böyle bir yetki, aynı zamanda 
daha önce bu kuruluşu düzenleyen kanunların da 
bundan sonraki düzenlenecek hükümlerle sona erdi
ğini, yani bir yasama tasarrufunun yine aynı mahi
yette ve güçte diğer bir yasama tasarrufu ile ortadan 
kaldırılmasını da sağlayacaktır. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz özel sözcümüz teknik olarak sayın üyelerin 
görüşlerine cevap verecek. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. Gerçi Ra
porda özel sözcü olduğunuza dair bir belge yok, bir 
şerh yok ama demekki Komisyon bilahara bu kararı 
almış. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Değerli arkadaşlarımızın huzurunuza getirdiği ve 
gelecekte doktrinde oldukça geniş tartışmalara yol 
açacağı varsayılan değerli düşüncelerini saygıyla kar 
siliyorum. Aslında, gerek Anayasa Komisyonunda 
bilebildiğim kadarına göre, gerekse bizim Bütçe -
Plan Komisyonunda konunun tartışılması sırasında bu 
noktalarda oldukça ilginç konuşmalar yapılmış ve bir 
hayli zengin görüşler ileri sürmüştür. Saygıdeğer ar
kadaşlarımız Sayın Gökçe'nin, Sayın Kırcalı'nın, Sa
yın Kantarcıoğlu'nun ileri sürdüğü görüşler büyük 
ölçüde Bütçe - Plan Komisyonunda tartışılmıştır. Sa
yın Eroğlu arkadaşımızın getirdiği yeni bakış açısı ise, 
ilk kez bilebildiğim kadarına göre, bu tartışmaya bir 
başka boyut ilave etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında bu tür tartışmalarda kesin matematiksel 

sonuçlara varmak son derece güçtür. 107 nci madde 
bir yeniliktir. Bizim hukukumuza, bizim şu anda bel
ki klasik görüşlere göre oldukça yadırgatıcı gelen bir 
husustur, bir hükümdür; ama bir anayasal hüküm
dür. önemli olan, bu anayasal hükmün yorumunun 
nasıl yapılacağıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi varsayalım ki, bu Kanuna gerek yok ve 

zaten değerli konuşmacıların büyük ölçüde büyük bir 
kısmının ittifak ettiği nokta böyle bir kanuna gerek 
olmadığı, Anayasanın 107 nci maddesinin açık hükmü 
karşısında Cumhurbaşkanı kararnameleriyle düzenle

nebilecek bir konuyu, kanunla Yasama Organının ira
desi ile düzenlemeye kalkılması, aslında zorlayıcı bir 
hukukî yaklaşım olur demektedirler. Varsayalım ki, 
böyle bir Kanuna gerek yok. Ne yapacaktır Cumhur
başkanlığı kararnamesi?.. Cumhurbaşkanlığı kararna
mesi şu konuları düzenleyecektir : Kuruluş, teşkilat, ça
lışma esasları, personel atama işlemleri. 

Şimdi, «Kuruluş ve teşkilat» denince ne anlaşılır?.. 
«Personel atama işlemleri» denince ne anlaşılır?.. De
ğerli personelci arkadaşlarımız ve kamu yönetimiyle 
uğraşan arkadaşlarımız bu konuda az çok ittifak et
seler bile, uygulamada son derece değişik bakış açı
ları daima hâkim olmaktadır. 

Şimdi, «Kuruluş ve teşkilat» deyince; bir kez teş
kilatın anayapısı behemahal anlaşılır; bunlar birim
lerdir. Daha sonra bu birimlere tevdi edilmiş olan 
görevler anlaşılır ve yetkiler anlaşılır. Dikkat ederse
niz bu Yasada biz bunları tespit etmiyoruz. Birimler, 
yetkiler ve görevlerin ayrıntıları yoktur; çünkü Tek
lif, esasında bir teşkilat kanunu, anladığımız anlam
da klasik bir teşkilat kanunu da değildir, bir çerçeve 
kanundur. Arada çok önemli bir fark vardır. Şimdi, 
birimlerin görevleri, yetkileri ve iç ilişkileri; «Çalışma 
esasları» deyince, teşkilatın içdüzeni, ayrıntıları bü
yük ölçüde bu Yasa ile tespit edilmemektedir. Daha
sı var; çerçeve kanunu niteliğinde olan bu Kanunda 
personel atama işlemlerinin, bu Kanun olmadığı tak
dirde ve bu Kanuna getirdiğimiz hükümler olmadığı 
takdirde nasıl bazı sakıncalar yaratacağına değinmek 
istiyorum. 

«Atama işlemleri» denince, ilk akla gelen, mün
hasıran Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliğinde çalıştı
rılacak olan personelin atama işlemleri kararname ile 
düzenlenebilir anlamı çıkar. Peki, bu yetki acaba Türk 
personel hukukunda, yani kamu görevlilerine uygula
nan anapersonel rejiminde; mesela emeklilik huku
kunda değişiklik yapma yetkisi verir mi, vermez mi? 
İkincisi ise, başka kurum ve kuruluşlarda çalışan per
sonelin geçici şekilde teşkilatla ilişkilendirilmesi konu
sunda kararnameyle; yasama organında daha önce o 
konu düzenlenmş olduğu göz önünde tutulursa, ka
rarnameyle başka kurum ve kuruluşları ilgilendiren 
mevzuatta değişiklik yapılması yetkisi de veriyor mu? 
Bakın, arkasından neler çıkacaktır... Emeklilik huku
ku gibi, personel hukuku gibi son derece önemli ve 
genel nitelikte olan hukuka ayrıcalık getirecek ve on
da değişiklik yapacak bir hükmün sevkedilmesinde, 
genel bir çerçeve kanunu ile yetki alınmasının bence 
Anayasaya çok uygun düştüğü kanısındayım. Nite-
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kim, dikkat buyurursanız, Teklifin gerekçesinin 4 ün
cü maddesinde aynen şöyle denmektedir : 

«Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeli 
kamu hizmeti görevlilerinin tabi olacakları genel sta
tü içerisinde bulunacak...» Burada, özellik getirmemek
tedir. «Ancak görevlerinin özelliği nedeni ile gerek
tiği ölçüde farklı bir statüde çalıştırılabilecektir.» Ni
tekim, çerçeve Yasası da bunu öngörüyor. 

Bu Kanun getirilmeseydi, pekâlâ Cumhurbaşkanı 
kararnamesi ile gerçekten, değerli arkadaşlarımın söy
lediği gibi, bir teşkilat kurulabilirdi; birimleri belirtile
bilir, görevleri, belki yetkileri, iş düzeni, çalışma esas
ları ve oradaki çalışan personelin de ne şekilde ata
nacakları konusunda bir düzenleme getirilebilirdi. 
Hatta, Anayasanın 107 nci maddesinde kadrolara spe
sifik olarak değinmemesine rağmen, belki «Kuruluş ve 
teşkilat» kavramının içerisinde telakki edilerek, kad
roların da Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlen
mesi mümkündü. Oysa, sanıyorum ki kararname çık
tığı andan itibaren hukukta bir hayli tartışmalı bir 
hukukî durum yaratılması da kaçınılmaz olabilirdi. 
Nitekim biz, kadrolara ilişkin maddeyi koyarken, bu
günkü usulden büyük ölçüde ayrılmadık. Bugün de 
Bütçe Kanununa eklenmiş bir madde ile şurada sö
zünü ettiğimiz, 5 inci maddede sözünü ettiğimiz, «Kad
ro cetveli uyarınca tahsis edilen kadro sayısı ile sı
nırlı kalmak kaydıyla...» demek suretiyle, genel sis
temden ayrılmıyor ve yasama organının kadrolar üze
rindeki genel yetkisini burada bırakıyoruz ve zaten 
böyle bir şey de Teklifte istenmemiştir. Teklif, genel 
sistemi çerçeve olarak esas kabul etmektedir. 

Kuşkusuz, Cumhurbaşkanlık kararnamesi ile per
sonel atanması işlemlerinde; iş düzeninde disiplin usul
lerinde yetkilerinde, özellikle birimlerde, birimlere tah
sis edilecek kadro sayılarında, derecelerinde, görev
lerde ve nihayet bu görevleri yerine getirirken kişile
rin hem birim olarak, hem de kişi olarak taşıyacağı 
yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi kararname ile 
bu çerçeve içerisinde yapılabilir. 

Bence, Teklifin ilginç olan yönü, kararname ile 
düzenlenebilecek konuların ayrıntılarına girmeksizin, 
genel hukuk açısından ileride problem doğurabilecek 
olan bazı yetki alanlarında yasama organı ile bir çer
çeve kanun niteliğinde ve o çerçeve içerisinde alın
mış bir yetki sözkonusu olmaktadır. Bizim getirdiği
miz sistemde; diyelim ki geçici süreli görevlendirme, 
sözleşmeli personel ve kamu kuruluşları personelinden 
yararlanma gibi, aslında Cumhurbaşkanı Genel Sekre
terliğinin işleyişi ile çok yakından ilişkili, ama başka 

mevzuatla düzenlenmiş olan konuların da bu çerçeve 
Kanun çerçevesine almak suretiyle, ileride doğabilecek 
olan birtakım yetki tartışmalarına meydan verilme
mek istenmiştir. Bence, eğer bu çerçeve içerisinde ru
tin nitelikte görülen bazı konular varsa, belki onlar 
ayıklanabilir; ama sanıyorum ki çok dikkatli bir şe
kilde, ileride mutlaka bir yasal düzenlemeyi gerektir
diği tartışmasına meydan vermemek için Cumhurbaş
kanlığının münhasıran Genel Sekreterlik Teşkilatının 
dışında çalışanların hukukunu da dolaylı olarak ilgi
lendiren bazı yetki maddelerinin kararname ile değil 
de, belki çerçeve kanunu çerçevesinde düzenlenmesi
nin daha isabetli olacağını düşündük. Ve hemen şu
nu da söyleyeyim, değerli arkadaşım Gökçe'nin gayet 
açıkça belirttiği gibi, alt düzeydeki bir hukuk normu 
ile düzenlenebilecek bir konunun, bir üst düzeydeki 
bir yasal tasarrufla düzenlenmesinin aslında Anayasa
ya aykırı olmayacağı görüşünü haklı olarak belirtti
ler; ancak buna gerek olmadığını belirttiler. Bence 
bu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liğinin ileride taşıyacağı büyük önem ve büyük so
rumluluklar dolayısı ile apaçık, «Objektivite» dediği
miz ve sanki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
Teşkilatına son derece genel sistemden ayrı ve ayrı
calıklı imtiyazlı bir statü veriliyormuş izlenimine yol 
açabilecek bir düzenleme biçimine gitmekten çok, 
açıkça, herkesin görebileceği bir şekilde, objektif bir 
hukukî tasarrufla; yani bir çerçeve kanun ile yapıla
cak olan tasarrufların genel çizgilerini belirtmeyi iste
mek, alkışlanacak bir davranış olsa gerek diye düşü
nüyorum. 

Bu düşüncelerle Teklifin, Anayasanın 107 nci mad
desine aykırı olmadığı, çerçeve kanunu olarak kabul 
edilmesinin, sorunu büyük ölçüde kolaylaştıracağı ve 
bu çerçeve içerisinde iç düzene ilişkin herhangi bir 
ayrıntı getirmediğimizin özellikle dikkatinize sunul
masının yararlı olacağı görüşü ile Teklifin esasına ge
çilmesi konusunu yüksek takdirlerinize saygı ile arz 
ederim. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Anayasamız, 107 nci maddesinde konunun temel 
prensiplerini vazetmiş bulunmaktadır. 107 nci madde 
hükmüne göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
nin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel ata
ma işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle dü-
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zenlenmektedir. Bu hükme rağmen, önümüzde bir 
Kanun Teklifi bulunmaktadır. Acaba böyle bir ka
nun teklifinde bulunmak ihtiyacı neden hissedilmiş
tir; bu konunun üzerinde dikkatle durmamız gerek
mektedir. 

Nitekim Kanun Teklifinin 2 nci, Komisyon met
ninin ise 3 üncü maddesinde, Anayasanın 107 nci 
maddesi hemen hemen aynı kelimelerle, bazı ufak ila
velerle tekrarlanmış bulunmaktadır. Bunun sebepleri 
üzerinde kısaca durmakta yarar vardır. 

Bu Kanun Teklifi, bir çerçeve kanunu öngörmek
tedir. Kanımca bu, iki ihtiyaçtan doğmaktadır. Biraz 
evvel Değerli Komisyon Sözcüsünün de ifade ettiği 
gibi, bu ihtiyaçları tekrarlamakta ben de yarar gör
mekteyim. 

Esas arzu, esas böyle bir ihtiyacın duyulmasının 
nedeni; kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi
nin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle değil de, ka
nunlarla yapılmış olmasının bizim sistemimize daha 
doğru olacağı ve Yasama Organının yetkilerine say
gının bir gereği olarak ele alınmıştır. 

Nitekim, Komisyon metninin 7 nci maddesinin bi
rinci fıkrası, Teklifin 4 üncü maddesine tekabül et
mektedir. Burada şöyle bir hüküm gelmektedir : «Ka
mu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan perso
nelden gerekli görülenler, özel kanunlardaki usul ve 
kayıtlarla bağlı olmaksızın geçici süre ile Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliğinde görevlendirilebilir
ler.» 

Böylece, kanunlar değişmektedir. Kanunun hük
münü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değiştirmek 
yerine, bir kanunla değiştirmek, o çerçeve kanuna 
dayanarak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarma
nın daha isabetli olacağı görüşünden hareket edile
rek böyle bir teklifte bulunmak gereği hissedilmiştir. 

ikinci olarak, Komisyon metninin 9 uncu ve Tek
lifin 6 nci maddesinde de, bir kanun yürürlükten kal
dırılmaktadır. «23 Mayıs 1933 tarihli ve 2180 sayılı 
Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu ve değişik
likleri yürürlükten kaldırılmıştır.» demektedir madde 
metni. Böylece, bir kanunu Cumhurbaşkanlığı karar
namesiyle kaldırmak değil, bir kanunla da kaldırmak 
yolunun daha isabetli olacağı görüşünden hareket edil
miştir. Böyle bir Teklifin sunulmasındaki temel neden 
budur. Bundan dolayı, bunun Anayasaya aykırı ol
duğunu söylemek değil, Anayasanın ruhuna daha uy
gun olduğunu söylemek, daha isabetli olur görüşün
deyim. 

Sayın üyeler; diğer bir hususu da hatırlamamız
da yarar vardır. Anayasalar, genellikle temel ilke ve 
esasları tespit ederler, ayrıntılara girmezler; bunlar 
kanunlarla düzenlenir. Bundan dolayıdır ki, kanun
lar maddelerinde bazen Anayasa maddelerini aynen 
tekrarlarlar. Çünkü, ancak Anayasa kanunlara geç
mekle tatbikatta rahat bir işlerlik kazanır. İşte bu dü
şünceyledir ki, bir kanun teklifinin hazırlanmasında 
isabet olduğu kanısındayım. Böylece ne olacak, nasıl 
bir durum çıkacak karşımıza?.. Anayasa. Anayasa 
hükmüne dayanılarak çıkarılmış bir kanun, bu ka
nunun esas prensiplerini vazettiği; fakat ayrıntılarını 
durumun gösterdiği ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkan
larının takdir edeceği birtakım Cumhurbaşkanlığı ka
rarnameleri... Böylece konu bütün açıklığı ile düzen
lenmiş olacaktır. 

Bu nedenle, yapılan Teklifin Anayasanın ruhuna 
uygun olduğu görüşündeyiz; aksi takdirde, kanunları 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlükten kaldır
mak gibi bir durum ortaya çıkar. Bu durumun ortaya 
çıkmaması içindir ki, Anayasanın ruhuna uygun ola
rak bir Kanun Teklifi huzurlarınıza gelmiş bulunmak
tadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mış bulunmaktadır. 
SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Soru sorabilir 

miyim Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, onu soracağım. 
Soru sormak isteyen sayın arkadaşımız?.. Sayın 

Gökçe, Sayın Kırcalı, Sayın Kantarcıoğlu; yani konu
şan arkadaşlarımız soru da soracaklar. 

Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; diyelim ki 

Saygıdeğer Bakanımızın ve Komisyonumuzun çok 
Saygıdeğer Sözcüsünün dediği gibi, bu Yasa Teklifi 
Anayasaya aykırı değildir. Diyelim ki, Anayasaya uy
gundur ve uygunluğuna da kani olduk ve biz bu 
Kanun Teklifini çıkardık. Bu Kanunu biz yürürlüğe 
koymamıza rağmen, Anayasanın 107 nci maddesi de
ğişmeyeceğine göre, Cumhurbaşkanının bu Kanunu 
kaale almadan, kararnameyle herhangi bir düzenle
meye gitme imkânı elinden alınmış olacak mıdır?.. 
Bu konuyu cevaplandırmalarını istirham ediyorum. 

Bir de, çok Saygıdeğer Bakanımız buyurdular ki, 
«Kararnamenin düzenlenmesi ile 2180ı sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılamaz.» Oysa, kararnamenin dü-
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zenlenmesi, Anayasanın 107 nci maddesini harekete 
geçiriyor. 107 nci madde diyor ki; «... Cumhurbaş
kanlığı kararnamesi ile düzenlenir.» Kararname dü
zenlendiği anda; Anayasanın 107 nci maddesi, 2180 
sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmış olmuyor mu?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkan, Sayın Gökçe'nin mütalaasına hemen cevap 
arz etmek isterim. Bu Kanun Teklifi bir yetkiyi kısıt
lamıyor, bu Kanun Teklifi, Anayasanın genel esas
larına, esprisine uygun olarak ve 107 nci maddeye 
sadık olarak genel esasları biraz daha ayrıntılı tes
pit ediyor. Artık onun icaplarının takdiri, ihtiyaçlara 
göre Cumhurbaşkanlarının takdirine kalmıştır. Cum
hurbaşkanları, artık Cumhurbaşkanlığı kararnamele-
riyle ihtiyaçlara uygun şekilde gerekli tasarruflarda 
rahatlıkla bulunabileceklerdir. Hiçbir kısıtlama sözko-
nusu olmadığı kanısındayım. 

Diğer bir nokta da, kanunların hükümlerini zımnî 
ilga da mümkündür, sarih ilga daha isabetli bir yol
dur. Mümkün olduğu zaman, her zaman sarih ola
rak yürürlükten kaldırmayı tercih ederiz; ama bazen 
bilemediğimiz sebeplerle «Bu kanuna aykırı olan hü
kümler yürürlükten kalkmıştır.» gibi, istemeye iste
meye bir genel formülü kullanırız, önümüzde bu ge
nel formülü kullanmamıza neden olacak bir muğlak
lık olmadığına göre, sarih olarak yürürlükten kaldır
manın daha isabetli olacağını Sayın Gökçe'nin de ka
bul buyuracağı kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, sayın arkadaşlar; 
Kanun maddelerinden, yani Teklif maddelerinden 

Komisyondan geliş itibariyle birkaçını okuyacağım. 
Teklifin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasını okuyo

rum : 
«Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Genel Sek

reterlik teşkilatının en yüksek amirid;r; bu sıfatla 
Genel Sekreterlik görevlileri üzerinde amirliğin ge
rektirdiği tüm yetkileri kullanır.» Bu nedir?.. Çalış
ma esasları değil midir?.. Diyelim ki, Devlet Denet
leme Kurulunun üzerinde Genel Sekreterin yetkisi
nin ne olacağını şu anda tayin değil; Cumhurbaşkan
lığı kararnamesiyle belki bu mahzur doğmayacaktır. 
Biz, bunu böyle saymakla neyi ispat etmiş oluyoruz?.. 

İki; «Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı kararna
mesi ile atanır.» diyor. Kararnameyle ne düzenle
nir?.. Personel atama işlemleri düzenlenir. Kanımca, 

o personeli belki Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 
atayacak Cumhurbaşkanı; niye karıştırıyoruz bunu?.. 

4 üncü maddenin başlığında «Cumhurbaşkanlığı 
danışmanları» deniliyor; Cumhurbaşkanı belki danış
manlar kullanmayacaktır; teşkilat değil mi, kuruluş 
değil mi bu?.. 

