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Sayfa 
4. — İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Ka

mu iktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile İktisadî Devlet Teşek
külleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkın
da 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun Hük-

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 

Genel Kurulda görüşülmesiyle ilgili programa dair 
Başkanlık Divanı kararı kabul edildi. 

2. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Kaldırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesi, ilgili Hü
kümet temsilcisinin Genel Kurulda hazır bulunma
ması nedeniyle ertelendi. 

3. — 20 Şubat 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal 
Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanu
nun Birinci ve İkinci Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bir Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan gö
rüşmelerden sonra; Tasarı, İçtüzüğün 33 üncü mad
desi gereğince, görüşü alınmak üzere Anayasa Ko
misyonuna havale edildi. 

Tasarı 

1. 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Ha
yata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbir
lerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ©azı Mad
delerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/832) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.9.1983) 

Sayfa 
münde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Hükmünde Kararname ve Malî 
İşler; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/703, 1/752) (S. Sayısı : 560) 36:47 

4. — 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Ba
sın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısının madde
leri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddeleri 
onaylandı. 10 üyenin talebi üzerine Tasarının tümü 
ad okunmak suretiyle açık oya sunuldu : Oyların ay
rımı sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulunma
dığı anlaşıldığında; 

29 Eylül 1983 Perşembe günü saat 14.00'de top
lanmak üzere Birleşime saat 17.30'da son verildi. 

Vefik KtTAPÇlGİL 
'Başkan 

ıBaşkanVekMü 

Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 
KâıUlp Üye Kâ*i:p Üye 

Ali Nejat ALPAT 
iRâJtip Üye 

'(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonuna : 29.9.1983) 

Tezkere 
2.^Danışma Meclisi Üyesi E. Yıldırım AVCI' 

nın Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi. (3/639) (Anayasa ve Adalet Karma Ko
misyonuna : 29.9.1983) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

n. — GELEN KÂĞITLAR 



Danışma Meclisi B : 167 29 . 9 . 1983 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KATİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 167 nci Birleşimini açıyorum. 
Çağunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

El. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 25 Eylül - 3 Ekim 1983 Tarihleri Arasında 
Uluslararası Para Fonu Toplantılarına Katılmak 
Üzere Washington'a gidecek olan Maliye Bakanı Ad
nan Başer KAFAOĞLU'na Gümrük ve Tekel Bakanı 
Cafer Tayyar SADIKLAR'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/641) 

BAŞKAN — Sunuşlarda Sayın Cumhurbaşkan
lığının, «Sayın Meclis Başkanının ve Sayın Başbaka
nın tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici Komitesi, 
Dünya Bankası - IMF Kalkınma Komitesi ve bu 
iki uluslararası kuruluşun müşterek yıllık olağan top
lantılarına katılmak üzere 25 Eylül - 3 Ekim 1983 ta
rihleri arasında Washington'a gidecek olan Maliye 
Bakanı Adnan Başer KAFAOĞLU'nun dönüşüne ka
dar; Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Balkanı 
Prof. Dr. Cafer Tayyar SADIKLAR'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Oıirrıhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — Devlet Bakanı Sermet Refik PASlN'e Ti
caret Bakanı Kemal CANTÜRK'ün vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/640) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanlığının bir di
ğer tezkerelerini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici Komitesi, 
Dünya Bankası (IMF) Kalkınma Komitesi ve bu iki 
uluslararası kuruluşun müşterek yıllık olağan toplan

tılarına katılmak üzere 25 Eylül - 3 Ekim 1983 tarih
leri arasında Washington'a gidecek olan Devlet Ba
kanı Sermet Refik PASİN'in dönüşüne kadar; Dev
let Bakanlığına, Ticaret Bakanı Kemal CANTÜRK'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

3. — Abdurrahman Yılmaz PÜTÜRGELİ'nin 
hastalığı nedeniyle 21 Eylül 1983 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle izinli sayılmasında dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/642) 

BAŞKAN -
ni okutuyorum. 

Sayın Meclis Başkanının tezkereleri-

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Abdurrahman Yılmaz 

PÜTÜRGELİ'nin hastalığı nedeniyle 21 Eylül 1983 
tarihinden itibaren 20 (Yirmi) gün müddetle izinli 
sayılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının. 27 Eylül 1983 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Pütürgeli'nin 20 günlük ra
porlu iznini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; kendilerine acil 
şifalar diliyorum. 

4. — Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik 
Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre geri gönde
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/643) 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Sayın Başbakanın tezkerelerini oku-

_ 3 — 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 9.5.1983 tarihli ve 101-1442/02094 sayılı ya

zımız. 
İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazımızla Başkanlığı--

niza sunulmuş bulunan «Yabancı Deniz Kuruluşları
nın Acentelik Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında 

i. — 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Ba
sın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler ilavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (11725) (S. Sayısı: 561) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri» bölümüne geçiyorum. 

Dün görüşülmesini tamamladığımız Basın Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek 
Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Madde
ler İlavesine Dair Kanun Tasarısının oylanmasını ya
pacağım. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte görüşme
ler yapılmıştı. Tasarının tümünü kesin oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... («Açık oylama» sesleri) 

Hayır efendim, açık oylamanın dün gereği yapıldı 
ve neticelendi. Kabul etmeyenler... Basın Kanunu Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu 
olsun. Değerli basın mensuplarının bu Kanundaki 
cezalara maruz kalmamalarını da temenni ederim. 

2. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde-
lerrmn Kaldırılması ve îki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/775) (S. Sayısı : 558) (2) 

BAŞKAN — Değerli üveler. Gündemimizin ikin
ci maddesinde 5846 Savılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve İki Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı var. 

Tasarının görüşülmesine başlıyoruz, Komisyonun 
ve Hükümet yetkililerinin yerlerini almalarını rica 
ediyorum. 

(1) 561 Sıra Sayılı Basmayazı, 26.9.1983 tarihli 
164 üncü Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

(2) 558 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonunda-
dır. 

Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 73 üncü maddesine 
göre, geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

Bu Tasarı ile ilgili görüşmelerde hazır bulunmak 
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığını ve Hükümeti 
temsilen Müsteşar Sayın Kemal Gökçe bulunuyorlar. 

Tasarı ile ilgili Raporun okutulması hususunu oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Raporun okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Sayın Bilge, Sayın Bayer. tki Sayın üye söz istemiş
lerdir. 

Sayın Bilge, buyurun efendim, 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar

kadaşlarım; 
Basın Kanunundan sonra Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu Tasarısının görüşülmeye başlanmasını mut
lu bir tesadüf sayıyorum; çünkü basın hukuku ile fi
kir ve sanat eserleri hukuku birbirleriyle yakından 
ilişkilidir ve ikisi de birbirine paralel bir gelişme gös
termiştir. Nitekim, Anayasamızın da 27 nci maddesi 
bilim ve sanat hürryetlerini düzenlemekte, 28 inci 
maddesi basın hürriyetini düzenlemektedir. 

Müsaadenizle fikir ve sanat eserleri bakımından 
memleketimizde mevcut olan yahutta memleketimi
zin geçirmiş olduğu kanunî düzenleme bakımından 
kısa bir giriş yapmak istiyorum. 

Memleketimizde ilk basılı eser, Nevşehir'li Sad
razam İbrahim Paşa'nın teşvik ve desteğiyle bundan 
260 yıl kadar önce İbrahim Müteferrika tarafından 
basılmıştır. İlk eserin basılmasından ancak 130 yıl 
sonradır ki, ilk Telif Nizamnamesi 1857'de yapılmış
tır. Bu Nizamname zamanla yetersiz kaldığından, 
1910 yılında yeni bir Hakkı Telif Kanunu çıkarılmış 
bulunmaktadır. Zaman içinde o da ihtiyaçları karşı
layamaz olmuştur. 1951 yılında telif haklarıyla ilgili 
olan Bern Anlaşmasına memleketimizin katılması 
Kanunu çıkarılmış ve bu Anlaşmaya aynı zamanda 
günün koşullarına uyan bir Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu da 1952 yılında kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

30 yıllık uygulama ve fikir, kültür endüstrisinin 
Önemli ölçüde gelişmesi sonucu, yeni sorunlar or-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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taya çıkmıştır. Özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Ka- I 
nununun 42 nci maddesinde öngörülen meslek birli
ğinin kurulamamış olması, telif hakkı sahiplerinin 
korunmasını güçleştirdiği için, Kanunun gözden geçi
rilmesi zorunlu hale gelmiştir. Gerçekten eser Sahip
leri televizyon, kaset, video, bilgisayar gibi aygıtların 
gelişmesi sonucu, eserinden başkalarının yararlanıp 
yararlanmadığını kontrol edebilmekten uzak kalmış
lardır. Bu kontrolü ancak büyük örgütler yapabilecek 
durumdadırlar. Bu konuda aracılık yapacak olan 
meslek birlikleri kurulamadığı sürece, eser sahipleri
nin haklarını koruma olanakları fiilen sınırlı kalmak
tadır. 

Mevcut Kanun, meslek birliklerinin kurulmasını 
öngördüğü 42 nci maddesinde ve altı ay içinde bu 
birlikler eser sahipleri tarafından kurulmadığı tak
dirde Hükümete meslek birliği kurma yetkisi verdiği 
halde, 30 yıldır bu birlik ne eser sahiplerince, ne de 
Hükümetçe kurulamamıştır. Bu nedenle de aslında 
ileri hükümler taşıyan Kanun, kendisinden beklenen 
yaran tam anlamıyla sağlayamamıştır. 

Elimizdeki tasarı, mes.'ek birliklerinin hazırlana
cak tip statüye göre kurulmasını, daha kolay ve pra
tik hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu meslek birlik
lerinin önemi diğer memleketlerde olduğu gibi, Tür
kiye'de de eser sahiplerinin malî menfaatlerinin ko
runmasının ve takibinin bu birliklere ve bu birlik- I 
lerin kuracakları federasyona ait olmasından kay
naklanmaktadır. Tasarıda da buna ait hükümler var- I 
dır. 

Burada şu sorun ortaya çıkmaktadır. Kurulacak I 
meslek birliklerinin ve federasyonun hukukî niteliği I 
ne olacaktır?.. Şirket mi, dernek mi, yoksa kamu ku- I 
rumu mu?.. Mevcut Kanunda bu sorunu çözecek bir I 
hüküm yoktur. Tasarının 5 inoi maddesiyle değiştiril- I 
mek istenen 42 nci maddenin üçüncü fıkrasında I 
«Meslek birlikleri ve federasyon kamu yararına ça- I 
lışan özel hukuk tüzelkişileridir» denilmektedir. Aca- I 
ba bu bir dernek mi yoksa şirket mi?.. Tasarıya gö- I 
re üyeler sermaye koymak, kâr ve zarara veya hu- I 
kukî sorumluluğa katılmak durumunda olmadıkları- I 
na göre, (maddenin ikinci fıkrasında buna dair hü- I 
küm vardır, yani böyle bir yükümlülük yoktur) bu I 
kuruluş bir şirket olamaz; çünkü şirketlerde sermaye I 
koymak ve kâr veya zarara katılmak söz konusu ol- [ 
maktadır. Burada böyle bir şey söz konusu değildir, I 
o halde şirket olamaz. Eğer bu bir demekse, Hükü- I 
metçe veya Kanunla kurdurulması da söz konusu ol- | 
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mamak icap eder; çünkü dernek, kişilerin kendi arzu 
/e iradeleriyle kurulur. Yoksa Hükümet baskısıyla 
/eya kânunla kurulamaz. 

42 nci maddenin dördüncü, fıkrasında, meslek bir
liği adı altında tüzelkişinin kurulması, genel kurulun 
teşekkülü, yönetim, denetleme ve haysiyet kurulları, 
üyeliğe girme, üyelikten çıkma ve çıkarılma, tüzelki
şinin üyelerle olan ilişkileri, telif ücretiyle tazminat
ların takip ve dağıtımı gibi, birçok hususların tüzük
te belirtileceği hakkında ayrıntılı hükümler bulun
maktadır. Hatta tasarının geçici maddesinde, bu tü
zelkişilerin ilgililerce kurulmamış olması veya organ
larının teşekkülüne kadar Hükümetçe teşkili hakkın
da hüküm bulunmaktadır. Böyle bir durum dernek
ler bakımından söz konusu olamaz. 

Bu durumda, anılan birliklerin dernek olarak de
ğil, Anayasanın 135 inci maddesinde öngörülen ka
mu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak ör
gütlenmesi daha mantıklı olur kanısındayım. O hal
de maddede meslek birliklerinin tanımı yapılırken, 
bunların özel hukuk hükümlerine göre işleyen kamu 
kurumu niteliğinde tüzelkişi biçiminde nitelendiril
mesi maksada daha uygun düşecektir, yani kamu ya
rarına kurulan dernek değil de kamu kurumu niteli
ğinde bir meslek kuruluşu olduğunu söylemek daha 
uygun düşecektir. Adalet Komisyonu da buna ben
zer bir çözüm önermektedir. Ayrıca Almanya'daki sis
tem de buna benzemektedir. Mevcut, yani yürürlük
teki kanunda da «Kamu yararına çalışan dernek» ta
biri değil, böyle bir ibare konulmadan, «özel huku
ka tabi tüzelkişi» tabiri geçmektedir (42 nci madde
nin ikinci fıkrası.) 

Bu itibarla, yeni tasarıdaki düzenlemeye de böyle 
bir hüküm konulması daha uygun olacaktır, 

Bu konuda bir noktaya daha işaret etmekte ya
rar görüyorum. 

Kanunun 43 üncü maddesi, fikir ve sanat eserle
rini sahiplerinin iznini almaksızın radyo ile yaymak 
hususunda radyo idarelerine Bakanlar Kurulu karar
namesi ile yetki verilebileceğini öngörmektedir, yani 
meri Kanun bu hususta Bakanlar Kuruluna bir ka
rarname çıkarma yetkisi vermiş bulunmaktadır. 

Yapılacak yayımlar için eser sahiplerine verilecek 
ücretler de Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca 
birlikte belirlenip Bakanlar Kurulunca onaylanacak 
tarife üzerinden meslekî birlik aracılığıyla ödenecek
tir. Yürürlükteki Kanun bu hususları öngörmektedir; 
ama uzun zaman ihmale uğrayan yetki kararnamesi 
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1980 yılında çıkarılmış ise de, Bakanlar Kurulunca 
ücret tarifesi çıkarılmadığı gibi, meslek birlikleri de 
kurulmamış bulunduğu için 43 üncü madde işleme
mekte ve böylece TRT yıllarca hiçbir hukukî dayana
ğı olmadan eser sahiplerinin haklarına tecavüz yolu 
ile yayın yapar durumda bırakılmış bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, Kanun ne kadar ileri hükümleri 
içerirse içersin iktidardakilerin, yöneticilerin Kanu
nun gerektirdiği önlemleri almaması halinde en iyi 
bir kanun dahi iyi bir netice verememektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bilge süreniz doldu, rica edi
yorum... 

NECİP BİLGE — Müsaadenizle Sayın Başkanım 
bitireceğim. 

Tasarının 38 inci maddesi fikir ve sanat eserleri
nin yayımlanma veya kâr etme amacı güdülmeksizin 
sırf kullanmaya mahsus olmak üzere, belli sayıda 
nüshalara münhasır kalmak kaydıyla çoğaltılmasını 
mümkün kılmakla birlikte bütün sinema eserleri ve 
video bantları hakkında bu hükmün uygulanamayaca
ğını ifade etmektedir, yani bunlar çoğaltılamayacak-
tır. Sadece sinema filmleri hakkında değil de, bütün 
sinema eserleri, hakkında konulan çoğaltma yasağının 
sebebini anlamak ve bu hükmü Kanunun 5 inci mad
desi ile bağdaştırmak zordur. 

Gerçekten 5 inci maddenin birinci bendindeki si
nema filmlerinden başka ikinci ve üçüncü bentlerinde 
Öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olay
ları tespit eden filmlerle, her nevi ilmî, teknik veya 
bediî nitelikte projeksiyon veya projeksiyon diyapo
zitifleri de sinema eseri sayılmaktadır, yani sinema 
eseri ile sinema filmleri ayrı ayrı şeylerdir. Yeni Ta
sarıda bunlar birbirlerinden ayrılmamışlardır, daha 
doğrusu birbirine karıştırılmışlardır. 

Bu eserler hakkında da sinema filmlerinde olduğu 
gibi, çoğaltma yasağı koymak yanlış olacaktır. 

Kanımızca maksat, bütün sinema eserlerini değil, 
sadece 5 inci maddenin birinci bendinde belirtilen si
nema filmlerinin çoğaltılmasını yasaklamaktır. 

38 inci maddede yapılmak İstenen değişiklikte ise, 
sinema eserleri ile sinema filmleri kavramları birbir
lerine karıştırılmış gibi gözükmektedir. Bu itibarla, 
38 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesin
deki «sinema eserleri» ibaresi, «sinema filmleri» ola
rak değiştirilmelidir. 

Müsaadenizle ufak bir noktaya daha işaret etmek 
istiyorum : 

Mevcut Kanunda bazı görevler Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte Adalet Bakanlığına verildiği halde, 

Tasarıda bu görevler sadece Kültür ve Turizm Ba
kanlığına verilmek suretiyle Adalet Bakanlığı devre 
dışı bırakılmış bulunmaktadır. Bunun doğru olmadığı 
kanısındayım. Maddelere bu görüşe uygun değişiklik 
yapılmasının da doğru olacağı kanısındayım. 

Şimdilik bu kadarla yetinip diğer noktalar üzerin
deki görüşlerimi maddeler görüşülürken belirtmeye 
çalışacağım saygılarımla bildiririm. 

Tasarının Genel Kurulda daha olgunlaşacağı ümi
di ile beni dinlemiş olduğunuz için teşekkürler ve say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 

MUHStN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Gelişmekte olan ülkelerde kültürün önemini hepi
miz çok iyi bilmekteyiz. Fikir ve kültür hayatını ya
kından ilgilendiren bu Kanun Tasarısı, Türk toplu
munun binlerce yıllık kültür, fikir ve sanat eserleri ile 
ilgili olduğu gibi, geleceğin fikir ve sanat ürünlerisin 
yeşermesi için de yeni imkânlar yaratacaktır. Bu ba
kımdan, Anayasamızda da Danışma Kurulumuz çok 
enteresan bir madde koymuştur : 64 üncü madde; 

«Sanatın ve sanatçının korunması 
Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sa

nat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendi
rilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması 
için gereken tedbirleri alır.» 

Şimdi bu prensipten Kanun Tasarısını tetkik etti
ğimiz zaman, benden evvel konuşan ve bu konuları 
çok ilmî yönden bilen Sayın Hocamın da belirttiği 
gibi, 1951 yılında çıkan bu Kanun maalesef uygulan
mamıştır ve böyle bir kanunda hemen bir maddeye 
değinmeyi faydalı görüyorum. 

Kanunun 6 ncı maddesinde, Türkiye'deki sanat 
eserlerine TRT'nin ambargosunu koyuyor; yani şöy
le : Devlet (TRT) istediği anda önizin almadan Ah
met'in, Mehmet'in eserini kullanacak, piyesini kul
lanacak, eserini çalacak, ondan sonra fiyatını kendisi 
tayin edecek. Nasıl tayin edecek?.. Kendisinin öner
diği Bakanlar Kurulu kararı ile tayin edecek dün
yada olmayan bir ambargo. Halbuki Anayasamız 
«sanatçıyı koruyacağız diyor; sanatı koruyacağız» 
diyor; burada ise, bu 6 ncı madde ile TRT'ye özel 
bir imkân veriliyor. 

Diğer bir konu ise, yine benden önce konuşan Sa
yın Hocam belirttiler, meslek birlikleri kurulması ko
nusu. 
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Meslek birliklerinin burada kurulmasını tetkik edi
yoruz; ne Dernekler Kanununa uygun, ne de Ana
yasanın 135 inci maddesindeki kamu kurumu nite
liğinde bir dernek ve daha enteresanı bakın 5846 sa
yılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci mad
desini değiştiren 5 inci maddeyi okuyorum : 

«illim ve Edebiyat Eserleri Meslek Derneği...» Ese
rin derneği olur mu?.. Eserin derneği olmaz, eserin ya
zarlarının derneği olur. Eser derneği olduğu zaman 
kim üye olacak?.. Eserin sahibi mi üye olacak?.. 

Madde yine devam ediyor : «Musikî Eserleri Mes
lek Birliği...» Itrî'nin hakkını nasıl koruyacaksınız?.. 
Itrî yaşıyor mu?.. Dede Efendi yaşıyor mu?.. 

«Güzel Sanat Eserleri Meslek Birliği...» Aynı şe
kilde mesleklerin birliğini kuruyor, halbuki meslek
lerin telif hakkını haiz olan güzel sanatlarda, fikir 
hareketinde veya musikî eserinde onun telif hak
kını haiz olanını koruyacaksınız; zaten Kanunda te
lif hakları ile ilgili hususlar vardır; bu bakımdan bu
rada da bir yanlışlık var. Yani meslek birliği olurken, 
eserin kendisinden birlik kurulmaz. O zaman ölü bir
lik doğar, yani hiçbir zaman kurulmayacak demek
tir; ama onun telif hakkına sahip olandan kurarsak 
bence daha uygundur. 

Sonra, benden evvel yine konuşan Sayın Hocam 
belirtti, Kanun bir prensip değişikliği yapıyor. Eski 
Kanunda, «Bu Kanunun yürütülmesi ile ilgili Millî 
Eğitim ve Adalet Bakanlığı...» yerine «Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı» deniliyor ki, bence yerindedir. An
cak, Kültür ve Turizm Bakanlığına o kadar yetki
ler veriliyor ki, bu yetkilere dikkat ettiğimiz zaman, 
Hükümete verilen kararnameyi çıkarma yetkisi, yani 
bizzat kararname yetkisini de veriyor; ama bakıyo
ruz mevcut Kanunda, 42, 43, 44, 45 ve 46 ncı mad
deler birlikte tetkik edildiğinde, bir madde için Kül
tür ve Turizm Bakanlığına verilen yetki, diğer mad
deler değişmediği zaman «Bakanlar Kurulu» yazılı. 
Yukarı ia da matlap başı, «Kültür ve Turizm Bakan
lığı». Matlap başını değiştirdiğimiz zaman, aşağıdaki 
demin okuduğum maddeleri değiştirmediğimiz zaman, 
aşağıdaki maddelerde bulunan «Bakanlar Kurulu ka
ran almakla Kültür ve Turizm Bakanlığı...» ifadesi 
arasında nasıl ilişki kurulacak bu Kanunda, bunu da 
anlamak güç. 

Nihayet, diğer bir konu ise, Türkiye'de hepimi
zin bildiği gibi, sanat eseri çalma konusu var ve şim
di video-teyp konusu var. Hükümet burada hakika
ten yeni müeyyide getirmiş; ancak bu müeyyideyi 
neye bağlaması lazım? Meslek kuruluşlarına bağla

ması lazım. Meslek kuruluşları kamu niteliğinde ce
za veren veyahut bu cezayı takip eden yani bir etib-
ba odası gibi, bir Barolar Birliği gibi olursa olacak 
o zaman; olmazsa, koyduğun cezayı kim takip ede
cek? Dünyanın en büyük liberal memleketinde, Ame
rika'da, dahi video kaçakçılığı devam ediyor; ama 
siz oto-kontrolü burada getirirseniz meslek birlikle
rini de getirirseniz o zaman bu telif hakları kaçakçı
lığı önlenmiş olur. 

Son olarak, burada bir de bazı hizmetlerin yö
netmelikle yürütülmesini öngörüyor Tasarı. Bunlar 
biraz evvel belirttiğim gibi, hukukî niteliği vardır, 
eğitim niteliği vardır, adalet mercii niteliği vardır. 
Bu bakımdan, bu yönetmelik maddelerinin de tüzük 
olarak değiştirilmesi lazım. Çünkü Kanunun tümün
de dört maddesini, beş maddesini değiştiriyoruz, tü
mü Adalet Bakanlığı ile ilgili, Millî Eğitim Bakan
lığı ile ilgili, Türkiye'nin eğitim felsefesiyle ilgili; 
kültür felsefesiyle ilgili. Bu bakımdan, bir bakanlığın 
çıkaracağı yönetmelikle değil, tüzükle bu işlerin dü
zeltilmesi lazım. 

İlgili maddelerde önerge hakkım saklı olarak, 
Kanunun daha iyileşeceği kanaatiyle saygılarımı su
narım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Kantarcıoğlu, siz konuşmak İstiyordunuz, 

buyurunuz. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Konuyu daha iyi açıklayabilmek için ilk konuş
mayı yapmak arzusundaydım, ancak arkadaşlarım 
daha erken davrandılar. O bakımdan, kendilerinden 
de gerekli bilgileri aldıktan sonra, daha rahat ko
nuşmak fırsatına eriştiğimden dolayı mutluyum. 

Her iki arkadaşım da haklılar; ancak maddelere 
geçildiğinde kendilerinden bu yardımlarını esirgeme
melerini istirham edeceğim. Nitekim, elimize geçen 
iki önerge şu anda bizim Komisyonumuzda yaptığı
mız tartışmaların paralelindedir ve haklıdır. Ben sa
dece arkadaşlarımı aydınlatma bakımından eski Ka
nunla yeni Kanunun getirdikleri üzerinde kısaca dur
mak istiyorum. 

Eser sahibine tanınan hakları koruyan, eser sa
hiplerinin kanundan yararlanması kadar fertlerin de 
fikir ve sanat eserlerinden en geniş ölçüde yararlan
dırılmalarını sağlayan, tesirli ve uygulama kabiliyeti 
bulunan, milletlerarası antlaşma, yani Bern Antlaşma
sı hükümlerine ters düşmeyen, İnsan Hakları Evren-
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sel Beyannamesinin 27 nci maddesini kapsayan 
5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser
leri Kanununun, günün şartları da göz önünde tutu
larak, yeni Anayasamızın basın ve yayınla ilgili 28, 
29, 30, 31 ve 32 nci maddelerine uygun bir şekilde 
olmak üzere ve biraz önce Yüce Heyetinizce daha 
mükemmel bir şekilde kabul edilen 5680 sayılı Ba
sın Kanununun değişik maddelerine paralel olarak 
yeniden ele alınıp, mevcut boşlukların da kapatıl
ması için bu Tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarıda kabul edilen husus, sadece eser sahi
bine tanınan haklar olmayıp, fikir ve sanat eserle
rinin, toplumun, hatta insanlığın kültür hayatının bir 
parçası olarak kabulüyle bundan doğacak hukukî 
münasebetleri düzenlemesidir. 

Bu amaçla, bir taraftan Medenî Kanunumuzda-
ki sisteme uyulmuş, diğer taraftan da düzenlenmesi 
istenilen müesseseye ait hükümler getirilmiştir. 

Tasarıda asıl himaye konusu eser değil, eser üze
rindeki malî ve manevî yararlar olmuştur. Halen yü
rürlükte olan 5846 sayılı Kanun bu yararları bü
yük ölçüde gerçekleştirmiş olmakla beraber, etkin bir 
uygulamasının sağlandığı ve eser sahiplerinin hakla
rını da layıkıyla korumadığı görülmüştür. Bu mak
satla hazırlanan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun
daki değişiklik iki noktada toplanmaktadır. 

Birincisi, Türk eser sahiplerinin yurt içinde ve 
yurt dışında olan haklarının takip, tahsil ve dağıtı
mını gerçekleştirmekle birlikte, bu hakları yurt dı
şında da milletlerarası korunmasını sağlamak üzere 
temin etmek; yazılı izin müessesesini getirerek, Ka
nunun işlerlik kazanmasını temin etmek, bu değişik
liklerle Bern Antlaşmasını imzalayan tüm ülkelerde 
olduğu gibi, eser sahiplerinin malî menfaatlerinin 
müşterek bir tarzda korunmak ve kollanmak ama
cıyla meslek birlikleri kurulmasına işlerlik kazandı
rılacaktır. Eser sahiplerinin her türlü hakları yurt 
içinde ve yurt dışında bu kuruluşlar aracılığıyla sağ
lanacaktır. Ülkemizde kaset ve video üretiminde kop
yacılık, yani korsanlık hâkim olduğundan, yapım mas
rafları sadece boş kasetle kopya çoğaltması ücretinden 
ibaret bulunduğundan, Kanunda öngörülen değişiklik
ler yapılıp, meslek birlikleri oluşturulduğunda, vergi 
kaybı da önlenerek bütün bu mahzurlar ortadan kalk
mış olacaktır. 

Bu değişikliklerle kurulacak olan meslek birlik
leri, kamu yararına çalışan özel hukuk tüzelkişiliğini 
haiz bir kuruluş olacaktır. Bu değişikliklerle kurula
cak Qİan mevcut Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun 42 nci maddesiyle Hükümete tanınan yetki, bu

güne kadar da kullanılmadığından, Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içerisinde mes
lek birlikleri kurulamamış, bu sebeple, 42, 43 ve 44 
üncü maddelerle ilgili hususlar yerine getirilememiş
tir. 

Muhterem Hocamızın da bahsettikleri hususlar 
bu Kanunda tamamen önlenecektir. 

Değişiklik teklif ettiğimiz maddelerle Kanuna da
ha fazla işlerlik getirilecektir. Bakanlar Kurulunca 
onaylanacak tip statüye göre de kurulacak meslek 
birlikleri faaliyete geçerek, eser sahiplerinin maddî 
hakları korunmuş olacaktır. 

Tasarının olumlu yardımlarınızla daha mükem
mel olacağı görüşüyle Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Gökçe, zatıâlinizin bir arzunuz var mı?.. 
Yok. Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kal
dırılması ve iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser
leri Kanununun 19 uncu maddesinin son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«18 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan 
salahiyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz veya bulu
nup da salahiyetlerini kullanmazlarsa, yahut ikinci 
fıkrada belirlenen süreler bitmişse, eser memleke
tin kültürü bakımından önemli görüldüğü takdirde, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 14, 15, 16 nci maddele
rin üçüncü fıkralarında eser sahibine tanınan hak
ları kendi namına kullanabilir.» 