«Sözleşmeli personel» deniliyor; belki buna hiç 
gerek görülmeyecek. Bu hükümlere uygun personeli 
nereden temin edeceklerini sormak isterim Sayın 
Komisyondan? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon; Sayın Tutum, siz mi cevap ve

receksiniz efendim?.. Buyurun. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ADINA CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Aslında, Anayasanın 107 nci maddesini münhasır 

yetki olarak düşünmek ve genel yetki olarak alma
mak gerekir diye hep düşündük. Belki farklı görüş
ler de saygıyla düşünülebilir ve saygıyla karşılanabi
lir ve doğrusu karşıt görüşlere de büyük değer veri-
vorum, son derece güçlü bir şekilde ileri sürülüyor. 
Ancak; münhasır yetki noktasından hareket ettiğimiz 
zaman, bizim hep çekindiğimiz nokta, münhasır bir 
vetki ıile düzenlenen bir alanda yapılacak düzenleme
lerin genel yetki alanına ilişkin bir konunun da dü
zenlenmesi sonucunu doğurması ihtimalidir. Bizim 
korktuğumuz bu olmuştur. Bu ise, tartışmalara yol 
açar ileride; eğer böyle bir çerçeve yasası olmazsa. 
Fevkalade tatsız hukukî tartışmalara yol açabilir. 
Oysa Yetki Kanunu ile biz, başka kurullara, başka 
mevzuatla düzenlenmiş olan alanlara ilişkin bir de
ğişikliği de çerçeve yasası içerisine ithal ediyoruz; 
aksi halde, yalnız Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile düzenlenmeye kalkılırsa, son derece sakıncalı du
rumlar çıkabilir diye korkarız. 

Ş'mdi değerli arkadaşımızın sorduğunu; biraz 
tabiî hukukî spekülasyon olarak almak mümkün. 
Yani bu tür bir muhakeme yürütme, aslında fiilî 
durumlara uygun bir şey değil; çünkü teşkilat huku
kunda, örneğin «Sözleşmeli personelin ne gereği var, 
çalıştırmayacağım derse?..» teorik olarak bu soru 
sorulabilir; ama teşkilat hukukumuzda personel is
tihdamında esneklik yaratan sözleşme maddesinin, 
sözleşme usulünün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliği Teşkilatında gerekli olduğu tartışmadan çok 
uzak. Yani tartışılabilecek; teorik olarak tartışılsa 
bile, fiilî olarak ve ihtiyaçlar karşısında tartışılacak 
bir konu değil; çünkü bizim oraya sözleşme usulü
nü ihdas etmemizdeki kasıt, sözleşme ile sözleşmeli-
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lere verilecek olan ücretlerin, genel ücret düzeni dı
şında özel bir düzenleme şeklinden çok, belki söz
leşmeyle Cumhurbaşkanlığı teşkilatında çalıştırılacak 
kişilere verilecek ücretlerin, Bakanlar Kurulu ile tes
pit edilen üst sınırları aşmamak kaydıyla ,bunlara 
serbestçe sözleşmelerine ücret hükümlerinin konula-
bilmesine ilişkin genel bir yetkinin çerçeve yasasına 
verilmesindendir. O şekilde sorunu daha açıklığa ve 
genel sistemlere daha uyumlu hale getirdiğimize ina
nıyoruz. 

«Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin tayini usu
lüne ilişkin bir hükme ne gerek var?..» dediler. Gerek 
var; ama onun sorusu herhalde benim anladığım ka
darıyla; kararname ile bu usul tespit edilemez mi?.. 
Pekala tespit edilebilir, o kanıdayım; ama çerçeve 
yasasında böyle bir hükmün olmasının ne sakıncası 
olabilir? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin Cum
hurbaşkanlığı Teşkilatının en yüksek amini olduğu 
ve o Teşkilatın ita amiri olduğu ve Cumhurbaşkan
lığı sekreterliğine ilişkin olan görevlerin yerine ge
tirilmesinden dolayı doğrudan doğruya Cumhurbaş
kanına sorumlu olduğu, nihayet bir çerçeve yasasın
da ana hatlarıyla gösterilmesitvn büyük sakınca ya
ratmayacağı... Çünkü; bunun tersini düşündüğümüz 
zaman, insanın aklına şu gelebilir : Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreterlik Teşkilatının en üst amiri, Ge
nel Sekreter dışında birisi olabilir mi acaba?.. Ol
maz, normali olmaz; yani böyle bir hüküm olsa da, 
olmasa da olmaz. «Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile düzenlensin...» Böyle düzenlenecektir esas itiba
riyle. 

Danışmanlara gelince : «Danışman belki kullan
mayacak...» Tabiî bu soru da sorulabilir. Saygıdeğer 
arkadaşım, hukuk yönünden teorik olarak bu soru 
sorulabilir; ama Teklifin genel gerekçesine bakıldığı 
zaman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tevdi 
edilecek işlerin, özellikle 1982 Anayasasının Cumhur
başkanına tanımış olduğu görev ve yetkileri kullan
ması açısından son derece önem kazanması dolayı
sıyla, böyle bir müesseseye statü olarak sadece yer 
verilmiş, o statünün sadece ana hatları belirtilmiş
tir, yoksa, ayrıntıya ait en ufak bir işaret yoktur. 
Bu bakımdan, saygıdeğer arkadaşımın söylediği her 
iki soruda da «Bu Kanunda bunlar yer almasaydı 
olmaz mıydı?..» sorusuna aykırı cevap veremem; 
ama bunların oluşunun, çerçeve yasası niteliğinde 
dramatik bir değişiklik yapmadığı gibi, gereksiz bir 
hüküm olarak da telakki edilmesinin mümkün olma
dığını düşünüyorum. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

birinci sorum : 2180 sayılı Kanun, hem Genel Sek
reterlik Teşkilat Kanunu, hem görevleri, yetkileri 
sayan bir kanun, hem de 1 - 7 nci derece arasında 13 
tane kadrosu olan bir cetveli ihtiva eden bir kanun. 
Getirilen düzenleme ile bu Kanun tamamen kaldırı
lıyor; özel Kalem Müdürlüğü, vesaire olmak üzere 
unvanların hepsi kaldırılıyor, daha yeni bir düzen
leme yok; fakat şu anda 305 tane (başka bakanlıklar
dan görev alanlar hariç) net kadrosu var Genel Sek
reterliğin. Hangi kanunlarla, değişikliklerle bu hale 
gelmiş?.. Kanunlarla gelmediyse, Reisicumhurun yet
kisi olduğu halde, neden böyle bir düzenlemeye ge
rek görülmüştür?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ
lu. 

Sayın Tutum, Sayın Bakan, hanginiz cevap ve
receksiniz?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

Şimdi, iki durumu karıştırmayalım. Bir, 12 Ey-
lül'den sonraki yönetim, iki; 6 Kasım seçimlerinden 
sonraki yönetim. Bu konuyu bir açıklığa kavuştur
mamız lazım. Anavasanın hükümlerinin tümü, 6 Ka
sımdan sonra yürürlüğe giriyor. 

Şimdi, kadrolarını kanunla alması gereği yok. 
Neden yok?.. Anayasa bir yetki vermiş, o yetkiye gö
re çerçeve kararname çıkıyor, çerçeve kararnameye 
göre ise, kadrolarını kararname ile Cumhurbaşkan
lığı ihtiyaca göre tespit edecek. Onun için, ben bu
rada bir tezat olduğu kanısında değilim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Teklifin tümü üzerindeki görüşme

ler bitmiştir. Teklifin maddelerine geçilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Teklifin maddelerine geçilmesi 
hususu kabul edilmiştir efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
Cumhurbaşkanlığı Genel 'Sekreterliği Kanunu Teklifi 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun Cumhurbaşkanlığı Ge

nel Sekreterliğinin kuruluş, görev, teşkilat ve kadro
ları ile personel işlerinin düzenlenmesine ilişkin genel 
esasları belirtir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Komisyon ve Hüküme
tin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın 
üye?.. Yok. Düzeltme istemi?.. 
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NECİP BİLGE — Sayın Başkan, hem önerge 
sundum, hem de ilave de denebilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Maddenin sonu «... genel esas

ları belirtir.» diye bitiyor. Anayasanın 107 nci mad
desi «... Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenle
nir.» diyor. Bu itibarla buradaki ifadenin «... genel 
esasları düzenler.» olmasının uygun olacağı kanısın
dayım. 

Bir de önerge vermiş bulunuyorum. Önergem
de «görev» kelimesinden sonra «yetki» kelimesinıin 
de eklenmesinin uygun olacağı kanısındayım. Gerçi 
Anayasanın 107 nci maddesinde «görev» kelimesi 
yok. Sadece «... kuruluş, teşkilat ve çalışma esasla
rı...» denmektedir; fakat bu kavramlar, bu fiiller bir 
görevin yerine getirilmesini gerektirdiği için Kanuna 
'bir «görev» kelimesi de eklenmiş bulunmaktadır; 
fakat bu kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları aynı za
manda bazı yetkilerin kullanılmasını da icap ettire
cektir. Nitekim ikinci maddenin ikinci fıkrasının so
nunda «... görevlileri üzerinde amirliğin gerektirdiği 
tüm yetkileri kullanır.» deniyor, bu da yetkinin mev
cudiyetini ifade eder. Bu itibarla, birinci maddeye 
«görev» kelimesinden sonra «yetki» kelimesinin de 
konulmasının uygun olacağı kanısındayım. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soralım 
Komisyondan ve Hükümetten. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Katılıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — «Görev» kelimesinden sonra «yet
ki» diyorlar. 

Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka

tılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, «yetki» kelimesini 
ilave ediyoruz; fakat cümle düzenlemesine ne diyor
sunuz efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — «Düzenler» şeklinde yi
ne katılıyoruz. «Esasları düzenler.» olacak. 

BAŞKAN «Kadro ve personel işlerinin, personel 
işlerine ilişkin genel esasları düzenler» mi diyorsu
nuz efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — «Personel esaslarıyla il
gili genel esaslar... 
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BAŞKAN — «İlişkin» kelimesini kaldırıyoruz. 
FUAT AZGUR — Bu konuda müsaade eder 

misiniz?.. 
BAŞKAN — Düzeltme mi efendim?.. Buyurun. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, Sayın Bilge' 

nin belirtmiş olduğu, Anayasanın 107 nci maddesi 
bu Tasarının 3 üncü maddesinde vardır, «düzenle
nir» diyor. Birinci maddesi ayrı, sadece Kanunun 
kapsam ve amacını belirtiyor. Bu itibarla birinci 
maddenin aynen kalmasında yarar vardır. 3 üncü 
madde Sayın Bilge'nin arzusuna aynen cevap vere
cektir efendim. 

BAŞKAN — Bunu da iletelim efendim. Sayın 
Komisyon, Sayın Azgur, «Zaten düzenleyeceğine iliş
kin hüküm; yani Anayasanın 107 nci maddesi; bur-
daki üçüncü maddede açıklıkla belirtilmiştir. Bu ba
kımdan bu amaç ve kapsam maddesinde olduğu gibi 
kalmalıdır bu hüküm. Düzenlemeye gerek yoktur.» 
diyorlar, 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — 1 inci Madde Komis
yonumuzda tedvin edilmiştir, aynen benimsiyoruz ve 
Sayın Azgur'un görüşüne katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, böyle kalsın diyor
sunuz. Zaten yazılı da bir önerge yok. Sayın Bilge' 
nin de yetkli kısmına katıldıkları için, önerge zaten 
söz konusu değil. 

NECİP BİLGE — Ayrıca bir önerge vermiş de
ğilim bu mevzuda. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın üyeler; birinci maddeye «görevden» sonra 

«yetki» kelimesini ilave ediyor ve maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kuruluş ve görev 
MADDE 2. — Cumhurbaşkanına Anayasa ve 

kanunlarla verilen yetkilerin kullanılması ve görev
lerin yerine getirilmesinin gerekli kıldığı idarî, huku
kî, malî, teknik, koruma, temsil ve diğer hiizmetleri 
yürütmek üzere doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Genel Sekre
terlik teşkilatının en yüksek amiridir; bu sıfatla Ge
nel Sekreterlik görevlileri üzerinde amirliğin gerektir
diği tüm yetkileri kullanır. 

Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile atanır ve görevlerinin yürütülmesinden dolayı 
Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 
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Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliği teşkilatının ita amiridir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Ybk. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Madde ile ilgili Sayın Kantarcıoğlu'nun bir öner

gesi var, okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Teklifin ikinci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
«Kuruluş ve görev 
Madde 2. — Cumhurbaşkanına Anayasa ve ka

nunlarla verilen yetkilerin kullanılması ve görevlerin 
yerine getirilmesinin gerekli kıldığı idarî, hukukî, 
malî, teknik konulan yürütmek, Cumhurbaşkanının 
ve Cumhurbaşkanlığı yerleşlim sahasının korunması 
ve güvenliğini sağlamak, temsile ilişkin hususları, 
Cumhurbaşkanlığı Köşkünün, diğer tesislerin, bütün 
personelin yönetim, işletme ve bakım ihtiyaçlarını 
düzenlemek üzere doğrudan Cumhurbaşkanına bağ
lı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Genel 
Sekreter, Genel Sekreterlik teşkilatının en yüksek 
arriiri, görevlerinin yürütülmesinden dolayı Cumhur
başkanına karşı sorumlu olup teşkilatın ita amiridir.» 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama
nız olacak mı efendim?.. Buyurun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Vermiş olduğum önergede, Jandarma Genel Ko
mutanı Sayın Celasun'un Teklifine daha uygun bir 
şekil vardır. Burada «koruma» kelimesi Komisyo
numuz tarafından «korunma» ile karıştırıldığından 
bir açıklık getirilmesine lihtiyaç vardır. Çünkü; Cum
hurbaşkanının korunması ile Cumhurbaşkanlığı yer
leşim sahasının korunması arasında fark vardır; bu 
bakımdan ayrıca güvenlik meselesi de önemlidir, bu
nun açık bir şekilde burada ifade edilmesini uygun 
gördüm bu önergemle. 

Ayrıca, Köşkün ve diğer tesislerin de muhafazası 
gerekiyor; bunu da bunun içerisine soktum. Burada 
Komisyonun getirmiş olduğu metinde «bu sıfatla Ge
nel Sekreterlik görevlileri üzerinde amirliğin gerek
tirdiği tüm yetkileri kullanır.» diyor. Zaten amirse 
yetkilerini kullanmak zorundadır, böyle bir şeye ihti

yaç yoktur, bunu da madde metninden çıkardım ve 
böyle bir düzenleme getirmiş bulunuyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ

lu. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesinin lehinde, aley

hinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon bir diyeceğiniz var mı?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Sayın 
Sözcümüzün de ifade ettiği gibi, bu Teklif bir genel 
çerçeve kanun teklifidir ve Komisyonumuzun bu 
maddesi çok daha genelinde maddeyi ve bütün hiz
metleri kapsamaktadır ve daha iyi düzenlendiği kanı
sında olduğumuz için, Sayın Kantarcıoğlu'nun bu tek
lifine katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Ko

misyonla aynı görüşteyim efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu' 

nun önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını 
beyan etmektedir, önergenin dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Bu madde ile ilgili düzeltme var mı efendim?.. 
Sayın Bilge, buyurun. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, maddenin bi
rinci satırında «... kanunlarla verilen yetkilerin kul
lanılması ve görevlerinin yerine getirilmesinin ge
rekli kıldığı...» tabiri vardır, öyle sanıyorum ki «kul
lanılması» kelimesinin isim tamlaması olarak «kul
lanılmasının» şeklinde olması uygun olacaktır. Bu 
itibarla «yetkilerin kullanılması» şeklinde eksiklik 
teşkil ediyor. Bunun da isim tamlaması olarak «nm» 
takısı eklenmek suretiyle tamamlanması uygun olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
«Kullanılması» yerine «kullanılmasının» diyorlar. 

Katılıyor musunuz? 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN

DOĞAN — TOKGÖZ — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
tılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet katı
lıyorlar. Efendim, «nın» ilave ediyoruz. Bu ilave ile 
birlikte ikinci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teşkilat, kadro ve çalışma esasları 
MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre

terliğinin kuruluşu, teşkilatı ve kadroları ile görev 
ve yetkileri, çalışma esasları, personelin atanma, 
görevlendirme, terfi ve disiplin işlemleri; gerektikçe 
Cumhurbaşkanı kararnameleri ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

4' üncü maddeyi okutuyorum : 
Cumhurbaşkanlığı danışmanları 
MADDE 4. — Cumhurbaşkanına çeşitli konular

da danışmanlık hizmeti sağlamak üzere yeter sayıda 
danışman atanabilir. 

Cumhurbaşkanlığı Danışmanları görev yönünden 
Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olup, idarî yönden 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. Düzeltme 
isteminde bulunan sayın üye de olmadığına göre, 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 
MADDE 5. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre

terliği memurları hakkında istisnaî memurluklarla 
ilgili hükümler uygulanır. 

Kadro cetveli uyarınca tahsis edilen kadro sayısı 
ile sınırlı kalmak kaydıyla, Genel Sekreter, kadrolar
da her türlü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. Dü
zeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Sayın Baş
buğ, buyurunuz efendim. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, bu madde
nin kenar başlığı «Kadrolar» olduğu halde, metin 
kadro değişikliklerini ihtiva ediyor. Kadro konusu 
3 üncü maddede ele alınmış ve «kadro» kelimesi de 
3 üncü maddenin kenar başlığında yerini bulmuş. 

Hem gereksiz tekrardan kaçınmak, hem de madde 
ile kenar başlık arasında uyum sağlamak için, kenar 
başlığın «Kadro değişiklikleri» şeklinde düzeltilmesi 
gereklidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Komisyon, Sayın Başbuğ'un teklifine ka

tılıyor musunuz? . 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — «Kadro değişiklikleri» şek
lindeki düzeltmeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka

tılıyoruz. 

'BAŞKAN — 5 inci maddeyi başlığının bu bi
çimde değiştirilmesi ile oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sözleşmeli personel 
MADDE 6. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre

terliğinde, Devlet Memurları Kanunu ile diğer özel 
kanunların kayıtlayıcı usullerine bağlı olmaksızın 
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Sözleşme ücretleri, Bakanlar Kurulunun emsal 
personel için belirlediği üst sınırları aşmamak kay
dıyla, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından 
tespit edilir. Bunların, varsa Sosyal Güvenlik Kuru
luşlarından bağlanmış aylıkları kesilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. Dü
zeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Sayın Kan-
tarcıoğlu, buyurunuz efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Sosyal Gü
venlik Kuruluşlarından» tabirinin başharflerinin kü
çük yazılması lazım. 

BAŞKAN — «Sosyal Güvenlik Kuruluşu özel 
isim değildir», bu nedenle başharflerinin küçük ya
zılması gerekir.» diyorlar. Sayın Komisvon, Savın 
Hükümet bu düzeltmeye katılıyor musunuz efen
dim? 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeyle birlikte maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
6 ncı madde kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici süreli görevlendirme 
MADDE 7. — Kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışmakta olan personelden gerekli görülenler, özel 
kanunlardaki usul ve kayıtlamalarla bağlı olmaksızın 
geçici süre ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğin
de görevlendirilebilirler. 

Hâkim ve savcıların bu şekilde görevlendirilme
leri muvafakatleri ile mümkündür. 

Cumhurbaşkanının emirlerine istinaden Genel 
Sekreter tarafından isim belirtilmek suretiyle yapıla
cak görevlendirme istekleri, ilgili kuruluşlarca yerine 
getirilir. Bu görevlendirmede kurumun en üst amiri
nin onayı yeterlidir. 

Geçici süreli görevlendirme iki yıl için olur. Ge
rektiğinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere 
uzatılabilir. 

Geçici süre ile görevlendirilen kamu personeli, 
kurumlarından izinli sayılır ve bu süreler meslek ve 
kıdemlerine eklenir. Bu süre içinde aylık ve ödenek
leriyle her türlü malî, sosyal hak ve yardımları ku
rumlarınca kendilerine ödenmeye devam olunur. An
cak bu kimseler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liği personeline ödenmekte olan değişik nitelikteki 
ödemelerden de yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen saynı üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi' okutuyorum : 
Kamu kuruluşları personelinden yararlanma 
MADDE 8. — Cumhurbaşkanının emirlerine is

tinaden Genel Sekreter, çeşitli konular üzerinde in
celeme ve araştırma yapması için yeteri kadar uzman 
kamu personelinden oluşan komisyonlar kurabilir, 
bu komisyonlara başkaca uzman kişileri de çağıra
bilir. 