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

NECÎP BİLGE — Sayın Başkanım bir soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, konuşmamda 

da belirtmiş olduğum gibi, evvelce Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte Adalet Bakanlığı da müştereken 
faaliyete giriştiği halde, burada sadece Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı belirtilmiştir, sadece Millî Eğitim Ba-

8 — 
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kanlığı yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı; Adalet 
Bakanlığı devre dışı bırakılmış bulunmaktadır. 

Acaba, burada da aynı şekilde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tabiri yerine, diğerlerinin de onunla bir
likte Adalet Bakanlığı kelimesinin de konulmasına 
katılırlar mı? 

BAŞKAN — Evet efendim soralım. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ko
nu daha önce bütün kültür meseleleri Millî Eğitim 
Bakanlığının kültürle ilgili genel müdürlükleri tara
fından yürütülüyordu. Kültür Bakanlığında yapılmış 
bulunan teşkilat değişmesi dolayısıyla yani Millî Eği
tim Bakanlığı bünyesinde bulunan genel müdürlük
lerin, daha sonra müsteşarlık haline, sonra yepyeni 
bir Bakanlık kurulmuş olduğuna göre, artık yetkinin 
Millî Eğitim Bakanlığında değil, bütün kültür ala
nında yetkili bulunan bir Bakanlığa verilmesi lazım 
gelmektedir. Zaten Bakanlar Kurulu yürüteceğine gö
re, son madde öyle olduğuna göre, Adalet Bakanlığı
nın burada müdahalesine gerek görmedik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki ikinci 
fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra ola
rak aynen muhafaza edilmiştir : 

«Eser sahibinin meslek birliğine üye olması ha
linde, yazılı yetki belgesinde belirttiği eserin ve ona 
ilişkin malî hakların takibi, telif ücretlerinin tahsili, 
bu ücretlerin ve eserin dağıtımı meslek birliği tara
fından yapılır. 

Yetki belgesinin esas ve usullerine ilişkin ayrıntı
lar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırla
nacak yönetmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Azgur buyurun. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, madde ile il
gili değil, düzenleme esası ile ilgili. 

BAŞKAN — O düzenlemeyi Komisyona rica 
edeyim. 

FUAT AZGUR — Yazım değil efendim. 
BAŞKAN — Öyle mi buyurun. 
FUAT AZGUR — Efendim, açıkça anlaşılacağı 

üzere, 20 nci madde iki fıkradan ibaret, bu iki fık
ranın arasına bir fıkra ilave edilmek isteniyor; fakat 

dikkat buyurulursa ilave edilen fıkra bir değil, iki 
fıkra ilave ediliyor. Böyle olunca durum değişiyor, 
onun için ya ikinci fıkrayı birinci fıkranın devamı 
olarak ele alırız veyahut ikinci fıkra üçüncü fıkra 
değil de, dördüncü fıkra olur. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sizi de dinleyelim Sayın Bilge buyurun. 

NECİP BİLGE — Bendenizin de gördüğüm, hat
ta bu hususta bir önerge de verdim, maddenin baş
lık kısmının değiştirilmesi lazım geldiği kanaatında-
yım. Şöyle, «5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka
nununun 20 nci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklen
miş, mevcut ikinci fıkra dördüncü fıkra olarak aynen 
muhafaza edilmiştir.» Böyle olursa, eklenen iki fıkra 
olduğuna göre, birbirinden ayrı iki fıkra olması da
ha uygundur, bu şekil uygun olacaktır kanısında
yım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL- > 

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, arkadaş
larımız haklılar, yalnız Sayın Bilge'nin düzenlemesi 
daha kanun tekniğine uygun, çünkü getirilen iki fık
ra, yani mevcut Kanunda iki fıkra var, arasına iki 
fıkra eklendiğine göre, sadece başlığı değiştirmek bu
na kâfi gelebilir efendim. Durum şöyle oluyor : 
«5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20 
nci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiş, mevcut 
ikinci fıkra dördüncü fıkra olarak aynen muhafaza 
edilmiştir.» 

BAŞKAN — Evet teşekkür ederim. 
Sayın Azgur uygun değil mi efendim? Uygun. 
Sayın Bilge önergenizde bu konuyu teklif etmiş

tiniz, yerine getirilmiş oluyor önergeyi işleme koy
muyoruz. 

Buyurun. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz, 20 nci maddesine değil, «20 nci maddesinin 
birinci fıkrasından sonra» denilmesi lazım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî efendim, Sayın 
Bilge'ninkinde sadece şöyle, «20 nci maddesine aşa
ğıdaki iki fıkra eklenmiş.» halbuki «20 nci madde
sinin birinci fıkrasından sonra iki fıkra eklenmiş, mev
cut ikinci fıkra dördüncü fıkra olarak aynen muha
faza edilmiştir.» Araya giriyor. 

BAŞKAN — Bu son belirttiğiniz şekilde düzen
ledim maddeyi, bu şekilde maddeyi oylarınıza sunu-



Danışma Meclisi B : 167 2 9 . 9 . 1 9 8 3 Q : l 

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlanması 
veya kâr amacı güdülmeksizin kullanmaya mahsus 
belli sayıda nüshalara münhasır kalmak şartıyla, ço
ğaltılması mümkündür. Sinema eserleri ve video bant 
- kasetleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer buyurun. Sayın Bilge size de ve
reyim. 

MUHSİN ZEKAt BAYER — Sayın Başkan, Sa
yın Komisyonun dikkatine bir matbaa hatasını arz 
etmek istiyorum; Hükümet Teklifinde aynen şöyle 
diyor : «Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlan
ması veya kâr amacı güdülmeksizin şahsan kullan
maya mahsus belli sayıda nüshalara münhasır kalmak 
kaydıyla çoğaltılması mümkündür.» Ama Komisyo
nun teklifinde «şahsan» kelimesi düşmüş. Neyi kul
lanmaya, kim kullanacak, şahsan kullanacak, Hükü
met Teklifine uygun olarak acaba Komisyon bu re
daksiyonu kabul eder mi efendim? 

BAŞKAN — Evet Sayın Kantarcıoğlu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, kişiler aley
hinde de dava açılma olduğuna göre, burada atlama 
olmuştur «şahsen» kelimesi düşmüştür, düzeltme ya
pacaktık, «şahsen» kelimesini koyuyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Şahsen» kelimesini koyuyoruz. Te

şekkür ederim. 
Sayın Bilge sizin önergeniz var, önergenizi oku

tayım size söz vereyim. 

Yüksek Başkanlığa 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tasarısının 3 üncü 

maddesiyle değiştirilmek istenen 38 inci maddenin bi
rinci fıkrasının aşağıdaki biçimde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Necip BİLGE 

«Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlanması 
veya kâr amacı güdülmeksizin kullanmaya mahsus 
olmak ve belli sayıda nüshalara münhasır kalmak 
şartıyla çoğaltılması mümkündür. Sinema filmleri ve 
video bant kasetleri hakkında bu hüküm uygulan
maz.» 

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

daşlarım; , 
Jlk Önce Sayın Bayer'in söylemiş olduğu şekilde 

«kullanma» kelimesinden önce «şahsen» kelimesinin 
kullanılmasına bendeniz de muvafakat ediyorum, uy
gun olacaktır, doğru olacaktır. 

Bu arada şu var, ikinci fıkranın ikinci cümlesi ola
rak «Sinema eserleri ve video bant kasetleri hakkın
da bu hüküm uygulanmaz.» diyor. Yani çoğaltmaya 
izin veriyor genellikle; fakat sinema eserleri ve video 
bantları ve kasetleri hakkında buna imkân tanımıyor. 
Şimdi bu bakımdan Kanunun değişmemekte olan, 
Tasarıda mevcut olmayan 5 inci maddesine bir baka
lım. 5 inci maddesi «Sinema eserleri» başlığını taşı
maktadır şöyle diyor : «Madde 5. — Sinema eserleri 
şunlardır: 

1. Sinema filmleri...» Burada eser demiyor artık 
sinema filmleri. 

«2. öğretici ve teknik mahiyette olan veya gün
lük olayları tespit eden filmler. 

3. Her nevi ilmî, teknik veya bediî mahiyette 
projeksiyon diyapozitifleri. 

Yukarıda zikredilen eserler film ve camdan baş
ka bir madde üzerine tespit edilmiş olsa da, projek
siyonla gösterildiği takdirde sinema eserleri grubuna 
girer. Sırf beste, nutuk, konferans vesaireyi nakle ya
rayan filmler sinema eseri sayılmaz.» 

Şimdi, değiştirilmek istenen 38'inci madde «Bütün 
fikir ve sanat eserlerinin yayımlanması veya kâr ama
cı güdülmeksizin kullanmaya mahsus belli sayıda nüs
halara münhasır kalmak şartıyla, çoğaltılması müm
kündür.» dedikten sonra : «Sinema eserleri ve video 
bant vesaire hakkında bu hüküm uygulanmaz» diyor. 

Şimdi, 5 inci madde sinema eserleri hakkında 
umumî bir hüküm koymakta ve sinema eserlerini bir
kaç kısma ayırmakta, üç kısımda toplamakta. Birisi 
sinema filmleri, diğer ikisi de ayrı şeylerdir. Binae
naleyh, burada sinema eserleri deyince, 5 inci mad
denin kapsamına giren bütün hususların çoğaltılması 
yasak olacaktır. Halbuki maksat o değil, maksat kâr 
gayesi güden sinema filmlerini yasaklamaktır, bun
ların çoğaltılmasını yasaklamaktır. Yoksa 5 inci 
maddenin ikinci ve üçüncü bentlerinde belirtilen öğ
retici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları 
tespit eden filmlerin, her nevi ilmî, teknik ve bediî 
mahiyette projeksiyon diyapozitiflerinin çoğaltılma
sını yasaklamak değildir. Bunlar çoğaltılabilmeli, 
çünkü bunlar ilmî mahiyette, teknik mahiyette şey-
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ler olacaklardır. Halbuki sinema filmleri sırf kâr 
elde etmek amacıyla çoğaltılması da söz konusu ol
duğu için onlar buraya dahil olmaması lazım gelecek
tir. Bu itibarla, ikinci fıkranın «Sinema eserleri» ta
birinin «Sinema filmleri» şeklinde değiştirilmesinin 
uygun olacağı kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bilge'nin önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, ev
vela «Şahsen kullanmanın» daha önce, yani fikir ay
rılığı hususunu şöyle arz etmek istiyorum. 

Zaten bu Kanunda başlıklardan sonra madde 
başlıkları orta başlık halinde gösterilmiştir ve başlıkta 
«şahsen kullanmadır.» Maddenin içinde «şahsen» ke
limesi bulunsa da, bulunmasa da şahsen kullananlar
la ilgilidir bu iş. O bakımdan, dahil edilsin ve edil
memesi konusunda artık tereddüte ihtiyaç yok; zaten 
kabul ettik biz bu durumu. «Şahsen» kelimesini de Hü
kümet teklifindeki gibi kabul ettik ;x ama o olmasa 
dahi olur; çünkü, «Şahsen kullanmadır» başlık. 

Hocamızın 5 inci madde hakkında söylediği hu
suslara katılırız; ancak biz, tehlike olur ümidiyle bu 
hususu kabul etmiştik. 5 inci maddenin sonunda sırf 
«Beşte, nutuk, konferans vesaireyi nakle yarayan 
filmler sinema eseri sayılmaz.» Bugün öyle müsteh
cen, bunların dışında film - video haline getirilmiş 
öyle eser ve yayınlar var ki, bunların da bu kategori
ye girmesi bakımından kullanılmıştır; ama mademki 
böyle bir önerge de vardır ve bundan da endişe edil
mektedir «Sinema eserleri» demek, 5 inci maddede 
bu açıklama bulunduktan sonra hiçbir şekilde bunun 
«Sinema eserleri» yerine «Filmleri» kelimesi kulla
nılmasında hiçbir mahzur yoktur, kabul ediyoruz; 
ancak endişemiz daha önce bundan ileri geliyordu 
efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Eserleri» yerine «Filmleri» kabul 

-ediyorsunuz. 
Sayın Gökçe, zatıâliniz de kabul ediyorsunuz... 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bir soru sora

bilir miyim? 
BAŞKAN — önergeyi değerlendireyim ondan 

sonra sorunuzu alayım. 
' Sayın Bilge'nin önergesine Sayın Komisyon ve 
Hükümet katılıyor, önergeyi kesin oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bu 3 üncü mad

deyle ilgili değiştirilen 38 inci maddede kâr amacı 
güdülmeksizin ve şahsen kullanmaya mahsus olmak 
üzere, bütün fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılması 
mümkün; ama video - bantta ve sinema eserleri bu
nun dışındadır. 

Şimdi, bir vatandaş renkli yayını evindeki video -
banda kaydetse bu yasak mıdır bu maddeye göre? 
Yani, «Şahsen kullanmaya münhasır» kaydı bunlara 
sarih midir? Bir vatandaşın televizyonundaki renkli 
bir yayını evindeki videoya kaydedebilir mi? Onu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî, bu doğrudan 
doğruya o kendi hakkıdır; kâr amacı da yoktur ve 
kullanabilir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Değerli üyeler, 3 üncü maddeyi kabul ettiğiniz 
önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserle

ri Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«4. Plak, video bant ve ses kasetlerinin umumî 
mahallerde kullanılması 

Madde 41. — Eser sahibinin izniyle, ses, görün
tü veya ses ve görüntü tekrarına yarayan vasıtalara 
alınmış ve umumî temsil edilmek üzere özel işaret
lenmiş olan musikî, ilim ve edebiyat eserlerinin umu
mî mahallerde çalınması veya gösterilmesi suretiyle 
temsili mümkündür. Ancak, özel olarak işaretlenme
miş plak, video bant ve ses kasetlerinden eser sahibi
nin veya yetkili kıldığı hallerde meslek birliğinin uy
gun bir bedeli tazminat olarak isteme hakları sak
lıdır. 

Bu tazminat miktarının tespiti, takibi, eser sahibi 
ile meslek birliği arasında paylaştırılmasına ilişkin 
usul ve esaslar; Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu ile meslek birliğinin görüşü alındıktan sonra, Kül
tür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik
le belirlenir.» 



Danışma Meclisi B : 167 29 . 9 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, 

4 üncü maddede de yine matbaa hatası var. Hükümet 
teklifinde aynen şöyle diyor. «Eser sahibinin izni ile 
ses, görüntü veya ses ve görüntü tekrarına yarayan 
vasıtalara alınmış ve umumî mahallerde temsil edi
len...» Burada «Mahalleri» kelimesi yine Tasarıda 
düşmüş. Birinci konu bu. 

İkinci konu ise; yine devam ediyor «...temsil edil
mek üzere özel işaretlenmiş musikî, ilim ve edebiyat 
eserlerinin umumî mahallerde çalışması veya gösteril
mesi suretiyle temsili mümkündür.» Orada artık «Ça
lınma» dendiği zaman «Kullanılması» demek lazım. 
«Temsili» olmaması lazım. «Çalınma ve gösterilmesi» 
bir temsil değildir, fiili bir kullanımdır. 

Bu bakımdan, -ikinci satırdaki «Mahallerde» keli
mesi... 

BAŞKAN — Aldım, tespit ettim Sayın Bayer; te
şekkür ederim. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, 41 inci 
maddenin esasında aynı şeyler vardır, «Temsili» var
dır ve o bakımdan «Temsili» muhafaza edilmiştir. 

Diğer kelime atlanmıştır, «Mahallen» dir. Yalnız 
biraz önce, bir hususu da arz edeyim zapta geçmesi 
bakımından, önerge kabul edildi; fakat önergede 
«Şahsen» kelimesi yoktur; «Şahsen»i eklemek sure
tiyle... 

BAŞKAN — «Şahsen»i zaten ilave etmiştik; hat
ta önergeyi verirken de «Eserleri» yerine, «Filmleri» 
kelimesi konulacaktır dedim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu ba
kımdan, zaten arkadaşımın bu konuda bir önergesi 
falan da yok; yalnız düzeltmeyi yapıyoruz efendim. 
«Temsil» kelimesi yine temsili mümkündür. Yani, 
«Mahallerde»yi koyuyoruz «Temsil» kelimesi de ay
nen kalıyor efendim. Bu durumda «...umumî mahal
lerde...» şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«IV. — Kültür ve Turizm Bakanlığına tanınan 
yetkiler 

1. Meslek Birliklerinin Kurulması 
Madde 42. — Üyelerinin ortak çıkarlarını koru

mak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahi
linde malî haklarının takibini, telif ücretlerinin tahsil 
ve dağıtımını sağlamak üzere Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onay
lanan tip statülere uygun olarak; 

1. İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği, 
2. Musikî Eserleri Meslek Birliği, 
3. Güzel Sanat Eserleri Meslek Birliği, 
4. Sinema Eserleri Meslek Birliği, 

adları altında «Meslek Birlikleri» kurulur. Aynı alan
da birden çok meslek birliği kurulamaz. Ancak, bir 
meslek birliğinin bölgelerde şube açmaları caizdir. 

Meslek Birlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığının 
hazırlayacağı ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip 
statüye uygun olarak «Fikir ve Sanat Eserleri Meslek 
Birlikleri Federasyonu» adı altında bir federasyon 
kurabilirler. 

Meslek Birlikleri ve Federasyon kamu yararına 
çalışan özel hukuk tüzelkişileridir. Üyeleri sermaye 
koymak, kâr ve zarara veya hukukî mesuliyete iştirak 
etmekle yükümlü tutulamazlar. 

Meslek Birliklerinin ve federasyonun tip statüle
rinde genel kurul, yönetim kurulıi, denetleme kurulu, 
teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulu mecburi or
gan olarak düzenlenip, bu birliklerin ve federasyonun 
kurulması, kontrolü, denetlenmesi ile ilk genel kurul
larını, toplayabilmeleri için gerekli en az üye sayısı, 
diğer ihtiyarî organları, kurullarının teşekkül tarzı, 
üye sayısı ve görevleri, üyeliğe girme, çıkma ve çı
karılma şartlan, şubelerini kurabilecekleri bölgelerin 
tespiti, yurt içinde ve yurt dşında kamu kurum ve 
kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile 
olan ilişkileri ve bu ilişkilerdeki hak ve yetkileri, üye
leriyle olan malî ilişkileri ve elde edilen telif ücreti 
ve tazminatların dağıtımı ve diğer usul ve esaslara 
ilşkin hususlar ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan 
sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak 
tüzükle belirlenir. 

Türk uyruklu eser sahiplerinin malî hakları, ülke 
içinde, sadece bu madde hükmüne göre kurulan meslek 
birlikleri tarafından takip olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Bayer, önergenizi okutayım ondan sonra 
söz vereyim size. 
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Sayın Bilge, müsaade ederseniz size de önergenin 
okunmasından sonra söz vereyim. 

Buyurun efendim önergeyi okuyunuz. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte bulunduğumuz Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun; 
1. 5 inci maddesinde kurulacak meslek birlik

lerinin hepsine, «İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri 
Birliği» gibi sahiplerinin belirlenmesini; 

2. Meslek birliklerinin kamu kurumu niteliğinde 
olması için maddeye açıklık verilmesini; 

Müsaadelerinize arz ederim. 
Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Önergenizle ilgili olarak buyurun 
Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Hakikaten Anayasamızın 64 üncü maddesi gere
ğince bu maddenin işlerlik kazanması, (Türkiye'de 
sanat, fikir ve kültür eserlerinin değerlendirilmesi 
bakımından önemlidir. 

Ancak, şimdi maddeye bakıyoruz; maddenin mat-
labı, «IV. - Kültür ve Turizm Bakanlığına tanınan 
yetkiler» şeklinde. Halbuki, geliyoruz ana Kanuna 
bakıyoruz; ana Kanunda bu matlabın altında bizim 
değiştirdiğimiz 42 ve 43 üncü maddelerden sonra 
44, 45, 46 ve 47 nci maddeler var. O maddelerin 
içinde ise, «Hükümete tanın-an yetkiler» başlığı var. 
Bence Hükümet matlabı yanlışlıkla «Kültür ve Turizm 
Bakanlığına tanınan yetkiler» diye değiştirmiş. Hal
buki, «Hükümete tanınan yetkiler» denecek. Bunun 
içinde hangi maddede Bakanlığa ait yetkiler varsa, 
orada «Kültür ve Turizm Bakanlığı» denmesi daha 
doğru olur kanaatindeyim; bu birinci konu. 

İkinci konu ise; genel konuşmamda da belirttiğim 
üzere, bu İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği 
ve bu birliklerin kurduğu konfederasyonların hukukî 
nitelikleri belli değil. Ya buna Dernekler Kanununa 
göre bir hukukî nitelik vermemiz lazım veya Anaya
samızın 135 inci maddesi gereğince kamu kurumu 
niteliğinde bir hukukî nitelik vermemiz lazım. Burada 
bu derneklere, bu birliklere görev veriyoruz, bu kon
federasyona görev veriyoruz; görevin yetkileri ortada 
kalıyor. Dernekler gibi mi genel hükümlere tabi tutula
cak ve genel hükümlere göre kendi üyelerinin hakla
rını koruyacak; yoksa kamu kurumu niteliğinde mi 
kendi birliğindeki üyelerin haklarım koruyacak?.. Bu 
husus açıkta olduğu için ben bunu Komisyona ve 
Hükümete bir önerge halinde değil, fikir önergesi 

halinde getirdim. Kamu kurumu niteliğinde olması 
lazım geliyor. 

Burada mühim olan bir konu var. Kamu kurumu 
niteliğinde olduğu zaman, üye olanların haklarını ko
ruması için bütün, mesela; 18 yaşında şiir yazan bir 
gencin de bu kuruma üye olması mecburiyeti mi or
taya çıkacak?.. Eğer böyle bir mecburiyet çıkacaksa, 
o zaman gençlik mecmuasına iki tane şiir yazıp gön
derenin de bu birliğe, bu derneğe üye olması büyük 
zorluklar yaratacak. Maddenin yeniden tedvini sıra
sında, hukukî esasların tespitinde bu konunun da göz 
önünde tutulması lazım. 

Sayın Danışma Meclisi üyeleri; 
Üçüncü konu ise; genelinde konuşurken de be

lirttiğim gibi, «İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Bir
liği» veya «Musiki Eserleri Meslek Birliği» gibi eserin 
birliği olmaz; eserin telif hakkına sahip olanın, hükmî 
şahsiyeti haiz olan kimsenin birliği olur. Bir madde
nin birliği olmaz. Yani, Itrî Dede'nin TRT'de çalınan 
bir eserinin birliği nasıl olacak?.. Benim buna aklım 
ermedi. Yahut bir heykelin birliği nasıl olacak?.. Bu
nun için; yani telif haklarının açıklanması için 
önergemde bir örnek verdim, «İlim ve Edebiyat Eser
leri Sahipleri Meslek Birliği» gibi, altına «Musiki 
Eserleri Sahipleri Meslek Birliği», altına «Güzel Sanat 
Eserleri Sahipleri Meslek Birliği», altına «Sinema 
Eserleri Sahipleri Meslek Birliği» şeklinde bunun dü
zenlenmesi konusunu Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümete bir öneri halinde sundum. 

Arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Bayer'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?..; 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, önerge üze

rinde sadece bir kelime söylememe müsaade eder mi
siniz?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Bayer 

haklı bir önerge vermişlerdir. Yalnız, «sahipleri» ke
limesi yerine, acaba «mensupları» kelimesini uygun 
görürler mi? Bu kelime daha kapsamlıdır. 

Teşekkür ederim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Olur efendim, uy
gundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge; sizin önergeniz Sayın Bayer'in öner

gesi paralelindedir. Arzu ederseniz size lehte söz ve
reyim. 

NECİP BİLGE — Konuşmak isterim efendim. 
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FUAT AZGUR — Sayın Başkan; ben de söz is- ı 
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Azgur; Sayın Bilge görüştük
ten sonra size de söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bilge 
NECtIP BÎLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Sayın Bayer'in verm ş olduğu önergede hakkı var

dır. Şimdi, «Meslek birlikleri» tabiri biraz eksik ka
lıyor. Zannediyorum ki Komisyon ve Hükümet Ta
sarısında eski Kanunun etkisi altında kalındığı için 
böyle ifade edilmiştir. Eski Kanunda «Eser sahiple
ri» tabiri bir bakıma vardır. Maddenin genel baş
lığı «Hükümete tanınan yetkiler» şeklinde bir defa. 
Sonra ikinci başlık «Meslek Birlikleri kurulması» şek
linde. 

Madde metninde eser sahiplerinden söz edilmekte. 
Madde şöyle diyor; «Eser sahipleri, maddî ve ma
nevî menfaatlerini müşterek bir tarzda kullanmak ve 
korumak maksadıyla bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde meslekî birlik vücuda getirme
dikleri takdirde Hükümet bu birliğin kurulmasını 
sağlar.» Yani, «Eser sahipleri meslek birliği» tabiri 
buradan anlaşılıyor. «Onlar kendileri altı ay içinde 
kurmazlarsa, Hükümet bu birliğin kurulmasını sağ
lar.» demektedir. Orada «Eser sahipleri» sözü söy
lenildiği için, aşağıda tekrar «Meslek birliği» denir
ken ayrıca «sahipleri» denilmesine lüzum görülme
miş. Halbuki, yeni maddede eser sahiplerinin adı hiç 
geçmiyor. Geçmediği için, birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü bentlerde bunların adlarının da zikredilmesi uy
gun olacaktır. 

Yalnız, Sayın Akkılıç'ın teklif ettiği şekilde «men
supları» tabiri yerinde olmaz. Çünkü, sahiplere ta
nınan bir haktır. Eserin sahibine tanınan hak oldu
ğu için onlar, tarafından kurulacak olan bir kuru
luş olması lazım gelir. 

Şimdi bu kuruluşun hukukî niteliği nedir?.. Bu 
belli değil. Yalnız, «özel ıhukuk tüzelkişileri» diyor; 
fakat ondan önce «Kamu yararına» tabirini kulla
nıyor. «Kamu yararına» tabiri, Dernekler Kanunun
da, kamu yararına çalışan dernekler için kullanılmak
ta olan bir deyimdir, özel bir anlamı vardır. Bunu 
buraya getirmek doğru değildir. 

Bu itibarla, bunun bir kamu kuruluşu olarak, Oda
lar Birliği gibi, Noterler Birliği gibi vesaire gibi bazı 

' I 
mesleklerde mevcut olan meslek kuruluşları, birlik
ler gibi bir kamu kuruluşu niteliğinde kuruluş olma- I 
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sı lazım gelir. Nitekim, bu hususta eser yayınlayan 
müellifler de bunu böylece kabul etmektedirler. Bun
lardan bir tanesini müsaadenizle okuyayım : 

Ankara Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden 
Profesör Nuşin Ayiter bu dersi okutmaktadır, O'nun 
kitabında şöyle deniyor : «Kanunun, meslek birliği
ni çeşitli kolları olan Odalar Birliği gibi bir kuru
luş olarak tasavvur ettiği düşünülebilir...» (Çünkü, es
ki Kanunda da bunun ne olduğu belli değil.) «Bu fik
rin dayanağı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 45 
inci maddesinde bulunmaktadır. Pay ve sahip hakkını 
düzenleyen bu madde, eser sahibi ve mirasçıları, yok
sa payın meslekî birliğin ilgili koluna ödeneceğini de 
ifade etmektedir.» dediği için, bunun bir meslek ku
ruluşu; yani Anayasamızın 135 inci maddesinde mev
cut olan bir kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek 
kuruluşu olduğunu kabul etmektedir. 

Şimdi, Tasarının geçici maddesinde de bir hüküm 
vardır. Orada deniyor ki; «Bu fikir ve sanat eserleri 
sahipleri bu meslek kuruluşunu kurmadıkları takdir
de, Hükümet organların teşkili vesairesi bakımından 
ilk adımı atar ve bunları teşkil eder.» Hükümetin, bir 
cemiyetin, bir derneğin kuruluşunu kendi üzerine al
ması söz konusu olamaz. Bu bir kamu kuruluşudur ki, 
daha kuruluncaya kadar, kendileri gerekli adımları at-
mamışlarsa, muvakkat mahiyette olmak üzere Hükü
met bunu ele alıyor, bunların organlarını oluşturu
yor. Daha sonra genel kurullarını yaptıracak ve on-' 
dan sonra da kendilerine teslim edecek.; Böyle bir du
rum ancak kamu kurumu niteliğinde olan; yani ka
nunla kurulması lazım gelen bir kuruluşta söz ko
nusu olabilir; yoksa bir dernekte söz konusu olamaz. 

Bu litibarladır ki, Jbu 5 imci maddenin zannediyo
rum üçüncü fıkrası bunu tanımlıyor. Üçüncü fıkra
da, «Kamu yararına tüzelkişilerdir» tabiri kullanılı
yor. öyle değil de; «Özel hukuka tabi kamu kuru
luşu niteliğinde tüzelkişilerdir» şeklinde ifade edil
mesi doğru olacaktır kanımca. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; Sayın Ba

yer'in ve muhterem Bilge Hocamızın birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü bentlerle ilgili görüşlerini paylaş
mamak mümkün değil. Gerçekten, «İllim ve Edebiyat 
Eserleri Meslek Birliği» diye bir kuruluş olmaz. Bu, 
meslek sahiplerinin veya 'bu eserleri yaratanların ku
racağı bir birlik olabilir. O itibarla o düzeltmenin ye
rimde olduğu inancındayım. 

- 1 4 — 
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lYatnız, acaba bu kuruluşları Anayasanın 135 inci 
maddesi ile irtibatlandırıp, bunlara anayasal bir ni
telik vermek mümikün müdür?.. Bendenize göre, bu 
pek mümkün değil gibi geliyor; yani bunları kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu halline getirmek, 
birtakım müşkülatlar ortaya çıkarmak sonucunu do
ğurabilir. 

ıŞimdi, malümuâliniz, Anayasamızın 135 inci mad
desinde bu meslek kuruluşlarına icrai sanat edebil
meleri için, o meslek mensuplarımın tümünün ya
zılması, kaydedilmesi, üye olması öngörülmüştür. 
Buna sadece İkindi fıkrada bir is'tisna getirilmiştir. 
Bunlar da, kamu kurumlarında ve KlÎT'lerde çalı
şan kişilerin üye olamayabileceklerini belirtmek su
retiyle bir düzenleme yapmıştır Anayasamız. 

Şıimdi, denebilir ki, mesela; ilim ve edebiyat dâ  
tonda çalışan 'herhangi bir kİmıse yazdığı bir hikâyeyi, 
bir şiiri, bir romanı yayınlayabilmek için, mutlaka 
bu kuruluşa üye olmak zorunda olacaktır... Eğer bu, 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olur 
ise, bir lise öğrencisinıim şiir yazma hakkı aşağı yu
karı elinden alınıyor. Ben öyle düşünüyor um; es er 
yanlış yorum yapmıycrsaım... Sadece o kamu kuru
luşuna kayıtlı alanlar ve belli 'bir miktarda aidat öde
yenler, bu kamu kurumu üyesi olmaktan mütevellit 
görevlerini yerine getirenler ancak bu sanat dalların
da çalışabilecek, bunun dışında olanlar o dalda açık
ça kamu huzurunda bir hizmet göremeyecekler... 

O itibarla, bunu ben sakıncalı görüyorum:. Dü
zenleme daha doğrudur. Nihayet, bir imkân da tanın
mıştır; bunlar kamu yararına çalışan derneklerden 
sayi'lmakıtadıırlar kanunla. Matanuâliniz, böyle bir 
derneğin meydana gelebilmesi için, Bakanlar Kuru
lundan karar almak, bu kararın Danıştay'dan geç
mesini temin etmek icap eder. Burada, bunlara bir 
özellik, bir istisnaî durum getirilmiştir. Eski deyim
le, âmme hizmetlerine haldim cemiyetlerden sayıla-
bilmeleri için, bu formaliteye lüzum kaılmıamıştır, 
doğrudan doğruya kanun bunlara bu imkânı vermiş
tir. Bendenize göre bu imkân da yeterlidir. Böylece 
bu Ümkânı elde etmekle, hazineden de belli oranda 
yardım almak imkânına kavuşmaktadırlar; bazı ver
gilerden muaf tutulmaktadırlar. 

O itibarla, maddenin düzenleme tarzı yerindedir; 
sadece birinci, 'ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralardaki 
düzeltmeyi yapmak şartıyla... 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür edirom. 

NEÖÎP BİLGE — Sayın Başkan; yanlış anlaşıldı 
sanıyorum. Müsaade ederseniz bjir açıklama yapmak 
'istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NEOİP BÎLGE — Efendim, Sayın Azgur; kamu 

kuruluşu niteliğinde bir kuruluş olarak kabul edecek 
olursak, onun mensupları yahut da eser sahipleri bu
raya illa üye olmak mecburiyetinde olacak; aynı zâ  
manda şiir yazması, kitap yazması, susu, busu, vesaıi-
resî, hepsi onun iznine bağlıdır, gibi bir ifade kul
landı; halbuki böyle değildir. 

Bu meslek kuruluşu, gerçi diğer meslek kuruluş
larına benzemiyor; zaten her birisinin ayrı özelliği 
bulunduğu için, onlar ayrı ayrı kanunlarla düzenlen
miş bulunmaktadırlar; Ticaret Odaları ayrı, Barolar 
ayrı, Noterler ayrı vesaire... Burada- da aynı şekil
de bu meslek birliği kurulduğu takdirde, bunlar sa
dece kendisine dahil olan üyelerin malî haklarımı ta
kip hususunda yetkili olacaklardır. Nitekim, bu mad
denin son fıkrası şöyle : 

«Türk uyruklu eser sahiplerinin malî haklan, ülke 
içindî, sadece bu madde hükmüne göre kurulan mes
lek birlikleri tarafından takip olunur.» 

Sınırlıdır; yoksa eserlerini meydana getirmeleri 
vesaire bakımımdan herhangi bir yetkiye sahip bu
lunmayacaktır bu meslek birliği1. Malî haklarınım ko
runması, takip edilmesi ve elde edildikten sonra da 
eser sahiplerine tevdi ediiîmıesi, verilmesi bakımından 
yetkileri olacaktır. Bunun dışında başka bir yetkileri 
yoktur ve özel bir şekilde düzenlenmiş olacakları 
için, buna özgü mahiyette bıir meslek kuruluşu pekâlâ 
olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Kanitarcıoğlu, önergeler üzerinde görüşümü

zü rica ediyorum. Buyurun. 

MÎLLÎ EĞtTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
madde ile ilgili Anayasamızın 33 üncü, 33/4, 34/5, 
52/1, 69/2, «2/1, 108/1, 129/2, 135/1-2-3-4-5 ve 6 
ncı fıkralarında kesin ve gayet yerinde hükümler 
var. Bunlara paralel olarak Hocamızın teklifine katıl-
ımaımız mümkün; yani «(Meslek Birlikleri ve Federas
yon özel hukuka tabi kamu kurumu nlitelügaınde tü
zelkişilerdir.» 

Ayrıca, anlaşılmadığı belirtilen, gerçi lüzum gör
memişiz 'biz bunu Komisyonumuzda; ama meslek 
brilikleriınin kurulması ile ilgili binindi, İkinci, üçüncü 
ve dördüncü bentlerdeki : 

— 15 — 
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«İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Bir
liği» 

«Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği» 
«Güzel Sanatlar Eserleri Sahipleri Meslek Bir

liği» • ' -
«Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Binliği» olarak 

başlarına; sahiplere ait olduğunu ve maddenin met
ninde de üyeler geçtiğine, ortak çıkar olduğuna göre, 
«Sahipleri» yazılmasında bir mahzur görmüyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge, Sayın Bayer katılıyor musunuz?.. 

Katılıyorlar. 
O halde, müsaade ederseniz uzun formaliteye 

başvurmadan önergeleri bir tarafa bırakalım; Komis
yonun teklif ettiği şekilde düzenlemeyi alayım ve 
oylatayım. 

Sayın Kantarcıoğİu, baştan bir daha rica ediyo
rum.., 

(MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCJOĞLU — Efendıim; 42 nci mad
denin birinci fıkrasında; 1, 2, 3 ve 4 numaralan ile 
belirtilen «Meslek Birliği» kelimelerinden önce «Sa
hipleri» kelimesini ekliyoruz. («Sahipleri» kelimesi
nin baş harfi büyük olacak.) 

Maddenin üçüncü fıkrasında, Sayın Bilge'nin öner
gesinde bahsettikleri gibi, «Meslek Birlikleri ve Fe
derasyon» dan sonra «kamu yararına çalışan» keli
melerini sitiyoruz ve «özel hukuka tabi kamu kuru
mu niteliğinde tüzelkişilerdir.» şeklinde düzeltiyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
O halde, maddeyi bu 'değişikliklerle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«2. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 
yayınlarında fikir ve sanait eserlerinden faydalanma 
yetkisi. 

Madde 43. — a) Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu (TRT); radyo ve televizyonla yapacağı ya
yımlarında faydalanacağı Türk veya yabancı uyruk
lu yazar, besteci ve diğer eser sahiplerinin tespit şek
li ne olursa olsun, umuma arz edilmiş ve koruma 
süresi dolmamış bütün eserlerin, eser sahiplerinin, 

malî hak sahiplerinin ve meslek birliklerinin önJÛEni-
ni almaksızın; 

1. Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma, 
'2. Radyo ve televizyon program tekniklerinin ge

rektirdiği ve eserin özünü bozmayan her türlü iş
lemlere tabi tutma, 

3. Uygun bulunacak sanatçı veya sanatçılara ic
ra ettirme, 

4. Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma ve 
eğitim ve kültür kurumları ile yabancı radyo ve te
levizyon kuruluşlarıma gönderilmek üzere her türlü 
teknik usullerle tespit ve çoğaltmalarını yapma, 

5. Programlarında yer verdiği yayınlanmış mü
zik eserlerini ses nakil ve tekrarına yarayan aletlere 
alma, 

Yetkisine sahiptir. 
b) Yayın tipi ve türü ne olursa olsun yukarıdaki 

fıkrada öngörülen yetki, eser sahiplerine, bunlardan 
malî hakları devir almış olanlara veya meslek birlik
lerine, esasları Bakanlar Kurulu 'Kararnamesiyle be
lirlenecek şekilde ücret ödenmesi kaydıyla Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından kullanılır. 
Bu yetki karşılığında, eser sahiplerine, TRT Yönetim 
Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecek tarifeye göre ödeme yapılır. Ancak, bu 
Kanunun 32, 34, 36, 37 ve 39 uncu maddeleri ge
reğince yayımı esasen serbest olan hususlar için üc
ret ödenmez. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, bu 
yetkiyi başka kişi veya kuruluşlara devir edemez. 
TRT her türlü teknik yöntemlerle tespit ve çoğaltma 
yetkisini, sadece kendi yayınları için kullanır. Bu 
yetkinin kullanıılması «ırasında TRT eser (sahiplerinin 
manevî haklarını korumak ve gözetmekle yükümlü
dür-

d) TRT eğitim ve kültür kuruluşlarına ve ya
bancı radyo ve televizyon kuruluşlarına göndereceği 
tespitlerle ilgili olarak, bu kuruluşlara gönderilen tes
pitlerin ticarî maksatlarla kullanılamayacağımı, ço-
ğaltılamayacağını ve başka kuruluşlara kullanılmak 
üzere gönderilemeyeceğini bildirir. 

e) TRT, her yayın yılı sonunda yayınlarında 
yer verdiği ve yurt dışında başka kuruluşlara gönder
diği eserlerin yazar, besteci, güfte yazarı, mütercim 
ve işleyenlerinin islimlerini ve bu eserlerin canlı, bant, 
plak, film ve benzeri tespit şekillerini, yayın gününü, 
saatini, süresini ve tekrarlarını gösterir bir çizelgeyi 
hak sahipleri veya meslek birilikleri tarafından ince
lenmek üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür. Ya-
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yın çizelgesinin düzenlenme esasları ve bunun ilgili
ler tarafındain incelenme şartlan TRT tarafından tes
pit edilir. 

f) TRT'nin bu şekilde yayınladığı eserlerden 
memleket tarihi ve kültürü bakımından önemli olan
lar, Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, 
masrafı anılan Bakanlık bütçesinden karşılanarak ço
ğaltılır ve bir nüshası saklanmak üzere Millî Kütüp
hane Genel Müdürlüğüne verilir. 

g) TRT kısa 'tespitler için eser sahiplerine her
hangi bir ücret ödemez ve bunları yayın çizelgelerin
de göstermez. TRT yayınk-rında eserlerin herhangi 
bir bölümünün söz veya müzik programlarını tanıt
ma, yardımcı dramatik unsur, sinyal, jenerik, geç'iş 
müziği ve benzeri maksatlarla kullanılması kısa tes
pit sayılır, 

h) TRT'nin özel bir program düzenlemesi hali 
dışında, televizyon yayınlarında görüntüye giren her 
türlü güzel sanat eserlerinin yayını dolayısıyla her
hangi bir ücret ödenmez. 

i) TRT, radyo ̂ ve televizyonda yayınlanmak üze
re, Millî Eğitim Bakanlığı ile örgün ve yaygın eği
tim, yükseköğretim kurumları ile açık eğitim yayım
larını binlikte düzenlediği takdirde, TRT ve bu ku
rumlar yararlandıkları eserlerin sahiplerinden önizin 
almazlar ve ücret ödemezler. 

j) TRT'nin kısa dailga 'radyo istasyonlarından 
yurt dışına yapılacak yayınlarda yararlanılan esenler 
dolayısıyla eser sahiplerine ücret ödenmez. 

!k) Takip hakkı yetki belgesi ile meslek birliğine 
devredilen eserler için ödemeler, halk sahiplerime da
ğıtılmak için meslek birliğine, diğer hallerde doğru
dan malî hak sahiplerine yapılır. 

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

MİLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bir 
düzeltme yapabilir miyiz efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Sayın Baka
nımız da bu konuda gerekli bilgiyi verecekler. 43 ün
cü maddenin (a) fıkrasının üçüncü satırında yer alan 
«... eser sahiplerinin» kelimelerinden sonra «... sözlü 
veya sözsüz sahne eserleri dışında» diye bir kısım ila
ve etmek istiyoruz. Çünkü, bu sahne eserlerini bu
nun dışında tutmak gerekecek, zira bu onun içerisin
de. Böyle bir tehlike olabilir umuduyla biz bu ara

ya belirttiğim altı ıkelimeyi sokmak istiyoruz efen-' 
dim. 

BAŞKAN — Hay hay, teşekkür ederim Sayın 
Kantarcıoğlu. 

Bu madde üzerinde bir önerge var; outuyorum 
efendim. 

MUHSİN ZEKA! BAYER — Sayın Başkan; 
önergemi geri alarak madde üzerinde konuşmak is
tiyorum. Komisyon önergemin mealinde düzeltime 
yaptı çünkü. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de-
geri i üyeler; 

'Konuşmama bu madde üzerinde başlarken Sayın 
Hükümete ve Komisyona teşekkür ederim, önerge
min esasını teşkil eden sözlü ve yazılı eserlerin TRT 
de oynatılması veya çalınması konusundaki hususu 
«öniznini almaksızın.» ibaresinin dışına çıkardılar, 
kendilerine teşekkür ederim. 

Anayasamızın 64 üncü maddesi, «'Devlet sanat 
faaliyetlerini ve sanatçıyı korur.» diyordu. Halbuki 
burada evvelki; yani Hükümetin ve Sayın Komisyo
nun düzeltmesinden evvel koruma olduğu gibi orta
dan çıkıyordu. Bir piyesi TRT istediği anda oynata
cak, telif hakkını da istediği bedelde ödeyecekti; bu 
olmazdı. Teşekkür ederim, bu konuda gösterdikleri 
yakın ilgiye. 

Diğer bir konu ise; TRT Kanununun henüz Ge
nel Kurula gelip gelmediğini bilmiyorum, komis
yonlarda; fakat artık kadük olaoak kanunlar arasın
da. Şimdi, burada TRT Kanunu ile ilgili önemli iki 
husus var. Onu da belirtmeyi faydalı görüyorum. 

TRT'nin millî kültürümüze hizmet eden millî bir 
müessese karakterinde olması lazımdır. Bu bakımdan, 
TRT'nin oynatacağı eserlerin özellikleri konusunda, 
burada TRT'nin bütün bu hizmetleri nasıl yapacağı, 
hangi şartlar altında yapacağı yazılı; fakat millî kül
tür, daha açıkçası Anayasamızın dibacesine uygun, 
Anayasamızın ana ilkelerine uygun bir sistemde ya
yım konusu açıklığa kavuşmamıştır. Çünkü, önü
müzde bir siyasî devreye geçeceğiz. Siyasî devrede 
iktidarların kimlerin elinde olacağını bugünden bile
meyiz. Bizim, millî kültürümüzün, millî harsımızın, 
millî eğitimimizin TRT'de şu veya bu zihniyetle başka 
bir eğitim vasıtası olarak kullanılmasını önlememiz 
lazım. Hep okuyorum, meselâ; (d) fıkrasında, (k) 
fıkrasında, özel eğitimlerde bu konuya bir atıf yok. 
Acaba Hükümet veya Komisyon bu konuda zabıtla-



Danışma Meclisi B : 167 29 . 9 . 1983 O : 1 

ra geçmek üzere bir açıklama yaparlarsa teşekkür 
edenim; 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Bakan, 'buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yapılan bu 

değişiklikle, daha doğrusu yapılmakta olan bu deği
şikliklerle Sanatkârlarımızın 'haklarının en iyi şekilde 
kullanılması amacı güdülmekteydi. Bu nedenle, özel
likle sahne eserleri bakımından sunmuş olduğumuz 
Tasarıda bir değişikliğin daha gerektiği kanısına var
dık ve Komisyonla istişare ederek Sayın Komisyon 
Başkanının teklifini 'huzurunuza getirdik. Böylece, ti
yatro eserleri sahiplerinin müsaadesini almadan, on
larla anlaşmadan herhangi bir tiyatro eserinin TRT' 
de gösterilmesi ve sunulması mümkün olamayacak
tır. 

IDiğer eserler için aynı şeye ihtiyaç yoktur. Takdir 
buyurursunuz, tiyatro eseri bir kere TRT'de göste-
rilince, artık dışarıda gösterilme şansı azalır; ama 
bir musikî parçası çalındığı zaman, onun kasetileri-
nin ve plaklarının sadece reklamı da yapılmış olur 
bunun yanında ve 'bu reklamıla birlikte satışı teşvik 
edilmiş olur. Bunun, için, tiyatro eserlerini koruma
mız gerekirdi. O nedenle bu değişikliği yaptık ve gü
vence altına aldık. 

Bildiğiniz gibi, TRT Kanunu Hükümetimiz tara
fından hazırlanarak Meclise sunuldu, şu anda ihtisas 
'komisyonunda. Çok önemli bir Kanun olması nede
niyle bunun yasalaşacağı 'ümidindeyiz. Orada TRT' 
nin millî kültür, millî bütünlüğümüz ve millî men-
faa'tlerimıiz konusundaki görevleri çok açık bir şekil
de sayılmıştır. Bu nedenle bu Kanuna bunu koyma
yalım. Orada zaten yer alıyor. Orada en geniş şe
kilde düzenlendiğini sayın üyeler göreceklerdir ko
nu tartışılırken. Tabiî ki, TRT millî kültürümüzü en 
iyi geliştirecek şekilde hizmet görecektir. Bunda şüp
he yoktur. Bunu da arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
Sayın Kantarcıoğlu; bu maddede demin işaret 

ettiğiniz «sözlü ve sözsüz sahne eserleri dışında» ke
limelerini, 43 üncü maddenin (a) fıkrasının üçüncü 
satırında «sahiplerinin», kelim esinden sonra ilave edi
yoruz. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«3. Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi : 
Madde 44. — Malî hak sahipleri ile fikir ve sa

nat eserlerinin işaret, ses ve resimle tekrarına yara
yan aletleri imal edenler ve basanlar, bu Kanunun ön
gördüğü şekilde çoğaltarak satışa çıkarılacak, dağı
tılacak veya başka türlü ticaret mevkiine konacak bir 
eserin bütün nüshalarında pul, işaret veya seri numa
rası bulundurmakla müştereken yükümlüdürler. 

Nüshaların şahsî veya umumî mahallerde temsil 
edilmek üzere kuManımlarına göre üzerlerine kona
cak pul, işaret ve seri numaralarına, bunu taşıma
yan nüshaların toplattırıHmasına, çoğaltılan ve dağıtı
lan nüsha sayısının kime bildirileceğine ve diğer hu
suslara ilişkin usul ve esaslar Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.» 

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

Sayın Komisyonun bir diyeceği?.. 

MltLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
maddenin birinci fıkrasından sonra ikinci, üçüncü ve 
dördüncü fıkra olmak şartıyla yeni üç fıkra eklenme
si hususunda Hükümetin bir teklifti var. Bu, daha 
sonraki geçici maddede görülen fona dayanak sağla
ması bakımındandır. Teklifi aynen okuyorum efen
dim : 

Madde 44, birinci fıkra aynen kalıyor, İkinci fık
ra şöyle : 

«iHer türlü boş video bant ve ses kasetlerini İmal 
veya ithal edenler, imalat veya .ithalat bedeli üzerin
den yüzde beş oranındaki meblağı stopaj suretiyle ke
serek, bir ay içerisinde topladıkları meblağı mütea
kip ayın en geç onuncu gününe kadar Hazineye ya
tırmakla yükümlüdürler. 

Maliye Bakanlığı bu fonda birikecek meblağı, yıl 
sonunda, bu Kanunda öngörülen meslek birliklerine 
eşit alarak paylaştırır. 

Meslek birlikleri bu yolla almış oldukları parayı, 
ancak meslek biriliğine dahil üyeleri için sosyal tesis
ler inşaası, bu tesislerin bakımı ve geliştirilmesiyle di
ğer sosyal hizmetlerin görülmesi için kullanabilir.» 

Bu teklifi yazılı olarak Başkanlığa takdim ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklama yapmak üze
re buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI ÎLOAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan; mesele şudur efendim : 

Video ve kaset o hale getirdi ki, sanat sahipleri
nin (haklarını koruma imkânı zorlaştı. Televizyonda 
seyrederken veya radyoda dinlerken hemen bu kase
te alınıyor, çoğaltılıyor ve piyasaya sürülüyor. Böy
lece sanatkârlar Itelif haklarından mahrum kalıyorlar. 
Sanatkârların mahrum kaldığı bu telif hakkını ga
ranti altına almak, bütün dünya ülkelerinde üzerin
de durulan bir sorun. Tabiî, bunu tek tek takip et
meye imkân yok; ne Devletin tek ıtek takip etmesi, 
ne de birliklerin tek tek... 

Diyoruz ki, piyasaya çıkarken hepsinden belirli 
bir miktar alalım, bundan bir fon oluşsun, bu fon
dan (Sanatkârlarımızın sosyal ihtiyaçları; yaşlılık evle
ri, huzurevleri vesaire gibi, inşaası için kullanılmak 
üzere tahsis edilsin. Çünkü, alıp tekrar 'bunları dağı
tırsak, ufak meblağların dağıtımı, senede 4 - 5 bin 
lira fazla para alması bir sanatkâra bir şey getirme
yecektir; ama tesisler yapıldığı takdirde, karşımızda 
bugün önemli bir sorun olarak duran sanatkârların 
yaşlılıkta veya çalışamadıkları zamanki sıkıntılarını 
önleyecek bir tedbir olur. Zannediyorum ki, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri de buna 'katılırlar, iyi bir 
adım olacaktır. Sonradan farkettik ve bunu huzuru
nuza getirdik efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu teklifi, 'Komisyon tarafından verilmiş bir 

önerge olarak kabul ediyorum. 
Sayın üyeler; 7 nci maddede, ki, 5846 sayılı Ka

nunun değiştirilen 44 üncü maddesinin birinci fıkra-' 
sından sonra araya üç fıkra konması hususunda, (De
min okunan ve Sayın Bakanın izah ettikleri fıkra
lar) Komisyonun bu önergesi üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

•Maddeyi; demin kabul ettiğiniz önerge istikame
tinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

8 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değişjtirikniştir : 

«5. Devletin faydalanma salahiyeti 
Madde 46. — Çoğaltma ve yayımı eser sahibi ta

rafından açıkça menediîımemiş olan ve umumî kütüp
hane, müze ve benzeri müesseselerde saklı bulunan I 
henüz yayınlanmamış veya alenileşmemiş eserler, | 

— 19 

malî haklarla ilgili koruma süresi dolmuş olmaik şar
tıyla, bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna ait olur. 
Bunlardan kamu kurum ve 'kuruluşları ile bilimsel 
vesair amaçla yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların 
izin alacakları merci ve bunlardan alınacak ücretler
le bu ücretlerin hangi kültürel gayelerde sarfedileoeği 
ve diğer hususlar, ilgili (kuruluşların görüşü alındık
tan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlana
cak tüzükle belirlenir.» 

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

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Sayın Bilge'nin bir önergesi var, zaman almaması ba
kımından arz ediyorum efendim : 

Sayın Bilge, «Devletin faydalanma salahiyeti» 
ibaresi yerine «Devletin yararlanma yetkisi» şeklin
de ibarenin düzeltilmesini teklif ediyorlar. Komisyo
numuz da bunu uygun görüyor efendim. 

NECÎP BÎLGE — Diğer maddelerde de «yarar
lanma» ve «yetki» kelimeleri geçtiği için, ifade bir
liği bakımından arz ettim efendim. 

Komisyonca yapılan bu açıklamadan sonra öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Maddeyi yapılan bu değişiklikle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 71 inci maddesinin bir, iki ve dört 
numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Alenîleşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi 
veya. halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma 
arz eden veya yayımlayan, 

2. Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir 
esere veya çoğaltılmış nüshalarına, ad koyan, 

4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci madde
lerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış ya
hut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kimseler 
hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 li
radan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmo-
lunur.» 

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

Sayın Kantarcıoğlu?.. 
MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
dördüncü bendin ikinci satırında, «kaynak gösteren» 



Danışma Meclisi B : 1 

den sonra virgül koyup, «kimseler» i başa geçirip sa-
tırbaşı yapacağız. Çünkü yukarıda bir, iki, dört ve
saire var; bunların hepsine birden; «kimseler hakkın
da bir aydan üç aya kadar»; yani o cezalar tümüne 
aittir, sadece dördüncü bentte yazılı olanlar için de
ğildir efendim. 

BAŞKAN — Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 72 nci maddesinin birinci fıkrası ile 
dört numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«2. Malî haklara tecavüz 
Hak sahibinin yazılı izni olmaksızın bu Kanuna 

aykırı olarak kasten:» 
«4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya teş

hir eden yahut umumî yerlerde gösteren veya radyo 
yahut buna benzer vasıtalar ile yayan, kimseler hak
kında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmo-
lunur.» 

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

Sayın Komisyon?.. 

MÎLLÎ EĞtTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
biraz önce arz ettiğim gibi, bu dördüncü bentteki «ya
yan» kelimesinden sonraki «kimseler» yine satırbaşı-
na gelecek efendim. 

BAŞKAN — Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Kendisine sözleşme veya Kanunla müsaade 
edilen miktardan fazla nüsha çoğaltan veya çoğalttı
ran kimseler hakkında bir aydan üç yıla kadar hapis 
ve 50 000 liradan aşağı olmaamk üzere ağır para ce
zası, 

Ayrıca, sözleşme veya kanunla müsaade edilen 
miktardan fazla basılan nüsha sayısının kitap üzerin
deki satış fiyatına göre hesaplanan tutarın iki katı 
kadar para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Yarkın. 
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ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bu maddede Hükümetin metni ile Komisyon met
ni arasında önemli farklar var. önce Hükümetin met
ninde para cezası veya hapis cezası; yani ya onu, ya 
onu verecek şeklinde... Komisyonun metninde ise 
hem para cezası, hem de bir aydan üç, yıla kadar ha
pis cezası; ikisi birlikte öngörülmüş oluyor. 

Buna bir diyeceğimiz olmasa dahi; çünkü biri
ni diğerine tercih gibi şey hükmolunurken belki güç
lükler yaratabilir diye Adalet Komisyonunda herhal
de bu böyle düzenlenmiş, ben Komisyonda buluna
mamıştım; ancak burada bir aydan üç yıla kadar 
hapis cezası, burada işlenen suçun unsuruna göre son 
derece ağırdır, tavan, taban arasında büyük bir nis
petsizlik vardır, önergemiz yok; ama Sayın Hükü
met katılırlarsa, nasıl olsa para cezası da birlikte 
hükmolunduğuna göre, «veya» da kaldırıldığına gö
re «Bir aydan üç yıla kadar» yerine «Bir aydan bir 
yıla kadar hapis» cezasını uygun görürler mi? Söz
lü olarak öneriyoruz. Kabul ederlerse metin o şekil
de oylanabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur'un bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 11 inci maddesinin son fıkrasının me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
FuatAZGUR 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Sayın Yarkın'ın görüşüne de ben bir yönden katı

lıyorum. Aslında basınla da ilgili önemli bir madde 
bu. Biraz evvel Yüksek Meclisin kabul ettiği ve Mec
lis kararıyla kesinleşmiş bulunan Basın Kanununda bu 
kadar ağır bir ceza yoktu; üç yıla kadar olan ağır 
bir ceza yoktu. 

Bu teklif Adalet Komisyonu tarafından bu şek
le getirilmiş ve Adalet Komisyonunun teklifini de 
Millî Eğitim Komisyonu aynen benimsemiş. 

Şimdi, Hükümetten gelen Tasarıda ya otuz bin 
liradan üçyüz bin liraya kadar para cezasına çarptı
rılacak ilgili veyahut para cezasına çarptırılmayacak; 
fakat bir aydan üç yıla kadar hapis cezası alacak. 

Burada Komisyonumuz, her iki cezanın birden 
verilmesini öngörüyor. Hatta onunla da yetinmiyor, 
bir fıkra daha ekliyor bunun sonuna, «Ayrıca» di
yor; yani hem hapse mahkûm oluyor ilgili, hem de 
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asgarî elli bin liradan, azamî hududu yok bunun, 
milyonlarca liraya kadar para cezasına çarptırıla
cak; «Ayrıca, sözleşme veya kanunla müsaade edilen 
miktardan fazla basılan nüsha sayısının kitap üze
rindeki satış fiyatına göre hesaplanan tutarın iki katı 
kadar para cezası hükmolunur.» diyor. Ben bugüne 
kadar ceza kanunlarında böyle bir hüküm görmedim. 
Nihayet bir kişiye hapis cezası ve bir de para cezası 
verilir; «Ayrıca» diye başlayıp yeni bir para cezası 
verilmez. Çünkü bu para cezası, para cezasıdır. Bir 
defa verildi, yukarıda belirtildi bu; elli bin lira asgarî 
diye, ondan sonra bir para cezası daha vermeye ben
ce gerek yoktur. Bu, ceza hukukunun genel sistemine 
aykırıdır. 

O itibarla bu fıkranın çıkarılmasını bendeniz tek
lif etmiştim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Azgur'un önergesinin lehinde, aleyhinde?.. 