Genel Sekreterlikte görevlendirilmek veya bilgi
lerinden yararlanmak üzere aslî görevlerinin veya 
işyerlerinin bulunduğu mabal dışına çağrılanlara yol 
masrafları ile barındırma ve yemek giderleri Genel 
Sekreterlikçe ödenir. Bu şekilde göreve çağrılanlar 
bu görevleri süresince kendi kurum ve işyerler'inden 
izinli sayılırlar ve her türlü özlük ve sosyal haklarıy
la, aslî görevlerine ilişkin diğer ödemelerin kurum
larınca karşılanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. Düzelt
me isteminde bulunan üyemiz?.. Sayın Bilge, buyu
runuz efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, maddenin bi
rinci fıkrasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liğinin komisyonlar kurabileceğini ifade etmekte
dir. «'Komisyonlar» çoğu; fakat «araştırma yapması 
için» tabiri tekil olarak konulmuştur. Bunun çoğul 
olması, yani «araştırma yapmaları için» denilmesi 
veya gayrimuayyen bir fiil olarak «araştırma yapıl
ması için» denilmesi uygun olacaktır, «...araştırma 
yapmaları için yeteri kadar uzman kamu personelin
den oluşan komisyonlar...» demek daha uygun ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «araştırma yap
malarını mı, yoksa «araştırma yapılması»nı mı uy
gun görüyorsunuz? 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — «...araştırma yapılması»nı 
uygun görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Biz 

de, «araştırma yapılması»nı uygun görüyoruz. 
BAŞKAN — Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci 
madde kabul edilmiştir. < 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasanın geçici 2 nci 

maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkanlığı Konseyinin 
görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak idarî, 
malî ve teknik hizmetler Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğince yürütülür. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin yararlana
cakları; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ta
nınan aylık, ödenek ve diğer sosyal hakların gerek
tirdiği her türlü giderler Cumhurbaşkanlığı bütçesin
den ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceki?*. 
YoJc. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. Dy?e}tme 
isteminde bulunan sayın üye?.. Yok- Maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Ge

nel Sekreterliği ile ilgili kararnameler çıkarılıncaya 
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kadar geçecek süre içerisinde, bu konulara ilişkin 
mevzuatın uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. Düzeltme 
isteminde bulunan sayın üyemiz var mı efendim?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 9. — 23 Mayıs 1933 tarihli ve 2180 

sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu ve 
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru ve düzeltme olmadığına göre, maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye ve düzeltme 
isteminde bulunan üye olmadığına göre maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

'Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Buyurun Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bütçe - Plan Komisyonu Üyesi olarak raporda söz 

hakkımı saklı tutmamın nedeni, uygulamada üzerinde 
hiç konuşulmayan bu madde konusunda konuşmak 
içindi. Bunun özel bir nedeni vardır, bunu şimdi arz 
etmeye çalışacağım. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan tartışmaların da 
bize açıkça gösterdiği gibi, çok özellik arz eden bir 
konunun düzenlenmesi ile karşı karşıyayız. 

Bu özellik iki noktadan kaynaklanmaktadır: Biri, 
1982 Anayasasında yürütme içerisinde Cumhurbaşkanı
na verilen özel yer; ikincisi de, Anayasanın 107 nci 

maddesi açısından Teklifin taşıdığı özellik. Bu neden
lerle yürütme maddesiyle ilgili olarak söz hakkımı 
saklı tutmuştum. 

1982 Anayasası öncesindeki alışkanlık, bilindiği gibi, 
kanunların bu son maddesinde genellikle ya «Bakan
lar Kurulu yürütür» veya «Şu veya bu bakanlık» 
veyahutta «Birkaç bakanlık birlikte yürütür» şeklinde 
deyimlerin kullanılmasıydı. 

Şimdi, 1982 Anayasasına baktığımızda, 107 nci 
madde, görüşmekte olduğumuz Teklifin düzenlediği 
konuların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenle
neceğini söylemektedir. Yani biz, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununu burada, Komis
yon adına yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi, 
bu Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için bir çerçeve 
kanun olarak kabul etmiş durumdayız, 

Binaenaleyh, bu kabul ettiğimiz Kanunun uygu
lanması Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapıla
caktır. O halde, Kanunun yürütülmesi Cumhurbaşkan
lığı kararnameleriyle olacaktır; yani bu Kanunu Cum
hurbaşkanı yürütecektir, çıkaracağı kararnamelerle. 

Şimdi eskiden, niçin «Cumhurbaşkanı yürütür» de
nilmezdi de, «Bakanlar Kurulu yürütür» denilirdi... 
Bu, tamamen Cumhurbaşkanının sorumsuzluğundan 
ve bütün işlemlerinin ilgili bakan ve Başbakan tara
fından imzalanması gerektiğini söyleyen Anayasa 
hükmünden kaynaklanırdı. Mesela, geçmiş Anayasanın 
98 inci maddesinde: «Cumhurbaşkanı görevleriyle il
gili işlemlerinden sorumlu değildir, Cumhurbaşkanının 
bütün kararları Başbakan ve ilgili bakanca imzalanır. 
Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.» 
Şeklinde bir açık hüküm vardı. Bu hükmün yeni 
Anayasamızda karşılığı olan maddeye baktığımız 
zaman, 105 inci madde aynen şöyle söylüyor: «Cum
hurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan 
ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek 
başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün 
kararları Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır;» 
Yani Anayasada ve kanunlarda Cumhurbaşkanının, 
Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmadan 
yapabileceği işlemler vardır. 

İşte 107 nci madde; yani bizim şu anda görüştüğü
müz Tasarıda düzenlenen konular, «Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma 
esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle düzenlenir.» dediğine göre, 107 nci 
maddedeki bu işlemler 105 inci maddedeki söylenen 
işlemler olmaktadır, yani Başbakan ve ilgili bakanın 
imzasına gerek olmadan yaptığı işlemler olmaktadır. 
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O halde, biz, sadece sorumluluk açısından ve 1982 
Anayasasından önceki dönemi dikkate alarak; yani 
Cumhurbaşkanının yeni konumunu, yeni Anayasal 
konumunu dikkate almadan, alışılmış şekilde «Ba
kanlar Kurulu yürütür» veyahutta «Şu veya bu ba
kanlık yürütür.» derken, üzerinde düşünmemiz gere
ken bu yeniliği dikkate almak durumundayız. 

Ben bunları Komisyondaki tartışmalar sırasında 
da anlatmaya çalıştım; çünkü bunlar ilk bakışta aka
demik tartışma gibi görünebilir, yalnız 1982 Anaya
sasının özellikle getirdiği yeni müesseselerinin ve yeni 
Anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanlığının yeni du
rumunun ileride aydınlığa kavuşturulması açısından 
bu konunun çok önemli olduğunu düşündüğüm için 
bunları Komisyonda tartışma yoluna gittim; fakat o 
zaman Komisyonumuzda bulunan Sayın Konsey 
Temsilcisi bu şekildeki bir öneriyi uygun bulmadık
ları için, yine Bakanlar Kurulunun yürütmesi gerek
tiğini belirttikleri için, ben şimdi Genel Kuruldaki 
görüşmelerde «Böyle düzeltilsin» diye bir önerge ver
mek yoluna gitmedim, yalnız ilerideki, akademik de 
olsa, tartışmalar açısından bu konunun önem taşıdı
ğını düşündüğüm için söz hakkımı saklı tutup, bun
ları bilginize sunmak gereğini duydum. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon bir cevabınız olacak mı efen

dim? Buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, Sayın 
Tan, gerçekten biraz evvel ifade ettikleri gibi, bu gö
rüşlerini , Komisyonumuzda ifade buyurmuşlardır. 
Ancak, Komisyonumuz bu görüşlere itibar etmemiş
tir. Nedeni ise; bu çerçeve Kanunda «Madde 6, söz
leşmeli personel, madde 7, geçici süreli görevlendir
me, madde 8, kamu kuruluşları personelinden yarar
lanma» gibi çok geniş çapta Bakanlar Kurulunu il
gilendiren hükümler bulunması nedeniyle ve bunun 
yanında, yine 2180 sayılı eski Kanunda Vekiller He
yeti tarafından yürütülmesi ilkesi benimsenmiş bu
lunduğundan, aynı ilkeden hareketle, biz de Bakan
lar Kurulu kararıyla yürütülmesi ilkesini benimsemiş 
bulunuyoruz. Bu görüşlere bu iki nedenden dolayı 
katılamadık. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; madde üzerinde soru sormak iste

yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Düzeltme istemi var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Teklifin tümü üzerinde son söz ola
rak Sayın Gelendost'un bir istemi vardır. Buyurun 
Sayın Gelendost, lehinde efendim. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz Kanun Teklifi, malûm
ları olduğu veçhile, Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri
mizden Sayın Sedat Celasun tarafından yapılmıştır. 
Yine malumları veçhile, Millî Güvenlik Konseyi Üye
lerimiz kanun teklif etmekte ve bunlar yine aynen 
tekliflerde olduğu gibi, prosedüre tabi olmak sure
tiyle komisyonlarda görüşülmekte ve komisyonlar
dan sonra yine yüce huzurunuza gelmekte ve kabul 
buyurulduktan sonra da, yine kendileri tarafından 
müzakereye tabi tutulup kabul veya tashihe mazhar 
olmaktadır. 

Bu Teklif de, yine aynı prosedürle Millî Güven
lik Konseyi Üyelerimizden Sedat Celasun tarafından 
verilmiş ve bu şekilde müzakerelerden ve komisyon
lardan geçtikten sonra huzurunuza gelmiştir. Adalet 
Komisyonunda biz böyle bir Teklifin, yani Millî 
Güvenlik Konseyi Üyelerimizden birinin vermiş ol-. 
duğu bu Teklifin Konseyde müzakere edildikten son
ra mı veya tek başına Konsey üyelerimiz tarafından 
mı verildiğini sorduk Temsilci arkadaşa. Millî Gü
venlik Konseyi üyeleri tarafından verilen tekliflerin 
hiçbir şekilde ferdî olmadığını, kendileri tarafından 
müzakere edildikten sonra Danışma Meclisine sunul
duklarını beyan ettiler. 

Şimdi, Anayasamızın 107 nci maddesi üzerinde 
duracak değilim; çünkü bu madde üzerinde arkadaş
larımız kâfi derecede görüşlerini belirttiler. Hakika
ten, 107 nci maddede kurulacak olan Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliği teşkilatının kuruluşu, teş
kilatı, çalışmaları, personel atama işlemleri kararna
me ile olur diye bir hüküm getirilmiştir. 

Ancak, 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki 
Kanunun 3 üncü maddesi, ki, aynen okuyorum: 
«Millî Güvenlik Konseyince kabul edilerek yayınla
nan bildiri ve karar hükümleri ile, yayınlanan ve ya
yımlanacak olan kanunların Anayasaya aykırılığı id
diası ileri sürülemez.» 

Yine ikinci olarak, 2485 sayılı Kurucu Meclis 
Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkra
sını da okuyorum: «Bu Kanun hükümleri dışında 
kalan hususlarda Millî Güvenlik Konseyi 2324 sayılı 
Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun uyarınca Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisine; Millet Meclisine ve 
Cumhuriyet Senatosuna ait görevleri yerine getirir 
ve yetkileri kullanır.» denilmektedir. 

Meclisinizce düzenlenerek kabul edilecek bu tek
lif, Millî Güvenlik Konseyince de kabul edildikten 
sonra zımnen Anayasanın 107 nci maddesi tadil edil
miş sayılacaktır. Böylece, Anayasaya aykırılık görüş
leri de mesnetsiz kalmaktadır. Düzenleme mevzuatı
mıza, kanunlarımıza ve Anayasaya uygun bulunmak
tadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 139 uncu Birleşimin 
ikinci oturumunu açıyorum. 

2. — Kamu Konutları Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıt
ma, Millî Eğitim, Adalet, Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal İşler, Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler, İktisadî İşler, Malî İşler 
komisyonları raporları. (1/142) (S. Sayısı : 16Ve 
1 inci ek (1) 

BAŞKAN — Gündemin kanun tasarı ve teklifle
riyle komisyonlardan gelen işler bölümünde ikinci 
sırada yer alan, Kamu Konutları Kanunu Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân; Turizm ve 
Tanıtma, Millî Eğitim, Adalet Millî Savunma, tçişleri 
ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal îşler, Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler, İktisadî İşler, Malî İş
ler komisyonları raporları üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon hazır. 
138 inci Birleşimde bu Kanun Tasarısı üzerinde 

görüşmeye başlanılmak istendiğinde, Hükümet bulun
madığı cihetle, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre bir 

/ . 161'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayan tutanağın 
sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Oyunu
zun rengi de müspet oluyor tabiî. 

Sayın üyeler; Jandarma Genel Komutanı ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi
nin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kanun Teklifi kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın üyeler; Birleşime 30 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.50 

kere erteleme yapılmıştır. Bu nedenle, Hükümet gelir
se görüşmelere iştirak eder; gelmediği takdirde Hü
kümet olmaksızın da Kanun Tasarısını görüşmek 
mümkündür efendim. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi de yok herhalde, gel
mediler. 

Sayın üyeler, bu Tasarı daha önceden de Yüce 
Genel Kurulun huzuruna gelmiş ve 21 Ekim 1982 
Perşembe günü 6 ncı Birleşimde görüşmeye başlanıl
mış, bu arada Sayın Akıncı, Sayın İğneciler ve Sayın 
Tuğ'un vermiş oldukları önerge üzerine, diğer ko
misyonların da görüşü alınması maksadıyla Yüce Ge
nel Kurulunuzca, Tasarının tümü üzerindeki konuş
malar devam ederken önerge oylanmış ve Genel Ku
rulun reyi istikametinde Tasan tekrar Komisyona 
gönderilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Komisyon; bu konuda yeni bir açıklamanız 
olacak mı efendim? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Müsaade ederseniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı, Sayın Başka
nın da ifade buyurdukları şekilde 21.1Q.1982 tarihin-

İKlNCt OTURUM 
Açılma Saati : 16.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Göngör ÇAKMAKÇI 
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de 6 ncı Birleşimimizde, diğer komisyonlardan da gö
rüş alınmak üzere Komisyonumuza iade edilmiştir. 

Komisyonumuz diğer komisyonların görüşlerine 
başvurmuş; ancak İktisadî İşler Komisyonunun müza
kereleri sırasında Sayın İmar ve iskân Bakanının, 
«Görüşülen Tasarı paralelinde geniş kapsamlı yeni bir 
kanun tasarısı hazırlanmakta olduğunu» bildirmesi 
üzerine, bu tasarıyı bekleme kararı alınarak görüşme
ler ertelenmiştir. 

Bakanlıklara Bağlı Bazı Binalar ile Dış Temsilci
liklerimizde Görevli Bazı Memurlara Tahsis Oluna
cak Konutlara İlişkin Kanun Tasarısının Yüce Genel 
Kurulumuzda görüşülmesi sırasında Sayın Bakana 
Komisyon adına tevcih ettiğimiz soru üzerine, Hükü
met Temsilcisi olan Sayın Bakanın böyle bir tasarı
dan bahsetmesi ve «Kamu Konutları Kanun Tasarı
sının şu anda çıkmasının beklenmediği, ya da isten
mediği» şeklindeki ifadeleri üzerine, Komisyonumuz 
yeni tasarının beklentisi içinde Kanun Tasarısını gö
rüşmeyi bırakmıştır. 

Ne var ki, daha sonra diğer bir bakanlıktan veya 
Hükümetten sürekli olarak bu Kanun Tasarısının çı
karılmasının istenmesi üzerine, Komisyonumuz Ta
sarıyı yeniden ele almış ve İktisadî İşler Komisyo
nunun daha önce arz ettiğim şekildeki ifadeleriyle bize 
gönderdiği Tasarıyı yediden görüşerek huzurunuza 
getirme kararını almıştır. Tasarı daha önceki 
metinde ufak tefek değişikliklerle tekrar hu
zurunuzda bulunmaktadır. Komisyonumuz, 21 Ekim 
1982 tarihinde 6 ncı Birleşimde diğer komisyonların 
da görüşlerine başvurmamız açısından özellikle üze
rinde duran Genel Kurulumuzun kararı üzerine, Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun da 
görüşlerini almak kaydıyla (Diğer komisyonlarımızın 
da görüşleri nüans farkı olarak nitelendirilebilir, ya 
da şeklî birtakım konular üzerinde durulabilir olarak 
görülmüştür.) Tasarıyı tekrar huzurunuza getirmiştir. 

Hatırlatmak bakımından ve Hükümetin de olma
ması düşüncesinden hareketle arz ediyorum; Kamu 
Konutları Kanunu Tasarısı, kamu kurum ve kuru
luşlarındaki lojmanların tahsis, oturma ve tahliye usul 
ve biçimlerini tek sisteme getiren, daha önce yönet
meliklerle ve ayrı ayrı usullerle yürütülen bu hususu 
ahenkli hale sokmayı öngören bir Kanun Tasarısı 
niteliğindedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın üyeler; biraz evvel de ifade etmeye çalış

tığım üzere, bu (Tasarı üzerinde. yapılan görüşmeler 
esnasında tümü üzerinde söz isteyen sayın üyelerimiz 

konuşmalarını yapmış bulunmaktadırlar. Bu nedenle 
Tasarının tümü üzerinde başkaca bir konuşma yapma 
imkânımız mümkün değildir; ancak soru sormak is
teyen arkadaşımız var mı efendim?.. 

MEHMET HAZER — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Bakanları, bilhassa Maliye Bakanıyla İmar ve İskân 
Bakanını ilgilendiren, onlardan sorulması lazım gelen 
•birtakım konuları olan böyle bir Tasarının Hükümet 
olmaksızın müzakeresi İçtüzük bakımından mümkün 
olsa da, işin esası ve icabı bakımından mahzurlu 
olacağı inancındayım. Eğer mümkünse bir kere daha 
Hükümet çağırılmalı, sorulacak sorulara yetkili ağız
lardan cevap alma imkânı sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın 'Hazer; biraz evvel yine Baş
kanlık Divanınca haber gönderilmiştir. Zannederim 
ıMaliye Bakanlığının ilgili zevatı gelecektir efendim; 
ama içtüzüğümüzün 60 inci maddesindeki açıklık kar
şısında da görüşmelere devam etme zarureti bulun
maktadır. Geldiklerinde, maddelere geçmiş olsak dahi 
soruları sormakta tabiî bir sıkıntı olmayacaktır. 

MAHMUT AKKILIÇ — Başkanlık Divanından 
gayet kısa bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; Sayın 

Hazer'İn tahmin ediyorum ki hakları vardır; şu ba
kımdan: Gayet tabiî siz İçtüzüğü uyguluyorsunuz, 
buna bir diyeceğimiz yok. Ancak, çok önemli bir 
konuda Hükümetin mevcut olmaması dolayısıyla bu
rada belki bir yanlışlık yapılır endişesini taşıyorum. 
Hükümetin, özellikle birkaç bakanlığı ilgilendiren bir 
konuda hiç almazsa bir temsilcisinin bulunmasında 
mutlak yarar vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Tabiî 

bu da bir temenni oluyor. 
FUAT AZGUR — Aynı konuda Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Efendim, çok kısa 'bir soru 

yönelteceğim. 499 sıra sayılı bir Tasarı görüştük 
burada, asıl komisyonu İçişleri Komisyonuydu. Orada 
da Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ko
nutlarla ilgili 186 ncı maddesini değiştirdik. Değerli 
arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi Hükümetin 
sadece bir bakanlığını değil, birçok bakanlıkları il
gilendiren bazı hükümler var burada ve muhatap 
bulmak zorundayız, sorular soracağız. O itibarla izin 
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verirseniz bunu bir kere daha erteleyelim ve daha 
salim bir şekilde inceleme imkânı bulalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursanız ke

sin ve açık hükümler karşısında erteleme söz konusu 
olamaz. Ancak, gelmeyi temin etme bakımından belki 
Birleşime bir süre ara vermek mümkün olabilir; fakat 
müsaade buyurun, maddelere geçme hususunu sağ
layalım, ondan sonra ara verelim. Başkanlık Divanı 
gelmeyi temin edecek biçimde haber göndermiştir; 
ama gelmeyen bir Hükümeti de zorla getirme yetkisine 
de sahip değildir. İçtüzükte de açık hüküm vardır, 
«Gelmediği takdirde devam edersiniz» diyor. Ni
tekim, Yüce Meclisinizde yine bendenizin Başkanlık 
ettiği bir birleşimde bu biçimde kanun teklifi ve 
kanun tasarısı geçirmişizdir. Önemini bendeniz de 
biliyorum, anlıyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan; 
müsaade buyurulursa bu konuda bir iki kelime söy
lemek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu, artık bir nevi usul oldu. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet, usulle 

ilgili Sayın Başkanım. Hem belki Hükümetin gelmesi 
için, sizin kararınız uygulanacaksa bu suretle zaman 
kazanılmış olur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Şimdi efendim, 

şu sırada zannediyorum İçtüzüğümüzün Millî Gü
venlik Konseyi ve Hükümetin temsili hakkındaki 60 
inci maddesini uyguluyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bendeniz İç

tüzüğün hazırlanması sırasında da açıkça beyan ettim. 
Şimdi, Millî Güvenlik Konseyinin almış olduğu karar
ların Anayasa hükmünde olması tabiî ve buna da aykırı 
bir uygulama olmaması gerekiyor. 