Buyurun Sayın Bilge, lehinde. 
NECÎP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Sözüme, halk arasında kullanılan bir sözle baş

layacağım; «Bir koyundan bir post çıkarılır, iki post-
çıkarılmaz.» Ceza verirken de aynı şekilde iki ceza 
birden verilmez, tek ceza verilir ve tek ceza da mad
denin diğer fıkrasında belirtilmiştir. Gerçi hapis ile 
para cezasının birleştirilmesi veya ayrı ayrı verilmesi 
de mümkündür. Komisyon ikisinin birden verilmesini 
kabul etmiştir; elli bin liradan aşağı olmayacaktır. 
Yukarı hat tayin edilmediğine göre bunun duruma 
göre milyonları bulması da pekâlâ mümkündür ve yi
ne duruma göre fazla çıkarılan nüsha sayısının mik
tarına göre mahkeme o cezayı zaten kendiliğinden 
artırır. Üç beş nüsha fazla çıkarılmıştır az verir, beş 
yüz nüsha fazla çıkarılmıştır, daha fazla verilir, beş 
bin nüsha fazla çıkarılmışsa daha da fazla ceza ve
rebilir, takdir yetkisi ona ait bulunmaktadır. 

Bunun dışında ayrıca bir de nüsha sayısı, ve ki
tabın bedeli veya eserin bedeli nazarı itibara alınmak 
suretiyle ikinci bir ceza verilmesi doğru olmaz. Ceza 
hukukunun esas prensiplerine aykırı bulunmaktadır. 
Çıkarılması uygun olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Kantarcıoğlu?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; Sayın Az
gur'un önergesine, katılıyoruz. Esasen bu konu Ko
misyonumuzda görüşüldüğünde bir arkadaşımızın tek

lifi üzerine ekseriyetle verilmiş bir karardır ve bir fık
ra eklenmiştir; «Ayrıca, sözleşme veya kanunla mü
saade edilen miktardan fazla basılan nüsha sayısının 
kitap üzerindeki satış fiyatına göre hesaplanan tutarın 
iki katı para cezası olarak hükmolunur.» fıkrasının çı
karılmasını; yani önergeye katılıyoruz efendim. 

Yalnız, Adalet Komisyonunun teklifi de «Bir ay
dan üç yıla kadar» dır. Hükümetin teklifi de «Bir 
aydan üç yıla kadar» dır. Burada «veya» kelimesi Ada
let Komisyonu tarafından teklif edilmiştir. Bu bakım
dan Adalet Komisyonununkini uygun gördük. Hüküme
tin de bu konudaki görüşü alındıktan sonra bir so
nuca varmamız mümkün olabilecektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, «Bir aydan, üç yıla kadar ha
pis ve...» olarak kalması? Fakat teklif «veya» olması?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL -
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet; teklif «veya» ol
ması efendim; «... bir aydan üç yıla kadar ha
pis ve 50 000 liradan...» 

BAŞKAN — Evet. 

ŞERAFETT1N YARKIN — Efendim; «Bir aydan 
bir yıla kadar» olarak önerimiz vardı. Teklif olarak 
kalması şeklinde bir nispetsizlik oluyor. «Bir aydan 
bir yıla kadar hapis ve 50 000 liradan aşağı...» öneri
miz bu idi. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim. Çün
kü, bugün bir kitabın maliyeti falan çok kolay olu
yor; binlerce lira kazanıyor, gidip iki ay, üç ay veya 
bir sene yatıyor çıkıyor. Kitabın fiyatı 400 veya 500 
lira olduğuna göre, ondan da bir on bin tane bassa 
vatandaş, 30-40 milyonu cebine rahatlıkla koyabiliyor. 
O bakımdan mümkün değil, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zatıâliniz de önerge üzerinde aynı 

görüşte misiniz?.. Aynı görüştesiniz. 
Sayın Azgur'un önergesine Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katılıyor. Kesin oylarınıza sunuyorum^ 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi önerge istikametinde oylarınıza... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mad
deyi oylatmadan önce bir redaksiyon yapmak istiyoruz. 

Maddenin üçüncü satırının sonundaki «çoğalttıran» 
kelimesinden sonra virgül koyup, «kimseler» keli
mesiyle başlayan satırı da satırbaşı olarak düzenli
yoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra son fıkra olarak 
eklenmiştir. 

Maddeyi bu ufak değişiklikle ve daha evvel kabul 
edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
bir ve iki numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

«1. 71 inci maddenin dört numaralı bendinde 
belirtilen hallerde 35 ,inci madde gereğince kaynak 
gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, 
Millî Eğitim ve Kültür ve Turizm bakanlıkları veya 
tecavüz eden yahut tecavüze maruz kalan kimsenin 
mensup olduğu meslek birliği» 

«2. 71 inci maddenin dört numaralı bendinde 
belirtilen hallerde 36 ncı madde gereğince kaynak 
gösterme mükellefiyetine aykırı filler söz konusu ise, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü ve Türk basınını temsil eden kurumlardır.» 

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

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mad
denin son kelimesi olan «kurumlardır» kelimesindeki 
«dır» takısına ihtiyaç yok eefndıim; o takıyı çıkar
tıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu küçük değişiklikle maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

«II - İşaret, resim ve ses tekrarına yarayan aletlerde 
İlim, edebiyat veya musikî eserlerinin, çalınma 

veya temsili; doğrudan doğruya veya radyo - televiz
yon ve buna benzer vasıtalarla yayımından faydala
nılarak dolayısıyla işaret, ses ve resim tekrarına ya
rayan aletler üzerine alınırsa bunlar ancak sanatkârın 
yazılı izni ile çoğaltılabilir, yayımlanabilir.» 

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

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

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 

«Kanunun 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkralarında zikredilen yazılı izni almadan, 
işaret, resim ve ses tekrarına yarayan aletleri çoğaltan 
veya yayanlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis 
ve 30 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına hükmolunur. 

«44 üncü madde gereğince pul, işaret veya seri 
numarası taşımayan bir eser ve nüshalarını bu Ka
nunun hükümlerine aykırı şekilde çoğaltan, satışa 
çıkaran, dağıtım veya başka türlü ticaret mevkiine 
koyanlar hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.» 

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

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

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 15. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Maddenin Hükümet ve Ko

misyon gerekçesinde bunun niçin kaldırıldığı açıkça 
beyan edilmemektedir. Acaba kaldırılmasının sebebi 
nedir? 

BAŞKAN — Hayhay efendim, soralım. 
Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu konu; yani 
eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler Millî 
Eğitim Bakanlığı Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafın
dan ele alınmıştır. «Yayımlanmamış musikî, ilim ve 
devlet eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanatlar...» 
diye devam eden bu madde doğrudan doğruya Millî 
Eğitim Bakanlığına verilen yetkilerle ilgilidir. Bunu 
doğrudan doğruya Talim Terbiyenin kontrolü altında 
Millî Eğitim Bakanlığı yapacaktır. Onlar da kendi 
kanunlarına koymuşlardır; Temel Eğitim Kanunların
da ve diğerlerinde bu husus vardır. Bu bakımdan 
burada yeri yoktur efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Meslek birliklerinin ve 

federasyonunun ilk genel kurul toplantılarını yapmaları 
için tüzükte öngörülen üye sayısını tamamlayıp, se
çimleri yapılıncaya kadar mecburî organların başkan 
ve üyelerini Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi 
üzerine, Bakanlar Kurulu atar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun 43 üncü maddesine göre çıkarıl
mış olan 15.3.1980 tarih ve 8/423 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi 31.12.1984 tarihine kadar uygulanır. 

Bu Kararameye göre çıkarılacak ücret tarifesi 
15.3.1980 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.1984 
tarihine kadar uygulanır. 

Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre çıkarılacak 
ücret tarifesi gereğince, takip hakkı yetki belgesiyle 
meslek birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak 
sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili meslek birliğine; 
diğer hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. 
Bu ödemeler Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumun
ca en geç 31.12.1984 tarihine kadar yerine getirilir. 

Meslek birliği Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu tarafından verilen bordro gereğince, üyesi olan hak 
sahiplerine kendi hissesini mahsup ederek, bakiyesini 
kendisine yapılan ödemeyi takip eden iki yıl içinde 
öder. 

İki yıl içinde üyelerce talep olunmayan ücretler 
de Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulacak Fona 
devredilerek gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız Sa
yın Kantarcıoğlu?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞİLU — Sayın Başkanım; ma
lumları olduğu üzere, verilen Yetki Kanununa gö
re, Kanun Hükmündeki Kararnamelerle bakanlıklar 
kendi bünyelerinde bir çalışma yaptılar ve bir teşki
lat kurdular. Bu teşkilatlanma diğerlerine nazaran 
çok farklı oldu ve burada bulunan Kütüphaneler Ge
nel Müdürlüğü «Yayımlar Dairesi» haline geldi; yani 
daire haline geldi. Dairelerde genel müdürlüklere 
bağlı bir duruma geldi. Tabiî bu durumda Hükümet 
yeni bir kanun hükmünde kararname çıkarmaktansa, 
geçici olarak bu kadar yükü taşıyabilecek, bunun 
tekrar bir teşkilatla takviye edilebilmesi için böyle 
bir teklifte bulundular. Bu bakımdan getirmiş bulu
nuyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu geçici madde önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?... 
Buyurunuz Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; eğer yan

lış anlamadıysam 'bu geçici madde ile teşkili öngörü
len birim sürekli görev yapacak; yani belli bir tarihe 
kadar görev yaptıktan sonra görevi sona erecek de
ğil. O itibarla neden geçici madde, ben onu anlaya
madım?... Geçici maddeler malumuâliniz belli bir 
tarihte hükmü sona erecek olan maddelerdir; halbuki 
burada sürekli bir çalışma var gibi geldi bendenize. O 
itibarla bunun bir daimi madde olması lazım gelir 
diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; soralım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; buraya daimi 
bir madde olarak girerse Teşkilat Kanunuymuş gibi 
bir durum ortaya çıkar. Kanun Hükmündeki Karar
nameler Danışma Meclisinden geçecektir ve belli bir 
süresi vardır ve esasen bunlar şu anda sadece ilan 
edilmiştir, daha kadrolar standart hale dahi gelme
miştir. Bu teşkilatı o zamana kadar kuracaklar ve 
o teşkilata da sokacaklar. O bakımdan bu geçidi mad
de olarak düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici madde önergesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi önerge istikametinde oylarınıza.. 

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

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

Sayın Komisyonun geçici bir 3 üncü madde tek
lifi var; okutuyorum : 

«Geçici Madde 3. — Kültür ve Turizm Bakan
lığı fikir ve sanat eserleriyle ilgili konuları oluştur
ma, uygulama ve takibi için kendi teşkilatı içinde 
ayrı bir birim kurar.» 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
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BEKİR TÜNAY — Sayın 'Başkan, 16 ncı madde- I 
nin 1 inci satırında «2 geçici madde» demektedir, 
şimdi 3 oldu, bunun düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Tünay, onu bila-
hara yapalım, teşekkür ederim. 

Geçici 3 üncü Maddeyi önerge istikametinde oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu madde bir çerçeve maddesidir, binaenaleyh 1 
inci fıkradaki (2) yi, Sayın Tünay'ın hatırlattıkları 
veçhile (3) olarak düzeltiyoruz; değil mi Sayın Kan-
tarcıoğlu?... 

MİLLÎ EÖÎTİM KOMİÖYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. Birde 
son maddeleri Kanunun sonuna koyacağız efendim, I 
bunun için Kanunun başlığını da değiştirelim efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, yapacağız efendim. I 
16 ncı maddeyi, 3 geçici madde ile birlikte oyla- I 

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... I 
Kabul edilmiştir. I 

17 nci maddeyi okutuyorum : | 
Tüzük ve yönetmelik I 
MADDE 17. — Bu Kanuna bağlı tüzük ve yö

netmelikler 6 av içinde hazırlanır, Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girer. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, tutanaklara geç
mesi bakımından bir soru sormak istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — «Bu Kanuna bağlı yönetmelik

ler 6 ay içinde hazırlanır.» diyor; fakat başlangıcında 
gösterilen herhalde, «Kanunun yayımı tarihinden iti- I 
baren olsa gerektir... Bu hususa katılıyorlar mı?. | 
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BAŞKAN — Tutanaklara geçmiş oldu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kanun Tasarısının başlığındaki «2 
geçici madde» yerine, «3 geçici madde» olarak yazı
yoruz efendim. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen say m üye... Yok. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Üç Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Danışma Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
Sayın Bakana ve Sayın Komisyona teşekkür edi

yorum. 

Değerli üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekiti Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : M» Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
m • 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 167 nci Birleşimimizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

3. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı 
ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonları raporları. (1/745) (S. Sayısı : 556) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasında 
bulunan «Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı» 
m görüşmeye başlıyoruz. 

Tasarıyla ilgili raporun okutulup okutulmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okutulma
sını kabul edenleri.. Kabul etmeyenler... Tasarıyla il
gili raporun okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Bu tasarının görüşülmesinde Millî Savunma Ba
kanlığını ve Hükümeti, Millî Savunma Bakanlığı Ka
nunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı Sayın Süleyman 
Yıldıran temsil ediyorlar. 

Tasan üzerinde Komisyon veya Hükümet tara
fından bir açıklama yapılacak mı?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSÎLCİ-
Sl HÂK. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Sayın 
Başkanım; müsaade ederseniz kısa bir açıklamamız 
olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ HÂK. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Sayın 
Başkanım; 1982 Anayasasının 122 nci maddesi uya
rınca, savaş hallerinde Devletin tüm güç ve kaynak
larının süratle ve etkin bir şekilde kullanılabilmesini 
temin amacıyla ve halen yürürlükte bulunan 5 Mart 
1928 gün ve 1211 sayılı Seferberlik Kanununun geli
şen ve değişen ihtiyaçlara cevap verememesinden do
layı, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısının 
hazırlanmasına lüzum ve zaruret görülmüştür. 

(1) 556 S. Sayılı Basmayazı, Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Günümüz harplerinde sürat ve şiddetin artması, 
harbin etkinliği ve tüm ülke sathına yayılması ya
nında, her harbin bir öncekine oranla daha fazla mal
zeme sarfına ve insan kaybına yol açtığı bir gerçek
tir. Bu durum, harbe hazırlık döneminde çözülmesi 
gereken problemleri artırmaktadır. 

Belirtilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla hazır
lanan tasarıda seferberlik ve savaş hali uygulamasını 
koordineli olarak gerçekleştirebilecek bir teşkilatın 
oluşturulması öngörülerek, seferberlik ve savaş hali 
için yapılacak hazırlıklar ile bu hallerin ilanı ve 
uygulamaya konulmasında Bakanlar Kurulu, bakan
lıklar, Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Ku
rulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile gerçek 
kişiler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının görev 
ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Tasarıda, ayrıca seferberlik ve savaş hazırlıkları
nın denenmesi ve eğitim amacıyla seferberlik tatbi
katları yapılması, acil hallerde ihtiyaç duyulan per
sonelin silah altına alınması sağlanmış; seferberlik 
ve savaş hali ilanı ile uygulanmasında Bakanlar Ku
rulu, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu 
ve bakanlıkların görev, yetki ve sorumlulukları ile 
gerçek kişilerle kamu ve özel kurum ve kuruluşları
nın görev ve sorumlulukları tespit edilerek, kanun 
hükümlerine uymayanlar hakkında müeyyideler ge
tirilmiştir. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

— 25 — 
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1 inci maddeyi okutuyorum. T 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı 

BÎRtNCÎ KISIM 
Genel Esaslar 

BÎRİNCt BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Devletin tüm 

güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve sa- j 
vaş haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek su- { 
retiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hüküm
lerinin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri 
belirlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, seferberlik ve savaş 

hali ile ilgili kaynakları, gerçek kişileri, kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlar ile bunların sahip olduğu her 
türlü mal ve hizmetleri kapsar. Seferberlik ve savaş 
hali ile ilgili diğer kanunlardaki bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümler saklıdır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye var mı?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 
MADDE 3. — 1. Seferberlik : Devletin tüm 

güç ve kaynaklarının savaşın ihtiyaçlarını karşılaya
cak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi 
ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulan
dığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya 
tamamen sınırlandırıldığı haldir. 

2. Topyekûn Seferberlik : Devletin tümüne yö
nelik bir tehdidin karşılanması için mevcut bütün 
güç ve kaynaklardan istifade edilerek yapılan sefer
berliktir. 

3. Sınırlı Seferberlik : îç veya dış tehdide karşı, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamı veya bir kısmına I 
ait kurulu ve seferde kurulacak birlik, karargâh ve 
kurumlar ile ülke savunmasında görev alacak diğer 
teşkillerin tamamı veya bir kısmının ihtiyacını kar
şılayacak personel, mal ve hizmetlerin hazırlanması, 
toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasıdır. | 
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4. Savaş : Devletin bekasını temin etmek, millî 
menfaatleri sağlamak ve millî hedefleri elde etmek 
amacıyla, başta askerî güç olmak üzere devletin tüm 
güç kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulma
dan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir. 

5. Sınırlı Savaş : Mahdut bir hedefin elde edil
mesi için yapılan ve millî güç unsurlarının kısmen 
kullanılmasını gerektiren savaştır. 

6. Savaş Hali : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından savaş ilanına karar verilmesi veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken, 
ülkenin ani bir saldırıya uğraması ve bu sebeple Si
lahlı Kuvvetlerin kullanılmasına karar verilmesinin 
kaçınılmaz olması halinde, Cumhurbaşkanı tarafın
dan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar 
verilmesinden; Bakanlar Kurulu kararı ile bu halin 
kaldırıldığı ilan edilinceye kadar devam eden süre 
içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya 
tamamen sınırlandırıldığı durumdur. 

7. Seferberlik Hali : Seferberlik faaliyetinin baş
latıldığı ve uygulandığı durumdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Sayın Eroğlu. Başka sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim; çeşitli kanunla

rımızda «Savaş» deyimine rastlanılmaktadır, bir de 
muharebe vardır. Savaşın, harp karşılığı olduğunun; 
zabıtlara geçmesi bakımından yarar mütalaa ediyo
rum, bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

ikinci önemli bir diğer konu da; bu savaşla, «So
ğuk harp» dediğimiz soğuk savaş arasında birtakım 
farklar vardır. Bu hususta da açıklamalar yapılırsa 
memnun kalacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Banaz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, biz «savaş» ı, «harp» karşılığı kullandık; 
soğuk harp konusunda Sayın Albayımız açıklamada 
bulunacaklar, 

Yalnız, müsaade edilirse Komisyon olarak iki kü
çük düzeltmemiz var; onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun Sayın Banaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Şimdi 
bu «Tanımlar» başlıklı 3 üncü maddenin dördüncü 
bendinin ikinci satırında «... tüm güç kaynaklarının» 
deniliyor; orası, «... tüm güç ve kaynaklarının» şek
linde olacak, yani bir «ve» ibaresini ilave ediyoruz. 
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Bir de aynı maddenin yedinci bendinin sonunda 
yer alan «... uygulandığı durumdur» ibaresini, «... uy
gulamanın devam ettiği durumdur» şeklinde düzelti
yoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Sa
yın Başkanım, müsaade buyurursanız, Sayın Hoca
mızın sormuş olduğu soruyu biraz açıklamak iste
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akıncı. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Efendim; savaş halinin izah edilmesini buyurdular. 
Evvelce harp ve muharebe var idi. Bu, harp ve mu
harebe olarak ikiye ayrılmıştır. «Harp», buyurduk
ları gibi savaş halidir, savaştır yani; «savaş» in kar
şılığıdır. «Muharebe» ise, o harbin içerisinde çeşitli 
safhaları ihtiva eder. 

Misal olarak şunu verebilirim : Türk Kurtuluş 
Savaşının birçok muharebeleri vardır. Birinci İnönü, 
İkinci İnönü, Sakarya, Başkumandanlık. Bunların 
hepsi muharebedir, fakat bunların tümü Kurtuluş Sa
vaşı olarak mütalaa edilir. 

«Soğuk harp» hakkında Millî Savunma Bakanlığı 
Temsilcisi arkadaşımız gerekli açıklamada buluna
caktır. 

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

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂK. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Sayın 
Başkanım, soğuk harbi biz, «Devletler arasındaki de
vamlı gerginlik hali» olarak tarif edebiliriz. 

Kısaca maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur, buyurun, bir sorunuz mu var? 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, dördüncü 
bentte «Devletin bekasını temin etmek, millî men
faatleri sağlamak ve millî hedefleri elde etmek ama
cıyla, başta askerî güç olmak üzere devletin...» deyi
minden sonra, «maddî ve manevî» kelimelerinin kul
lanılmasında büyük yarar vardır. Buradaki tüm güç 
ve kaynaklar fizikî bir gücü, fizikî bir maddeyi ifade 
ediyor bendenize göre. Bu kelimelerin eklenmesinde 
büyük yarar vardır. Bunu Komisyonun takdirine arz 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Çok 
doğru buyurdu arkadaşımız. Hakikaten böyle, bunun 
tavzihinde büyük yarar vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂK. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Bu değişikliklerle maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilatlanma 

Kadro ve görev tespiti 
MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca seferberlik 

ve savaş hali ile barış döneminde yapılacak işlemler 
için mevcut teşkilatlanma da dikkate alınarak, ka
mu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına görevler 
verilir ve bunlardan gerekli görülenlerde bir teşkilat 
kurulur ve çalıştırılır. Bu maksatla yapılacak teşkilat
lanma ve bunlara verilecek görevler bu Kanun gere
ğince çıkarılacak tüzükte belirtilir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleri 
ile ilgili kadro ve teşkilatlanma Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından tespit edilir. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları 

Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumluluk
ları 

MADDE 5. — Barış döneminde seferberlik ve 
savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Bakan
lar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda 
belirtilmiştir. 

1. Mevcut teşkilatlanmayı da dikkate alarak bu 
Kanun uyarınca yapılacak hazırlıkları yürütmek üze
re gerekli teşkilatı kurmak ve çalıştırmak, 

2. Seferberlik ve savaş hazırlıklarım ülke çapın
da koordineli olarak yaptırmak, 

3. Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların 
denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, ka
mu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal 
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ve hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde 
ve tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlülük 
uygulamak ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denen
mesini sağlamak, 

4. Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası and-
laşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının 
gerektirdiği hallerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya
bancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı 
kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına, Genelkurmay 
Başkanının görüşlerini de dikkate alarak karar ver
mek, 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında kullanılmasına ka
rar verildiği hallerde, bu kuvvetlerle ilgili esasları 
tespit etmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Ay dar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, dördün
cü ve beşinci fıkralarda geçen, iki değişik anlam ta
şıdığını sandığım veya müşterek bir anlam taşıdığı 
söylenebilir olan, «Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaban
cı ülkelere gönderilmesine» deniliyor dördüncü fık
rada; beşinci fıkrada ise «Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yurt dışında kullanılmasına» diyor. Kullanılmasına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi karar veriyor; fakat 
dördüncü fıkrada «Bakanlar Kurulu tarafından ya
bancı ülkelere gönderilmesine» deniliyor. Bu iki de
yim arasında ne fark vardır?.. Bunun açıklanmasını 
istirham ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Banaz, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, biz, silahlı kuvvet kullanılmasına karar veril
mesi konusunu Anayasanın 92 nci maddesinden al-, 
dik. 

Yollanması konusu da; milletlerarası andlaşma-
lar uyarınca bazen bir harp olmayabilir; ama Silah
lı Kuvvetlerin bir bölümü bir diğer devlete gönde
rilebilir; Kore'ye gönderme gibi bir göndermeyi kaste
diyoruz. 

MEHMET AYDAR — örnek verebilirler mi?.. 
BAŞKAN — Bir örnek verilmesini Sayın Aydar 

istiyorlar. Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂK. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Sayın 
Başkan, siyasî bir soru; ama Lübnan'da şu anda Ba-
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rış Gücü var; muhtelif devletlerin askerlerinden mü
teşekkil. Yarın, Birleşmiş Milletler, Türkiye'ye de 
böyle bir barış gücü gönderilmesi konusunda görev 
verebilir. Alınacak kararlarla böyle bir barış gücü 
gönderilmesini kapsıyor efendim. Tabiî, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi karar verecek. 

BAŞKAN — Efendim, birinde Genelkurmay Baş
kanlığı, diğerinde Meclis var. Bu iki bentde bunun 
farkını soruyor Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Yani, dördüncü bentde 
yurt dışına Türk Silahlı Kuvvetlerini gönderirken, ba
rış gücüne katkıda bulunmak bakımından, uluslara
rası taahhüdümüze sadakat açısından ifade ediyo
rum; burada, Türkiye büyük Millet Meclisinin kararı
na gerek görülmeyecek midir?.. Dördüncü bentte 
doğrudan doğruya «Bakanlar Kurulu, Genelkurmay 
Başkanının görüşünü alarak» ifadesi vardır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin karan söz konusu olma
maktadır. dördüncü fıkrada. Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂK. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — «Türki
ye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya 
milletlerarası nezaket kurallarının...» diyor. Milletler
arası andlaşmalar Meclisin tasdikinden geçer efen
dim. Bu itibarla, burada Genelkurmay Başkanının 
münhasıran yetkisi değil de, andlaşmalardan doğan 
bir görev olarak mütalaa etmek gerekir efendim. 

BAŞKAN — Evet, bu güzel bir cevap. 
Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan; bu madde, 
1961 Anayasasının 66 ncı maddesinden alınmıştır ve 
1982 Anayasasının 92 nci maddesi olarak düzenlen
miştir. 66 ncı maddenin hazırlanmasında büyük eme
ğimiz geçtiği için bunları arz ederim. 

Mesele şuradan ortaya çıkmıştır : 1950 yılında Gü
ney Kore'ye Kuzey Kore'nin tecavüzü sonucu, Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 27 Haziran 
ve 7 Temmuz 1950 tarihli kararlarıyla Türkiye, 
Meclisten karar almaksızın sadece Hükümetin karan 
ile Kore'ye asker göndermiştir. Bu bir tecrübedir, bu 
o zamanki politik hayatta siyasî partiler arasında bü
yük münakaşalara sebebiyet vermiştir. Birleşmiş Mil
letler şartının bir yükümlülüğünü yerine getirme de
nilmiştir, bir diğer yorum da, bunun bir tür savaş hali 
ilanıdır şeklinde yorumlanmıştır. 

Bir diğer konu da; Lübnan'a Amerika Birleşik 
Devletlerinin asker çıkartması dolayısıyla İncirlik 
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Hava Üssünün kullanılması konusu yine kamuoyun
da münakaşa edilmiştir. Bunların hepsini derleyip 
toparlamak üzere 66 ncı madde bir milletlerarası hu
kukun meşru saydığı savaş hali ilanına denilmekle, 
milletlerarası hukuk bugün savaşı reddetmektedir, 
mahkûm etmektedir. Ancak milletlerarası hukukun 
meşru saydığı hallerde savaş ilanı, denilmekle Ana
yasamız, milletlerarası hukuku korumakta, milletler
arası hukuka da uygun bir düzenleme yapmaktadır. 
Bu tür bir savaş hali ilanını Meclise bırakmaktadır. 

Milletlerarası antlaşmaların gerekli kıldığı haller
de de NATO Antlaşması gibi, bir durumda Türk Si
lahlı Kuvvetleri dışarıda müşterek, kollektif güvenlik 
sisteminin sonucu olarak bir silahlı çatışmaya katıl
dığı halde bu durumu öngörmektedir. Bunun sonucu 
olarak da bu hüküm maddeye girmiştir. 

Bunun dışında bir de milletlerarası nezaket kural
larının gerektirdiği haller vardır. Milletlerarası neza
ket kurallarının icap ettirdiği hallerde bir askerî kuv
vetin, mesela dost Pakistan'a ziyarette bulunması, ge
rek milletlerarası antlaşmaların ve gerekse milletlera
rası nezaket kurallarının dışında dışarıya kuvvet gön
derilmesine ve dışarıdan kuvvet kabulünü Büyük Mil
let Meclisinin tasvibine, onayına gerek görmüştür. 
Maddenin muhtevası, özü budur. 

Şimdi muhterem arkadaşım, haklı olarak mevcut 
Anayasamızın 92 nci maddesinin ışığı altında 5 inci 
maddedeki dördüncü ve beşinci fıkranın yorumlan
masını istemektedir. 

Dördüncü fıkra 92 nci maddedeki hükmü buraya 
geçirmektedir. Ancak buradaki karar vermek, Bakan
lar Kuruluna ait olsa dahi bu karar bir önkarardır. 
Bakanlar Kurulu bu husustaki önkararı alacaktır, 
niahî, kesin karar Meclis tarafından verilecektir. An
laşılması gereken, yorumlanması gereken budur. 

Beşinci fıkra ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt 
dışında kullanılmasına karar verildiği hallerde, bu 
kuvvetlerle ilgili esasları tespit etmek, bir plan ve 
program dahilinde bu düzenlenecektir, bu düzenleme
nin Genelkurmay tarafından yapılacağını ifade et
mektedir. Benim anladığım budur efendim. 

Sayın Başkanım, özür dilerim. Bu açıklamayı yap
makla kendimi de vazifeli kıldım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Akıncı. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Çok 

doğru buyurdular, kendilerine bilhassa Komisyon 
adına teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akıncı. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, mü

saade ederseniz ufak bir açıklama yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hayhay buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Dördüncü ve beşinci bentler arasındaki en bariz 
fark şudur : Dördüncü bende göre, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine... Sadece 
gönderilmesi söz konusu, kullanılması değil. 

Beşinci bent, çok daha ciddî bir safhayı kapsamı
na alıyor. O da, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında kul
lanılmasına karar verdiği hallerde, bu kuvvetlerle il
gili esasları tespit etmek...» Birisinde sadece gönder
mek, ötekisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dı
şında, başka ülkede kullanılması söz konusu. Bu, bir 
bakıma elbette ki savaş halini ifade ediyor. Bu çok 
ciddî bir mesele olduğu için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kararına vabeste tutuluyor. 