Sayın Başkan; 
Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 25 inci mad

desi bakınız ne diyor, onu özellikle belirtmek isteye
ceğim: «Kanunların görüşülmesi ve kabul edilmesi 
hakkında» başlığını taşıyor ve şöyle diyor; 

«Kanun tasarı ve tekliflerinin Danışma Meclisi 
komisyonlarında ve Genel Kuruldaki görüşmelerin
de Başbakanın veya ilgili bakanın veya görevlendi
receği yetkili kişinin ve teklif sahibi Danışma Mec
lisi üyelerinin en az birisinin veya teklif Millî Gü
venlik Konseyi üyelerinden birisi tarafından yapıl
mışsa, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğin
ce görevlendirilecek yetkili bir kişinin hazır bulun
ması gereklidir.» diyor... 
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BAŞKAN — Komisyonlarda?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır, hayır, 

Genel Kurulda efendim. 
«Kanun tasarı ve tekliflerinin Danışma Meclisi 

komisyonlarında ve Genel Kuruldaki görüşmelerin
de, Başbakanın veya ilgili bakanın veya görevlendi
receği yetkili kişinin...» diyor. 

İşte ben, komisyonda kendi aramızda tutanakla
rı teyple tespit ediyoruz «muhalif kalanlar burada 
mevcuttur» dediğimiz halde, «Muhalefet şerhi ver
mediniz» diye konuşturulmadığım zaman, itiraz et
mek istediğim madde bu idi ve hakikaten İçtüzüğü
müzün 60 inci maddesi, şu Anayasa mahiyetinde olan 
ve Konseyce çıkarılmış bulunan (Ki o istikamette 
açıktır) Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 25 inci 
maddesinin ikinci bendine aykırıdır Sayın Başkan. 
Yani, ertelemek imkânı vermiyor; «Bunlar bulun
muyorsa konuşmayınız, bunların bulunmaları gere
kir.» diyor. 

Bu sebeple, müsaade buyurulursa, Hükümetin bu 
hareketinde; bu kadar dedikodulu olan bir durum
da, öyle zannediyorum ki Hükümet bir temsilcisini 
buraya gönderemez mi Sayın Başkan?.. Bunda özel 
bir anlaşmazlık ve belki özel bir tutum var; müsaa
de buyurulursa, bunun bir açıklığa kavuşmasından 
sonra konunun görüşülmesinde isabet olur, hem de 
kanuna uygunluk olur. 

Saygılar .sunarım. 

BAŞKAN — Tşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Aslında, biraz evvel okuduğunuz hüküm, 60 inci 

maddenin zaten birinci fıkrasıdır. Ancak, bir de onun 
altı bulunmaktadır; 

«Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince 
görevlendirilecek yetkili bir kişinin hazır bulunması 
gereklidir. (Genel ilke budur) Bu kimseler, görüşme
nin başında hazır değillerse, o konudaki görüşme bir 
defalık gelecek birleşime bırakılır.» deniliyor. İlke, 
gelmeleridir; fakat Birleşimde bir defa gelmemişler-
se, ondan sonrakinde; ki Parlamento geleneğinde bü
tün tutanaklarda, bütün içtüzüklerde bu böyle yürü-
tülegelmiştir, Hükümet olmadan çok kanun tasarısı, 
çok kanun teklifi görüşülmüştür. İlerideki siyasî ha
yatta göreceksiniz, çoğulcu demokratik düzen için
de, çoğulcu parlamenter düzen içinde, Hükümet ol
madan da kanun tasarıları çıkartacaksınız, Tabiî, bu
raya gelecek olan arkadaşlarımız için söylüyorum. 

O bakımdan, «İlle de Hükümeti getirmeden görüş
me yapmayalım diyemezsiniz; çünkü Meclisimizin 
«Neden gelmiyorsun?» diye bir sual sorması müm-
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kün değil. O bakımdan, kolaylık olsun diye böyle 
yapıyoruz. Önemini bendeniz de kavrıyorum; mü
saade edin, maddelere geçilmesi hususundan sonra 
ara verelim ve bekleyelim biraz; gelinirse gelinir, ge
linmezse devam ederiz. Nitekim, böyle bir olay be
nim . Başkanlığımda olmuş ve geçen kanun teklifi 
Millî Güvenlik Konseyinde de görüşülmüş, kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALP AT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisimizin lunması arzu edildiğinden, 4 Ağustos 1983 Perşembe 
139 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. g u n ü s a a t 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapa

tıyorum. 
Sayın Genel Kurulun temayülünden anlaşıldığı 

üzere, bu önemli Kanun Tasarısında Hükümetin bu- Kapanma Saati : 17.10 

Sayın üyeler, Kanun Tasarısının maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.45 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

139 uncu BİRLEŞİM 

3 Ağustos 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1LF 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi 
ve Anayasa; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(2/119) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(2) Kamu Konutları Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân. Turizm ve Tanıt
ma; Millî Eğitim; Adalet; Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Sağlık ve Sosyal İşler; Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler; İktisadî İşler; Malî İş
ler komisyonları raporları. (1/142) (S. Sayısı : 161'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.7.1983) , 

(3) Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adalet; Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı. (1/696) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(4) Topllantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 7i arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(6) Danışma Medlisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi 
1.2.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(8) Taşınmaz Mail Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada 
let ve Millî Savunma. İçişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/554) (S Sayısı : 343) (Dağıtma ta 
rihi : 25.2.1983) 

(9) özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, Bütçe - Plan ve Mil 
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(10) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayıüı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(11) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 2423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi • 
23.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesin* 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez 
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(15) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy tşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat tşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü 
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril 
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Plan ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da 
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(17) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî tşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(18) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, tçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık. 
Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(19) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî tşler Komisyonu Ra 
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(20) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi • 13.4.1983) 

(21) 26,10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine tliş 
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
Gişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma. 
tçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(22) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(23) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(24) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî tşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal tşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(25) Ipekböcekçiıliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Farım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(26) 5434 Sayıilı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(27) 17.7.1972 Tarihlli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, tçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişler» ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.194? 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve iktisadî tşler. Adalet ve Millî Sa
vunma, tçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek-



lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(31) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

ı(32) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi • 25.5.1983) 

(33) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı imar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(34) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıikrasınm Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(35) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(37) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(38) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

'(39) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

3 — 

I (40) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî işler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(41) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler, Adalet, Malî işler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(42) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(43) Devlet Memurluğuna Giriç Sınav Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(44)) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî işler, iktisadî işler, Sağlık ve Sosyal iş
ler, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

ı(45) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1 /609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(46) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(47) 765 Sayılı Türk Geza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X (48) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(49) Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 
39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi 
Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman 



Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Malî tşler ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları 
Raporları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1983) 

(50) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(51) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (52) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (53) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi: 21.7.1983) 

<54) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir (Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(55) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

(56) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım 1Ğ-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (57) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(58) Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
ve 49 Arkadaşının, Kanser İlaçları ile İnsülinin İthal 
ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu. (2791) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(59) ' Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 
ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/16) (S. Sayısı . 78'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(60) 4 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesine ©ir Fıkra Eklenme
sine ve 29 uncu Maddesiriin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1/581) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(61) 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/701) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(62) 4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
leştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

1(63) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-
riyeti Umum'iyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(64) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(65) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen-
masine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 
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(66) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si- | 
iinmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(67) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, îçışleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(68) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (69) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran 
islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : .512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(70) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve işbirliği Ka- I 
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(71) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) | 

(X) Açık Oylama 

(72) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(73) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/112) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(74) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (2/114) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(75) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(76) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 26 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu. (2/107) 
(S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 525 

Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Sedat CELASUN'un Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliği Kanun Teklifi ve Anayasa; Bütçe - Plan Komisyonları Ra

porları (2/119) 

5 Mayıs 1983 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 

Jan. Gen. Komutanı ve 
M.G.K. Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin teşkilatı, hizmet birimleri, görevleri, personelinin atanmaları, 
kadroları ve tenf ileri 23 Mayıs 1933 'tarihli ve 2810 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu ile 
düzenlenmiş, bu kanun 2783, 3011 ve 3568 sayılı kanunlarla değiştirilmiş 657 sayılı Devlet Memurları Per
sonel Kanunu ve bu Kanunun değişikliklerine ilişkin kanunlarla dolaylı olarak değiştirilerek bugüne kadar 
devam edegelmiştir. 

1982 T. C. Anayasasında; Cumhurbaşkanının Devletin başı olduğu, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 
Milletimin birliğini temsil ettiği, Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalış
malarını gözetme yetki ve görevleri ile donatılmış olduğu, bu yetkilerin ve görevlerin hizmet gereksinmeleri
ne süratle uyum sağlayabilecek bir teşkilatlanma ve kadrolaşma ile yerine getirilebileceği gerçeği gözönün-
de tutularak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Anayasa metninde yerini almış kuruluş, teşkilat, çalışma 
esasları ve personel atama işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenmesi ilkesi benimsenmiş
tir. 

Ekli kanun teklifi Anayasanın öngördüğü amacı gerçekleştirmek üzere hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1, — Genel gerekçede belirtildiği gibi Cumhurbaşkanın yasama, yürütme ve yargı organ
ları ile ilgili olarak Anayasada ve kanunlarda belirlenen yetkilerinin kullanılması ve görevlerinin yerine ge
tirilmesini sağlayacak; hukukî idarî, malî, teknik konularda hazırlıklar yapacak, ilgili kurum ve kuruluş
larla yazışmalarını yürütecek, kişisel güvenliği ve hizmetleri ile yerleşim sahasının korunmasını düzenleye
cek, ilgili personelin yönetimini, tesislerin araç ve gereçlerin tedarik ve bakımlarını sağlayacak bir teşkilat
lanmayı düzenlemektedir. 

Madde metninde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin doğrudan Cumhurbaşkanına bağlılığı da vurgu
lanmaktadır. 
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Madde 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin hizmet gereklerine süratle intibakını sağlamak 
amacıyla kuruluş, teşkilat, kadro, görev ve yetkileri ile personelin atanma, terfi ve disiplin işlemleri gerektik
çe çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenecektir. 

Anayasanın 107 nci maddesinde genel esasları belirtilen hususlar açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanınca atanacağı, Genel Sekreterlik 
görevlileri üzerinde amirliğin gerektirdiği tüm yetkilere ısahip olduğu, bunun doğal sonucu olarak idarî ve 
üst 'sicil amirliği ve ita amirliği yetkileri bulunduğu belirtilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı teşkilatının bir bütün olduğu göz önünde tutularak Devlet Denetleme Kurulunda gö
revli olanların da bu amirlik bağlantısı dışında olmadıklarına açıklık getirilmiştir. 

Madde 4. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeli, kamu hizmeti görevlilerinin tabi olacak
ları genel statü içerisinde bulunacak, ancak görevlerinin özelliği nedeniyle gerektiği ölçüde farklı bir statü
de çalıştırılabileceklerdir. 

Bu nedenle Cumhurbaşkanı Kararnamesinde belirlenen kadrolara doğrudan atanmalı personel yanında, 
kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelinde, Genel Sekreterlikte süreli olarak görevlendirilebilmele-
rine imkân sağlamaktadır. Bu personel kurumlarından izinli sayılacak, aylıkları, ödenekleri, malî Ve sosyal 
hakları kurumlarınca ödenmeye devam olunacaktır. Genel Sekreterlikte geçen hizmet süreleri kurumlarındaki 
görev ve mesleklerinde geçmiş sayılacak, yükselme ve emeklilik baklan devam edecektir. Bu personele Ge
nel Sekreterlikteki çalışmaları karşılığında ödenecek ek ödeme ve sosyal yardımlar Cumhurbaşkanı Genel 
Sekreterince tespit edilecektir. Süreli olarak yapılacak bu görevlendirme geçici görev niteliğinde sayılmaya
caktır. 'İlgilinin kurum ve kuruluşundaki görevine atanma şekli ve görevlendirme esasları başka bir prosedü
rü gerektirse dahi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen yetki ve şekil çerçevesinde yapılabilecektir. 

Genel sekretere, hizmet ve görevlerin gerektirdiği hallerde Devlet Memurları Kanununun ve sürekli hiz
metlerde sözleşmeli personel kullanılmasına imkân veren kanunun öngördüğü belli görevler veya Bakanlar 
Kurulu kararı ile bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırabilmesine imkân tanınmaktadır. Bu kişilere 
sosyal güvenlik kurumlarınca bağlanmış emekli ve benzeri aylıkların kesilmeyeceği de belirtilmiştir. 

Ayrrca belli konularda inceleme ve araştırma yaptırmak üzere oluşturulacak kurullarda uzman personel 
çalıştırılmasına da imkân verilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kadro ve hizmet yerleri sınırlı bulunmaktadır. Bu kadrolara 
atanmalı personelin gerektiğinde Bakanlıklar veya diğer kamu kurum ve kuruluşları kadrolarına atanmala
rına imkân verecek şekilde bir düzenlemeye de madde metninde yer verilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ve özellikle kuruluş, teşkilat, kadro görev ve yetki, 
çalışma esasları ve personel işlemlerinin yürütülmesine açıklık getirecek bir yönetmelik düzenleneceği belir
tilmektedir. 

Geçici Madde 1. — Anayasanın geçici 2 nci mıddesi ile oluşacak ve görevleri bu maddede belirtilmiş 
bulunan Cumhurbaşkanlığı Konseyinin çalışmalarına yardımcı olacak ve bu hizmetlerin gerektirdiği hukukî, 
idarî, malî ve teknik hizmetlerin Genel Sekreterlikçe yürütüleceği belirtilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinin sahip olacakları Özlük haklar ve sosyal yardımlara İlişkin giderle
rin Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödeneceğine açıklık getirilmektedir. 

Geçici Madde 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 2188 sayılı kanun çerçevesinde kurulmuş, 
görevleri, yetkileri çalışma esasları, dairelerinin kuruluş ve görevleri ile kadroları sözü edilen kanunda, 
Devlet memurları kanununda özellikle kadrolar Bütçe Kanunlarında ve ekli tekliflerde düzenlenmiştir. 

Bundan böyle bu konular Cumhurbaşkanı kararnamesi ve yönetmelikleri ile düzenlenecektir. Bu doğ
rultuda düzenlemeler yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın, kadroların ve personelin özlük haklarının 
saklı tutulması amaçlanmaktadır. 

Madde 6. — Bu maddeyle 23 Mayıs 1933 tarih ve 2188 sayılı Kanunla bu Kanunun değişikliklerine 
ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 7-8. — Kanunun yürürlüğüne ilişkin bulunmaktadır. 
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T. C, 
Danışma Meclisi 2 Haziran 1983 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlığı 
Sayı : 2/119-248 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un «Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi» ekte sunulmuştur. 

Her ne kadar, Anayasanın 107 nci maddesine göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşunun 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi öngörülmekte ise de, teklifin bir çerçeve kanun mahiyetinde 
olması ve kanunların kararnamelere olan üstünlüğü prensibinden hareketle, sözkonusu teklifin Anayasaya 
aykırılığı konusunda Komisyonumuzun yaklaşımı olumludur. 

Ancak, bazı üyelerimizin bu konudaki tereddütleri dolayİsiyla, teklifin bir defa da Komisyonunuz tarafın
dan incelenerek görüşünüzün Komisyonumuza, teklifin öncelikli kanunlar içerisinde yer alması nedeniyle, ace
le olarak bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı 
Dr. Tandoğan TOKGÖZ 

Anayasa Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Karar No. : 19 
Sayı : 45 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 2.6.1983 tarih ve 2/119-248 sayılı yazınız. 
Jandarma Genel Komutam ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN*un «Cumhurbaş

kanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifbnin Anayasaya aykırılığı konusunda üyeleriniz arasında husule gelen 
tereddütleri gidermek amacıyla teklifin bir defa da Komisyonumuzca incelenmesini ve neticenin acele olarak 
(bildirilmesini istemeniz üzerine Komisyonumuz 13 ve 14 Haziran 1983 günleri toplanmış ve 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilâtlanma ve çalışma esasları ile personel atama iş
lemlerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği de belirlenmek suretiyle, bu hususta bir çerçeve 
kanun yapılmasının Anayasanın 107 nci maddesine aykırı olmadığına Komisyonumuzda oyçokluğuyla karar 
verilmiştir. 

Ancak : 
1, Anayasanın 108 inci maddesi uyarınca, Devlet Denetleme Kurulu, doğrudan Cumhurbaşkanlığına 

bağlı bir anayasal kuruluş olduğu ve 2443 sayılı Kanunla kuruluş ve işleyişi Anayasaya uygun olarak düzen
lendiğinden, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun teklifinin 3 üncü maddesinde «Cumhurbaşkanlı
ğı Genel Sekreterliği; Devlet Denetleme Kurulu dahil... idarî ve üst sicil amiri yetkilerine sahiptir.» denmesi
nin, Anayasanın 108 inci maddesi hükmüne aykırı olduğu, bu nedenle «Devlet Denetleme Kurulu dahil» 
Sözcüklerinin madde metninden çıkarılması gerektiğine, 

2. Tasarının 4 üncü maddesinin 4 ve 5 inci fıkralarının bağımsız fıkralar olarak düzenlenmiş bulundukları, 
tasarı bu şekilde yasalaştığı takdirde, Anayasanın 107 nci maddesi ile Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerden 
bir kısmının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine devredilmiş olacağı anlamına geleceği, bu nedenle 4 ve 
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5 inci fıkraların baştaraflarına, 3 üncü fıkra başında yazılı olduğu gibi «Cumhurbaskanmm emirlerine istina
den» sözcüklerinin ilavesi veya 4 ve 5 inci fıkraların 3 üncü fıkra ile bağlantılı durmma getirilmesi gerektiğine 
ve bu düzenleme yapıldığı takdirde tasarının Anayasaya aykırı bir yönü 'kalmayacağına oyçokluğu ile karar 
verilmiştir. 

Saygı ile sunulur. 

Orhan ALDIKAÇTI Kemal DAL Şener AKYOL 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

107 nci maddeye uygun olmadığı 
. görüşündeyim 

Abbas GÖKÇE Tevfik Fikret ALPASLAN Fuat AZGUR 
Kâtip Üye Üye 

.Karşı oy yazısı eklidir 

Bekir Sami DAÇE Akif ERGİN AY Azmi ERYILMAZ 
Üye Üye Üye 

İbrahim GÖKTEPE Halil İbrahim KARAL A. Mümin KAV ALALI 
Üye Üye Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ İsa VARDAL Muammer YAZAR 
Üye Üye üye 

Toplantıda bulunamadı Teklifde Anayasaya aykırılık yoktur. 
Var kabul eden paragraflara 

muhalifim 

KARŞI OY YAZISI 

Danışma Meclisinin kabul ettiği Anayasa Tasarısı metninde bulunmayan «Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliği» kenar başlığını taşıyan madde, 107 nci- madde olarak Millî Güvenlik Konseyince Anayasa metnine 
eklenmiştir. 

Bu madde açıkça : 
«Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir» hükmünü getirmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, çalışma ve personel atama işlemlerinde, Cumhurbaşkan-

lığına daha rahat hareket edebilme imkânı veren bu Anayasa maddesinin sözleri hiçbir tereddüte yer ver
meyecek derecede açıktır; bu işin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceğini emreder. 

Anayasaya bu hüküm konulmadan önce, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 23.5.1933 tarih ve 2180 
sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilat Kanunu ile düzenlenmiş bulunmakta idi. Anayasa koyucu, bir ka
nunla var olan bir düzenlemeyi uygun görmüş bulunsaydı bu hususu bir Anayasa maddesi haline getirmez, 
gerekirse kanun değişikliği yapılırdı. 

Her ne kadar kanunun kararnameden daha büyük bir düzenleyici norm olduğu; yönetmelikle düzenlen
mesi gereken bir hususun tüzükle, genelge ile tanzimi düşünülen bir kanunun kararname ile, kararname ile 
yapılması istenen bir hususun kamınla, kanunla düzenlenmesi icabeden bir durumun Anayasa ile tanziminin 
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hukuk kurallarına ve Anayasaya aykırı olamayacağı düşünülebilirse de; buradaki durum farklıdır. Çünkü 
Anayasanın açıkça «Cumhurbaşkanlığı kararnamesi» ile düzenleneceğini emrettiği bir hususu kanun çıkarıla
rak kanunla düzenlenirse Anayasa hükmü, bir kanunla ve fiilî olarak yürürlükten kaldırılmış veya hiç de
ğilse o kanun yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmış olacaktır. Aslında bu kanun Anayasanın 107 nci mad
desini hukuken yürürlükten kaldıramayacağına göre, yasalaşsa bile Anayasanın açık hükmü karşısında bir hü
küm ifade etmeyecektir. Şöyle ki : 

Kanun yürürlüğe konulmakla hukukumuzda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat, 
çalışma ve atama işlemlerini düzenleyen bir Anayasa hükmüne rağmen bir de kanun hükmü mevcut ola
caktır. Böyle bir durumda uygulayıcılar kanun hükümlerine rağmen, Anayasa hükmünü uygulayıp, sözü ge
çen işlemleri Anayasada öngörüldüğü gibi kararname ile düzenleyebileceklerdir. Bu yönden Anayasa değişik
liği yapılmadan bu konuda bir kanun yapmanın hiçbir anlamı kalmayacaktır. 

Belirtilen nedenlerle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat, çalışma ve personel işlemle
rinin ayrı bir kanunla düzenlenmesi Anayasanın 107 nci maddesinin özüne ve sözüne aykırı bulunduğun
dan karara karşıyım. 

Üye 
Abbas GÖKÇE 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 28 Haziran 1983 

Esas No. : 1/119 
Karar No. : 158 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgenerali Sedat CHLASUN'un «Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunu Teklifi» ve gerekmesi Komisyonumuzun 28.6.1983 günlü 79 uncu Birle
şiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif ile; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 107 n?i maddesine paralel olarak Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat, çalışıma esasları ve personel atama işlemlerinin düzenlenmesi amaçlanmakta
dır. 

Teklifin Komisyonumuzda yapılan incelemesinde; 
1. Teklifin «kuruluş» başlığı altında yer alan 1 inci maddesi, maddeye açıklık getirmek için, «Amaç ve 

Kapsam» ve «Kuruluş ve Görev» başlıkları altında ayrı iki madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
2. «Teşkilat, kadro, çalışma esasları» başlığını taşıyan 2 nci madde başlığı, «Teşkilat, Kadro ve Çalışına 

Esasları» olarak değiştirilmiş ve 3 üncü madde olarak benilmsenmlişıtir. 

3. «Personel işleri» başlığı altında yer alan 4 üncü madde, madde metninde bahsi geçen hususların ayrı 
maddeler halinde belirtimesinin daha doğru olacağı Komisyonumuzca benimsenmiş ve madde; «Cumhur
başkanlığı Danışmanları», «kadrolar», «Sözleşmeli Personel», «Geçici Süreli Görevlendirme» ve «Kamu Ku
ruluşları Personelinden Yararlanma» başlıkları altında4, 5, 6, 7 ve 8 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

4. «Yönetmelik» başlığı altında yer alan 5 inci madde, «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Yönetmeli
ğinin», Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile düzenlenebileceği görüşünden hareketle, teklif metinden çıkarılmıştır. 
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5. Geçici 1 ve 2 nci maddeler, metinlerinde yapılan redaksiyonlarla, «yürürlükten kaldırılan kanun» baş
lığı altında yer allan 6 ncı madde 9 uncu madde olarak, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 7 ve 8 inci madde
ler 10 ve 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Ifiaşkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim Ş/ENOCAK 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Türe TUNÇBAY 
'Üye 

Orhan BAYSAL 
IBaşkanvekiü 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DÎNÇER 
•Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KlRCALl 
Kaırişı oyum eklidir 

Üye 

Ertulğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Evliya PARLAK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Turgut TAN 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
'Sözcü 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
'Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 
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KARŞI OY YAZISI 

7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Cumhurbaşkanının «sorumluluk ve so
rumsuzluk hali»ni gösteren 105 inci maddesinde 2 nci fıkra olarak; özellik gösteren, daha önceki Anayasa
larda ve Danışma Meclisince kabul edilen metinde bulunmayan, bir hüküm getirilmiştir. 

«Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mer
cilerine başvurulamaz» şeklinde oluşan bu hüküm 1982 Anayasamızda kendisine verilen görevlerle «yürütme» 
nin içinde, özellikle onun çalışmasını kontrolda büyük yetkileri olan Cumhurbaşkanının kararlarında O'na 
büyük bir güç kazandırmakta ve bu kararların gecikmeden, değiştirilmeden yürütülmesini mümkün kılacak 
şartları sağlamaktadır. v 

Anayasamızda bu yetkilerin istenilen sonucu vermesi için iyi organize edilmiş bir Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği gerekli görülmüş ve bunun için 107 nci madde getirilmiştir. 105 inci maddenin yukarıda 
bahsettiğimiz 2 nci fıkrası gibi Danışma Meclisince kabul edilen metinde bulunmayan bu madde de Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemlerinin Cum
hurbaşkanlığı (kararnamesi ile düzenleneceği kabul edilmiştir. 

Burada bahis konusu "edilen kararname 105 inci maddedeki Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar
dandır ve bunlara karşı Anyasa Mahkemesi dahil yargı mercilerine başvurulamayacaktı^ Bu üstemde bir ka
rarname yani Cumhurbaşkanı kararnamesi Türk Hukukuna bu madde ile ilk olarak getirilmektedir. 

Böyle Ibir kararnamenin özelliğinin ortaya konması ve düzenlemelerin ve yasaların ona göre yapılması 
ger.ekir. 

Bu yöndeki kararnameler, kanunlardan farklı, fakat onlardan güçlü ve aleyhlerine yargı mercilerine 
başvurulamama özelliği taşımaktadır. 

öyle ise bunlarla düzenlenmesi Anayasada belirtilmiş bir alamn kanunla düzenlenmesi veya kanunla 
bunların çerçevelenmesi gibi bir uygulamaya yer yoktur. 

Getirilen teklif ile düzenlenmiş herhangi Ibir durum yoktur ki bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile dü-
zenlenemeyecek olsun. 

Bundan ötürü eski kanunu yürürlükten kaldıran ve bu alanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzen
leneceğini gösteren bir teklif ekte gösterilmiştir. Teklifin buna dönüştürülmesinin yerinde olacağı oyunda 
olduğumdan çoğunluk oyuna karşıyım. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 

önerilen değişik teklif : 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu ve çalışma esasları, personel atama 
işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir, 

MADDE 2. — 23 Mayıs 1933 tarihli ve 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu ve deği
şiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(MADDE 4. — Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 
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JANDARMA GENEL KOMUTANI VE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL 

SEDAT CELASUN'UN TEKLİFİ 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi 

Kuruluş 

MADDE 1. — Cumhurbaşkanının Anayasa ve kanunlarda belirlenen yetkilerinin kullanılmasında ve gö
revlerinin yerine getirilmesinde; 

a) Hukukî, idarî, malî, teknik ve yönetsel konular ile temsile ilişkin hususlarda maiyet hizmetini yürüt
mek, 

b) Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı yerleşim sahasının korunma ve güvenliğini sağlamak, 
c) Cumhurbaşkanlığı Köşkünün, diğer tesislerin ve tüm personelin yönetim, işletme ve bakım ihtiyaçları

nı düzenlemek, 
üzere doğruca Cumhurbaşkanına bağlı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurulmuştur. 

Teşkilat, kadro, çalışma esasları 

MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilatı ve kadroları ile görev ve yetki
leri, çalışma esasları, personelin atanma, görevlendirme, terfi ve disiplin işlemleri; gerektikçe Cumhurbaşkanı 
kararnameleri ile düzenlenir. 

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri 

MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri; Devlet Denetleme Kurulu dahil Genel Sekreterlikte 
görevli tüm personel üzerinde idarî ve üst sicil amiri yetkilerine sahiptir. Genel Sekreterlik ünitelerinin ita 
amiridir. Genel Sekreter Cumhurbaşkanı tarafından seçilir ve kararnamesi ile atanır. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenen görev ve yetkilerinden dolayı Cumhurbaşkanına karşı sorum
ludur. 

Personel işleri 
ı 

MADDE 4. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteıliği personeli; Cumhurbaşkanı Kararnamesinde belirle
nen kadrolara doğruca tayinli olabilecekleri gibi, ihtiyaca gpre kamu kurum ve kuruluşlarından süreli olarak 
alınarak da görevlendirilebilirler. 

Kadrolara tayinli personelin gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil ve tayinleri Genel 
Sekreterin göstereceği lüzuma göre Başbakanlıkça yapılır. 

Cumhurbaşkanının emirlerine istinaden Cumhurbaşkanı Genel Sekreterinin, kamu kurum ve kuruluşları 
personelini üç yılı aşmamak kaydıyla süreli olarak ismen görevlendirme istekleri atanmalarındaki usul ve 
kayıtlamalara bakılmaksızın kurum ve kuruluşlarca derhal yerine getirilir. Süresi bitenlerin görevlendirilmeleri 
yenilenebilir. Bu personel kurumlarından izinli sayılırlar, bu süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul 
edilir, aylık ve ödenekleri ile diğer malî, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bun
lara, yapacakları çalışmalar karşılığında verilecek ek ödeme ve sosyal yardımlar Cumhurbaşkanı Genel Sek
reterince Genel Sekreterlikteki emsali kadro personeline tatbik edilen esaslara göre tespit edilir. 

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların kayıtlayıcı hükümlerine 
bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırabilir. Bunların varsa sosyal güvenlik kuruluşlarından bağlanmış 
aylıkları kesilmez. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanuna Teklifi 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, görev, teşkilat ve kadroları ile 
personel işlerinin düzenlenmesine ilişkin genel esasları belirtir. 

Kuruluş ve görev 

MADDE 2. — Cumhurbaşkanına Anayasa ve kanunlarla verilen yetkilerin kullanılması ve görevlerin 
yerine getirilmesinin gerekli kıldığı idarî, hukukî, malî, teknik, koruma, temsil ve diğer hizmetleri yürütmek 
üzere doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Genel Sekreterlik teşkilatının en yüksek amiridir; bu sıfatla Genel Sek
reterlik görevlileri üzerinde amirliğin gerektirdiği tüm yetkileri kullanır. 

Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanır ve görevlerinin yürütülmesinden dolayı Cum
hurbaşkanına karşı sorumludur. 

Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatının ita amiridir. 

Teşkilat, kadro ve çalışma esasları 

MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilatı ve kadroları ile görev ve yet
kileri, çalışma esasları, personelin atanma, görevlendirme, terfi ve disiplin işlemleri; gerektikçe Cumhurbaşkanı 
kararnameleri ile düzenlenir. 

Cumhurbaşkanlığı danışmanları 

MADDE 4. — Cumhurbaşkanına çeşitli konularda danışmanlık hizmeti sağlamak üzere yeter sayıda da
nışman atanabilir. 

Cumhurbaşkanlığı Danışmanları görev yönünden Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olup, idarî yönden 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine bağlıdır. 

Kadrolar 

MADDE 5. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği memurları hakkında, istisnaî memurluklarla ilgili 
hükümler uygulanır. 

Kadro cetveli uyarınca tahsis edilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak kaydıyla, Genel Sekreter, kadrolarda 
her türlü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. ^ 

Sözleşmeli personel 

MADDE 6. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde, Devlet Memurları Kanunu ile diğer özel ka
nunların kayıtlayıcı usullerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Sözleşme ücretleri, Bakanlar Kurulunun emsal personel için belirlediği üst sınırları aşmamak kaydıyla, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Bunların, varsa Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından 
bağlanmış aylıkları kesilmez. 

Geçici süreli görevlendirme 
MADDE 7. — Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personelden gerekli görülenler, özel ka

nunlarındaki usul ve kayıtlamalarla bağlı olmaksızın geçici süre ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde 
görevlendirilebilirler. 
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(Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un Teklifi) 

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, gerekli gördüğü konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere uzman 
personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir, ilgililere verilecek ek ödemeler, Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterince tespit edilir. 

Yönetmelik 

MADDE 5. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve kadroları ile görev ve yet
kilerini, çalışma esaslarını, personel ve disiplin işlemlerini belirleyen yönetmelik kanunun yayımı tarihinden 
itibaren iki ay içinde hazırlanarak Cumhurbaşkanı kararnamesi halinde yayımlanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasanın geçici ikinci maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkanlığı Konseyinin 
belirlenmiş görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak idarî, malî ve teknik hizmetler Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliğince yürütülür. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinin yararlanacakları; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan 
aylık, Ödenek ve diğer sosyal hakların gerektirdiği her türlü giderler Cumhurbaşkanlığı Bütçesinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun öngördüğü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yönetmelikleri çı
karılıncaya kadar; geçecek süre içerisinde, bu konulara ilişkin mevzuatın uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 6. — 23 Mayıs 1933 tarihli ve 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu ve değişik
likleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Hâkim ve savcıların bu şekilde görevlendirilmeleri muvafakatleri ile mümkündür. 
Cumhurbaşkanının emirlerine istinaden Genel Sekreter tarafından isim belirtilmek suretiyle yapılacak gö

revlendirme istekleri, ilgili kuruluşlarca yerine getirilir. Bu görevlendirmede kurumun en üst amirinin onayı 
yeterlidir. 

Geçici süreli görevlendirme iki yıl için olur. Gerektiğinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uza
tılabilir. 

Geçici süre ile görevlendirilen kamu personeli, kurumlarından izinli sayılır ve bu süreler meslek ve kı
demlerine eklenir. Bu süre içinde aylık ve ödenekleriyle her türlü malî, sosyal hak ve yardımları kurumla
rınca kendilerine ödenmeye devam olunur. Ancak bu kimseler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği perso
neline ödenmekte olan değişik nitelikteki ödemelerden de yararlanırlar. 

Kamu kuruluşları personelinden yararlanma 

MADDE 8. — Cumhurbaşkanının emirlerine istinaden Genel Sekreter, çeşitli konular üzerinde inceleme 
ve araştırma yapması için yeteri kadar uzman kamu personelinden oluşan komisyonlar kurabilir, bu komisyon
lara başkaca uzman kişileri de çağırabilir. 

Genel Sekreterlikte görevlendirilmek veya bilgilerinden yararlanmak üzere aslî görevlerinin veya işyerleri
nin bulunduğu mahal dışına çağrılanlara yol masrafları ile barındırma ve yemek giderleri Genel Sekreterlikçe 
ödenir. Bu şekilde göreve çağrılanlar bu görevleri süresince kendi kurum ve işyerlerinden izinli sayılırlar ve 
her türlü özlük ve sosyal haklarıyla, aslî görevlerine ilişkin diğer ödemelerin kurumlarınca karşılanmasına 
devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasanın geçici 2 nci maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkanlığı Konseyinin 
görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak idarî, malî ve teknik hizmetler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liğince yürütülür. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin yararlanacakları; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan 
aylık, ödenek ve diğer sosyal hakların gerektirdiği her türlü giderler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile ilgili kararnameler çıkarılıncaya kadar 
geçecek süre içerisinde, bu konulara ilişkin mevzuatın uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 9. — Teklifin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 7 nci maddesi Komisyonumuzca 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Teklifin 8 inci maddesi Komisyonumuzca 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

••«»>•• ^>m<m.n ••<»•• 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 161'e 1 inci Ek 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Millî Eğitim, Adalet, Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri; Sağlık ve Sosyal İşler; Tarım ve 
Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, İktisadî İşler, Malî İşler 

Komisyonları Raporları. (1 /142) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 22 Şubat 1982 

Sayı : K.K.T.D. 101-932/01720 
DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunda 14.12.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Kamu Konutları Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğim emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kamu idareleri ile Kamu Kurumlan çalışmaları için belli ölçüde konut edinmişlerdir. Konutların sayısının 
çalışanlar sayısına oranı farklı olduğu gibi; tahsis şekli oturma süresi ive kira bedeli için de farklı hükümler 
uygulanmaktadır. 

a) Genel bütçeye bağlı kuruluşlardan Silahlı Kuvvetler mensuplarının konutları 190 sayılı Kanun hü
kümlerine, diğerleri 4626 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Genel bütçe dışındakiler ise idarî emir ve yasal 
dayanağı olmayan yönetmeliklerle yönetilmektedir. 

örneğin : a) Genel bütçeye bağlı asker ve sivil çalışanların konutları için ayrı ayrı oturma süresi ve 
kira bedeli uygulanmaktadır. 

b) 657 sayılı Kanuna göre aylık alan memurlardan Genel Katma, özel Bütçeli Kuruluşlar ile Kamu ikti
sadî teşebbüslerinde çalışanların konutları için ayrı ayrı hükümler uygulanmaktadır. 

c) Kamu iktisadî teşebbüs ve kuruluşlarının konutları için bile birbirinden farklı hükümler uygulanmak
tadır. 

Genel bütçe dışındaki kuruluşların konutlarının kira ve yönetim şeklini belirleyen bir kanun mevcut olma
dığı için tamamen idarî kararlarla yönetilmekte ve konut imkânları kuruluşlar arasında rekabet aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

Bu durumda; Sosyal adalet ve eşitliği sağlamakla görevli Devlet eşitsizliğin yaratıcısı durumuna düşmekte
dir. 

Konunun belli bir disipline bağlanabilmesi, konuttan yararlanan çalışanlar arasında eşitliğin sağlanabil
mesi için iş bu kanun teklifinin hazırlanması zorunlu görülmüştür. 

Bu tasarı ile konutların kira bedelleri, oturma süreleri ve yararlanma koşullarında kesin beraberlik sağ
lanmış, özellik arz eden hususlarda düzenleme yapmak üzere Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bu kanun ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik ile şu anda bir kısmı farklı kanunlara tabi, bir kısmı 
kanunî dayanağı olmayan idarî kararlarla yönetilen konutların kira, yararlanma koşullarında beraberlik sağ
lanması amaç edinilmiştir. 
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KAMU KONUTLARININ YÖNETİM VE NİTELİKLERİNE ÎLÎŞKÎN KANUN TASARISI MADDE 
GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde ile kanunun kapsamına tayin edilmiş ve tüm kamu kurumları kanun kapsamına 
alınmıştır. 

Ancak, kamunun çok düşük paylarla katıldığı şirketlere ait konutlar ile, kamu kurumlarının memurları 
dışındaki vatandaşlara kiraya vermek ve gelir elde etmek üzere edindikleri konutlar kapsam dışında bırakıl
mıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile düzenlemeye tabi tutulan hususlar belirlenmiştir. 
Madde 3. — Bu madde ile konutlar yararlanma şekline göre dörde ayrılmış ve tanımlanmıştır. 
Devletin çok üst görevlerinde çalışanlara tahsis edilecek konutlara özel tahsisli konut, 
Görev nedeniyle, puan sırasına bakılmaksızın yararlanılacak konutlara görev tahsisli konut, 
Belli bir puan sırasına göre tüm çalışanların yararlanacağı konutlara sıra tahsisli konut, 
Meskûn yerlerin uzaktaki belli niteliklerdeki konutlara da barınak, 
Adı verilmiş ve bu dört tür konut ilerdeki maddelerde belirtilen şekilde farklı hükümlere tabi tutulmuştur. 
Madde 4. — Bu madde ile konutlardan görevin özelliği dikkate alınarak tahsis edilenlerde; tahsise esas 

görev süresince, puanlamaya göre tahsis edilenlerde; be1? yıllık süre ile oturma ilkesi getirilmiştir. 
Böylece 190 ve 4626 sayılı kanunlar arasındaki farklılık giderilmiş, yasal dayanaktan yoksun olarak yöne

tilen konutlarda beş yıllık süre ile sınırlı olarak yararlanılır hale getirilmiştir. 
Madde 5. — Bu maddede halen mevcut ve ileride yapılması muhtemel devletin üst düzeydeki görevlilerine 

tahsisli konutlar ile barınaklarda oturanlardan kira, ısıtma ve aydınlatma vb. giderlerin alınmayacağı., diğer 
konutlardan maddede belirtilen kurulca belirlenecek kira bedelinin aylığından kesilerek alınacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Bu düzenleme yapılırken; 
a) Devletin çok üst düzeydeki görevlilerine tahsis edilen konutların görevin özelliği nedeniyle oturanın 

yararlanmayı amaçladığı ve faydalandığı ölçülerin dışında yapıldığı, farklı olan bu niteliğin gerektirdiği gider
lerin ilgilinin ihtiyacından değil; temsil özelliğinden doğduğu, bazı hallerde yararlananın aylığını bile geçebilece
ği dikkate alınarak kira ve gider alınmaması yoluna gidilmiştir. 

b) Barınaklarda ise; hem sosyal şartların çok elverişsiz olduğu hem' de kira ve giderlerin takip ve tahsi
linin güçlüğü dikkate alınarak bedelsiz oturma ilkesi benimsenmiştir. 

c) Sıra tahsisli konutların kirasının ekonomik koşullar ve giderleri dikkate alınarak sosyal yardım ama
cına uygun olarak yetkili bir kurul tarafından her yıl belirlenmesi esası getirilmiştir. 

Madde 6. — Konutların bakım, onarım ve yönetiminin Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetme
likte belirlenmesi esası getirilmiştir. 

Madde 7. — Konutlardan yararlanma hakkını kaybedenler ile yararlanma süresi sona erenlerin konutu 
boşaltma süreleri belirlenmiştir. 