Diğeri ise, milletlerarası antlaşmalar... Mesela, 
NATO ittifakı içerisindeyiz, NATO ülkeleri bir karar 
alsalar, deseler ki, «Her ülkeden şu kadar kuvvet tat
bikat için Almanya'da veya Fransa'da şu merkezde 
toplanacak.» Burada elbette ki Türk Silahlı Kuvvet
leri, bu antlaşmanın icabını yerine getirmek için ora
ya gidecektir. Neden? NATO ittifakına dahiliz ve 
NATO ittifakı içerisinde her zaman bu kabil manev
ralar yapılmaktadır. 

Nezaket kuralları ise, mesela bir devletin cumhur
başkanı veya devlet başkanı vefat etti. Buraya bir me
rasim birliği göndermek lazım. İşte burada milletler
arası teamüllere göre bir nezaket kuralı ortaya çıkı
yor. O takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri dış ülkelere 
gönderilebiliyor. 

Bunun aksine bir Türk devlet başkanı vefat etse, 
gene aynı şekilde dış ülkelerden gönderilen bazı si
lahlı kuvvetler mensuplarını da Türkiye'de kabul et
mek, Türkiye'de bulunmasına izin vermek gene Ba
kanlar Kurulunun kararına bırakılmış oluyor. Bura
da bir silahlı çatışma, bir muharebe hali, bir harp 
hali söz konusu değil. Onun için bu Bakanlar Kurulu 
kararı ile oluyor; fakat diğeri Türk Silahlı Kuvvetle
rinin yurt dışında kullanılması meselesi bir silahlı ça
tışmaya vabeste olduğu için, burada Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinin kararına vabeste tutulması düşünül
müştür ve böyle tertip edilmiştir. Tertip yerindedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

Konu aydınlanmıştır. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorum

lulukları 

MADDE 6. — Barış döneminde seferberlik ve sa
vaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Genelkur
may Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağı
da belirtilmiştir. 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş 
hali ile ilgili hazırlıklarını, bakanlıklarla koordineli 
olarak yapmak ve geliştirmek, 

2. Yapılan hazırlıkların tatbikatlarda denenmesi
ni sağlamak, 

3. Seferberlik ve savaşı gerektirecek durumlarda, 
bu hallerin ilanı ile ihtiyaç duyulacak diğer önlemle
rin alınması için Bakanlar Kuruluna görüş vermek ve 
önerilerde bulunmak, 

4. Acil hallerde ihtiyaç duyulan personeli, yü
kümlülük süresi 7 günü geçmemek üzere silah altına 
almak. Yükümlülük süresinin bu süreyi geçmesi ge
reken hallerde Bakanlar Kurulundan karar almak, 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 7. — Barış döneminde seferberlik ve sa

vaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin bakanların 
görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bakanlıkta seferberlik ve savaş hali için ya
pılacak hazırlıklarla ilgili teşkilatı kurmak ve çalıştır
mak. 

2. Bakanlığın kuruluşunda veya kontrolünde bu
lunan kaynakları saptamak ve bunlara görevler ver
mek. 

3. Kendi bakanlığındaki seferberlik ve savaş ha
line ilişkin faaliyetlerin, ilgili diğer bakanlıklar ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları ile ko
ordineli olarak uygulanabilecek şekilde planlamasını 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Aydar sorunuzu sorun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bakan
ların bizatihi kendilerine terettüp eden görev, yetki 
ve sorumluluklarını belirleyen 7 nci maddenin birin
ci, ikinci ve üçüncü bendinde geçen «Bakanlıkta sefer
berlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklar» deni
yor. Şimdi Türkiye'deki kendi yapımızda, merkezî 
idare yapısında, «Bakanlıkta» derken bir de bakanlığa 
bağlı kuruluşlar var. Sadece «Bakanlıkta» deyimi, bu 
bağlı kuruluşları da içerecek midir? İleride tatbikatta 
birtakım sıkıntılara yer vermeyecek midir? Komisyo
nun bu hususta açıklama yapmasım istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Banaz, buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, bağü kuruluşları Bakanlık kavramının içinde 
mütalaa ediyoruz. Bu konuda gerekli açıklık tüzükte 
de sağlanacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Millî Güvenlik Kurulunun görev, yetki ve sorum

lulukları 
MADDE 8. — Millî Güvenlik Kurulu; Başba

kanlık adına, Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki tüm 
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ait seferberlik 
ve savaş haline ilişkin planlamaya temel olacak esas
ları tespit ve hazırlıkların koordineli şekilde gelişme
sini takip eder, değerlendirir ve konuya ilişkin ilke ve 
esasları öncelikle dikkate alınmak üzere Bakanlar Ku
ruluna bildirir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumlulukları 
MADDE 9. — Tüm gerçek kişilerle, kamu ve özel 

kurum ve kuruluşları; bu Kanun ile diğer kanunlar
da ve tüzükte seferberlik ve savaş hazırlıklarına iliş
kin olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmek 
ve tüzükte belirtilecek mülkî ve askerî makamlar ta
rafından istenilen her türlü bilgileri; vermekle yüküm
lüdür. Bu yoldan temin edilen bilgiler seferberlik ve 
savaş planlaması dışında, başka maksatlarla kullanıla
maz. 
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BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
İKİNCİ KISIM 
Seferberlik Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Seferberlik ilanı ve Uygulamanın Başlaması 

Seferberlik ilanı 
MADDE 10. — Savaşı gerektiren bir durumun 

başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma veya 
ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde milletin bö
lünmezliğini tehlikeye düşürecek davranışlar ortaya 
çıkması halinde, Bakanlar Kurulu seferberlik ilamna 
karar verir. 

Seferberlik uygulamasının başlama gün ve saatini 
de belirten Bakanlar Kurulu kararı Cumhurbaşkanı
nın onayı ile yürürlüğe girer. 

Seferberlik ilanı kararı aynı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulur. Meclis tatilde ise 
derhal toplantıya çağrılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inej maddeyi okutuyorum. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Seferberlik Uygulaması 
Seferberlik haline ilişkin görev, yetki ve sorumlu

luklar 
MADDE 11. — Seferberlik hali ile birlikte sıkıyö

netim henüz ilan edilmemişse, Genelkurmay Başka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca görevlendiri
lecek komutanlar kendi sorumluluk bölgelerinde 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununda yazılı tedbirleri almaya 
ve uygulamaya yetkilidir. 

Bu komutanlar ayrıca aşağıdaki tedbirleri de al
maya yetkilidir. 

1. Kara, deniz ve hava sahalarında askerî ve 
idarî yasak bölgeler ihdas etmek suretiyle; 

A) Yabancı uyrukluların, şüpheli şahısların veya 
bölge dışında olan Türk vatandaşlarının bu bölgelere 
girip çıkmalarını ve bölgedeki yollar üzerinde seya
hatlerini veya bölgeyi terketmelerini tahdit ve kontrol 
etmek, 

B) Yabancı ve Türk bandıralı deniz araçlarının 
yasaklanan bölge veya bölgelere girmelerini önlemek 
veya yasak bölgede bulunanların süratle uzaklaştırıl
masını sağlamak, 

C) Hava sahasında yabancı uçakların uçmasına, 
varsa bölgedeki havaalanlarından kalkış yapmasına 
mani olmak ve gerektiğinde bu sahaya giren uçakları 
zorla indirtmek, 

D) Bu bölgeler dahilinde her türlü düşman istih
baratına ve sabotajlara karşı koyma tedbirlerini al
mak. 

2. Asayiş ve emniyetin sağlanması ve devam et
tirilmesi, hava ve deniz limanları ile hudutların kont
rolü, yıkıcı faaliyetlerin önlenmesi, düşman ajanları
nın ve kaçakların aranıp bulunması için lüzumlu ted
birlerin saptanması ile bu faaliyetlerin icrasında mül
kî makamlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak; 
gerektiğinde bu kuvvetleri harekât komutasına al
mak. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumluluk

ları 
MADDE 12. — Seferberlik ilanından itibaren Ba

kanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya 
yetkilidir. 

1. Seferberlik için yapılan hazırlıkların uygulan
masına başlamak. 

2. Seferberlik ile ilgili kanunlarda yer alan yü
kümlülüklerden hangilerinin, ne zaman, kimlere uy
gulanacağını belirten kararı almak. 

3. Gerektiğinde sıkıyönetim ilanına karar'ver
mek ve sıkıyönetim ilan edilen bölgelerin tamamı ve
ya bir kısmında, daha önce olağanüstü hal ilan edil
miş ise sıkıyönetim ilanı ile birlikte olağanüstü hal 
uygulamasına son vermek. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulamanın Kalkması 
Seferberliğin kaldırılması 
MADDE 13. — Seferberliğin kaldırılmasına Ba

kanlar Kurulunca karar verilir. 
Seferberlik uygulamasına, kaldırılma kararının 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı gün; saat 
24.00'te son verilir. 

Seferberlik ilanı ve kaldırılmasının duyuru işlem
leri, bu Kanun uyarınca yapılacak tüzükte açıklanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Aydar buyurunuz. 

MEHMET AYDAR — Efendim, bir soru sormak 
istiyorum. 

Sayın Başkanım, kabul ettiğimiz 10 uncu madde 
esaslarıyla, seferberlik ilan edildikten sonra bu karar 
aynı gün içinde (Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulacaktır. 

Şimdi 13 üncü maddede, «Seferberliğin.kaldırılma
sına Bakanlar Kurulunca karar verilir.» deniliyor. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmuş olan 
bir husus acaba oradan geçtikten sonra Bakanlar Ku
rulu kararıyla nasıl kaldırılır? Bu hususta bir açıklama 
yaparlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Gelendost buyurunuz. 
HALİL GELENDOST — Efendim, benim sormak 

istediğim hususu Sayın Aydar sordular. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Banaz buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZ BANAZ — Efendim, 
burada normal düzene geçiş vardır. Seferberlik hali 
normal bir düzen değildir. Bu, Hükümetçe ilan edil
miş, Meclisten tasvip görmüştür; ama normal 'düzene 
geçişte Bakanlar Kurulunun yetkili olmasını yeterli 
gördük. Ayrıca Meclisin tasvibine gerek yoktur. 

Arz ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Savaş Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Savaş Hali İlanı ve Uygulamanın Başlatılması 

Savaş hali ilanı 
MADDE 14. — Savaş ilanına Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından karar verilir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani 
bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuv
vet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınıl
maz olması halinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin savaş haline iliş
kin kararı Bakanlar Kurulu tarafından başlangıç gün 
ve saati belirtilmek suretiyle açıklanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Savaş Hali Uygulaması 
Savaş hali ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar 
MADDE 15. — Savaş hali ilanından itibaren Ba

kanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya yet
kilidir. 

1. Seferberlik ilan edilmemiş ise, seferberlik ve 
sıkıyönetim hallerinde uygulanacak tedbirlerden han
gilerinin yürürlüğe konulacağına karar vermek, 

2. Seferberlik ilan edilmiş ise alınan tedbirlerim 
uygulanmasına devam etmek, 

3. Savaş hali süresince, kanunlarda yer alan savaş 
hali, savaş zamanı, savaş esnası gibi hallerde uygula
nacağı yazılı hükümlerden hangilerinin nerelerde, ne 
zaman ve kimlere uygulanacağına ilişkin karar almak. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulamanın Kalkması 
Savaş halinin kaldırılması 
MADDE 16 — Savaş halinin kaldırılmasına Ba

kanlar Kurulunca karar verilir. Bu karar Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

Savaş hali uygulaması, savaş halini sona erdiren 
kararda belirtilen gün ve saatte son bulur. 

Savaş hali ilanı ve kaldırılmasının duyuru işlemleri, 
bu Kanun gereğince çıkarılacak tüzükte belirlenir. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Silahlı kuvvetlerin özel şartlarda kullanılması 
MADDE 17. — Genel asayiş ve millî güvenlik 

amacıyla seferberlik ve savaş hali ilanını gerektirme
yecek hallerde ve acil durumlarda Genelkurmay Baş
kanının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından ge
reken yerlerde silahlı kuvvet kullanılmasına karar ve
rilebilir. Bu hallerde de savaş 'hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Azgur, buyurunuz efendim. 
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FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, Anayasamı
zın 104 üncü maddesinde Cumhurbaşkanının görev 
ve yetkileri gösterilmiştir. Bunlardan (b) fıkrasında 
yürütme alanına ilişkin olanlarla «Türk Silahlı Kuv
vetlerinin kullanılmasına karar vermek.» Diye bir yet
kisi de vardır. Şimdi Anayasada olmayan bir şart 
getiriliyor, bu durum Genelkurmay Başkanının tek
lifi üzerine diyor. Demek ki, Genelkurmay Başkanı 
teklif etmeden Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullana
mıyor. Anayasamızda böyle bir şart yok, yani Cum
hurbaşkanının bu yetkisini kullanması için mutlaka 
başka bir makamın teklif etmesi şartı Anayasamızda 
öngörülmemiş. Acaba bunu neden bu şarta bağladı 
Komisyonumuz bunun açıklanmasını rica ediyorum?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ —Efendim, 
bu konu Komisyonumuzda da görüşülmüştür, Cum
hurbaşkanı bu kararı kendiliğinden alacak değildir, 
gerekli istihbarat, bilgi toplama ve dokümanlar Ge
nelkurmay Başkanlığında derlenecektir ve mutlaka 
bu beraberce yürüyecek bir konudur, O nedenle, biz 
bu prosedürü koyduk, Anayasaya da aykırı olmadığı 
kanısındayız, nihaî yetki Cumhubaşkanınındır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, aynı konuyla 

ilgili?. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, sadece Genel

kurmay Başkanının teklifi yeterli görülüyor mu, bu
nun Hükümet tarafından da uygun görülmesine ge
rek yok mu?. 

BAŞKAN — Evet, efendim, teşekkür ederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen

dim, burada acil haller bahis konusudur, belki Hükü
meti de toplama imkânı olmayabilir o anda, o ne
denle bu şekli uygun gördük. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum. 
Muhasamatın başlaması halinde uygulanacak hü

kümler 
MADDE 18. — Seferberlik ilan edilmeksizin mu

hasamat fiilen başladığı takdirde Bakanlar Kurulu 
15 inci maddenin (1) ve (3) numaralı bentlerinde gös-
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terilen yetkileri kullanmaya ilişkin karar alabilir. Bu 
karar Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına su
nulur. Savaş hali ilan edilmeden fiilî muhasamatı baş
latanlar hakkında savaş ve seferberliğe ait hükümler 
uygulanır. 'Kanunlarda savaş hali, savaş zamanı, savaş 
esnası gibi hallerde uygulanacağı yazılı hükümlerin 
tamamı yürürlüğe girer. 

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

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

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Seferberlik ve savaş hallerinde ilgili komutanlık

lara tanman yetki 

MADDE 19. — Seferberlik ve savaş hallerinde bu 
Kanunun 11 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen 
bölgeler içinde, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
15 inci maddesinde yazılı suçları işleyenler veya bu 
suçlara iştirak edenler, bölgedeki yetkili kılınan komu
tan tarafından gerekli görüldüğü takdirde, askerî mah
kemelerde yargılanırlar. 

Bu hallerde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
21 inci madde hükmü saklıdır. 

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

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

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Ceza hükümleri 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümleri gereğince 

alınacak kararlara uymayanlar ile bu kararların uy
gulanmasında ihmal ve suiistimali görülenler hakkın
da eylemleri ayrıca suç teşkil etmediği takdirde altı ay
dan iki yıla kadar hapis ve elli bin liradan ikiyüzelli-
bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Verilecek ceza suçun seferberlik halinde işlenmesi 
durumunda iki katı, savaş halinde işlenmesi durumun
da üç katı artırılır. 

BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu Komisyon metnin
den okuyacaksınız. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum. 
Tüzük 
MADDE 21. — Seferberlik hazırlıkları ve uygu

laması ile ilgili genel esaslar, bu Kanunun yayımlan
masından itibaren bir yıl içerisinde, Genelkurmay 
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Başkanlığının görüşleri de alınarak hazırlanacak bir 
tüzükle tespit edilir. 

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

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, Anayasa
da da ifade edildiği üzere, tüzükler kanunun uygu
lanmasını hazırlamak veyahut kanunun emrettiği bir 
hususu yerine getirmek amacıyla çıkarılır. Şimdi bu
rada 21 inci maddede kanunun emrettiği bir hususu 
yerine getirmek amacıyla bir tüzük çıkarılıyor. Ancak, 
bunun dışında her zaman Bakanlar Kurulunu bu Ka
nunun uygulamasını sağlamak amacıyla tüzük çıkart
ma yetkisi tanınmaktadır, verilmektedir. Şimdi burada 
çıkarılacak, söz konusu olacak tüzük, yani kanunun 
uygulanmasını sağlamak için değil, kanunun emretti
ği bir hususu yerine getirmek amacıyla çıkarılacak bu 
tüzük, münhasıran seferberlik hazırlıkları ve uygula
masıyla ilgili genel esasları mı içermektedir? Bu bir. 

ikincisi; bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl 
içerisinde deniliyor. Gerçi tüzükle ilgili formaliteler 
zaman almakla birlikte, bu konunun müstaceliyeti 
dolayısıyla bu süreyi altı aya indirmek mümkün mü? 
ikinci sorum bu. 

Üçüncüsü; genel olarak tüzüklerin çıkarılması için 
Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınmaz, Genel
kurmay Başkanlığının görüşünün alınmasına gerek 
duyulmaz; çünkü Bakanlar Kurulu tarafından hazır
lanır, Danıştay'ın incelemesinden geçirilir ve Cumhur
başkanının imzasıyla tekemmül eder. Burada Genel
kurmay Başkanlığının görüşünün alınmasında münha
sıran kanunun öngörmüş olduğu ve seferberlik hazır
laması ve uygulamasıyla ilgili bir tüzüğün çıkarılma
sında Genelkurmay Başkanlığının görüşünün alınma
sına lüzum görüldüğünden mi, özellikle Genelkurmay 
Başkanlığı zikredilmiştir?. 

Bu üç sorunun açıklanmasını rica edeceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Banaz. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZl BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Biraz önce Genel Kurulumuzca da kabul edilen 
diğer maddelerin pek çoğunda tüzüklere atıflar ya
pılmıştır. Bu madde ile getirilen konu, seferberlik ha
zırlıkları ve uygulamasıyla ilgili genel esasları kapsa
dığı gibi, bu Kanunun diğer maddelerinde gerekli 
olan tüzüklerin de bir yıl içinde çıkarılacağını hükme 
bağlamış olmaktayız, yani biz o amacı güttük. 

Şimdi burada altı ay konusu, Hükümet Temsilcisi 
bunun altı ayda çıkarılamayacağını belirttiler ve bir 
yıl süre istediler, Komisyonumuzca da bu uygun .gö
rülmüştür, o nedenle biz bir yıllık süre tanıdık. 

Genelkurmay Başkanının görüşü alınması konusu
nu Sayın Hocamız, özellikle gayet tabiî belirttiler, Da
nıştay'ın görüşü alınacaktır. Hükümet hazırlayacak
tır, gayet tabiî bu prosedürleri engelleyici bir husus 
değildir; ama konunun özelliği gereği, Hükümetin bu 
konuda tüzükleri hazırlarken Genelkurmay Başkanlı
ğından da görüş alması gerektiğini Kanuna yazmayı 
uygun gördük. 

Arz ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim.; 
Buyurun efendim. 

HAMZA EROĞLU — Müsaade buyurur musunuz. 
Şimdi efendim, Sayın Sözcü arkadaşımızın ifade 

ettiğine göre, burada söz konusu olan tüzükler sadece 
seferberlik hazırlaması ve uygulaması ile ilgili tüzük
leri içermiyor, kanunla öngörülen bütün tüzükleri içe
riyor. Böyle bir durumda o zaman ifadeleri, maddenin 
hükmünün dile getiriliş tarzını değiştirmeleri lazım. 
«Bu Kanunun öngördüğü tüzükler» diye maddeye bir 
hüküm konulması lazım. Yoksa, «Seferberlik hazır
lıkları ve uygulamasıyla ilgili genel esaslar» denilince 
tüzüklerin uygulama alanım daraltmış olurlar. Soruyu 
bu amaçla sordum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu, 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efendim, 
Sayın Hocamıza teşekkür ediyoruz. «Seferberlik ha
zırlıkları ve uygulamasıyla ilgili genel esaslar ve bu 
Kanunun öngördüğü tüzükler bu Kanunun yayınlan
masından itibaren..» diye devam edersek oluyor efen
dim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, müsaade 
buyurur musunuz ben arz edeyim. 

«Seferberlik hazırlıkları ve uygulamasıyla ilgili ge
nel esaslar ile bu Kanunun uygulanmasını sağlamak 
amacıyla çıkarılacak olan tüzükler...» 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Olur 
efendim, uygundur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, iki defa «Tüzük» 
kelimesi geçer. Eğer Sayın Hocamızın söylediği gibi 
olursa, son cümle «.. bir tüzükle tespit edilir» diyor. 
Yani, tüzük tüzükle tespit edilecek. Bu olmaz efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, bunu bırakalım Komisyon 
düzenlesin. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Bunu 
biz tümüyle düzenleyelim o zaman Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bekliyorum. 
Sayın Bilge, birşey mi söyleyeceksiniz?. 

NECİP BİLGE — «Seferberlik hazırlıkları ve uy
gulamasıyla ilgili esaslar ve bu Kanunun emrettiği 
hususlar...» Ama, «Bu Kanunun» tekrarlanmış olu
yor. Bu Kanunun emrettiği hususlar ve Kanunun em
rettiği diğer hususlar..» 

BAŞKAN — Bir de sizin bu teklifiniz dışında 
Komisyonun hazırladığı metne bakalım, hangisi uy
gun görülürse Genel Kurulca onu, kabul ederiz, 

BAŞKAN — Metniniz hazır herhalde buyurun 
Sayın Banaz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — «Bu Ka
nunun öngördüğü hususlar ile, seferberlik hazırlık
ları ve uygulanmasıyla ilgili genel esaslar bu Kanu
nun yayınlanmasından itibaren bir yıl içerisinde Ge
nelkurmay Başkanlığının görüşleri de alınarak hazır
lanacak tüzükle tespit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyondan gelen şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 22, — 11.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı 

Seferberlik Kanunu ek ve değişiklikleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Seferberlik Kanununa yapılan atıflar 
MADDE 23. — 11.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Se

ferberlik Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikle
rine diğer kanunlarla yapılan atıflar, bu Kanunun il
gili hükümlerine yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz 24 üncü maddeye geçmeden evvel bir maruzatta 
bulunabilir miyim. 
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Sayın Başkanım, benim maruzatım bir geçici mad
de ile ilgili olacak. Bir geçici maddeye ihtiyaç var mı 
yok mu? Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sorun. 

FUAT AZGUR — Şimdi efendim, bu Kanunun 
uygulanması için gerekli tüzüklerin çıkarılması için 
bir yıllık bir süre tanınmıştır. Bilmiyorum, acaba yü
rürlükten kaldırılan 1211 sayılı Seferberlik Kanununa 
göre çıkarılmış tüzükler varmıdır? Eğer bu tüzükler 
var ise; (Kanuna göre çıkarılmış olan) yeniden çıka
rılıncaya kadar bunlara uygulama imkânı tanımak 
lazım. Eğer tüzükler hazırlanmış ise, eğer hemen yü
rürlüğe konulacaksa mesele yok. Aksi halde, eski tü
züklerin uygulanması için bir geçici maddeye ihtiyaç 
var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Banaz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, yürürlük maddesine bakılırsa «Bu Kanun 
yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer» deni
liyor. O nedenle de eski Kanunda, eski Kanuna göre 
çıkarılmış yönetmelikler var, tüzük yokmuş; onlar 
bir yıl; yani bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar zaten yürürlükte uygulanmaya devam edecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 
MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinden 1 yıl 

sonra yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —r Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, kabul edildi; 

ama işin sonu olduğu için söylemek istediğim; bu Ka
nun bir yıl sonra yürürlüğe girdiğine göre, tüzüğü na
sıl çıkaracaksınız? Yani, bu Kanun yürürlüğe girecek 
tüzük bu Kanuna göre çıkacak. Şimdi, nasıl tüzük çı-
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kaçak?.. Bir yıl sonra kanun yürürlüğe girecek, ondan 
bir yıl sonra tüzük çıkarılmış olacak.: 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Banaz. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZl BANAZ — Sayın 
Başkanım, tüzükle ilgili 21 inci maddede «Bu Kanu
nun yayınlanmasından itibaren» dedik «Yürürlüğe gir
mesinden itibaren» demedik. O nedenle bir çelişki 
yoktur; arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Değerli üyeler, Tasarının tümünü, 19 uncu madde 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 167 nci Birleşimim 

4. — İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti
sadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 
60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 
6 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/703, 1/752) 
(S. Sayısı : 560) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında 
bulunan, «iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu ik
tisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
iktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 
60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 
6 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

(1) 560 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Komisyondan geldiği şekilde metinde yer almak üze
re, tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Değerli üyeler, Seferberlik ve Savaş Hali 
Kanunu Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet temsilcisine teşekkür ediyorum. 

Değerli üyeler, gündemimizin 4 üncü maddesinde
ki Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine 
başlayacağız; yalnız Sayın Bakan Bütçe Komisyonun
dan gelinceye kadar bir 10, 15 dakikaya ihtiyacımız 
olacaktır. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 

;in üçüncü Oturumunu açıyorum. 

ilişkin Kanun Hükmünde Kararname»yi görüşmeye 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Bu Tasarıyla ilgili Raporun okutulmasını oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ra
porun okutulması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarıyla ilgili kısa bir açıklama düşünülüyor 
mu? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Arzu edilirse açıklama yapa
cağız efendim. Eğer arzu edilmiyorsa; zaman işgal 
etmeme açısından açıklama yapmayı düşünmüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

*>•« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGÎL 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuru
luşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Aynı Kararnamenin 
Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişti
rilmesine ilişkin 21.7.1983 Tarihli ve 73 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Kapsam ve amaç 
MADDE 1. — 

Kamu İktisadî Kuruluşlarını ve bunların müessesele
rini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar. 

2. Bu Kanunun amacı : 
a) iktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İkti

sadî Kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı 
ortaklıklarının kurulmasını, iştiraklerinin yapılmasını, 
özerk bir tarzda ve karma ekonominin kurallarına 
uygun olarak yönetilmelerini, 

b) İktisadî Devlet Teşekküllerinin ekonomik ge
reklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğ
rultusunda kendi aralarında ve ulusal ekonomi ile 
uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım et
melerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı 
yaratmalarını, 

c) Kamu İktisadî Kuruluşlarının kendilerine ve
rilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sos
yal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrul
tusunda yürütmelerini, 

d) iktisadî Devlet Teşekküllerinin, Kamu İktisa
dî Kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı 
ortaklıklarının amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak 
için denetlenmelerini, düzenlemektir. 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 2. — 
1. Bu Kanunda geçen deyimler aşağıda tanım

lanmıştır. 
a) İktisadî Devlet Teşekkülü, sermayesinin tama

mı devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faa
liyet göstermek üzere kanunla kurulan kamu iktisadî 
teşebbüsleridir. 

b) Kamu İktisadî Kuruluşu, sermayesinin tama
mı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile 
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temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere 
kanunla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan 
kamu iktisadî teşebbüsleridir. 

c) Müessese, sermayesinin tamamı bir İktisadî 
Devlet Teşekkülüne veya Kamu iktisadî Kuruluşuna 
ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğu
dur. 

d) Bağlı ortaklık, sermayesinin yüzde ellisinden 
fazlası İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İk
tisadî Kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler' 
topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir. 

e) iştirak, iktisadî Devlet Teşekküllerinin veya 
Kamu iktisadî Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıkla
rının, sermayelerinin en az yüzde yirmialtısına en 
çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirket
lerdeki hisseleridir. 

f) işletme, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların 
mal ve hizmet üretim birimleridir. 

2. Bu Kanunda geçen «teşekkül» deyimi iktisa
dî Devlet Teşekküllerini, «Koordinasyon Kurulu» de
yimi Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunu 
«Tüzük» deyimi, bu Kanunun uygulanmasını göste
ren tüzüğü ifade eder. 

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

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
IKINCI KISIM 

Teşekkül, Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler 
B I R I N C I B Ö L Ü M 

Teşekküller 
Teşekküllerin kurulması 
MADDE 3. — 
1. Teşekküller kanunla kurulur. 
2. Yeni bir teşekkülün kurulmasında ve mevcut 

bir müessese veya bağlı ortaklığın teşekkül haline 
getirilmesinde, ekonomik ihtiyaçlar gözetilir. 

3. Teşekküller, bankacılık alanında, sermayeleri
nin en az % 91'inin devlete ait olması şartıyla ano
nim şirket şeklinde de kurulabilir. Bu durumda Türk 
Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen 
5 kurucunun bulunması şartı aranmaz, genel kurulu 
ve denetçileri bulunmaz. 

4. Yeni bir teşekkülün kurulmasında, koordinas
yon kurulunun görüşü alınır. 

5. ilgili Bakanlık, Teşekkül Kanununda belirtilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
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3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Teşekküllerin nitelikleri 
MADDE 4. — 
1. Teşekküller tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Teşekküller, bu Kanun ile kuruluş kanunla

rında saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hü
kümlerine tabidir. 

3. Teşekküller, genel muhasebe, Devlet alım -
satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulundu
ğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine 
tabi değildir. 