Madde 8. — 6126 sayılı Kanundaki hükmün bir benzeri düzenlenerek süresinde konutları boşaltmayan -
ların kolluk kuvveti kullanılarak çıkarılmaları imkânı getirilmiştir. 

Madde 9. — Çerçeve bir kanun olarak düşünüldüğü için detaya inilmemiş ve ayrıntıların Bakanlar Ku
rulunca bir yönetmelikle saptanması esası getirilmiştir. 

Madde 10. — Kurumların lüks konut yapmalarını önleyici, toplu konut kanunu esaslarına uymayı sağla
yıcı bir hüküm olarak düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Yasa ile düzenlenmiş hususlara toplu iş sözleşmesi ve idarî yetki kullanımı yoluyla aykırı 
işlem yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 12. — Yürürlükten kaldırılması gereken hükümler belirlenmiştir. 
Madde 13. — Kanunun yürürlüğü hükme bağlanmıştır. 
Madde 14. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 
Geçici Madde 1. — intikal hükmü olarak düzenlenmiştir. 
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Mali İşler Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 22 Haziran 1982 
Esas No. : 1/142 
Karar No. : 47 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı, Komisyonumuzun muhtelif birleşimlerinde, Hükümet temsilcilerinin 
ve diğer ilgili kamu kuruluşu yetkililerinin görüşleri alınmak 'suretiyle incelenmiştir. 

Tüm kamu konutlarından yararlanmayı ahenkli kural ve şartlara bağlama amacına yönelik kanun tasarı
sında Kom'isyonumuzca yapılan değişikler aşağıda arz edilmiştir. 

'Madde 1. — Tasarı metnindeki «kiralanmış bulunan» deyimi geniş zamanlı olarak yorumlanması için, 
«kiralanan» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesinin (b) bendindeki mükerrerliğin ortadan kaldırılabilmesi bakımın
dan, bu bent de sadece «Kamu İktisadî Teşebbüsleri» deyiminin kullanılması uygun görülmüştür. 

(c) bendinde parantez içerisinde geçen «kamu meslek kuruluşları deyimi, «kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları» olarak değiştirilmiştir. 

Madde metni sonundaki «çalışan personel» deyimi, açiklik kazandrrılabilmek bakımından «çalışan kendi 
personeli» şeklinde değiştirilmiştir. Madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Madde 3. — (c) bendinde belirtilen sıra tahsisli konutların; «görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin ve ve
layeti altındaki çocuklarının konu'tu olmayanlara öncelik tanımak kaydıyla» ta'hsis edilebileceği hükmü geti
rilmiştir. 

(d) bendindeki «barınaklar» deyimi tasarının tümüne şamil olmak üzere «diğer konutlar» olarak değişti
rilmiş, «'geçici veya sürekli» deyimi çıkartılmış ve «olanak» kelimesi yerine «imkân» kelimesi kullanılmış 
ve madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tasarı metnine başka bir kuruma ait konutlardan yararlanmasına izin verilenlerin ancak bu 
kanunda öngörülen şartlar ve izin süresince oturabilecekleri bükmü eklenmiştir. 

Madde 5. — Birinci fıkrada geçen «benzeri giderler» deyimi yerine «görevlerin özelliğine göre yönet
melikte belirlenecek giderler» deyiminin kullanılması uygun bulunmuştur. 

İkinci fıkrasında geçen «yıl» sözcüğü yerine «takvim yılından önce» deyiminin kullanılması kararlaştı
rılmış ve madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Tasarı metninin birinci fıkrasında bulunan yönetmelik konusuna 9 uncu maddede değinildi
ğinden, «Bakanlar Kurulunca çıkarılacak» deyiminin metinden çıkartılması uygun bulunmuştur. 

İkinci fıkrada geçen «yönetim» deyiminin kısıtlana bilmesi bakımından «bu hususlarla ilgili yönetimi» 
şeklinde belirtilmesi kararlaştırılmıştır. 

Üçüncü fıkranın başında bulunan «zorunlu hallerde» deyimi çok kısıtlayıcı ve tespiti zor olması nede
niyle metinden çıkartılarak madde yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 7. — a, b, c bentlerinde sayılan hususların söz konusu olması halinde konuttan çıkma süresi 2 
aydan 3 aya çıkartılmıştır. 

Konuttan yararlanacak personelin olmaması halinde 4 üncü maddeye göre oturmasına izin verilen ku
rum personelinin de öngjörülen sürenin bitiminde çıkacağı hükmü madde metnine (f) bendi olarak eklenmiş
tir. 

Madde 8. — Tasarının 8 inci madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesi metni, ilgili maddelere atıfta bulunulabilmesi ve kurum yönetme

liklerine imkân verilebilmesi için yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 10. — Sosyal konut için 'belirtilen 100 m2 alanın zaman içinde değişebileceği düşünülerek, ra
kam olara'k 'belirtilmesinin sakıncalı 'olabileceği kanısıyla «100 m2» yerine «alanı» sözcüğü kullanılmış ve 
madde 'bu haliyle ka'bul edilmiştir. 

Madde 11. — Yanlış anlama ve uygulamaya meydan vermemesi için «kira yardımı»ndan bahseden 2 
nci fıkra çıkartıldıktan sonra tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12. ve Geçici Madde 1. — Tasarı metinleri aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yayımı tarihine kadar bütçeye gider kaydedilmiş tutarların aynen ka

'bul edileceğine dair hüküm Geçici 2 nci madde olarak ka'bul e'dilmiş'tir. 
Madde 13. 14. — Tasarının yürürlüğe ve yürütmeye dair 13 ve 14 üncü maddeleri aynen kabul edilmiş

tir. 
Raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ AH 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
'Kâtip ve Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvefcilli 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

imzada Bulunamadı 

Recai BATURALP 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

I 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunda amaç, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da bu kurum ve kuruluş

larca kiralanan konutların tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım, korunma ve yönetimine ilişkin 
temel ilkelerde ve niteliklerinde beraberliğin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler, 11 özel İdareleri ve Belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde, 
b) Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, 
c) özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka, kurum ve kuruluş

larda (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), 
d) Kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde; 
e) Yukarıdaki bentlerde sayılan idare, teşekkül, kurum, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin 

yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle, bunların aynı nispette iştiraki olan müesseselerin
de döner sermayeli kuruluşlarında, birliklerinde ve işletmelerinde; 

Çalışan kendi personelinin yararlanmasına ayrılmış kamu konutlarını kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren konutlar: 
a) özel tahsisli konutlar; 
Temsil özelliği nedeni ile yönetmelikte belirtilecek makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilecek özel nite

likteki konutlardır. 
b) Görev tahsisli konutlar; 
Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan sırasına bakılmaksızın tahsis edilecek konutlar; 
c) Sıra tahsisli konutlar; 
Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının konutu olmayanlara öncelik 

tanınmak kaydıyla belli bir puanlama esasına göre tahsis edilecek konutlardır. 
d) Diğer konutlar; 

Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım olanakları kısıtlı ve başkaca iskân 
olanağı bulunmayan hudut karakolu, rasat, irtibat, gözetleme, araştırma, inşaat, bekçilik gibi normal çalış
ma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan, görev başında bulunmayı gerektiren hizmetler için, bu gö
rev yerinde inşa ve tefrik edilmiş bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş 
karavan, kulübe ve benzeri konutlardır. 

Oturma süreleri 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren özel tahsisli konutlar ve görev tahsisli konutlar ile diğer 
konutlarda tahsise esas görevin devamı süresince sıra tahsisli konutlarda ise en çok 5 yıl süre ile oturulabilir. 

Kurumlar bu süreyi üç yıldan az olmamak koşulu ile kısaltabilirler. 
Başka bir kuruma ait konutlardan yararlanmasına izin verilenler bu kanunda öngörülen şartlar ve izin 

süresinde oturabilirler. 
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Kira bedeli 

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren özel tahsisli konutlarda diğer konutlarda oturanlardan kira 
bedeli, ısınma, aydınlatma ve görevlerin özelliğine göre yönetmelikte belirlenecek giderler alınmaz ve bun
lar Devletçe veya kurumlarınca karşılanır. 

Diğer konutların aylık kira bedelleri; sosyal yardım amacı, konutların nitelikleri ve ısınma giderleri dik
kate alınarak, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret, İmar ve İskân bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak komisyon tarafından her tak
vim yılından önce tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca yayınlanır. 

Kira bedelleri, görevlinin aylık veya ücretinden peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konutların 
100 misinden fazlası için kira alınmaz. 

Bakım - Onarım - Yönetim 

MADDE 6. — 3 üncü maddede belirtilen konutların bakımı, onarımı ve yönetimi yönetmelikte belirtilen 
esaslara göre, bunları kullanan kurumlarca yapılır. Buna ait ödenek her yıl kurumların bütçelerine konur. 

Ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz ve benzeri her türlü giderler konutlarda oturanlar tarafından 
karşılanır. Konut blok veya gruplarının bu hususlarla ilgili yönetimi, kendi aralarından seçilecek yönetici ve 
deneticiler tarafından sağlanır. 

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri hizmetliler ilgili kurum tarafından kadrolu olarak tayin oluna
bilir. 

Konuttan çıkma 

MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 4 üncü maddede belirtilen sürenin bitim tarihinde; 
b) Özel tahsisli konutlarla, görev tahsisli konutlar ve diğer konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin 

son bulduğu tarihten; 
c) Emeklilik, istifa, başka bir ile nakil ve her ne nedenle olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişikle

rinin kesildiği tarihten; 
İtibaren üç ay içinde; 
d) Ölenlerin aileleri ise ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde, 
e) Sıkıyönetim savcılık ve mahkemelerinde görevli olanlar, başka bir göreve atandıkları takdirde ilişik

lerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde, sıkıyönetimin kalkma tarihinden itibaren iki yıl cinde, 
f) Konuttan yararlanacak personelin olmaması halinde 4 üncü maddeye göre oturmasına izin verilen 

kamu kurum ve kuruluşlarının personeli de öngörülen sürenin bitiminde; 
Konutlardan çıkmak zorundadırlar. 

Konuttan çıkarma 

MADDE 8. — Konut, belirtilen sürede boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makamın isteği üzerine, mülkî veya 
askerî makamlarca başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak zorla boşalttırılır. Bu 
zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve infa
zını durdurmaz. 

Yetkili merciler tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya gerçeğe aykırı be
yanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında da aynı işlem uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 9. -— Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca yararlanmanın, kurumlarınca karşıla
nacak giderlerin, puanlamanın, tahsisin çıkma ve çıkarılma şartlarının bakım ve onarımın temel esaslarını 
düzenleyecek Yönetmelik Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konur. 
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Konutların nitelikleri 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların özel kanunlarındaki hükümlere göre, inşa ede
cekleri veya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı Toplu Konut Kanununda sosyal konut için belirtilen 
alanı geçemez. 

Özel tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Yasak hükümler 

MADDE 11. — Toplu iş sözleşmesi, özel sözleşme ve idarî yetki kullanımı yolu ile bu Kanuna aykırı 
hükümler konulamaz ve bu Kanun hükümleri dışında konut tahsis edilemez. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 12. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9.7.1955 tarihli ve 6126 sayılı 
Kanun, 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 194 üncü mad
desi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 184, 185, 186 ncı maddeleri ile diğer kanunların bu Kanuna ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına girmiş kiracılardan; 
Sıra tahsisli konutlarda (5) yıllık oturma süresini doldurmuş olanlar ile görevinin önemi, yetki ve sorum

luluğu gereği kendisine konut tahsis edilenlerden görevi değişmiş olanlar, bu Kanunun yayımından itibaren iki 
ay içinde konutu boşaltırlar. 

GEÇtCt MADDE 2. — «5 inci madde uyarınca Devlet tarafından karşılanması gereken giderlerden; 
bu kanunun yayımı tarihine kadar bütçeye gider kaydedilmiş tutarlar aynen kabul edilir.» 

Yürürlük 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Danışma Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 22 Ekim 1982 

Kanunlar Müdürlüğü:061777(11142) 
Konu : Kanun Tasarısının geri verilmesi. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Damşma Meclisi Genel Kurulunun 21 Ekim 1982 tarihli 6 na Birleşiminde görüşülmesine başlanılan 
Kamu Konutları Kanunu Tasarısının, diğer komisyonlarda da görüşülmesine dair önerge kabul edilmiş ve 
tasarı (1/142) ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. Sadi IRMAK 
Saygılarımla. Danışma Meclisi Başkanı 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 25 Ekim 1982 

Karar No. : 7 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21.10.1982 tarihli 6 ncı Birleşiminde diğer Komisyonlardan görüş alın
mak üzere Komisyonumuza iadesine karar verilen «Kamu Konutları Kanun Tasarısı» ekte gönderilmiştir. 

Komisyonunuz görüşüne arz olunur. 
Saygılarımla. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu 

Başkam 

Malt işler Komisyonu Raporu 
TC. 

Danışma Meclisi 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu 10 Kasım 1982 
Esas No. : 

Karar No. : 3 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

«Kamu Konutları Kanun Tasarısı» hakkındaki Komisyonumuzun görüşlerini taşıyan rapor ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Fehmi KUZUOĞLU 

Bayındırlık, Ulaştırma imar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Başkanı 
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Kamu Konutları Kanun Tasarısı 

Hakkında Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun Görüşü 

«AMAÇ» başlıklı 1 inci madde kiralanan konutları da kamu konutu saymaktadır. Kanun, kiralanan ve 
kamu personeline tahsis edilen konutlar için kira bedeli, bakım ve onarımı bakımından ayrı, bir düzenleme 
getirilmelidir. 

«KAPISAIM» başlıklı 2 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesi kanunun genel gerek
çesine daha uygun düşecektir. 

«Çalışan kendi personelinin yararlanmasına ayrılmış yurt içindeki ve dışındaki kamu konutlarını kapsar. 
Ayrıca, 2 nci maddenin (c) 'bendine netlik sağlanması bakımından «Vakıflarda» adının eklenmesi öngörülmüş

tür. 
3 üncü maddenin (b) fıkrasında yer alan «görev tahsisli konutlar» da puan sırası aranmadan tahsis öngörül

müştür. Oysa aynı önemde ve aynı düzeyde görev, yetki, sorumluluk taşıyan ve sayıca çok kamu personelinin 
birlikte bulundukları yerde yeterli sayıda konut bulunmaması halinde 'güçlük doğabilecektir, örnek1: (Vali 
Muavinleri, (Savcı Yardımcıları, Hâkimler, Emniyet Aimirleri gibi) Bu itibarla (b) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesi (isabetli olacaktır. 

b) Görev tahsisli konutlar: 
Görevin önemine, üstlenilen yetki ve sorumluluğa bakılarak; eşit durumda olanlar için puanlama yapı

larak tahsis edilecek konutlar; 
(d) fıkrasına «istasyonlar» adının eklenmesi. 
Tasarı metninde «puanlama»nın ne olduğu, ne gibi kriterleri taşıdığı, açıkça belirtilmelidir. İBu itibarla 

Komisyonumuz «Tanımlar» başlıklı 3 üncü maddeye yeni bir fıkranın eklenmesini 9 uncu maddede öngörü
len yönetmeliğe açıklık getirmek bakımından zarurî mütalâa etmiştir. 

Komisyonumuzun önerisi şudur: 
(e) Puanlama; 
Kamu konutlarından yararlanacak personelin görev özelliği, rütbesi, kadrosu, kıdemli, o yerdeki hizmet 

süresi, yetki ve sorumluluğu, çocuk sayısı, sicili puanlamada gözetilir., 
4 üncü maddenin 2 nci fıkrası uygulamada yanlış anlaşılabileceği dikkate alınarak metinden çıkarılması 

isabetli olacaktır. 
Keza 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında, başka kurumların konutlarından yararlanma izne bağlanmak

tadır. Ancak bu iznin nasıl ve kimler tarafından verileceği açıkça gösterilmemiştir. Fıkranın aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesi, uygulamada karışıklığı ve karanlığı önleyecektir. 

Kanunun 2 inci maddesinde belirtilen kamu konutlarından, tahsis fazlası olarak boş bulunanlar bildiri
lir, bunlardan yararlanma şekil ve şartları yönetmelikte gösterilir. 

Kira başlıklı 5 inci maddenin 1 inci fıkrasında yeri verilen «görevlerin özelliğine göre yönetmelikte belir
lenecek giderler alınmaz» hükmünün neyi içerdiği açıklanmış değildir. İBöyle bir hüküm - Banyo, mutfak 
masraflarından, konutların tefrişine kadar - çok geniş bir gider tablosu oluşturabilmektedir. Komisyonumuz 
sadece özel tahsisli konutlarda oturanları kapsayacak biçimde 1 inci fıkranın aşağıdaki şekilde ve Hüküme
tin teklif ettiği metine daha yakın düzenlenmesini uygun görmektedir. 

MADDE 5. — Bu kanununun tanımladığı «özel tahsisli konutlar» ile «Diğer konutlarda oturanlardan 
kira, ısınma ve aydınlatma bedeli alınmaz ve bunlar Devletçe veya kurumlarınca karşılanır. 

5 inci maddenin 2 nci fıkrası «diğer konutların» diye başlamaktadır. 
«Diğer konutlar» 3 üncü maddenin l(d) fıkraisında tanımlanan konutlardır. Oysa fıkrada söz konusu edil

mek istenen «görev ve sıra tahsisli konutlar» dır. Bu itibarla 2 inci fıkranm «görev ve sıra tahsisli konutların 
aylık kira bedelleri...» şeklinde düzenlenerek tertibi gerekmektedir. 

5 inci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen Komisyona Bayındırlık Hakanlığının da temsilci göndermesi 
sağlanmalıdır. 

5 inci maddenin 3 üncü fıkrasında !İ00 metre kareden büyük konutlarda, 100 metre kareden sonraki fazlalık
tan kira bedelinin alınmaması için hiçbir gerekçe gösterilmemiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 161'e 1 inci Ek) 
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Oysa aynı maddenin 1 inci fıkrası için makul bir gerekçe vardır. 
3 üncü fıkra hükmü makul bir gerekçeye bağlanmalıdır. 
Bakım - Onarım - Yönetim başlıklı 6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağı 

kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — Bu kanunun tanımladığı komitaların bakım onarım ve yönetimi yönetmelikte belirtilen esas

lara göre yapılır. Konutların bakım ve onarımı bunların kullanan kurumlarca ve kurumların her yıl bütçele
rine koyacakları ödeneklerle karşılanır. Kiralanan konutların bakım ve onarımları ise kira koritratındaki hü
kümlere göre yapılır. 

Ortak kullanım dahil, aydınlatma, su, gaz ve benzeri her türlü yönetim giderleri, 5 inci maddenin !1 inci 
fıkra hükmü saklı kalmak üzere, konutlarda oturanlar tarafından karşılanır. Konut blok veya gruplarının bu 
hususlarla ilgili yönetimi, kendi aralarından seçilecek yönetici ve denetçiler tarafından sağlanır. 

6 ncı maddenin 3 üncü fıkrasında 'getirilen düzenleme, maddenin 1 inci fıkrasında yapılmış olup, esaslar 
yönetmeliğe bırakılmıştır. 

3 üncü fıkranın bu haliyle kanunlaşması halinde israfa ve suiistimale yol açabilecektir, ıBu nedenle 3 üncü 
fıkranın metinden çıkarılması isabetli olacaktır. 

Konuttan çıkma başlıklı 7 nci maddenin ı(f) fıkrası hükmü, Komisyonumuzun 4 üncü maddenin 3 üncü 
fıkrasına getirdiği yeni düzenleme dikkate alınarak düzenlenmeli ve konuttan yararlanma süresi yönetmeliğe 
bırakılmalıdır. 

10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının bir ilave yapılarak aşağıdaki şekilde düzenlenmesi isabetli olacaktır. 
«Özel tahsisli konutları (ile yurt dışı temsilciliklere ait konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

Lütfuttah TOSYALI 
Kâtip 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hayrİ SEÇKİN 
Başkanvekili 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Mehmet AYDAR 
Sözcü 

Hala EVLİYA 
Üye 

Fenni tSUİMYELl 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Necmi ÖZGÜR 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 161'e 1 inci Ek) 
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r, c. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 

Karar No. : 7 25 Ekim 1982 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21.10.1982 tarihli 6 ncı Birleşiminde diğer Komisyonlardan görüş alın
mak üzere Komisyonumuza iadesine karar verilen «KAMU (KONUTLARI KANUN TASARISI» ekte 
gönderilmiştir. 

Komisyonunuz görüşüne arz olunur. 
Saygılarımla. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu 

Başkanı 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
T. C. 