4. Teşekküllerin sorumlulukları sermayeleri ile sı
nırlıdır. Teşekküllerin sermayesi ilgili Bakanlığın iste
mi ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca saptanır. 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Teşekküllerin organları 
MADDE 5. — 
1. Teşekkülün organları, Yönetim Kurulu ve Ge

nel Müdür'dür. 
2. Yönetim Kurulu, teşekkülün en üst düzeyde 

yetkili ve sorumlu karar organıdır. 
3. Genel Müdür, Teşekkülün yetkili ve sorumlu 

yürütme organıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Azgur buyurun. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan; bu teşekkül 

organları arasında denetim organları yok. Acaba 
denetim kurulları organ sayılmıyor mu; yoksa başka 
maddede var mı?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; Sayın Üyemiz 
haklı bir soru sordu, gerçi acele inceleniyor konu; te
şekküllerde denetici yok. Teşekkül bir üst kavram. 
Daha sonra göreceğiz, ayrıca icraî işler yapan işlet
meci varlıklarda denetçi var; ama teşekkül burada 
bir kavram olarak ifade edildiği için, bir işletme an
lamamak lazım. O bakımdan bir yanlış yok efen
dim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulunun oluşumu 
MADDE 6. — 
1. Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden 

oluşur. 
2. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü ilgili Bakan

ca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Ma
liye Bakanı ve ilgili Bakanın imzalarını taşıyan ortak 
kararname ile atanırlar. 

3. ilgili Bakanlık Maliye Bakanlığı olduğu tak
dirde, bir üyenin hangi Bakanca önerileceği Teşek
kül Kanununda gösterilir. 

4. Yönetim Kurulunun Başkanı Genel Müdür
dür. 

5. Yönetim Kurulu kendi içinden bir Başkanve-
kili seçer. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Ge
nel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Vekili 
Yönetim Kurulu toplantılarına üye olarak katılır. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Teşekkülün Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelik ve 

şartları 
MADDE 7. — 
r. Teşekkül Yönetim Kurulu Üyeliklerine atana

cakların Devlet memurluğuna atanabilme genel şart
larına sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Ma
liye Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat; 
ilgili Bakan tarafından önerilecek iki üyenin teşekkü
lün faaliyet alanı ile ilgili meslekî ihtisasa sahip olma
ları şarttır, ilgili Bakanca önerilecek bir üyede ise 
meslekî ihtisas şartı aranmayabilir. 

2. Teşekkül Yönetim Kurulu Üyeleri; 
a) Başka bir teşekkülde yönetim kurulu üyesi 

olamazlar, 
b) Birden fazla bağlı ortaklık veya iştirakte Yö

netim veya Denetim Kurulu Üyesi olarak görev ala
mazlar. 

c) Serbest meslek icra edemezler, 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununa ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanununa göre tacir veya esnaf sayıl
malarını gerektirecek faaliyette bulunamazlar. 

d) Rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde 
olamazlar. 

3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan ka
mu görevlileri teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine 
atanabilirler. Bu şekilde atanan yönetim kurulu üye-
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leri başka bir teşekkül, bağlı ortaklık ve iştirakte yö
netim veya denetim kurulu üyesi olarak görev ala
mazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer, Sayın Uyguner, Sayın Ay dar, Sa
yın Bilge ve Sayın Sabuncu söz istemişlerdir. 

Sayın Bayer buyurun. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan; ben 
Komisyon üyesiyim; fakat söz hakkım saklı olduğu 
için söz aldım. 

Burada, «Maliye Bakanınca önerilecek üyenin ma
liye ve iktisat...» deniliyor. Halbuki, bundan evvel 
iktisat fakültesi Türkiye'de bir tane idi; yüksek tica
ret okulları vardı. Onlar, aynı iktisat fakültelerinin 
eşdeğerinde eğitim yapıyorlardı ve Türkiye düzeyin
de de maliye ve iktisat konularına hâkim kimselerdi. 

Şimdi, bu şartlar altında, bu 1960 - 1965'lere kadar 
gelen yüksek ticaret okulları mezunları burada kısıt
lanmış oluyor; Hükümete ve Sayın Komisyona ha
tırlatırım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyguner buyurun. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

7 nci maddenin üçüncü bendine kadar madde ga
yet güzel düzenlenmiştir. Ancak üçüncü fıkrada, es
kiden olduğu gibi, Maliye Bakanlığı mensuplarına 
büyük bir imtiyaz tanınmaktadır ve cari tatbikata gö
re, Maliye Bakanlığının bilhassa üst düzey mensup
larının hemen hepsi, bu kabil İktisadî Devlet Teşek
küllerinde yönetim kurulu üyeliklerine atanmakta ve 
orası âdeta bir ek görev, bir ek gelir membaı haline 
getirilmektedir. Uygulama bu şekilde cereyan edegel-
miştir. 

Burada benim önerim şu olacaktır : Bu ciddî bir . 
görevdir; yani herhangi bir memurun tatmin edilme
si için vesile teşkil edecek bir görev değildir, bir İk
tisadî Devlet Teşebbüsünün yönetim kurulu üyeliği. 
Eğer bu görev tam görülecekse, göreviyle ilişiğinin 
kesilmiş olması lazımdır; yani kendisi görevde olma
yacaktır; ancak ekonomi ve maliye bilgisi olanlar ve 
yukarıdaki şartları haiz olan kimselerin buraya atan
ması lazımdır. Atandıktan sonra da görevleriyle ili
şiğinin kesilmesi lazımdır. Bu yönetim kurulu üyeli
ğinin ek görev mahiyetinde görülmemesi lazımdır, bu 
uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu uygula
madan vazgeçildiği takdirde çok daha iyi sonuçlar alı-
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nacaktır, İktisadî Devlet Teşekkülleri daha faal ve 
daha salim kararlar almak imkânını bulacaklardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; benim de 

yönelteceğim soru, Sayın Uyguner'in görüşlerine çok 
yakın bir soru idi ve hatta şuna hemen parmak ba
sayım; zannediyorum ileride diğer kuruluşlara ait olan 
düzenlemede de bu sorun karşımıza çıkacaktır : 

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde, 12 Eylül önce
sinde karşılaştığı en büyük meselelerden bir tanesi, 
Türkiye'de Kamu İktisadî Teşebbüslerinin başarısız
lığını hazırlayan temel şartlardan bir tanesi; bu mü
esseselerin siyasilerin arpalığı halinde kullanılmış ol
ması idi. Şimdi, bugün de bürokrasiye mi tahsis ede
ceğiz? 

Bu sorumun cevabını istiyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge, buyurun. 

NEOİP BİLGE — Efendim, soracağım soruyu 
Sayın Uyguner yönelttiler. Teşekkür ederim, ben vaz
geçiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Sabuncu buyurun. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Malî İşler Komisyonu olarak biz, ikinci fıkranın 
(b) bendini; «Birden fazla bağlı ortaklık veya iştirak
te Yönetim veya Denetim Kurulu Üyesi olarak gö
rev alamazlar.» şeklindeki ibareyi çıkarmış idik. 

6 ncı maddenin müzakeresi sırasında, yüksek bil
gilerinde olduğu üzere, yönetim kurulu üyelerinin ve
ya yönetim kurulunun teşekkül tarzı ile ilgili husus
ta, eskisine göre çok değişik bir sistem getirilmiş du
rumdadır; 440 sayılı Kanuna göre, bu Kanun Hük
münde Kararname çok değişik bir teşekkül sistemi 
getirmiş durumda. Yani eskiden iki genel müdür yar
dımcısı yönetim kuruluna katılmaktaydı genel mü
dürle birlikte; dolayısıyla uygulamacıya ağırlık ta
nınmış idi. Şimdi bu imkân da ortadan kaldırılıyor; 
'dördü de dışarıdan geliyor. 

Bu durumda yönetim kurulu üyelerinin mutlaka 
7 nci maddede belirtilen şartları taşımaları halinde 
faydalı olabliecekleri bir gerçek. Ancak, İktisadî Dev
let Teşekkülünün veya Kamu İktisadî Teşebbüsünün 
işlemlerine bihakkın vakıf olabilmesi ve tüm mesaile
rinde etkin çaba sarfetmeleri gerekecek. Bu durum-
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da, eskiden daha fazla yönetim kuruluna fonksiyon 
ve iş düştüğüne göre, başka ortaklık, bağlı ortaklık
ta ve iştirakte yönetim ve denetim kurulu üyeliğine 
getirmek herhalde kuruluşun başarısı için olumsuz bir 
faktör olacaktır. 

Zaten dışarıdan üç yılda bir atanacak (Veya da
ha kısa sürelerde de olabilecek) kişi, aynı ihtisasta 
olsa bile, mesela; bir bankacılıkta Ziraat Bankası
nın bankacılığı başka, Halk Bankasının bankacılığı 
başka olduğuna göre, buraya gelecek kişi en azın
dan konuya, mevzuata ve işlemlere vukufiyet için 
zaman harcama durumunda kalacaktır. Bu Kanun 
Hükmünde Kararnameyle daha fazla görev üstlenen 
yönetim kurulu üyelerinin öncekinden farklı olarak 
başka bağlı ortaklık ve iştirakte görev alabilecekle
rini getirmek, getirilen fonksiyon ile çelişki yaratmak
tadır. 

Bu bakımdan, ikinci fıkranın (b) bendinin metin
den çıkarılmasının uygun olacağı kanısındayım. Bu 
şekilde Kamu iktisadî Teşebbüslerinde çalışan yöne
tim kurulu üyesi yalnız kendi kuruluşunda, teşebbü
sünde iştirak, teşekkül ve bağlı ortaklık olarak ça
lışma durumunda kalacaktır. Daha doğrusu İktisadî 
Devlet Teşekkülünde çalışma durumunda kalacaktır 
ve yararlı olacaktır. 

(b) bendinin çıkmasını veya bu konudaki Sayın 
Hükümet ve Komisyonun görüşlerini istirham edi
yorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan; saygıdeğer ar
kadaşlarım, Komisyonumuzun üzerinde gerçekten dü
şündüğü soruları tekrar gündeme getirdiler. Orada 
da tartışılan bu konuları kısaca arz etmeye çalışaca
ğım. 

Sayın Bayer, maddenin birinci fıkrasında yer alan 
maliye ve iktisat ihtisaslarına değinerek, eskiden Yük
sek Ticaret Okulu adıyla tahsil yapan kişilerin bu 
kapsam içine giremeyeceğini zımnen ifade ettiler. Oy
sa bunlar birer ihtisas belirten daldır. Yurt içinde 
ya da yurt dışında bu ihtisası veren çok çeşitli fa
külteler, üniversiteler olabilir. Dolayısıyla buna yük
sek ticaret mezunu girmez ya da Harvvard'da oku
muş bir başkası girmez diyemeyiz. Biz öyle yorum-
lamıyoruz konuyu. Sözü edilen okul fakülte adı de
ğildir, bir ihtisas adıdır. 
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Sayın Uyguner'in ve Sayın Aydar'ın endişelerini 
birleştirerek Komisyonumuz zaviyesinden cevaplan
dırmak istiyorum. Konu bizim tarafımızdan da iyice 
incelenmiştir. Teşekkül yönetim kurulunun teşkil tar
zına bakıldığında görülecektir ki, yönetim kurulu bir 
başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. Yönetim Ku
rulu üyelerinin üçü ilgili teşekkülün ilgilendirildiği 
bakanlığı, biri de Maliye Bakanlığının temsilcisidir. 
Esasen bu bir keyfî tasarruf olmaktan ziyade, Türk 
Devlet sisteminin yapısının gereğidir. Çünkü, bu iş
letmelerin mülkiyetine Devlet adına Maliye Hazinesi 
yön vermektedir ve Hazinenin bu teşekküller üze
rinde, kamu mülkiyetli işletmeler üzerinde kesin bir 
etkisi, sürekli bir ilişkisi vardır. 

Bir örnek vermek gerekirse; geçen sene 317 mil
yar civarında, bu sene 500 milyara yakın bir süb
vansiyonu bütçeden Maliye bu kuruluşlara tahsis 
etmekte ve işlemlerini o yürütmektedir. Dolayısıyla 
mülkiyet ilişkisi açısından Devlet adına Devlet mül
kiyetini, Devlet Hazinesini Maliye Hazinesi sürekli 
olarak izlemekte ve gözlemektedir. Sorun burada Ma
liye Bakanlığı mensuplarına ya da Maliyecilere yer 
bulmak sorunu değil, Türk Devlet sisteminin ve ma
lî sisteminin özelliğinden ve mecburiyetten kaynak
lanan bir hadisedir. Bunu böylece arz etmek istiyo
rum. 

Ayrıca, baştan da belirttiğim gibi, ilgili bakanlı
ğın, esas ihtisas bakanlığının yönetim kurulunda üç 
üyesi vardır. Bu son derece manidar bir hadisedir. 
Bu sonuçtan şunu çıkarabiliriz; çok teşekkülün bağ
lı olduğu bakanlıklar vardır. Örneğin; Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı gibi, Bu Bakanlığın bünye
sinde kendisine bağlı teşekkül, bağlı ortaklık ve işti
raklerde üç sayısı sözkonusu olduğu için, Maliye Ba
kanlığı kadar, belki ondan daha fazla bir üyelik hak
kı bu Bakanlığın elinde bulunmaktadır. Eğer konu
ya böyle bakılacak olursa; yani sayın arkadaşları
mın bakış açısına cevaben diyorum ki, bu konu, bir 
mecburiyetten ve Türk Devlet sisteminden kaynak
lanmaktadır. Maliyenin bu konuda görüşleri saklı 
kalmak üzere bizim Komisyon olarak görüşümüz bu
dur. 

Sayın Malî İşler Komisyonu Başkanı arkadaşımı
zın ve Sayın Komisyonun görüşlerinden biz hayli ya
rarlandık. Esas Komisyon olarak kendilerinden gö
rüş istemiştik. Ancak, bu maddenin özellikle ikinci 
fıkrasının (b) bendinde «Birden fazla bağlı ortaklık 
veya iştirakte Yönetim veya Denetim Kurulu Üye
si olarak görev alamazlar.» denilmekle, teşekkül yö-
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netim kurulu üyesinin aynı zamanda kendisine bağ- I 
lı ortaklıkta veya iştirakte yönetim kurulu üyesi ola
bileceği de derpiş edilmiş olmaktadır. Yani, varsaya
lım ki, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğünde yönetim kurulu üyesi olan bir üye, 
onun bağlı ortaklığı olan Türkiye Kömür işletme
lerinde (Bir küçük işletmedir.) yönetim kurulu üyesi j 
de olabilir. Bu, esasen bir ihtisastan daha çok ya
rarlanma düşüncesidir. Bazen bir teknik vasfı anaor-
gandan talî organa taşıma endişesinden kaynaklan
mıştır. I 

Böyle yapılamazsa eğer, Kanunun özünde ve da- I 
ha önceki maddelerin içinde derpiş edilen bir başka 
husus; yani o ihtisas alanında söz sahibi olma, oto- I 
rite olma vasfı bir yerde tıkanıp kalmaktadır. Bu- I 
nun tıkandığı bazı ihtisas dalları Türkiye'de vardır. 
Bu görüşle bu konu Hükümetten geldiği biçimiyle 
Komisyonumuzda da kabul edilmiştir. 

Sanıyorum sorulan sorulara böylece değinmiş olu- I 
yorum. I 

Arz ederim Sayın Başkan. 

YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, bir sorum 
olacak efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Altop'un bir soruSu var, bu- I 
yurun efendim. I 

YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

7 nci madde İktisadî Devlet Teşekküllerinin yö
netim kurulunu düzenleyen bir madde. Bu maddede 
yönetim kurulunu teşkil edecek üyelerde ihtisas aran- I 
ması kanaatimce çok yerindedir. 

Herkesçe bilinen bir gerçektir ki, itici kuvvet ve I 
İktisadî Devlet Teşekküllerine şekil ve yön verecek 
olan yönetim kuruludur. Bu yönetim kurulu üye
leri içerisinde sadece kamuda çalışan, ihtisas sahibi I 
kişilerin görev alacağının öngörülmesi bence bir mah- I 
zurdur. Bunun, ihtisas sahibi olmakla birlikte, ser- I 
best meslek icra eden, özel sektörde çalışan, pratik 
kazanmış kişilerin yönetim kuruluna alınmaması acaba I 
ileride İktisadî Devlet Teşekküllerinden beklenen I 
pratik kurulların, pratik hususların alınmasında bir 
noksanlık teşkil etmeyecek midir?.. I 

Bu şekliyle zannediyorum ki, eskiden olduğu gibi I 
yine sadece bürokratların elinde İktisadî Devlet Te- I 
şekküllerinin yönetimi devam edecektir. Bu bir mah- I 
zur değil midir? Onu öğrenmek istiyorum. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FENNİ 1SLİMYEL1 — Sayın Başkan, bir soru 

efendim. 1 
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BAŞKAN — Sayın Islimyeli, buyurun efendim. 
FENNİ 1SL1MYELI — Sayın Başkan; bir hu

susu bu Kanun Tasarısı ile Heyeti Umumiyenin dik
katine sunmak istiyorum. 

Zannediyorum konu şu : 
Bu tertip tarzı ile İktisadî Devlet Teşekküllerin-

deki yönetim kurulları 346Û'a tekrar döndürülmek
tedir. Yani, 1939-1940'lardaki sistem, 1960'lı yıllar
da içe dönük yönetim kurullarına dönüştürülmüştü; 
şimdi biz tekrar 3460'daki sisteme doğru gitmekte
yiz. 

Aradan geçen bu kadar sene zarfında şüphesiz, 
iktisadî Devlet Teşekküllerinin işleyişindeki birta
kım zorluklar bu neticeyi doğurmuş olabilir. Doğur
muş olabilir; ancak 3460 sayılı Kanunun tadilinin 
yapıldığı; yani 440 sayılı Kanunun çıkartıldığı sıra
da da gene Maliyeyi temsil eden muhterem arkadaş
larım, 3460 sayılı Kanunla getirilmiş olan dışa dö
nük yönetim kurullarının işlemez olduğunu bize ifa
de etmişlerdi. Ben o tarihteki müzakerelere de işti
rak etmiştim. 

Şimdi görebildiğim kadarıyla, tekrar eskisine av
det edilmektedir. Bundaki espiriyi ben, muhterem 
arkadaşlarımdan biraz daha geniş şekilde öğrenmek 
isterim, özellikle Maliye temsilcilerinden, Sayın Ba
kanımızdan öğrenmek isterim. 

Bu vesileyle bir noktaya işaret etmek istiyorum: 
Sayın Çakmaklı «ihtisas» ifadesi içinde, «Siyasal 

Bilgiler Fakültesinden, Yüksek Ticaret Okulundan 
veya buna mümasil diğer fakültelerden mezun ol
mak..» diye ifade ettiler. Ben «ihtisas» kelimesini, 
kelime manasıyla bunun da üstünde; yani bir mas
tır vermek veya bir doktora vermek gibi lisanüstü 
bir eğitim olarak görmekteyim. Keyfiyet bu mudur? 
Yoksa, bu ihtisas içinde, bilgi yanında bir tecrübe de 
mi düşünülmektedir? Eğer tecrübe düşünülüyor ise 
maddede yoktur. Bunu gene Komisyondan öğren
mek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Buyurun Sayın Çakmaklı. 

'BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; arkadaşla
rımın, baştan da ifade ettiğim gibi, üzerinde çok dü
şündüğümüz konuları ortaya çıkarıp, Genel Kurula 
bilgi verme imkânını bize bahşetmeleri, bizi gerçek
ten sevindirmektedir. 

önce Sayın Altop'un görüşlerini cevaplandır
mak istiyorum Sayın Başkanım. 
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Yönetim 'kurulu üyelerinin kamu görevlileri ara 
undan teşkiline yönelinmesi ve böyle bir sistemin 
tercih edilmesi, bu Kararnamenin esas unsurlarından 
birisidir. Sadece burada değil, daha sonra görüle
bileceği gibi, başka iş ve hizmet yasağını düzenleyen 
46 ncı maddede bu konu çok daha ağırlaştırılmıştır. 
O maddeden bir kısmını okuyorum : 

«Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkla
rın yönetim kurulu üyeleriyle kadrolu ve sözleşmeli 
her çeşit personeli bu Kanun hükmünde kararna
mede öngörülen haller dışında başka bir iş ile meş
gul olamazlar. 

Birinci fıkrada sayılanlar, anonim şirketler hariç 
olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konu
suna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticaretiyle 
uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunlardan Yöne
tim Kurulunun Başkan ve üyelerinin eşleriyle re
şit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir.» 

Yani arkadaşımın ortaya sürdüğü hususu ben da
ha keskiniyle getiriyorum. Daha sonra bunlar oku
nacak tabiî. 

Burada getirilmek istenen şey şu : 
Türkiye'de, Türk üretim sisteminin yarısından 

fazlası, (Rakamları muhtelif olmakla birlikte) % 53 
civarında olan bir kısmı kurulu kapasitenin, kamu 
mülkiyetindedir ve bu mülkiyetin içinde çok değerli, 
çok geniş bir kadro ve bilgi birikimi mevcuttur. Do
layısıyla, dışarıdan (önce nicelik açısından düşünü
yorum) insan arama konusunda bir tıkanıklık olma
yacaktır; ama bu teşekküllerin çalışabilmeleri açısın
dan başka iş ile uğraşan insanları, başka sınaî ve 
ticarî faaliyetleri olan insanları bu yönetim kurulla
rına almayı bu Kararname prensip olarak kabul et
memiştir. 'Bu temel yaklaşımı bir kere daha belirt
mek istiyorum. 

Sayın Islimyeli'nin arz ettikleri hususlar da dik
kate değer tartışma konularıdır. Gerçekten 1938 dü
zenlemesi, ilk kamu mülkiyetli işletme düzenlemesi
dir ve orada buna benzer bir yönetim kurulu teşkil 
biçimi vardır. Ancak, o sistemin yönetim kurulunun 
üstüne, altına ve denetleme biçimine bakarsak o şe
maya, bundan bir hayli farklı bir yapı orada vardır. 

Bu Kararname ile de eskiden teşekkül yönetim 
kurullarının içine giren genel müdür yardımcıları
nın, genellikle iki genel müdür yardımcısının yöne
tim kurulu dışında bırakılması esası getirilmiştir. Te
şekkülde görevli genel müdür yardımcılarının yöne
tim kurulu üyesi olarak çalışmaları, bir yönetim ter

cihi ile ilgilidir. Çok tartıştık bu konuyu. Faydalan 
şunlar : 

Teşekkül içi problemler yönetim kuruluna rahat
lıkla taşınabiliyor. Bu işi bilen insanlar orada bu 
konuyu tartışabiliyor. Ancak, çok daha başka mah
zurları da var. Yani, genel müdür kendi emrindeki 
bir personeli yönetim kurulunda kendisine eşit bir 
oy ile karşısında bulmaktadır. Yönetim tekniği açı
sından bunun da bazı mahzurları doğmaktadır. 

Kaldıki, yönetim bilimi sistemleri içerisinde yö
netim kurullarının, ihtisas kaydı getirilmek şartıyla 
meselelere icracı biçimde değil, icranın sorumlulu
ğunu taşıyan biçimde değil, bilen; ama yukarıdan 
bakan insanlardan oluşmaları da bu çok büyük te
şekküllerde son derece faydalıdır. 

Yönetim kurulu bir teknik uygulama merkezi 
değildir. Yönetim kurulu bir karar merciidir, bir po
litika tespit merciidir, icranın, bir ölçüde denetim 
anlamında değil; ama yönlendiricisi ve hesap soru-
cusudur. Bu anlamda yönetim kurullarının icradan 
arındırılarak, icrayı daha etkili yönlendirebileceği bir 
model olarak bu teşkil tarzı mütalaa edilmektedir. 

Yönetim kurulunun teşkil biçimindeki yaklaşım 
böyle kabaca ve kısaca ifade edilebilir. 

Sayın tslimyeli, başka sorunuz var mıydı, bağış
layın not almadım?.. 

'FENNİ fSLTMYELt — Efendim, «ihtisas» keli
mesi üzerinde durmuştum. Bahsetmiş olduğunuz 
okullar yalnız genel bilgi verir, ihtisas vermez. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Arz edeyim efendim. 

Bu tip ayrıntılı konular, bu kararnamenin getir
diği metne ait tüzükte ayrıntılı olarak açıklanacak
tır. Ancak, ben tüzüğü size hiç okumadan önce, bun
dan ne anladığını ve neyi ifade ederek o kelimeyi 
kullandığımı kısaca ifade etmek istiyorum. 

Hatırlayacağınız üzere, soru sahibi Sayın Bayer, 
maliye ve iktisat terimlerinin üzerine bir kariyer 
teriminin üzerine, sanki bir fakülte adı burada zik-
rediliyormuş biçiminde yaklaştı. «Yüksek Ticaret 
Mektebi mezunları bu işe girmiyor mu?..» şeklinde 
bir soru sordu. Bende cevaben, bu maliye ve iktisat 
tabirlerinin birer ihtisas, birer bilim dalı tarifi ol
duğunu, bunun çeşitli adlardaki fakültelerden ve yük
sekokullardan elde edilebileceğini ifade için «ihtisas» 
kelimesini kullandım. Yanlış ise düzeltiyorum. An
cak, lisans eğitimi veren okullar var, bunun üzerinde 
lisansüstü eğitimle ihtsas kazandıran, uzmanlık ka
zandıran çalışmalar var. Burada ifade edilen şeyler 
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bunlar değildir. İlle de lisansüstü bir eğitimle bir ih
tisas kazanılır ve bu konu böyle mütalaa edilir de
mek istemiyoruz. İhtisas, bilimsel anlamda (Daha doğ
rusu ona «uzmanlık» diyelim) bir eğitim, bir şekli 
şemaili belli bir eğitimle, lisansüstü eğitimle kazanıl
maktadır; ama pratikte de çalışma hayatının içinde 
de etkin ihtisas kazanmalar elbette söz konusudur. 
Benim ifadem öyledir. 

Şimdi, tüzük tasarısının bu konudaki yorumunu 
okuyorum: (Bu henüz kesinleşmemiştir, kararname 
çıkmadığı için üzerinde çalışıyoruz) 

«Yönetim kurulu üyeliklerine önerileceklerin yük
seköğrenimden sonra asgarî beş yıl süre ile söz ko
nusu alanlarda özel kesim veya kamu kesiminde 
çalışmış olmaları, meslekî ihtisasın varlığı anlamına 
gelir.» 

Zannediyorum, burdaki ihtisasın böylece büyük 
ölçüde çalışmaya dayandırılmış bir ihtisas olduğunu 
da ifade etmiş oluyorum. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 7 nci mad
denin bir numaralı bendinde kimlerin yönetim ku
ruluna üye olacakları gösterilmiş, sayılmış. 2 nu
maralı bendinde de, yönetim kurulları üyelerinin ya
pamayacakları hususlar ve yönetim kurulu üyesi 
olamayacak kişiler sayılmış. Bunların içerisinde kamu 
görevlileri yok; fakat nedense 3 numaralı bendi bil
hassa belirtmek icap ediyor; sanki yukarıda kamu 
görevlilerine bir yasak varmış da, onun istisnası ge

tirilmiş gibi bir hal var. Hiç gereği yok. Zaten yu
karıdaki maddelerde kamu görevlilerinin de pekâlâ 
yönetim kurulu üyesi olacağı belirtilmiş; yasaklama 
yok. Hatta bir tekrarla 3 nolu bendin ikinci satırın
da diyor ki, «Bu şekilde atanan yönetim kurulu üye
leri başka bir teşekkül, bağlı ortaklık ve iştirakte yö
netim veya denetim kurulu üyesi olarak görev ala
mazlar.» Bunu zaten yukarıda 2 numaralı bendin (a) 
ve (b) bentleri söylemiş, açık bir şekilde ifade etmiş. 
Yani bu tekrara neden lüzum görülmüş? 

Demin bir değerli arkadaşımız, öteden beri içimizin 
bir üzüntüsü olan bir konuya temas etti ve buraların 
bir arpalık olduğunu söyledi ki, bu yaygın bir kanaat
tir. Sanki âdeta bu kamu görevlilerinin bilhassa bu
ralara atanmasını temin etmek ister gibi bir madde, 
özel bir madde, bir bent getirilmiş oluyor buraya. 
Bu bent buradan çıkarılmış olsa yine kamu görevlileri 
görev alabilir. Onların görev almasını önleyen bir 

hüküm yok ki. Yani bu 3 numaralı bendin bilhassa 
ve özellikle sevkindeki sebep nedir? Ben onu anlaya
madım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çakmaklı?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-

MÎL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; dikkatle iz
lemeye çalıştım, bu madde esasen 440'tan aynen gel
miş bir genel yapıyı taşımaktadır; fakat üçüncü fıkra 
bir açıklık getirici fıkradır. Açıklık getirme niyetiyle 
de tekrar gibi anlaşılan bir yanı olabilir; fakat bir 
kast-ı mahsusa sezemedim, öyle bir şey de düşün
medik. Eğer gerçekten gözden kaçmış bir yanı varsa 
değerlendirmeye hazırım; ama tekrar denilebilir açık
lık getirmesi nedeniyle, ki o niteliği de birazcık yok; 
fakat herhangi bir kast-ı mahsusa biz görmüyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyle ilgili önergeler var, oku

tuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki «ih
tisas» kelimesinden sonra «ve tecrübe» ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi SABUNCU Halil Erdoğan GÜREL 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 7 nci maddesinan 

ikinci fıkrasının (b) bendinin metinden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Hilmi SABUNCU Halil Erdoğan GÜREL 
BAŞKAN — Birinci önerge üzerinde Sayın Sa

buncu, size söz veremem. İkinci imzası olan Sayın 
Gürel'e söz verebilirim. Siz, madde üzerinde görüş
tünüz. 

Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Konu son derece açık. «İhtisas» kelimesini tek 

başına aldığımız takdirde çok yanlış anlamalara vesile 
olabilir, değerlendirmelere vesile olabilir. Bugün için 
Tüzük her ne kadar ihtisası bizim anladığımız, arzula
dığımız manada getirmiş ise de, ileride tenkitlere vesile 
olabilir. 

Biz, buna açıklık getirmek için «ihtisas»ın yanına 
«tecrübe» yi de ekledik ki, Tüzükte çok daha rahat
lıkla yer alabilsin veya ileride doğabilecek olan çe
şitli sürtüşmelere, dedikodulara vesile olmasın diye. 

— 43 — 
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Kaldı ki, Sayın Komisyon Sözcüsünün okuduğu 
Tüzük taslağı bugün bizi bağlamaz. Bunun bugünkü 
anladığımız manada yazılmış olmasının yanında tersi 
ide anlaşılabilir, yazılmayabilir de... Yarın gerçekleşme 
noktasına geldiğinde bir de bakarsınız ki, bu manada 
değil de, bir başka manada anlaşma yapılabilirdi, 
yazılabilirdi. Binaenaleyh, buna açıklık getirmek ba
kımından «tecrübe» kelimesinin ilavesini uygun gör
dük. 

Arz ederiz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
önergenin lehinde, aleyhinde konuşmak isteyen 

sayın üye?.. Sayın Tan, aleyhinde, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; ben Komis

yon üyesiyim, yalnız şahsım adına konuşuyorum. 
Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
İhtisas konusunun yarattığı tartışmayı dikkate alır

sak, bu önerge ile getirilen «tecrübe» deyiminin çok 
daha fazla tartışma yaratacağını şimdiden söylemek 

mümkündür. Çünkü bir kişinin bir konuda tecrübe 
sahibi olduğunu kabul etmenin objektif kriterleri 
yoktur. Bir kişi bir konuda bir yıl çalıştığı zaman mı 
tecrübe kazanmıştır diyeceğiz, on yıl çalıştığı zaman 
mı 'tecrübe kazanmıştır diyeceğiz? 

Şunu söylemiş olsalardı belki kabul edilebilirdi; 
«Maliye ve iktisat konularında veya alanında sekiz 
yıl, on yıl çalışmış olmak» şeklinde bir ölçü getirmiş 
olsalardı, bunun kabulü daha kolay olabilirdi. 

İhtisas, aslında, deminki tartışmalarda söylendiği 
gibi, belirli bir konuda eğitim veren yüksekokulu ve
ya üniversiteyi bitirmek, oradan mezun olmak şeklin
de değil tabiî. Orayı bitirdikten sonra, onunla ilgili 
konularda çalışmış olmayı da içermektedir veya bir 
başka şekilde söylemek gerekirse; yüksek lisans, mas
tır veyahut da doktora yapmış olmak anlamında 
da değildir. Aslında bu eleştiriyi yapan arkadaşları
mızın düşündüklerinin tamamen tersi sonucu verir. 
Çünkü doktora teorik bir çalışmadır. Yani uzman
laşmadan, ihtisaslaşmadan orada kastedilen o olma
mak gerekir. Binaenaleyh, ihtisası 'belirli, genel eği
tim veren böyle bir fakülteden mezun olduktan son
ra, diyelim ki, bankacılık alanında, diyelim ki, bir 
başka üretim sektöründe çalışmış olmak şeklinde 
anlamak gerekir. 

Dolayısıyla özetliyorum; «Tecrübe» sözcüğü bu
rada demin «ihtisas» sözcüğünün yaratmış olduğu 
tartışmalardan çok daha fazla tartışma yaratır, çok 
daha bulanık, soyut bir deyimdir. Bu bakımdan ka
bul edilmemesi gerekir. 

Arz ©derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
önerge üzerinde Sayın Komisyonun görüşü?,. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; biraz 
önce de bir yanıyla tartıştığımız bu konuya üç - beş 
cümle ile biraz daha açıklık getirmek mecburiyeti 
doğdu. 

Burada sözü edilen «ihtisas»ın, madde iyice ince
lenirse iki kanadı var. 'Bir, daha önceki maddelerde 
düzenlenen yükseköğrenim şartı. Yani şekilli yanı 
bu; fakat Tüzükten demin okuduğum gibi, ihtisas sa
hibi olmanın ikinci şartı da, beş yıl süre ile söz konu
su alanda çalışmak. Demek ki, zımnen «ihtisas» ke
limesi kendi içinde; herhangi bir insanın ihtisası de
ğil, beş yıl herhangi bir yerde çalışan yükseköğrenim 
yapmamış bir insandan söz etmiyorum; o var bir 
kere: Dalında yükseköğrenim yapmış olmak artı bu 
öğrenimden sonra da beş yıl bu alanda çalışmış ol
mak şartı var. 

Dolayısıyla bu ihtisas buradaki anlamıyla bir ta
rafıyla bir kademeli ve şekillenmiş tahsili, diğer yanıy
la tecrübe, deney kazandıran t>ir beş yıllık çalışmayı 
kapsıyor. 

Kanatımızca, Sayın Tan'ın da açıkladığı gibi, 
bir «Tecrübe» kelimesinin ilavesine esasen ihtiyaç 
yoktur. Bu konuda ihtisas sahibini biz her iki şartı 
da sağlamış insan olarak anlıyoruz ve Tüzük tasla
ğında da demin okuduğum gibi bu gayet sarih biçim
de vardır. 

Tecrübenin bir tekrar olacağını bu konuda zan
nediyorum. Ancak çok büyük mahzur tevlit edece
ğini de; dilci arkadaşlarım, bu konulardaki uzman 
arkadaşlarım benden çok daha iyi belirtebilirler, 
mahzur da görmüyoruz. Bu haliyle konuyu takdire 
de bırakabiliriz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zatıâlinizin görüşü?.. Komisyona 

katılıyorsunuz. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler.. Etmeyenler., önergenin dikka
te alınması kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge (b) bendinin metinden çıkarılmasıy
la ilgili. Bu da yine Sayın Sabuncu ve Sayın Gürel 
tarafından verilmiş. 

Sayın Gürel size söz verebilirim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, «ben 
de bu önergenin aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayhay, soracağım. 
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HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım; 

Çıkarılmasını arzu ettiğimiz 7 nci maddenin ikin
ci fıkrasının (b) bendi; «Birden fazla bağlı ortaklık 
veya iştirakte yönetim veya denetim kurulu üyesi ola
rak görev alamazlar.» diyor. 

7 nci maddeye kadar çok hızlı geldiğimiz ve İk
tisadî Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadî Kuruluş
ları üzerinde genelinde yeteri kadar müzakere ede
mediğimiz için, işin içerisine henüz şu safhada gire
bilmiş değiliz. Ancak, Türkiye'nin ekonomisini yön
lendiren şu Tasarı, hepimizi ilgilendiren bu Tasarı, 
biraz evvel konuşan arkadaşlarımızın da belirttiği 
gibi, son derece önemli bir Tasarıdır ve aşağı yuka
rı bu Tasarı Türkiye ekonomisiyle beraber hepimizi 
tek tek bugün de, gelecekte de ilgilendirmektedir. 

Burada bu kadar mühim olan kuruluşların içinde 
vazife alabilecek süper insanlar göremiyoruz. Bura
da görev alabilecek kimseler bu teşkilatın içine, ça
lışmasına nüfuz edebilecek insanlar olacaktır, etme 
mecburiyetinde olan insanlar olacaktır. Onun yanın
da Türkiye ekonomisini ve piyasa şartlarını çok iyi 
bilen, günü gününe takip edebilen insanlar olacaktır. 
Eğer biz, süper insan yaratamayacağımıza göre, bir
den fazla teşekkülde, değişik teşekküllerde, aynı ko
nuda olmayan değişik teşekküllerde bir insana iki 
vazife verirsek bu, orada çalışan, yönetim kurulunda 
başka görevi olmayan, sadece bir teşekkülde görev 
alanların üzerinde kalacaktır. Genel Müdürün üze
rinde kalacaktır bütün yok ve meselenin içerisine gi
remeyeceklerdir. Böyle olunca da bunun sonucunun 
arzulanan şekilde olmayacağı gerçektir. 

Eğer bu madde çıkarsa, birden fazla görev ken
dilerine verilemeyeceği için, münhasıran bütün vazi
fesini ona tashih etmiş olacaktır. Bütün mesele bu
dur ve Türkiye'de bu kadar insan kıtlığı da yoktur. 
Her göreve bir insan verilmek suretiyle daha verimli 
çalışmak mümkün olabilecektir. 

Arz ederim 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; 
Alt bent gayet güzel bir tahdit getirmiştir. Yani 

bir yönetim kurulu üyesi bağlı kuruluşlarda başka 
bir yönetim kurulu üyeliği görevi alamayacaktır. Ka
nımca bu son derece yerindedir. Yani bir teşekkü
lün diğer teşekküle hâkimiyetini, mutlak hâkimiyeti
ni sağlamayı önleyici bir güçtür. 

f Bir misalle arz edeyim: Biraz evvel arz ettiğim 
şekilde, Maliye Bakanlığının bir temsilcisi geldi, bir 
İktisadî Devlet Teşebbüsünde yönetim kurulu üyeli
ğine getirildi. Genellikle maliyeciler hep malî gözlük
le bakarlar hadiselere. Bir defa ana teşekkülde hadi
selere malî gözlükle bakacak, Hazine menfaatti dü
şünecek ve orada itici değil, devamlı olarak tutucu 
bir güç olarak yer alacaktır. Yer aldı. Bu defa onun
la kalmayacak, önerge kabul edilirse, o takdirde o-
nun bağlı diğer kuruluşlarında da, teşekküllerinde de 

} yönetim kurulu üyeliği alabilecek ve orada da aynı 
I tutucu niteliğini muhafaza edecektir. Hem teşekkülü 

işlemez hale getirecektir, hem de bağlı kuruluşta ay
nı şekilde faaliyetini devam ettirecektir. 

I Bu son derece sakıncalı bir şeydir. Her kurulu
şun ayrı bir insiyatifi olması lazımdır, her kuruluş 
kendisini çekip çevirmesini kendisi hesap edip bilme-

I si lazımdır. Bu başarılamadığı takdirde kurul hare
ketsiz kalır; yani atalet içerisine itilmiş olur ve ham
leci olamaz. Hamleci olamadığı için de ekonomik 
faaliyetini piyasa şartlarına uygun olarak gereği gi-

I bi sürdüremez. Bu, yönetim kurulunun tutumundan 
kaynaklanır, oradan gelir. Çünkü bir İktisadî Devlet 
Teşekkülünü işler halde tutacak olan beyin yönetim 

I kuruludur. İcracı yine yönetim kuruludur. Yönetim 
kurulu tutucu olursa, tutucu elemanlardan, bürokrat-

I lardan teşekkül ederse, o takdirde orası her şeye ma
lî gözlükle bakar; Maliye Hazine menfaati kollar, onu 

I düşünür ve neticesinde de donmuş olarak, kalıplaş-
I mış olarak kalır. Hiçbir hamleye giremez ve piyasa 
I şartlarına da intibak etmesine imkân yoktur. 

I Bu nedenle önergenin karşısındayım. Kabul edil
memesini Yüce Heyetin takdirlerine arz ader, sayg-

I gılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
HİLMİ SABUNCU — Usul Hakkında Sayın 

I Başkan. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkında. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın/IBaşkan, sayın üye
ler; 

I Zannediyorum önergemiz yanlış anlaşıldı. Sayın 
I Uyguner'le aynı görüşteyiz. Daha önceki konuşmam 
I da da açıklamıştım; «Birden fazla bağlı ortaklık ve-
I ya iştirakte yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak 

görev alamazlar» ibaresini çıkarmakla biz, önerge-
I mizde tek yönetim kurulunda kalmalarım öngörü

yoruz. 
I Bu bakımdan, tutanaklara geçmesi bakımından, 
I önerge kabul edilirse, ayrıca sayın üyelerimizin oy-
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Tarına tesir edebilmesi bakımından, oylarını bilinçli 
olarak kullanabilmeleri bakımından biz birden fazla; 
yani 2, 3, 4, 5 'bağlı ortaklık ve iştirakte yönetim 
kurulu veya denetim kurulu üyesi olsunlar istemiyo
ruz. Biz sadece ve sadece tek teşekkülde görev al
sınlar, başka görevleri olmasın işitiyoruz. Sayın Uy
guner'in söledikleriyle aynı efendim. Yanlış anlaşıl
maya meydan vermiştir. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hüükümet tensip bu
yuracak olursa, «'Birden fazla» deyimi kalkabilir, 
«Bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim ve denetim ku
rulu üyesi olarak görev alamazlar» olabilir. Ayrıca 
üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde de «Teşekkül, bağ
lı ortaklık ve iştirakte yönetim ve denetim kurulu 
üyesi olarak görev alamazlar.» şeklinde bir ifade var
dır. Bizim önergemizde amaçladığımız, sadece teşek
külde görev alması, bunun dışında herhangi bir gö
rev kendi teşekkülüne bağlı ortaklıkta ve iştirakte 
de olsa görev alamaması şeklindedir. Yanlış anlaşıl
mıştır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
FUAT AZGUR — Önergenin lehinde söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Yalnız biraz kısa rica edeyim Sayın Azgur; çün

kü bugün Genel Kurul dört tasarı üzerinde çalışmış
tır. Bugünkü çalışma süremiz de iki üç dakika sonra 
bitiriyor; o bakımdan rica edeyim. 

FUAT AZGUR — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. 

Efendim, arkadaşlarımızın verdiği önergeden, 
gerçekten Sayın Uyguner'in lifade etmiş olduğu gibi, 
değişik bir anlam çıkabilirdi; yani sanki birden faz
layı düzenleyen (b) bendi çıkarsa, «iki, üç, dört bağ
lı kuruluşta da yönetim kurulu üyesi olsun» gibi bir 
anlam ilk anda çıkabiliyordu. 

O itibarla bendeniz derim ki, (b) bendinde sade
ce «birden fazla» kelimelerinin çıkması kâfidir. Yani 
bu iki kelime çıkarsa mesele anlaşılmış oluyor. Çünkü 
üç numaralı bentte de buna benzer bir ibare vardır. O 
zaman üç numaralı bentle iki numaralı bendin (b) 
bendi bir paralel hale gelmiş olur, daha uygun olur 
ve bir kişi sadece bir tek teşekkülün yönetim kuru
lunda görev alır, ona bağdı olan başka kuruluşlarda 
görev alma imkânını kaybeder. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Komisyon, şöyle rica edeyiiml: Bu önerge
yi, tensip ederseniz, bir-iki önerge daha var, mad
deyle beraber ben Komisyona vereyim. Çünkü bu 
önergeyi değerlendirdikten sonra zaten diğer öner
geleri okutmak, üyelere, söz vermek için ihtiyacımız 
olan gerekli zamanımız yok. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, eğer izin verir
seniz, takdir zatıâlilerinizin; bu önerge tartışılmış
ken, sayın üyeler açıklamasını yapmışken cevabını 
vereyim ve bu önergeyi bağlayayım diye düşünüyo
rum?... 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
BÜTÇE - PLAN (KOMİSYONU SÖZCÜK7 

CEMÎL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, saygıde
ğer arkadaşlarım; 

Sayın Uyguner'in bir değerlendirmesinden başla
mak istiyorum, iyi ki Maliyeci değilim; yani Maliye 
İBakanlığında çalışmıyorum. «Maliyeciler her şeye 
malî gözlükle bakar» buyurdular. Böyle bir genelle
me son derece sakıncalı. Mesela Sayın Sa
buncu Malî işler Komisyonu Başkanıdır ve bu çok 
değerli Arkadaşım hiç bir şeye malî gözlükle bak
maz; yani böyle bir genelleme son derece sakınca
lı. O açıdan bu konuya da malî gözlükle bakılma-
mıştır. 

Yani burada getirilen konu, Maliye Bakanlığın
dan gidecek bir yönetim kurulu üyesine bir başka 
bağlı ortaklıkta bir başka üyelik daha teşekkül et
tirmek, ona bir para verme yolunu açmak değildir. 
Bu kadar basit değil mesele. Yani bir yerde 15-20 bin 
lira daha almasını sağlamak biçiminde bunu müta
laa edemeyiz. Tabiî ki, böyle bir endişe vardır kötü 
uygulanırsa, yanlış uygulanırsa. «Alır» diye bir şey 
yok.. Tam tersine «Alamaz» mantığı var. Yani bir 
ihtisas elemanını istisnaen, gerektiği zaman ilgili 
teşekkülün bağlı olduğu bir ortaklığa göndermekte 
ne sakınca vardır?.. Göndermesinler, göndermeyebi-
lirler; ama gerektiğinde bir kişiyi ilgili teşekkül bağ
lı ortaklığına niçin gönderemesin?.. Gerekiyor; yok. 
Yani bu genelleştirilecek bir hadise değil. 

Kaldı ki, genelleştirilmesini önlemek açısından 
da «Bir» denilmiş, «iki, üç, dört» denilmemiş, ille 
de her teşekkül yönetim kurulu üyesi bir de bağlı 
ortaklıkta yönetim kurulu üyesi olacak diye bir şey 
yok. Niye güvenmiyoruz bunları atayacak bakanları
mıza? Yarının hükümetlerine niye güvenmiyoruz?.. 
Olur mu öyle şey?.. Yani illede her konuyu her ba-
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cağından, her köşesinden bir yere bağlayarak vara
cağımız nokta yok ki.... 

Bu açıdan ihtisasın taşınması anlamında, teşekkül 
yönetim kurulundaki bir ihtisasın bir bağlı ortaklığa 
indirilmesine ihtiyaç duyulduğu an gönderilecek. İl
le de bir hakkı müktesep yok burada. «Ben teşekkül 
yönetim kurulu üyesiyim, ille de bağlı ortaklığa da 
yönetim kurulu üyesi olacağım» diye bir kural yok. 

O bakımdan konunun böyle mütalaa edilmesini, 
geçmişte ya da kafalarda gerçekten haklı haksız bi
rikmiş birtakım endişelerle bu mantığı, yıllardır de
nenmiş bin mantığı bozmakta (Komisyonumuz pek 
büyük fayda görmemektedir. Bu nedenle önergeye 
katılmıyoruz. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın 'Bakan, zatıâliniz?.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI CAFER TAY

YAR SADIKLAR — Biz de katılmıyoruz Sayın 
[Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

bir açıklama yapmama müsaade eder misiniz? 

ıBAŞKA'N — Efendim, müsaade buyurun, artık 
başka bir açıklamaya imkân vermiyorum. Hatta öner
geyi gerekirse dikkate sunmayacağım; çünkü vakit 
geldi. Aynı konu üzerinde on defa açıklama yapıl
maz. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Çak
maklının sözü üzerine konuşacağım efendim; açık
lamam o noktadın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; hayır. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum1: Kabul edenler... Etmeyenler.. Önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 3 Ekim Pazartesi günü saat 14.00' 
de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

» « - « 
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1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
SMUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Ba
sın Kanununun Baza Maddelerimin Değiştirilmesine, 
Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/725) (S. Sayısı : 561) (Dağıt
ma tarihi : 13.9.1983) 

(2) 8546 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Kaldırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/715) (S. Sayısı : 558) (Da
ğıtma tarM : 13.9.1983) 

'(3) Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarı
sı ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonları Raporları (1/745) (S. Sayısı : 556) (Da
ğıtma tarihi : 6.9.1983) 

(4) iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti
sadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 
60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçidi 
6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/703, 1/752) 
(S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(5) 9.10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve 
inhisarlar Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İş
ler Komisyonu Raporu. (1/737) (S. Sayısı : 562) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

(6) îpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(7) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(8) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

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

(10) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

X (11) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın tdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

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

(13) 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, tçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 



X (14) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine ilişkin 
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 (15) 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, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(16) 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 jgıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi: 21.7.1983) 

(17) 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) 

X (18) 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) 

(19) 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, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayıaı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(20) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(21) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 
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i (22) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511> 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (23) 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, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(24) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve iş Birliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513), (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(25) 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) 

(26) 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) 

(27) 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) 

• (28) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(29) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(30) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X (31) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 



(32) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (33) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik ilişki
ler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(34) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Haikkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(35) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayrn : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(36) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
koru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

(37) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (S, Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) , 

ı(38) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
işler; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(39) 26 Ekim 1983 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
(1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(40) Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
BAKOĞLU ye 10 arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî işler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 13.9,1983) 
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(41) 27.4.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (1/734) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
13.9.1983) 

(42) Osmanlı Arşivinin Günümüze Kazandırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/746) (S. Sayısı : 
565) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(43) 25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/754) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(44) 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, 
imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/768) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1983) 

(45) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mail 
işler, Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/742) 
(S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

(46) Millî Mukavemet Birlikleri Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/812) (S, Sayısı : 570) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

(47) 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/813) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

X (48) 16.7.1956 Tarihli ve 6812 Sayılı Kanunla 
Katılmamız Kabul Edilen Devletlerarası Istişarî De
nizcilik Teşkilatının Kurulmasına Mütedair Sözleş
mede Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/807) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

X (49) Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar
arası Sözleşmesi (1979)'ne ve Eki Kararlara Katılmamı-



zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/808) (S. Sayısı : 573) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1983) 

X (50) 28.1.1964 Tarihli Ek Protokol ile Değişik 
29.7.1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü 

Şahıslara Karşı Yasal Sorumluluk Hakkındaki Söz
leşmenin Değiştirilmesine ilişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (1/806) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 
27.9.1983) 

(X) Açık Oylama 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 558 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve İki Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî 

Eğitim Komisyonları Raporları. (1 /775) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 5 Ağustos 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18J101 -1255/04189 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.8.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «5846 sayılı Fikir ve 'Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Tasarının Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bir ülkede kültür hayatının sağlıklı olarak toplum yararına gelişmesi, öncelikle fikir ve sanat adamının 
saygı görmesine, kültürü yaratan emeğin ve kültür ürüdleririin hukuken de sağlıklı ve dengeli biçimde düzen
lenmesine ve korunmasına bağlıdır. 

Bir milletin fikir ve kültür hayatı ile ilgili olup o milletin serveti sayılan fikir ve sanat ürünlerini mey
dana getiren eser sahipleriyle ondan yararlanacak kimseler arasındaki hukukî münasebeti düzenleyen ve ha
len yürürlükte bulunan 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ön tasarısı Prof. 
E. HIRSOH tarafından aşağıda belirtilen beş esas göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 

1. Eser sahibine tanınan hakların korunması, 
2. Eser sahiplerinin, kanundan yararlanmasının mümkün olduğu kadar sağlanması ve fertlerin fikir ve 

sanat eserlerinden en geriiş ölçüde yararlandırılması, 
3. Etkin ve uygulama kabiliyeti olan müeyyideler ve hadisenin bünyesine uygun bir usul konulması, 
4. Hazırlanan kanunun millötllerarası anlaşma (Bern Antlaşması) hükümleri ile ahenkli olması, 
5. fnsan hakları Evrensel Beyannamesinin 27 nci maddesini kapsaması. 
Böylece hazırlanan 5846 sayıılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bu prensipleri büyük ölçüde gerçekleştir

miştir. 

Ancak gerek millî, gerek milletlerarası bir düzenlemeye kavuşmuş olan kültür faaliyetlerinin sayısı ve so
runları her an artmaktadır. 

Her ülkede kanun koyucunun, kültür faaliyetlerini giderek ihtiyacın zorlaması ile yeniden düzenlediği 
görülmektedir. Dengeli bir Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, düzenleyici eğitici ve kültür hayatını teşvik et
me görevi olmalıdır. 
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Memleketimizde kültür faaliyetleri ve ürünleri, her geçen gün gelişmektedir. Bunun sonucu olarak eser 
sahiplerinin yürürlükteki 5846 sayılı Kanuna rağmen çözüm bekleyen birçok sorunları vardır ve bu sorun
lar önemli boyutlara ulaşmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri gibi bütün bir toplum hayatını yakından ilgilendiren 
bir kanunun hakikî değeri, eser sahibine tanınan haklarla birlikte, fertlerin ondan yararlanmaları için geti
rilen kısıtlamalarla anlaşılır. 

'Bu anlayış ile, Kanunda düzenlenen husus sadece eser sahibine ıtanınan haklar olmayıp, fikir ve sanat 
eserlerinin toplumun hatta insanlığın kültür hayatının bir parçası olarak kabulü ile bundan doğacak hukukî 
münasebetlerin tanzimidir. 

'Bu amaç ile b'ir taraftan Medenî Kanunumuzdaki sisteme uyulmuş, diğer taraftan da tanzimi istenen 
müesseseye ait hükümler getirilmiştir. 

Bu bakımdan, kanundaki asıl himaye konusu eser değil, eser üzerindeki malî ve manevî yararlar olmuş
tur. Hailen yürürlükte olan 5846 sayılı Kanun bu yararları büyük ölçüde gerçekleştirmiş olmakla beraber, 
etkin bir uygulamasının sağlandığı ve eser sahiplerinin haklarının da layıkı ile korunduğu söylenemez. 

Bu maksatla, hazırlanan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Taslağı'ndaki değişiklik iki noktada toplanmakta
dır : 

1. Türk eser sahiplerinin Yurt içinde doğan haklarının takip, tahsil ve dağıtımını gerçekleştirmekle bir
likte bu hakların yurt dışında da milletlerarası korunmasını sağlamak üzere, meslek birlikleri oluşturmak, 

2, Yazılı izin müessesesini getirerek Kanunun işlerlik kazanmasını temin etmek. 
Yapılan inceleme sonunda, uygulama da göz önünde bulundurularak, konuya köklü bir çözüm getirebil

mek için herşeyden önce yürürlükteki 5846 sayılı Kanunun bazı maddelerinin günümüz ihtiyaçlarına göre ve 
milletlerarası anlaşmalarla uyum sağlayacak biçimde değiştirilmesi zarurî halle gelmiştir. 

IBu değişikliklerle Bern Antlaşmasını imzalayan tüm ülkelerde olduğu gibi, eser sahiplerinin malî menfa
atlerini müşterek bir tarzda kollamak ve korumak amacıyla Meslek Birlikleri kurulmasına işlerlik kazandı
rılacaktır. Eser sahiplerinin her türlü malî hakları yurt içinde ve yurt dışında bu kuruluşlar aracılığıyla sağla
nacaktır. Ülkemizde kaset ve video üretiminde kopyacılık (korsanlık) hâkimdir. Yapım masrafları sadece 
boş kaset ve kopya (çoğaJltma) ücretinden ibarettir. Kanunda öngörülen değişiklikler yapılıp, meslek bir
likleri oluşturulduğunda vergi kaybı da önlenmiş olacaktır, 

Bu değişikliklerle kurulacak olan Meslek Birlikleri kamu yararına çalışan özel hukuk tüzelkişiliğini haiz 
bir kuruluş olacaktır. 

Mevcut Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesi ile Hükümete tanınan yetki bugüne kadar 
kullanılmadığından, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 6 ay içerisinde Meslek Birlikleri kurula
mamıştır. Bu sebeple de 42, 43, 44 üncü maddelerle ilgili hususlar yerine getirilememiştir. Değişiklik tek
lif ettiğimiz maddelerle Kanun işlerlik kazanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak tip statüye göre kuru
lacak meslek birlikleri faaliyete geçerek eser sahiplerinin maddî hakları korunmuş olacaktır. 

MADDELER GEREKÇESİ: 

Madde 1. — Eser sahiplerinin eserlerinden doğacaJk malî haklarını yurt içinde ve yurt dışında takip et
melerini kolaylaştırmak amacıyla meslek birliklerinin kurulması öngörülmüş ve bu suretle de eser sahibinin 
ma'lî haklarının üye olduğu meslek birliği aracılığıyla korunması esası benimsenmiştir. Eser sahibi bu kuru
luş aracılığı ile emeğinin karşılığını takip ettirebilecek ve malî haklarının karşılığını tahsil edebilecek ve bu 
suretle vergi kaybı da önlenecektir. 

Düzenlenmesi öngörülen yetki belgesinin esas ve usullerine ilişkin ayrıntıların yönetmelikle belirtilmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 2. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa işlerlik kazandırmak ve ülke kültürü bakımından gerekli 
görüldüğünde, eser sahibine tanınan haklan kullanabilme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi 
düşünüldüğünden, 5846 sayılı Kanundaki Millî Eğitim Bakanlığı yerine Kültür ve Turizm Bakanlığının yer 
alması daha uygun olacaktır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 558) 
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Madde 3. — Fıkranın son cümlesine video bant ve kasetler eklenerek, sinema eserleri gibi çoğaltılmaları 
men edilmiştir. 5846 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihlerdeki teknik gelişme ve ülkemizin o zamanki 
imkânları göz önüne alındığında bu günkü ihtiyaçları karşılayamaması doğaldır. Günümüz teknik gelişmesi 
çerçevesinde çoğalan video bant ve kasetlerle rahatça korsan kasetçilik yapılmakta ve eser sahipleri hiçbir 
hak iddia edememektedirler. 

Bilhassa yurt dışında bu tür korsan kasetçiliğin yapılması ve bu yoldan ülkemizin döviz kaybına uğrama
sı nedeniyle çoğaltma ve yayımların önlenmesi gerekmektedir., 

Bu değişiklikle, açıklanan bu hususların Önlenmesi amaçlanmıştır, 
Madde 4. — 5846 sayılı Kanunun 41 inci maddesi mevcut şekli ile günümüzde büyük ölçüde artmış 

olan video kayıtlarını kapsamamaktadır. Bu bakımdan mekanik prodüksiyonlar da maddeye dahi}, edilmiştir. 
Ayrıca maddede, tazminat miktarının tespiti, takibi ile bunların paylaştırılması ve benzeri hususları düzenle
mek amacıyla, 44 üncü maddedeki yönetmelikle de ilişkili olarak bir Yönetmeliğin hazırlanmasına yer veril
miştir, 

Maidde 5. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun işlerlik kazanması ancak meslek birliklerinin 
kurulması ile sağlanabilecektir. 