Danışma Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/142 
Karar No. : 4 15 Kasım 1982 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

1LGÎ : 25.10.1982 gün ve 1/142 esas ve 7 Karar No.'lu yazınız. 
Kamu Konutları Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 8.11.1982 günlü toplantısında Komisyonunuz metni 

esas alınarak incelenmiş, yapılan düzenlemıe ve değişikliklerle kabul edilen metin iliş'ik olarak sunulmuştur. 
Arz olunur. 
Madde 1. - ve Madde 2. — Malî İşler Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Malî İşler Komisyonunun metni İçtüzüğün 37 nci maddesine uyularak (a) fıkrasındaki «ne

deni ile» ifadesi «sebebiyle» şeklinde, (d) fıkrasındaki «olanakları» kelimesi «imkânları», «olanağı» kelimesi 
«imkânı» şeklinde düzeltilerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Malî İşler Komisyonunun metni, ikinci fıkradaki «Koşul» kelimesi «Şartı» şeklinde değiştiri
lerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Malî İşler Komisyonunun birinci fıkraya eklediği «diğer kanunlarda» ibaresi metinden çıka
rılmış, ikinci (fıkranın başına «görev tahsisli, sıra tahsisli ve» ifadesi eklenmiştir. 

Madde 6. — Malî İşler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Malî İşler Komisyonunun metni (c) fıkrasındaki «nedenle» kelimesi «sebeple» şeklinde de

ğiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Malî İşler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Malî İşler Komisyonunun metni yönetmelik kelimesinden sonra «bu kanunun yürürlüğe girdi* 

ği tarihten itibaren üç ay içinde» ibaresi eklendikten sonra aynen kabul edilmiştir. 
Madde 10. — Malî İşler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 11. — Malî İşler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 12. — Malî (İşler Komisyonunun metninin son fıkrasındaki hükümler kelimesinden sonra «ile bun

lara dayalı olarak çıkarılmış diğer mevzuat» ifadesi eklenerek aynen kabul edilmiştir. 
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Geçici Madde 1. — Malî İşler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2. — Malî İşler Komisyonunca kabul edilen metin fazla olan tırnağın içine alınmamak 

şartıyla aynen kabul edilmiştir. 
Madde 13. — Malî İşler Komisyonunun metni komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Malî 'İşler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Bekir TÜN AY 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCAT ÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

r. c, 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Karar No. : 7 

25 Ekim 1982 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21 Jl0.1982 tarihli 6 ncı Birleşiminde diğer Komisyonlardan görüş alın
mak üzere Komisyonumuza iadesine karar verilen «KAMU KONUTLARI KANUN TASARISI» ekte gön
derilmiştir. 

Komisyonunuz görüşüne arz olunur. 
Saygılarımla. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 161'e 1 inci Ek) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

75 Aralık 1982 

MALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «(Kamu Konutları (Kanun Tasarısı» hakkın
da Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 25.10.1982 tarih ve 7 sayılı yazınız uyarınoa adı geçen 
tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzun 15.12.1982 günlü 8 inci Birleşiminde incelenip görüşülmüştür. 

Üyelerimizden 'M. Fevzi Uyguner'in tasarının 3 üncü maddesinin (a) bendine «Hâkim ve savcılarında da
hil edilmesi» teklifi ii'le Rıfat Bayazıt ve 'İbrahim IBarangil'in tasarının 10 uncu maddesinin son fıkrasının «Özel 
tahsisli ve görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz» şeklinde deştirilmesine ilişkin önerisi oy 
çokluğu "ile reddelimiş ve tasarı Bakanlar Kurulumdan gelen şekliyle benimsenmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAYAZÎT 
Başkan 

Çoğunluk oyuna karşıyım 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Nedp BİLGE 
Üye ı 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Çoğunluk oyuna karşıyım 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Bulunamadı 

Besir HAMİTOÖULLARI 
Üye 

Turgut YEĞENAĞİA 
Üye 

Bulunamadı 

Ente MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Çoğunluk oyuna karşıyım 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

T. C, 
Danışma Meclisi 

Malî İsler Komisyonu 25 Ekim 1982 
Karar No. : 7 

MİLLt SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21.10.1982 tarihli 6 ncı Birleşiminde diğer Komisyonlardan görüş alın
mak üzere Komisyonumuza iadesine karar verilen «KAMU KONUTLAIM KANUN TASARISI» ekte 
gönderilmişftir. 

Komisyonunuz görüşüne arz olunur. 
Saygılarımla. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu 

Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 161'e 1 inci Ek) 



— 14 — 

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyona Raporu 
T. a 

Danışma Meclisi 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/142 
Karar No. : 12 22 Aralık 1982 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan, «Kamu Konutları Kanun Tasarısı» hak
kında Komisyonumuzdan görüş IbildMlmesi istemini havi 25.10.1982 gün ve 1/142-7 sayılı yazınız uyarınca 
adı geçen tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzun 16.12.1982 günlü 9 uncu birleşiminde incelenip görüşülmüştür. 
Raporunuz Komisyonumuzca prensip olarak benimsenmiş ve görüşmelerimlize esas alınmıştır. 

Tasarının 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «.... diğer konutlarda» tabirinden 3 üncü maddenin 
b, c ve d bentlerinde sayılan konutların anlaşılmakta olduğu kararına varılmış, muhtemel bir karışıklığa mey
dan verilmemesi için 5 inci maddenin 1 inci fıkrası «3 üncü maddenin a, ve d, bentlerinde sayılan konutlar
da oturanlardan....» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Söz konusu maddenin ikinci fıkrası da, yukarıdaki 
değişikMğe uygun hale getirilerek «Diğer konutaların aylık kira bedelleri;» yerine «birinci fıkrada sayılanlar 
dışında kalan konutların aylık kira bedelleri;» olarak değiş'tirilmiş'tir. 

Tasarının 7 nci maddesinin ı(b) bendinde geçen «....ve diğer konutlarda oturanlar....» tabiri 5 inci madde 
redaksiyonuna uygun hale getirilerek başharflerinin büyük harflerle yazılması kabul edilmiş, « ve Diğer 
.Konutlarda oturanlar» şeklinde değiştirilerek benimsenmiştir. 

Raporumuz Komisyon iBaşkanlığına saygı ile sunulur, 

Eşref AKINCI 
(Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLÜ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
IBaşkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

5 inci maddeye karşıyım 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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KARŞI OY YAZISI 

5 inci maddeye muhalifim : 
1. özel tahsisli konutlardan hiç kira, elektrik, yakıt, su gibi masrafların alınmamasını hak ve adalet 

prensipleri ile bağdaştıramıyorum. Zira 16 000 TL. maaşla evini geçindirmeye çalışandan bunların tutarı ola
rak 7 000. - 10 000 TL. alınırken 100 000 TL. alandan bu alınmamakta gerekçe olarak bu makam sahipleri
nin yalnız yakıt masrafları 100 000 leri bulduğu bu durumda bütün maaşını yakıta yatırması gerekeceği ifa
de edilmektedir. Bu doğrudur, bunun için hiç olmazsa maaşı en az olan memurun verdiği yüz metre kare 
lojman kadar ücrdtin verilmesi uygun olur düşüncesindeyim. İlaçtan dahi % 20 alınarak israfa mani olmaya 
çalışırken burada kira, yakıt, su, elektrik parasına iştirak ettirilmemek enerji israfına da sebep olacaktır. 

2. Özel tahsisli konutlar kapsamı yalnız vali, komutanlar, büyükelçiliklerle - sınırlandırılmamış olup bu 
genişletilmesine müsait bir durumdu. 

3. Özel lojmanlı olan dairelerden resmî dairede olanlar yüzünden büyük israfları olmakta daima üst 
katı işgal eden bir aile için dev bina cumartesi, pazar ısıtılıp bazı yerleri aydınlatılmaktadır. 

Lâmi SÜNGÜ 

TC 
Danışma Meclisi 

Mali İsler Komisyonu 25 Ekim 1982 
Karar No. : 7 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21.10.1982 tarihli 6 ncı Birleşiminde diğer Komisyonlardan görüş alın
mak üzere Komisyonumuza iadesine karar verilen «KAMU KONUTLARI KANUN TASARISI» ekte gönde
rilmiştir. 

Komisyonunuz görüşüne arz olunur. 
Saygılarımla. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu 

Başkanı 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora 
TC 

Danışma Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. :1/142 
Sıra No. : 13 

Karar No. : 12 

24 Aralık 1982 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

«KAMU KONUTLARI KANUN TASARISI» nı inceleyen Komisyonumuz; konut kiralarının ücretli ki
şilerin ödeme gücünü aşması sebebiyle kamu kesimine görevli temini imkânı oldukça zorlaşmıştır. Ev bula
madığı veya kirasını ödeyemediği için görevinden anılanlar mevcuttur. Bu durum karşısında Kamu Konut
ları Kanun Tasarısı acil ve önemli bir soruna çözüm sağlayıcı çeşitli uygulamaları birleştirici nitelikte görül
müş ve Komisyonumuz yönünden olumlu bulunmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Üye 

Abdurrahman YILMAZ 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 

Mali İşler Komisyonu 
Karar No. : 7 

25 Ekim 1982 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21.10.1982 tarihli 6 ncı Birleşiminde diğer Komisyonlardan görüş alın
mak üzere Komisyonumuza iadesine karar verilen «KAMU KONUTLARI KANUN TASARISI» ekte gönde
rilmiştir. 

Komisyonunuz görüşüne arz olunur. 
Saygılarımla. 

Hilmi SABUNCU 
Malî işler Komisyonu 

Başkanı 
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Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Tarım ve Orman, Köy İsleri ve 

Kooperatifler Komisyonu 24 Aralık 1982 
Esas No. : 1/142 
Karar No. : 12 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 25.10.1982 tarih ve 1/142 sayılı yazınız. 
Komisyonumuzca «Kamu Konutları Kanun Tasansı» 14.12.1982 tarihli 7 nci birleşiminde ilgili kuruluş 

temsilcilerinin de hazır bulunmalarıyla tetkik ve müzakere edilmiş ve aşağıdaki değişikliklerin yapılmasının 
uygun olacağı sonucuna varılmıştır : 

1. Komisyonumuz, Tasarıya göre bir kamu kuruluşuna ait konutlardan yalnız o kuruluş personeli değil, 
ihtiyaçtan fazla konut olması halinde, bir başka kamu kuruluşu personeli de yararlanabileceği için, Malî îş-
ler Komisyonu metninin 2 nci maddesinin son fıkrasındaki «kendi personelinin» ibaresi yerine, Hükümetin 
teklifinde olduğu gibi, «çalışan ve öncelikle kendi personelinin» sözcüğünün kullanılmasının yerinde olacağı
na karar vermiştir. 

2. a) Tasarının 3 üncü maddesi, kamu konutlarının türlerini ve nasıl tahsis edileceklerini göstermesi 
itibariyle temel bir hüküm niteliği taşıdığına ve 9 uncu maddede sözü edilen yönetmelik kapsamına, 3 üncü 
madde hükmü de dahil edildiğine göre, madde başlığının sadece «tanımlar» olarak belirlenmesi yerine, «ya
rarlanma şekline göre konut türleri» şeklinde değiştirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

b) Aynı maddenin (c) bendine göre, sıra tahsisli konutlardan öncelikle yararlanma şartı olarak, «gö
rev yaptığı yerde kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait bir konutu olmama» durumu yer al
mıştır. 

Ancak bir kamu personelinin görev yaptığı yerde konutu olmayabilir ama, bir başka yerde bir veya bir
den fazla konutu bulunabilir. Ayrıca yine herhangi bir yerde konut yerine taşınmaz mal gelirine sahip bu
lunabilir. Tasarının hazırlanış amacı, büyük ölçüde, sosyal yardım olup, aynı zamanda çok sayıda personelin 
yararlanmasını da sağlamaktır. 

öte yandan Bakanlar Kurulunca hazırlanıp 4.5.1981 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir
miş bulunan «Memur Konutları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde de, «konutun bulunduğu yerde kendisinin. 
eşinin veya birlikte oturanların konut veya taşınmaz mal geliri bulunması» halinde konut tahsisinden fay
dalanamayacağı hükmü yer almıştır. 

Bu nedenlerle Tasarının 3 üncü maddesinin sıra tahsisli konutlara ilişkin (c) bendinin aşağıdaki şekil
de düzenlenmesine karar verilmiştir. 

«Kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait konutu veya taşınmaz mal geliri bulunmayanlara 
Öncelik tanınmak kaydıyla, belli bir puanlama esasına göre tahsis edilecek konutlardır.» 

c) Yine aynı maddede, sıra tahsisli ve görev tahsisli konutlar belirlendiği ve konuta ihtiyacı olanların bü
yük bölümünün, «sıra tahsisli konutlar»dan yararlanacaklar arasında yer aldığı göz önünde tutularak, uygu
lamada sura tahsisli konut sayısının ileri derecede azaltılmamasım temin edici bir ölçünün, metinde yer al
ması uygun olacaktır. ' 

Nitekim, yukarıda sözü edilen yönetmeliğin 6 nci maddesinde, bu maksadı temin »çin, aynen; «konut
ların, en çok % 40'ı kişilere görevlerinin önem ve sorumluluğu nedeniyle, en az % 60'ı puan sırasına göre 
Ev Dağıtım Komisyonları kararları ile istekli memurlara tahsis edilir.» hükmü yer almıştır. 

Bu nedenle Tasarının 3 üncü maddesine, son fıkra olarak; 
«Bu maddenin (b) ve (c) bentlerine dahil konutlardan en az % 60'ı puanlama esasına göre tahsis edilir.» 

hükmünün eklenmesinin daha yerinde olacağı düşünülmüştür. 
3. Tasarının 4 üncü maddesinin ilk fıkrasında, sıra tahsisli konutlarda oturma süresinin en çok beş yıl 

olduğu belirtilmiş, ancak ikinci fıkrada da, kurumlarca bu sürenin, üç yıldan az olmamak koşulu ile, kısalta
bileceği öngörülmüştür. 
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Gerekçede bir açıklama olmamakla beraber, sözkonusu ikinci fıkranın, konutlardan daha çok kişinin yarar
lanması amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır. 

Ancak, taşınma güçlükleri ve özellikle bunun masrafları göz önünde tutulursa, beş yıllık oturma süresinin, 
daha da kısaltılabilmesinin yerinde olamayacağı kabul edilebilir. Bu itibarla Tasarının 4 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasının metinden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

4. Aynı maddenin ikinci fıkrasının ilk satırında geçen «diğer konutlar» ibaresi, Tasarının 3 üncü madde
sinin (d) bendi başlığı ile karışıklığa yol açabilir. 

Bu nedenle, ilk fıkrada bir değişiklik yapılmadığı takdirde, ikinci fıkranın ilk satırındaki «Diğer konut
ların» ibaresi yerine, «3 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerine dahil konutların» ibaresinin kullanılması yerinde 
olacaktır. r 

5. a) Tasarının 7 nci maddesinin (a) bendi sonundaki «bitim tarihinde» ibaresi yerine «bittiği tarihte» 
deyimi kullanılabilir. 

b) Aynı maddenin (b) ve (c) bentleri üçer aylık süreye tabi olduğuna göre, tek bent halinde düzenlenebilir. 
c) Aynı maddenin (d) bendinde, ölenlerin ailesinin, ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde konuttan çıkması 

öngörülmektedir, 
Bu süre, Bakanlar Kurulunun 12.7.1971 gün ve 7/2811 sayılı Kararnamesiyle yürürlüğe konulmuş olan 

«Memur Konutları Yönetmeliğbnin 20 nci maddesinde 12 ay idi. Bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve yu
karıda sözü edilmiş bulunan, 4.5.1981 tarihli Yönetmeliğin 21 inci maddesinde ise sözkonusu süre hatalı bir 
takdirle 3 aya indirilmişti. 

Bu defa hazırlanan Kanun Tasarısı ile aynı süre 6 aya çıkarılmış ise de, ölüm halinde doğabilecek çe
şitli güçlüklere cevap verebilmesi yönünden, uzun zamandan beri uygulanan eski yönetmelikteki 12 aylık 
sürenin kabulünün daha uygun olacağına karar verilmiştir. 

Bu itibarla Tasarının 7 nci maddesinin (d) bendi «ölenlerin ailesi fertleri, ölüm tarihini izleyen ay ba
şından itibaren 12 ay içinde» şeklinde düzenlenmelidir. 

6. Tasarının 8 inci maddesinde, «konutun, belirtilen sürede boşaltılmaması halinde, tahsise yetkili ma
kamın isteği üzerine, kolluk kuvveti kullanılarak zorla boşalttırılacağı» öngörülmektedir. 

Hüküm böyle kaldığı takdirde, «tahsise yetkili makamın istemde bulunmaması halinde konut boşaltıla-
mayacaktır. Oysa, Tasarının 7 nci maddesinde belirtilen süreler kesin olduğu için, bu sürelerin dolması halin
de, boşaltma işleminin başlaması zorunlu bulunmaktadır. 

Bu nedenle ve yanlış anlama ve uygulamalara yol açabileceği de düşünülerek, 8 inci madde metninden, 
«tahsise yetkili makamın isteği üzerine» ibaresinin çıkarılması uygun olacaktır. 

7. Tasarının 9 uncu maddesi, yönetmelikle ilgilidir. Ancak madde metnine Hükümet Teklifindeki, «bu
ralarda çalışanların statüleri ile yükümlülük esasları» kismının alınmama nedeni anlaşılamamıştır. 

Dolayısıyla sözkonusu maddenin şu şekilde düzenlenmesi yerinde olacaktır. 
«Yönetmelik 
Madde 9. — Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin uygulanmasına dair esas ve usuller ile, 

konutlarda çalışacakların statülerine ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir 
yönetmelikte belirlenir.» 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Osman YAVUZ Salih İNAL İ. Doğan GÜRBÜZ 

Başkan- Başkanvekili Sözcü 
Zeki ÖZKAYA Mahmut AKKILIÇ Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 

Kâtip Üye Üye 
Kamer GENÇ M. Velid KORAN Recep MERİÇ 

Üye Üye Üye 
İmzada bulunamadı 
R. Adli ONMUŞ Atalay PEKÖZ Şerafettin YARKIN 

Üye Üye Üye 
Fuat YILMAZ 

Üye 
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T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Karar No. : 7 

25 Ekim 1982 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21.10.1982 tarihti 6 ncı Birleşiminde diğer komisyonlardan görüş alın
mak üzere Komisyonumuza iadesine karar verilen «Kamu Konutları Kanun Tasarısı» ekte gönderilmiştir. 

Komisyonunuz görüşüne arz olunur. 
Saygılarımla. 

Hilmi SABUNCU 
Malî işler Komisyonu 

Başkam 

İktisadî İşler (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar) Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
İktisadî İşler Komisyonu 

(Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar) 17 Şubat 1983 

Esas No. : 1/142 
Karar No. : 5 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25.10.1982 gün ve Esas No. : 1/142, Karar No. : 7, sayılı yazıları. 
İlgi yazılarıyla Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Kamu Konutları Kanun Tasarısı» Komisyonu

muzda Maliye Bakanlığı ve imar ve iskân Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelenerek görüşül
müştür. 

Komisyonumuzda Tasarı görüşülürken imar ve iskân Bakanının görüşülen Tasarı paralelinde geniş kap
samlı yeni bir Kanun Tasarısının hazırlanmakta olduğunu bildirmesi üzerine Komisyonumuz Tasarının yeni 
hazırlanacak tasarı ile birlikte görüşülmesinde yarar mütalaa etmiştir. Bu sebeple tasarının görüşülmesi geri 
bırakılmıştır. 

Saygı ile arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

Halil Erdoğan GÜREL 
Kâtip 

(Toplantıda bulunamadı) 
A. Nedim ERAY 

Üye 
(Toplantıda bulunamadı) 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Başkanvekili 

Aydemir ASKIN 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

(Toplantıda bulunamadı) 
Orhan CİVELEK 

Üye 
(Toplantıda bulunamadı) 

Cevdet KARSL1 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 
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T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/142 
Karar No. : 28 

Malî tşler Komisyonu Raporu 
II 

16 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Geçen yasama döneminde Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilen ve 161 sıra sayısı alan Kamu Ko
nutları Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 21.10.1982 tarihli 6 ncı Birleşiminde «diğer komisyonlardan görüş 
alınmak üzere» iade edildikten sonra Komisyonumuzca yeniden ele alınmıştır. 

Diğer komisyonlardan gelen görüşleri de dikkate alan Komisyonumuz Tasarıyı aşağıdaki şekilde yeniden 
benimsemiştir. 

1. Komisyonumuz metninin 1, 2, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. Komisyonumuzun kabul ettiği metnin 8, 10, 11, 12 ve 14 üncü maddeleri 7 nci maddenin metinden 

çıkartılması sebebiyle, 7, 9, 10, 11 ve 13 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 13 üncü maddesi 12 nci madde olarak metinden «ilgili» kelimesi çıkarılmak suretiyle kabul edil

miştir. 
3. Tasarının 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde, diğer komisyonların görüşleri dikkate alınmış ve ifadelere 

daha da netlik kazandırılarak yeniden düzenlenmiştir. 
4. «Konuttan çıkma», konusunun yönetmelikle düzenlenmesi uygun bulunarak 7 nci madde metinden çı

kartılmıştır. 
5. Tasarının «Yönetmelik»le ilgili 9 uncu maddesi yönetmeliğin çıkarılması için 3 aylık süre öngörülerek 

8 inci madde olarak benimsenmiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

İmzada bulunamadı 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Genelinde ve maddeler üzerinde 
söz hakkım saklıdır. 

İsmail ŞENGÜN 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Konutları Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Malî işler Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Malî İşler Komisyonu metni Kjmisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren konutlar : 
a) özel tahsisli konutlar, 
Temsil özelliği sebebiyle yönetmelikte belirtilecek makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilecek özel nite

likteki konutlardır. 
b) Görev tahsisli konutlar, 
Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan sırasına bakılmaksızın tahsis edilecek konutlar; 
c) Sıra tahsisli konutlar, 
Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının konutu olmayanlara öncelik ta

nınmak kaydıyla belli bir puanlama esasına göre tahsis edilecek konutlardır. 
d) Diğer konutlar, 

Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım imkânları kısıtlı ve başkaca iskân im
kânı bulunmayan hudut karakolu, rasat, irtibat, gözetleme, araştırma, inşaat, bekçilik gibi normal çalışma sa
atleriyle sınırlandırılması kabil olmadan, görev başında bulunmayı gerektiren hizmetler için, bu görev yerinde 
inşa ve tefrik edilmiş bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, ku
lübe ve benzeri konutlardır. 

Oturma süreleri 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren özel tahsisli ve görev tahsisli konutlar ile diğer konutlarda 
tahsise esas görevin devamı süresince sıra tahsisli konutlarda ise en çok 5 yıl süre ile oturabilir. 

Kurumlar,bu süreyi üç yıldan az olmamak şartı ile kısaltabilirler. 
Başka bir kuruma ait konutlardan yararlanmasına izin verilenler bu Kanunda öngörülen şartlar ve izin 

süresinde oturabilirler. 

Kira bedeli 

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren özel tahsisli konutlarda oturanlardan kira bedeli, ısınma, ay
dınlatma ve görevlerin özelliğine göre yönetmelikte belirlenecek giderler alınmaz ve bunlar Devletçe veya kn-
rumlarınca karşılanır. 

Görev tahsisli, sıra tahsisli ve diğer konutların aylık kira bedelleri; sosyal yardım amacı, konutların nite
likleri ve ısınma giderleri dikkate alınarak, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret, imar ve İskân bakanlık
ları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı temsilcilerinden oluşa
cak komisyon tarafından her takvim yılından önce tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca yayınlanır. 

Kira bedelleri, görevlinin aylık veya ücretinden peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konutların 
100 m2 sinden fazlası için kira alınmaz. 

MADDE 6. — Malî işler Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Konuttan çıkma 

MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamına giren, 
a) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 4 üncü maddede belirtilen sürenin bitim tarihinde; 
b) Özel tahsisli konutlarla, görev tahsisli konutlar ve diğer konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin son 

bulduğu tarihten; 
c) Emeklilik, istifa, başka bir ile nakil ve her ne sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişik

lerinin kesildiği tarihten; 
İtibaren üç ay içinde, 
d) Ölenlerin aileleri ise ölüm tarihinden itibaren aîtı ay içinde, 
e) Sıkıyönetim savcılık ve mahkemelerinde görevli olanlar, başka bir göreve atandıkları takdirde ilişikle

rinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde, sıkıyönetimin kalkma tarihinden itibaren iki yıl içinde, 
f) Konuttan yararlanacak personelin olmaması halinde 4 üncü maddeye göre oturmasına izin verilen ka

mu kurum ve kuruluşlarının personeli de öngörülen sürenin bitiminde; 
Konutlardan çıkmak zorundadırlar. 

MADDE 8. — Malî işler Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 9. — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca yararlanmanın, kurumlarınca karşılana
cak giderlerin, puanlamanın, tahsisin çıkma ve çıkarılma şartlarının bakım ve onarımın temel esaslarını düzen
leyecek Yönetmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konur. 

MADDE 10. — Malî işler Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Malî İşler Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 12. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9.7.1955 tarihli ve 6126 sayılı 
Kanun, 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 194 üncü mad
desi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 184, 185, 186 ncı maddeleri ile diğer kanunların bu Kanuna ay
kırı hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılmış diğer mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Malî işler Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5 inci madde uyarınca Devlet tarafından karşılanması gereken giderlerden; bu Ka
nunun yayımı tarihine kadar bütçeye gider kaydedilmiş tutarlar aynen kabul edilir. 

MADDE 13. — Malî işler Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Malî işler Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının onuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Konutları Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Malî İşler Komisyonunca kabul edilen birinci madde Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Malî İşler Komisyonunca kabul edilen ikinci madde Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Malî İşler Komisyonunca kabul edilen üçüncü madde Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Oturma süresi 

MADDE 4. — Malî İşler Komisyonunca kabul edilen dördüncü madde Komisyonumuzca da aynen 
ka'bul edilmiştir. 

Kira bedeli 

MADDE 5. — 3 üncü maddenin a, ve d, bentlerinde sayılan konutlarda 'oturanlardan kira bedeli, ısınma, 
aydınlatma ve görevlerin özelliğine göre yönetmelikte belirlenecek giderler alınmaz ve Iburilar devletç veya 
kurumlarınca karşılanır. 

Birinci fikrada sayılanlar dışında kalan konutların aylık kira bedelleri; sosyal yardım amacı, konutların 
nitelikleri ve ısınma giderleri dikkate alınarak, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret, İmar ve İskan Ba
kanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı temsilcilerin
den oluşacak komisyon tarafından her takvim yılından önce tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca yayınlanır. 

'Kira bedelleri, görevlinin aylık veya ücretinden peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konutların 
100 m2 sinden fazlası için kira alınmaz. 

Bakım-onar-ım-yönetim 

MADDE 6. — Malî İşler Komisyonunca kabul edilen altıncı madde Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Konuttan çıkma 

MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 4 üncü maddede belirtilen sürenin bitim tarihinde; 
b) Özel tahsisli konutlarla, görev tahsisli konutlar ve diğer konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin son 

bulduğu tarihten; 
c) Emeklilik, istifa, başka bir ile nakil ve her ne nedenle olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ili

şiklerinin kesildiği tarihten; 
İtibaren üç ay içinde, 
d) Ölenlerin aileleri ise ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde, 
e) Sıkıyönetim savcılık ve mahkemelerinde görevli olanlar, başka bir göreve atandıkları takdirde ilişik

lerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde, sıkıyönetimin kalkma tarihinden itibaren iki yıl içinde, 
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f) Konuttan yararlanacak personelin olmaması halinde 4 üncü maddeye göre oturmasına izin verilen 
kamu kurum ve kuruluşlarının personeli de öngörülen sürenin 'bitiminde; 

Konutlardan çıkmak zorundadırlar. 

Konuttan çıkarılma 

MADDE 8. — Malî tşler Komisyonununca ka'bul edilen sekizinci madde Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 9. — Malî tşler Komisyonununca ka'bul edilen dokuzuncu madde Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Konutların nitelikleri 

MADDE 10. — Malî tşler Komisyonununca kabul edilen onuncu madde Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Yasak hükümler 

MADDE 11. — Malî İşler Komisyonunca ka'bul edilen on'birinci madde Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 12. — Malî işler Komisyonununca kabul edilen oni'kinci madde Komisyonumuzca da aynen 
ka'bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Malî İşler Komisyonununca kabul edilen geçici birinci madde Komisyonumuz
ca da aynen ka'bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Malî işler Komisyonununca kabul edilen geçici ikinci madde Komisyonumuzca 
da aynen kalbül edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 13. — Malî İşler Komisyonununca kabul edilen onüçüncü madde Komisyonumuzca da aynen 
ka'bul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 14. — Malî İşler Komisyonununca kaibul edilen ondördüncü madde Komisyonucuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu Konutları Kanunu Tasansı 

Amaç : 

MIAİDDE 1. — Bu Kanunda amaç, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da bu kurum ve kuruluş
larca kiralanmış bulunan konutların tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım, korunma ve yönetimine 
ilişkin temel ilkelerde ve niteliklerinde 'beraberliğin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun ; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle 

sermayesinin yarısından fazlası Devlete -ait kuruluşlarda; 
e) özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka, kurum ve kuruluş

larda (kamu meslek kuruluşları hariç) 
d) Kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi böîge müdürlüklerinde; 
e) Yukarıdaki bentlerde sayılan idare, teşekkül, kurum, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin 

yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle, bunların aynı nispette iştiraki olan «müesseselerinde 
döner sermayeli kuruluşlarında, birliklerinde ve işletmelerinde; 

Çalışan personelin yararlanmasına ayrılmış kamu konutlarını kapsar. 

Tanımlar 

MAIDDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren konutlar : 
a) Özel tahsili konutlar; 
Temsil özelliği nedeni ile yönetmelikte belirtilecek makam ve rütbe (sahiplerine tahsiîs edilecek özel nite

likteki konutlardır, 
b) Görev tahsisli konutlar; 
Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan sırasına bakılmaksızın tahsis edilecek konutlar; 
c) Sıra tahsisli konutlar; 
Belli bir puanlama esasına göre tahsis edilecek konutlardır; 
d) Barınaklar; 
Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım olanakları kısıtlı ve başkaca iskân ola

nağı bulunmayan hudut karakolu, rasat, irtibat, gözetleme, araştırma, inşaat, bekçilik gibi normal çalışma saat
leriyle sınırlandırılması kabil olmadan, görev başında bulunmayı gerektiren geçici veya sürekli hizmetler için, 
bu görev yerinde inşa ve tefrik edilmiş bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edil
memiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır. 

Oturma süreleri • 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren özel tahsisli konutlar ve görev tahsisli konutlar ile barınak
larda tahsise esas görevin devamı süresinoe sıra tahsisli konutlarda ise en çok 5 yıl süre ile oturulabilir. 

Kurumlar bu süreyi üç yıldan az olmamak koşulu ile kısaltabilirler. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

II 
Karnııu Konutları Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunda amaç, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da bu kurum ve kuruluşlarca 
kiralanan konutların tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım, korunma ve yönetimine ilişkin temel 
ilkelerde ve niteliklerinde beraberliğin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler, 11 özel İdareleri ve Belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde, 
b) Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, 
c) özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka, kurum ve kuruluş

larda (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç) 
d) Kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde; 
e) Yukarıdaki bentlerde sayılan idare, teşekkül, kurum, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin ya

rısından fazlasına iştirak sureti ile kurulan teşekküllerle, bunların aynı nispette iştiraki olan müesseselerinde dö
ner sermayeli kuruluşlarında, birliklerinde ve işletmelerinde; 

Çalışan kendi personelinin yararlanmasına ayrılmış kamu konutlarını kapsar. 

Yararlanma şekline göre konut türleri 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren konutlar : 
a) özel tahsisli konutlar; 
Temsil özelliği nedeni ile yönetmelikte belirtilecek makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilecek özel ni

telikteki konutlardır. 
b) Görev tahsisli konutlar; 
Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan sırasına bakılmaksızın tahsis edilecek konutlar; 
c) Sıra tahsisli konutlar; 
Belli bir puanlama esasına göre tahsis edilecek konutlardır. 
d) Diğer konutlar; 
Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım imkânları kısıtlı ve başkaca iskân 

imkânı bulunmayan hudut karakolu, istasyon, rasat, irtibat, gözetleme, araştırma, inşaat, bekçilik gibi normal 
çalışma saatleri ile sınırlandırılması kabil olmadan, görev başında bulunmayı gerektiren hizmetler için, bu 
görev yerinde inşa ve tefrik edilmiş bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edil
memiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır. 

Oturma süreleri 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren özel tahsisli konutlar ve görev tahsisli konutlar ile diğer ko
nutlarda tahsise esas görevin devamı süresince, sıra tahsisli konutlarda ise en çok 5 yıl süreyle oturulabilir. 

Kurumlar bu süreyi 3 yıldan az olmamak şartı ile kısaltabilirler. 
Başka bir kuruma ait konutlardan yararlanmasına izin verilenler bu Kanunda öngörülen şartlar ve izlin 

süresinde oturabilirler. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kira bedeli 
MADDE 5. — !Bu Kanun kapsamına giren özel tahsisli konurlarda barınaklarda oturanlardan kira bedeli, 

ısınma, aydınlatma ve benzeri giderler alınmaz ve bunlar Devletçe veya kurumlarınca karşılanır. 
Diğer konutların aylık kira bedelleri; sosyal yardım amacı, konutların nitelikleri ve ısınma giderleri dikkate 

alınarak, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret, İmar ve İskân bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak komisyon tarafından her yıl tes
pit edilir ve Maliye Bakanlığınca yayınlanır. 

Kira bedelleri, görevlinin aylık veya ücretinden peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konutların 
100 misinden fazlası için kira alınmaz. 

Bakım - onarım - yönetim 
MADDE 6. — 3 üncü maddede belirtilen konutların bakımı, onarımı ve yönetimi Bakanlar Kurulunca 

çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre, bunları kullanan kurumlarca yapılır. Buna ait ödenek her yıl 
kurumların bütçelerine konur. 

Ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz ve benzeri her türlü giderler konutlarda oturanlar tarafından 
karşılanır. Konut blok veya gruplarının yönetimi, kendi aralarından seçilecek yönetici ve deneticiler tarafından 
sağlanır. 

Zorunlu hallerde kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve 'benzeri hizmetliler ilgili kurum tarafından kadrolu ola
rak tayin olunabilir. 

Konuttan çıkma 
MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 4 üncü maddede belirtilen sürenin bitiim tarihinde; 
b) Özel tahsisli konutlarla, görev tahsisli konutlar ve barınaklarda oturanlar, tahsise esas görevin son 

bulduğu tarihten; 
c) Emeklilik, istifa, başka bir ile nakil ve her ne nedenle olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişik

lerinin kesildiği tarihten; 
İtibaren İki ay içinde; 
d) ölenlerin aileleri İse ölüm tarihinden itibaren ail'tı ay içinde, 
e) Sıkıyönetim savcılık ve mahkemelerinde görevli olanlar, başka bir göreve atandıkları takdirde ilişik

lerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde, sıkıyönetimin kalkma tarihinden itibaren iki yıl içinde, 
Konutlardan çıkmak zorundadırlar, 

Konuttan çıkarılma 
'MADDE 8. — Konut, belirtilen sürede boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makamın isteği üzerine, mülkî veya 

askerî makamlarca başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak zorla boşalttırılır. Bu 
zorla boşalttırılmaya karşı idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin fera ve infa
zını durdurmaz. 

Yetkili merciler tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya gerçeğe aykırı be
yanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında da aynı işlem uygulanır. 

Yönetmelik 
MADDE 9. —- Bu Kanun kapsamına giren konutlardan yararlanacak kişilerin (5) yılı aşmamak koşulu 

ile oturma süresi, 5 inci maddeye göre belirlenmiş kira, puanlama, tahsis ve bakım, onarım, korunma, yöne
tim, çıkma, çıkarılma ve buralarda çalışanların statüleri ile yükümlülük esasları Bakanlar Kurulunca çıkarıla
cak yönetmelikle saptanır. 
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(Malî işler Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

Kira bedeli 
MADDE 5. — 3 üncü maddenin a ve d bentlerinde sayılan konutlarda oturanlardan kira bedeli, ısınma, 

aydınlatma ve görevlerin özelliğine göre yönetmelikte belirlenecek giderler alınmaz ve bunlar devletçe veya 
kurumlarınca karşılanır. 

3 üncü maddenün b ve c bentlerinde sayılan konutların aylık kira bedelleri; sosyal yardım amacı, ko
nutların nitelikleri ve ısınma giderleri dikkate alınarak, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret, Bayındırlık, 
İmar ve iskân Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 
temsilcilerinden oluşacak komüsyon tarafından her takvim yılından önce tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca 
yayınlanır. 

Kira bedelleri, görevlinin aylık veya ücretinden peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konutların 
100 m2 sinden fazlası içlin kira alınmaz. 

Bakım - onarım - yönetim 
MADDE 6. — Konutların bakımı, onarımı ve yönetimi yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre, bunları 

kullanan kurumlarca yapılır. Kiralanan konutların bakım ve onarımları, kira kontratındak'i hükümlere göre 
yapılır. Buna ait ödenek her yıl' kurumların bütçelerine konulur. 

Ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz ve benze "i her türlü giderler konutlarda oturanlar tarafından 
karşılanır. Konut blok veya gruplarının bu hususlarla ilgili yönetimi, kendi aralarından seçilecek yönetici 
ve denetçiler tarafından sağlanır. 

Konuttan çıkarılma ı 
MADDE 7. — Konut, belirtilen sürede boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makamın isteği üzerine, mülkî veya 

askerî makamlarca başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak zorla boşalttırılır. Bu 
zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve infa
zını durdurmaz. 

Yetkili merciler tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya gerçeğe aykırı be
yanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında da aynı işlem uygulanır. 

Yönetmenlik 
MADDE 8. — Bu Kanun kapsamına giren konutlardan yararlanacak kişiiîerin (5) yılı aşmamak şartı ile 

oturma süresi, kira, puanlama, tahsis ve bakım, onarım, korunma, yönetim, çıkma, çıkanknıa ve buralarda 
çalışanların statüleri ile yükümlülük esasları Bakanlar Kurulunca 3 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle sapta
nır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Konutların nitelikleri 
MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların özel kanunlarındaki bükümlere göre, inşa ede

cekleri veya satın alacaMan konutların brüt inşaat alanı Toplu Konut Kanununda sosyal konut için belirtilen 
100 m2'yi geçemez. 

özel tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Yasak hükümler 
MAIDDE 11. — Toplu iş sözleşmesi, özel «özleşme ve idarî yetki kullanımı yolu ile bu Kanuna 

hükümler konulamaz ve bu Kanun hükümleri dışında konut tahsis edilemez. 
IKonut tahsisi yapılan personele ayrıca kira yardımı adı altında ödeme yapılamaz. 

aykırı 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 12. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9.7.1955 tarihli ve 6126 sayılı 

Kanun, 29.12.1960 tariihli ve 190 sayılı Kanun, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 'değişik 194 üncü mad
desi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 184, 185, 1,86 ncı maddeleri ile diğer kanunların bu Kanuna ay
kırı bükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarıma girmiş kiracılardan; 
Sıra tahsisli konutlarda (5) yıllık oturma süresini doldurmuş olanlar ile görevinin önemi, yetki ve sorum

luluğu gereği kendisine konut tahsîs ©dilenlerden görevi değişmiş olanlar, bu Kanunun yayımından itibaren 
iki ay içinde konutu boşaltırlar. 

Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanunun kira bedellerine ilişkin hükümleri ilgili yönetmeliğin yayımını izleyen ay

başında diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
t. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

5ağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. 7\ Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C. Baban 

14.12.1981 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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Konutların nitelikleri 
MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların özel kanunlarındaki hükümlere göre, inşa edecek

leri veya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı Toplu Konut Kanununda sosyal konut için belirtilen 
alanı geçemez. 

özel tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Yasak hükümler 
MADDE 10. — Toplu iş sözleşmesi, özel sözleşme ve idarî yetki kullanımı yolu ile bu Kanuna aykırı 

hükümler konulamaz ve bu Kanun hükümleri dışında konut tahsis edilemez. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 11. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9.7.1955 tarihli ve 6126 sayılı Ka

nun, 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 1'94 üncü mad
desi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 184, 185, 186 ncı maddeleriyle diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına girmiş kiracılardan; 
Sıra tahsisli konutlardan (5) yıllık oturma süresini doldurmuş olanlar ile görevinin önemi, yetki ve sorum

luluğu gereği kendisine konut tahsüs edilenlerden görevi değişmiş olanlar, bu Kanunun yayımından itibaren 
3 ay içinde konutu boşaltırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — «5 inci madde uyarınca Devlet tarafından karşılanması gereken giderlerden; bu 
Kanunun yayımı tarihine kadar Bütçeye gider kaydedilmiş tutarlar aynen kabul edilir.» 

Yürürlük 
MADDE 12. — Tasarının 13 üncü maddesi 12 nM madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Yürütme 
MADDE 13. — Tasarının 14 üncü maddesi 13 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 161'e 1 inci Ek) 