Bu Kanunun amacının tahakkuk ettirilebilmesi için, eser sahiplerinin haklarını korumak hususunda uya
nık almaları ve kanunun tatbikatında faal rol almaları gerekmektedir. Bu ihtiyaç birçok ülkede eser sa
hiplerinden meydana gelen ihtiyarî ve mecburî, meslek binlikleri veya derneklerin kurulması sonucunu do-
ğurmuşturj 

Meslek birliklerinin görevi herşeyden önce eser sahiplerine kanunun tanıdığı yetkileri kullanmak ve ge
rektiğinde savunmaktır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1952 tarihinden itibaren 30 yıldan beri meslekî birlikler kurulamamış
tır. Kanun ile körunmalk istenen eser sahiplerinin menfaatlerinin fiilen temini için meslek birliklerinin kurul
ması ve ülke şartlarına uygun tarifelerin hazırlanması ile bu sahadaki teknik ve hukukî güçlüklerin gideril
mesi bakımından Hükümete verilmiş bulunan meslek birliklerini kurma yetkisinin konu ile ilgili olan Kül
tür ve Turizm Bakanlığına verilmesi gerekli görülmüştür, 

Halkımıza en geniş şekilde fikir ve sanat eserlerinden yararlanma imkânını sağlamakta Devletin ve onun 
şahsında Kültür ve Turizm Bakanlığının nazım bir rol oynaması pek tabiidir. Fikir ve Sanat eserleri çeşitle
rinden her biri için bir meslek birliği kurulur. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu birliklerin, kurulmasını sağla
mak için tip statüler hazırlar. Böylece meslek birliklerinin biran önce gerçekleşmesi temin edilecektir. Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununun bugün ülkemizde telif haklarına beklenen katkıda1 bulunamaması tamamen 
meslek birliklerinin kurulamamasından kaynaklanmaktadır* 

Bu birlikler kamu yararına çalışan özel hukuk tüzel kişileri olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, bu birliklerin 
ve federasyonun organları, genel kurul için gerekli yeter ısayı ve benzerlerine ilişkin esas ve usullerin ayrın
tılarının bir tüzükle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 6. — 5.12.1951 gün ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 25 inci maddesinde, «Radyo 
ile Yayım Hakkı» başlığı altında, bir eserden, onun asıl veya işlenmelerini radyo veya buna benzeyen ve 
işaret, ses yahut resim nakline yarayan diğer teknik tesislerle yaymak; böylece yayılan eserleri diğer bir 
«radyo teşekkülünden naklen alarak ister telli, ister telsiz olsun tekrar yaymak veya oparlör yahut buna ben
zeyen ve işaret, ses yahut resim • nakline yarayan diğer teknik tesislerle umumî mahallerde temsil etmek su
retiyle faydalanma hakkının münhasıran eser sahibine ait olduğu öngörülmüştür. 

'Bu sebeple, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunca radyo ve televizyon programı uygulamasına girişil
meden önce program malzemesi olarak faydalanmayı düşündüğü eserin kanunî koruma süresi içerisinde bu
lunması halinde, hak sahibinden izin alınması ve izin karşılığında hak sahibine bir ücret ödenmesi gerek
mektedir. Eserin radyo veya televizyona uygulanabilmesi de sahibinden önceden izin almayı zarurî kılmakta
dır* 

Kanunun 3 üncü bölümünün ilk kesiminde eser sahiplerinin hakları sayılmış, malî halkları sınırlandırılmış 
ve ikinci kesiminde sınırlamalar öngörülmüştür. Dört kategoride öngörülen bu sınırlamalardan «HÜKÜ
METE TANINAN YETKİLER» içinde «Radyo ile yayım hakkı»na sınırlama getirilmiştir. 
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Mevcut Kanun metni eserden toplumun daha büyük ölçüde yararlanmasını temin etmek için kanunî li
sans olarak adlandırılabilecek bu tedbiri öngörmüştür. Doktrinde «nakıs kanunî ruhsat» olarak da nitelendi
rilen bu lisans sistemi doğrudan doğruya kanunun verdiği bir yetki mâhiyetinde bulunmamakta, Bakanlar 
Kurulunca çılkarılması öngörülen bir Kararnameden neş'et etmektedir. 

Okuma yazma bilmeyen geniş kitlelere görsel - işitsel eğitim olanaklarını en iyi şekilde sağlayan kitle ile
tişim aracı olarak radyo ve televizyona mümkün olan ölçüde geniş bir hareket serbestliği tanınması zarurî 
bulunmaktadır. Bu itibarla, kamu yararı ile eser sahibinin yararı arasında bir denge kurulması gerekmekte
dir. 

Eser sahiplerinden ön izin almanın çeşitli güçlüklerini göz önüne alan kanun koyucu 43 üncü maddeyi, 
radyo ve televizyon hizmetinin özelliklerine göre düzenlemiştir. 

Ancak, radyo ve televizyon yayımlarında son yıllarda önemli telkriik gelişmeler kaydedilmiştir. Bu tek
nolojik gelişmeler millî yayın sistemleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Devam etmekte olan yenilikler 
radyo ve televizyon programlarının çoğalmasına yolaçmak'ta ve böylece kültürel ve fikrî gelişmeye katkıda 
bulunmaktadır. 

Teknolojinin kaçınılmaz ve hızlı gelişmesi gerçeği karşısında, millî kültürümüzün kendi bütünlüğü içeri
sinde diğer milletler kültürleri ille karşılıklı zorunlu etkileşmesine büyük önem verilmesi gerekmektedir. 

Bu gelişmelerden her anlamda Ülkemizin uzak kalamayacağı düşünüldüğünde, gelişmelerin yansıyabile
cek etkilerinin önlenmesi imkânlarının araştırılması zorunlu görülmektedir. 

Kısaca ifade edilen bu durum sebebi ile, eser sahibinin radiyo ile yayım hakkına halen mevcut madde ile 
getirilen sınırfamanm yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür. Bu düzenleme yapılırken, mevcut 43 üncü 
maddeye göre çıkarılmış bulunan 15 Mart 1980 tarih ve 8/423 siayJlı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Ku
ruma verilmiş bulunan yetkiler dikkate alınmıştır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna verilen yetkilerin sınırları düzenlenmiştir. Eser sahiplerine üc
ret ödenmeksizin eserlerin ne gibi şartlar altında kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu düzenleme sırasında 
Kanunun 30 - 41 maddelerinde öngörülen sınırlamalardan Kurumun faydalanabilme im'kânı korunmuştur. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna verilen yetki karşılığında eser sahiplerine ödenecek ücretlerin 
tespitinde, Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıklarının görüşlerinin alınması hususu, Kurumun malî imkânları
nın ve ödeme gücünün en iyi Kurumca bilinebileceği dikkate alınarak mad'de metninden çıkarılmıştır. 

TRT, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumlarının birlikte düzenleyecekleri radyo ve tele
vizyonla yapılacalk eğitim yayınları dolayısıyla ön izin almamaları ve ücret ödememeleri esası kabul edilmiş
tir, 

Madde 7. — Bu madde ile izin almadan yapılan veya satışa çıkartılan ses ve görüntü teiforarına yara
yan aletleri imâl eden ve basan kuruluşlar ile basımevleri ve benzerlerinin teşhisinin kolaylaştırılması ve 
kaçakçılığın önlenmesi amaçlanmıştır. Yabancı ülkelerde de uzun yıllardan beri uygulanan bu usul hukuku
muza da getirilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının bu maddesi ile; faydalanma selâlhiyettinin kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi 
öngörülmüşitür. 

Ülke kültürünün gelişmesinde en büyük rolü olan bu eserlerden kamu kurum ve kuruluşlarının faydalan
ma halkkına sahip olmasının daha yararlı olacağı düşünülmüştür. Ancak bilimsel ve sair amaçlarla yarar
lanmak isteyen kişi ve kuruluşlara izin almak şartıyla eser üzerinde çalışma yapabilme imkânı sağlanmıştır. 
Ayrıntılarının düzenlenmesi tüzük hükümlerine bırakılmıştır, 

Madde 9. — 5846 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin birinci, ikinci fıkralarına geçen «Eser sahibinin rı
zası» deyimi yerine «yazılı izin» ifadesi konmuştur. Bununla diğer değişiklik yapılan maddeler arasımda 
uyum sağlanmıştır. 

Dördüncü fıkrada ceza hükümleri değiştirilmiştir. 
Madde 10. — Bu maddeler ile 2248 sayılı Kanun ile artırılan para cezalarının bu maddeler için uy

gulanması öngörülmüşitür. 
Hapis cezası bir aydan üç aya kadar, para cezası ise V5 000,— İkadan 150 000,— liraya kadar artırıl-

mışitır, 
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Cezalar, mevcut kanunlarla uyum sağlanması amacıyla artırılmıştır. 
Madde 11. — Bu maddede hapis ve para cezaları artolmıştır, 
Madde Yİ. — Maddedeki değişiklikle kanunun öbür maddeleriyle uyum sağlaması bakımından Millî 

Eğitim Bakanlığı yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı eklenmiştir. 
36 ncı madde gereğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller konusunda açıklık getirmek ama

cıyla ilgili kurumlar artırılacak Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı eklenmiştir. 
Madde 13. — Maddedeki değişiklikle, değişiklik gören diğer maddelerde yer alan «ses ve resim tekra

rı» ve «yazılı izin» ifadelerine yer verilmek suretiyle maddeler arasında bir uyum sağlanması amaçlanmış
tır, 

Madde 14. — Cezalar artırılarak, ilgili kanunlarla ve değişen diğer maddelerle uyum sağlanmıştır. Ay
rıca 44 üncü maddeye aykırı hareketin müeyyidesi getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde kanunun 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılma
sına ilişkin bulunmaktadır. 

Madde 16. — Bu Kanuna 2 geçici madde eklenmesine ilişkindir. Birinci geçici madde ile meslek birlik
lerinin ve federasyonun mecburî organlarının başkan ve üyelerinin tüzükte öngörülecek usule kadar ilk te
şekkül tarzı düzenlenmiştir. 

İkinci geçici madde ile halen yürürlükte bulunan 8/423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve buna 
bağlı çıkarılacak ücret kararnamesi hükümlerinin yürürlükleri düzenlenmiştir. 

Madde 17. - 18. — Yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 15 Ağustos 1983 
Esas No. : 546 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Esas Komisyon olarak Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «5846 Sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve tkıi Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı»ndan 11 adedi ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca komisyon görüşünüzün acele bildirilmesi
ni arz ve rica ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkam 

Adalet Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 29 Ağustos 1983 
Esas No. : 1/775 
Karar No. : 106 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Esas 'komisyon alarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» için Komisyonumuzdan görüş bildirilmesini isteyen 15.8.1983 gün ve 546 sayılı 
yazınız gereğince adı geçen kanun tasarısı Komisyonumuzca incelenip görüşüldü : 

\t Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
2, Tasarının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin Fikir ve Sanat Eserleri Mesılek Bir

likleri ve Federasyonu Anayasanın 135 inci maddesindeki meslek teşekküllerinden olduğundan «Meslek Bir-
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dikleri ve Federasyon, özel hukuk tüzelkişiliğini haiz kamu kurumu niteliğinde meslek teşekkülleridir.» 
şeklinde düzenlenmesi, 

3.. Tasarının 6, 7 ve 8 inci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
4. Tasarının 9 uncu maddesinin dördüncü bendindeki hapis ve para cezalarının birlikte uygulanmasını 

sağlamak ve para cezasının asgarî haddini günümüzün ekonomik şartlarına uygun hale getirmek üzere bu 
bendin «.... kimseler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasına hükmolunur.» şeklinde değiştiri'knesi, 

5. Tasarının 10 uncu maddesinin dördüncü bendinin yukarıdaki gerekçeye dayanılarak ve ona paralel 
olmak üzere «... kimseler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasına hükmolunur.» şeklinde düzenlenmesi, 

6. Tasarının 11 İnci maddesindeki cezanın yukarıdaki gerekçelere dayanılarak «Kimseler hakkında bir 
aydan üç yıla kadar hapis ve 50 000,— liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.» şek
linde düzenlenmesi, 

7. Tasarının 12 nci ve 13 üncü maddelerinin aynen ka'bul edilmesi, 
8. Tasarının 14 üncü maddesindeki hapis ve para cezasının «.... hakkında bir aydan üç aya kadar hapis 

ve 30 000,— liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmıolunur.» şeklinde kaleme alınması, 
9* Tasarının 15, 16, Geçici 1, Geçici 2, 17 ve 18 inci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Saygıyla arz olunur. 

M, Fevzi UYGUN ER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

(Bulunamadı) 

Bekir TÜN AY 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

ı(Söz Hakkım Saklıdır) 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

(Bulunamadı) 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

(Bulunamadı) 

Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

T. C, 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/77S 
Karar No. : 43 

S Eylül 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, ©azı Maddelerinin Kal
dırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 25.18.1983 günlü 
toplantısında ilgili Bakanlık Temsilcisinin de görüşleri alınarak incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açılmasına gerek görülmeyerek maddelerin incelenmesine geçildi. Ceza
ya ilişkin hükümlerinde Adalet Komisyonunca kabul edilen metinlerin aynen benimsenmesi kararlaştırıldı. 

Buna göre : 
1. Tasarının 1 inci maddesi aynen, 
(2., Tasarının 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası anlam karşılığını önlemek için yeniden düzenlenerek, 
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3. Tasarının 3 üncü maddesindeki «kaydıyla» kelimesi «şartıyla» şeklinde değiştirilerek, 
4. Tasarının 4 üncü maddesi redaksiyon mahiyetinde düzeltme yapılarak, 
5. Tasarının 5 inci maddesi aynen, 
6. Tasarının 6 ncı madde başlığı, cümle sırası bakımından düzenlenerek, madde metni kolay anlaşılma

sı için fıkraları bentler ve alt bentleri şeklinde ayrılarak ve bu düzenlemeye göre (i) fıkrasında «Yükseköğretim 
Kurumları» şeklinde düzeltme yapılarak, 

7. Tasarının 7 nci maddesi aynen, 
8. Tasarının 8 inci maddesi redaksiyonla, 
9. Tasarının 9 uncu madde metni redaksiyon yapılarak ve Adalet Komisyonunca kabul edilen cezaî hü

küm benimsenerek. 
10. Adalet Komisyonunca kabul edilen metni 10 uncu madde olarak aynen, 
11. Tasarının İÜ inci maddesi ilave düzenleme yapılarak ve Adalet (Komisyonunca kabul edilen cezaî 

hüküm benimsenerek, 
12. Tasarının 12 nci ve 13 üncü maddesi aynen, 

Tasarının il4 üncü maddesi redaksiyon yapılarak ve Adalet Komisyonunca getirilen kıstas benıimse-13. 
inerek, 

14. 
15. 
16. 

Tasarının 15 inci maddesi aynen, 
Tasarının 16 ncı maddesi redaksiyonla, 
Tasarıda bulunmayan tüzük ve yönetmelik maddesi Komisyonumuzca düzenlenerek ve 17 nci mad

de olarak, 
17. Tasarının Yürütmeye ilişkin 17 nci maddesi 18 inci madde; Yürürlüğe ilişkin 18 inci maddesi de 

19 uncu madde olarak, 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
(Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
(Üye 

Adnan OREL 
Üye; 

İmzada bulunamadı 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
'Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
iSözcü 

«alil AKAYDIN 
(Üye 

imzada bulunamadı 

M. Utkan KOCATÜRK 
-Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldı
rılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

«18 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan salahiyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz veya bulunup 
da salahiyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci fıkrada belirlenen süreler bitmişse, eser memleketin kültürü 
bakımından önemli görüldüğü takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 14, 15, 16 ncı maddelerin üçüncü 
fıkralarında eser sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.» , 

MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra 
'eklenmiş, mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak aynen muhafaza edilmiştir: 

«•Eser sahibinin meslek birliğine üye olması halinde, yazılı yetki belgesinde belirttiği eseri ve ona ilişkin 
malî haklarının takibi, telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı meslek birliği tarafından yapılır. 

Yetki belgesinin esas ve usullerine ilişkin ayrıntılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlana-
cak yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 3. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda-
ki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlanması veya kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mah
sus belli sayıda nüshalara münhasır kalmak kaydıyla çoğaltılması mümkündür. Sinema eserleri ve video 
bant-kasetleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.» 

MADDE 4. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«4. Plak, Video Bant ve Ses Kasetlerinin Umumî Mahallerde Kullanılması 
Madde 41. — Eser sahibinin izniyle, ses, görüntü veya ses ve görüntü tekrarına yarayan vasıtalara alınmış 

ve umumî mahallerde temsil edilmek üzere özel işaretlenmiş olan musikî, ilim ve edebiyat eserlerinin umumî 
mahallerde çalınması ve gösterilmesi suretiyle temsili mümkündür. Ancak, özel olarak işaretlenmemiş plâk, 
video |bant ve ses kasetlerinden eser sahibinin veya yetkili kıldığı hallerde meslek birliğinin uygun bir be
deli tazminat olarak isteme hakları saklıdır. 

Bu tazminat miktarının tespiti, takibi, eser sahibi ile meslek birliği arasında paylaştırılmasına ilişkin usul 
ve esaslar Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile meslek birliğinin görüşü alındıktan sonra Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.» 

IMADDE 5. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«IV. — Kültür ve Turizm Bakanlığına tanınan yetkiler 

1. Meslek Birliklerinin Kurulması 
Madde 42. — Üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde 

malî haklarının takibini, telif ücretlerinin tahsil ve dağıtımını sağlamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip statüjere uygun olarak; 

1. tüm ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği, 
2. Musikî Eserleri Meslek Birliği, 
3. Güzel Sanat Eserleri Meslek Birliği, 
4. Sinema Eserleri Meslek Birliği, 

adlan altında «Meslek Birlikleri» kurulur. Aynı alanda birden çok meslek birliği kurulamaz. Ancak, bir mes
lek birliğinin bölgelerde şube açmaları caizdir. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 

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

MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra 
eklenmiş, mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak aynen muhafaza edilmiştir : 

«Eser sahibinin meslek birliğine üye olması halinde, yazılı yetki belgesinde belirttiği eserin ve ona ilişkin 
malî hakların takibi, telif ücretlerinin tahsili, bu ücretlerin ve eserin dağıtımı meslek birliği tarafından yapılır. 

Yetki belgesinin esas ve usullerine ilişkin ayrıntılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 3. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlanması veya kâr amacı güdülmeksizin kullanmaya mahsus belli 
sayıda nüshalara münhasır kalmak şartıyla, çoğaltılması mümkündür. Sinema eserleri ve video bant - kaset
leri hakkında bu hüküm uygulanmaz.» 

MADDE 4. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«4. Plak, video bant ve ses kasetlerimin umumî mahallerde kullanılması 
Madde 41. — Eser sahibinin izniyle, ses, görüntü veya ses ve görüntü tekrarına yarayan vasıtalara alın

mış ve umumî temsil edilmek üzere özel işaretlenmiş olan musikî, ilim ve edebiyat eserlerinin umumî ma
hallerde çalınması veya gösterilmesi suretiyle temsili mümkündür. Ancak, özel olarak işaretlenmemiş plak, 
video bant ve ses kasetlerinden eser sahibinin veya yetkili kıldığı hallerde meslek birliğinin uygun bir bedeli 
tazminat olarak isteme hakları saklıdır. 

Bu tazminat miktarının tespiti, takibi, eser sahibi ile meslek birliği arasında paylaştırılmasına ilişkin usul 
ve esaslar; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile meslek birliğinin görüşü alındıktan sonra, Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Meslek Birlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlayacağı ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip 
statüye uygun olarak «Fikir ve Sanat Eserleri Meslek Birilikleri Federasyonu» adı altında bir federasyon 
kurabilirler. 

Meslek Birlikleri ve Federasyon kamu yararına çalışan Özel hukuk tüzelkişileridir. Üyeleri sermaye koy 
mak, kâr ve zarara veya hukukî mesuliyete iştirak etmekle yükümlü tutulamazlar. 

Meslek Birliklerinin ve federasyonun tip statülerinde genel kurul, yönetim kurulu* denetleme kurulu, 
feknik-'bilim kurulu ve haysiyet kurulu mecburi organ olarak düzenlenip, bu birliklerin ve federasyonun ku
rulması, kontrolü, denetlenmesi ile lilk genel kurullarını toplayabilmeleri için gerekli en az üye sayısı, diğer 
ihtiyarî organları, kurullarının teşekkül tarzı, üye sayısı ve görevleri, üyeliğe girme, çıkma ve çıkarılma şart
ları, şubelerini kurabilecekleri bölgelerin tespiti, yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, 
gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile olan ilişkileri ve bu ilişkilerdeki hak ve yetkileri, üyeleriyle olan malî 
ilişkileri ve elde edilen telif ücreti ve tazminatların dağıtımı ve diğer usul ve esaslara ilişkin hususlar ilgili 
kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle belirlenir. 

Türk uyruklu eser sahiplerinin malî hakları, ülke içinde, sadece bu madde hükmüne göre kurulan meslek 
birlikleri tarafından takip olunur.» 

M'AIDDE 6. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

«2. Fikir ve Sanat Eserlerinden Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Yayınlarında Faydalanma 
Yetkisi. 

Madde 43. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) radyo ve televizyonla yapacağı yayınlarında 
faydalanacağı Türk veya yabancı uyruklu yazar, besteci ve diğer eser sahiplerinin tespit şekli ne olursa olsun 
umuma arzedilmiş ve koruma süresi dolmamış bütün eserlerini, eser sahiplerinin, malî hak sahiplerinin ve 
meslek birliklerinin ön iznini almaksızın; 

a) Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma; 
b) Radyo ve Televizyon program tekniklerinin gerektirdiği ve eserin özünü bozmayan her türlü iş

lemlere tabi tutma; 
c) Uygun bulunacak sanatçı veya sanatçılara icra ettirme; 
ç) Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma ve eğitim ve kültür kurumları ile yabancı radyo ve televizyon 

kuruluşlarına gönderilmek üzere her türlü teknik usullerle tespit ve çoğaltmalarını yapma; 
d) Programlarında yer verdiği yayınlanmış müzik eserlerini ses nakil ve tekrarına yarayan aletlere alma 

yetkisine sahiptir. 

Yayın tipi ve türü ne olursa olsun yukarıdaki fıkrada öngörülen yetki, eser sahiplerine, bunlardan mali 
hakları devir almış olanlara veya meslek birliklerine, esasları Bakanlar (Kurulu Kararnamesiyle belirlenecek 
şekilde ücret ödenmesi kaydıyla Türkiye İRadyo ve Televizyon Kurumu tarafından kullanılır. iBu yetki karş;-
lığında, eser sahiplerine, TRT Yönetim Kurulunun önerisi üzerine 'Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tarifeye 
göre ödeme yapılır. Ancak, bu Kanunun 32, 34, 36, 37 ve 39 uncu maddeleri gereğince yayımı esasen serbest 
olan hususlar için ücret ödenmez. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, bu yetkiyi başka kişi veya kuruluşlara devir edemez. TRT her 
türlü teknik yöntemlerle tespit ve çoğaltma yetkisini, sadece kendi yayınları İçin kullanır. Bu yetkinin kulla
nılması sırasında TRT eser sahiplerinıin manevi haklarımı korumak ve gözetmekle yükümlüdür. 

TRT eğitim ve kültür kuruluşlarına ve yabancı radyo ve televizyon kuruluşlarına göndereceği tespitlerle 
ilgili olarak, bu kuruluşlara gönderilen tespitlerin ticarî maksatlarla kullanılamayacağım, çoğaltıiamayacağı-
nı ve başka kuruluşlara kullanılmak üzere gönderilemejyeceğimi bildirir. 

TRT, her yayın yılı sonunda yayınlarında yer vendiği ve yurt dışında başka kuruluşlara gönderdiği eser
lerin yazar, besteci, güfte yazarı, mütercim ve işleyenlerinin isimlerini ve bu eserlerin canlı, bant, plak, fiilm 
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MADDE 6. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :ı 

«2. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yayınlarında fikir ve sanat eserlerinden faydalanma yetkisi 
Madde 43. — a) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT); radyo ve televizyonla yapacağı ya

yınlarında faydalanacağı Türk veya yabancı uyruklu yazar, besteci ve diğer eser sahiplerinin tespit şekli ne 
olursa olsun, umuma arz edilmiş ve koruma süresi dolmamış bütün eserlerini, eser sahiplerinin, malî hak sa
hiplerinin ve meslek birliklerinin öniznini almaksızın; 

1. Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma, 
2. Radyo ve televizyon program tekniklerinin gerektirdiği ve eserin özünü bozmayan her türlü işlem

lere tabi tutma, 
3. Uygun bulunacak sanatçı veya sanatçılara icra ettirme, 
4. Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma ve eğitim ve kültür kurumları ile yabancı radyo ve televiz

yon kuruluşlarına gönderilmek üzere her türlü teknik usullerle tespit ve çoğaltmalarını yapma, 
5. Programlarında yer verdiği yayınlanmış müzik eserlerini ses nakil ve tekrarına yarayan aletlere alma, 
Yetkisine sahiptir. 
b) Yayın tipi ve türü ne olursa olsun yukarıdaki fıkrada öngörülen yetki, eser sahiplerine, bunlardan 

malî haklan devir almış olanlara veya meslek birliklerine, esasları Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle belirle
necek şekilde ücret ödenmesi kaydıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından kullanılır. Bu yetki 
karşılığında, eser sahiplerine, TRT Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
tarifeye göre ödeme yapılır. Ancak, bu Kanunun 32, 34, 36, 37 ve 39 uncu maddeleri gereğince yayımı esasen 
serbest olan hususlar için ücret ödenmez. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, bu yetkiyi başka kişi veya kuruluşlara devir edemez. TRT her 
türlü teknik yöntemlerle tespit ve çoğaltma yetkisini, sadece kendi yayınları için kullanır. Bu yetkinin kul
lanılması sırasında TRT eser sahiplerinin manevî haklarını korumak ve gözetmekle yükümlüdür. 

d) TRT eğitim ve kültür kuruluşlarına ve yabancı radyo ve televizyon kuruluşlarına göndereceği tespit
lerle ilgili olarak, bu kuruluşlara gönderilen tespitlerin ticarî maksatlarla kullanılamayacağını, çoğaltılmaya
cağım ve başka kuruluşlara kullanılmak üzere gönderilemeyeceğini bildirir. 

e) TRT, her yayın yılı sonunda yayınlarında yer verdiği ve yurt dışında başka kuruluşlara gönderdiği 
eserlerin yazar, besteci, güfte yazarı, mütercim ve işleyenlerinin isimlerini ve bu eserlerin canlı, bant, plak, 
film ve benzeri tespit şekillerini, yayın gününü, saatini, süresini ve tekrarlarını gösterir bir çizelgeyi hak sa
hipleri veya meslek birlikleri tarafından incelenmek üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür. Yayın çizelgesi
nin düzenlenme esasları ve bunun ilgililer tarafından incelenme şartları TRT tarafından tespit edilir. 
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ve benzeri tespit şekillerini, yayın gününü, saatini, süresini ve tekrarlarını gösterir bir çizelgeyi hak sahipleri 
veya meslek birlikleri tarafından incelenmek üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür. Yayın çizelgesinin 
düzenlenme esasları ve bunun ilgililer tarafından incelenme şartları TRT tarafından tespit edilir. 

TRT'nıin bu şekilde yayınladığı eserlerden memleket tarihî ve kültürü bakımından önemli olanlar, Kül
tür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, masrafı anılan Bakanlık bütçesinden karşılanarak çoğaltılır ve bir 
nüshası saklanmak üzere Millî Kütüphane Genel Müdürlüğüne verilir^ 

TRT kısa tespitler için eser sahiplerine herhangi bir ücret ödemez ve bunları yayın çizelgelerinde göster
mez. TRT yayınlarında eserlerin herhangi bir bölüm ünün söz veya müzik programlarını tanıtma, yardımcı 
dramatik unsur, sinyal, jenerik, geçiş müziği ve benzeri maksatlarla kullanılması kısa tespit sayılır. 

TRT'nin özel bir program düzenlemesi hali dışında, televizyon yayınlarında görüntüye giren her tüllü 
güzel sanat eserlerinin yayını dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmez. 

TRT, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı ile örgün ve yaygın eğitim, 
Yükseköğretim Kurumu ile açık eğitim yayımlarını birlikte düzenlediği takdirde, TRT ve bu kurumlar ya
rarlandıkları eserlerin sahiplerinden ön izin almazlar ve ücret ödemezler. 

TRT'nin kısa dalga radyo istasyonlarından yurt dışına yapılacak yayınlarda yararlanılan eserler dolayısıy
la eser sahiplerine ücret ödenmez. 

Takip hakkı yetki belgesi ile 'Meslek Birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağıtılmak 
için Meslek Birliğine, diğer hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. 

MADDE 7. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

«3. GFikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi: 
Madde 44. — Malî hak sahipleri ile fikir ve sanat eserlerinin işaret, ses ve resimle tekrarına yarayan alet

leri imal edenler ve basanlar, bu Kanunun öngördüğü şekilde çoğaltarak satışa çıkarılacak, dağıtılacak veya 
başka türlü ticaret mevkiine konacak bir eserin bütün nüshalarında pul, işaret veya seri numarası bulundur
makla müştereken yükümlüdürler. 

Nüshaların şahsî veya umumî mahallerde temsil edilmek üzere kullanımlarına göre üzerlerine konacak 
pul, işaret ve seri numaralarına, bunu taşımayan nüshaların toplattırılmasına, çoğaltılan ve dağıtılan nüsha 
sayısının kime bildirileceğine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarı
lacak yönetmelikle tespit edilir.» 

MADDE 8. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«5. Devletin faydalanma salahiyeti 
Madde 46. — Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça men edilmemiş olan umumî kütüpha

ne, müze ve benzeri müesseselerde saklı bulunan henüz yayınlanmamış veya alenileşmemiş eserler, malî hac
larla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna ait olur. Bunlar
dan kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel ve sair amaçla yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların izin alacak
ları merci ve bunlardan alınacak ücretlerle bu ücretlerin hangi kültürel gayelerde sarf edileceği ve diğer hu
suslar ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle be
lirlenir.» 

MADDE 9. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinin bir, iki ve dört numa
ralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«1. Eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan alenîleşmiş olsun olmasın bir eseri umuma arz eden 
veya yayımlayan, 
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f) TRT'nin bu şekilde yayınladığı eserlerden memleket tarihi ve kültürü bakımından önemli olanlar, Kül
tür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, masrafı anılan Bakanlık bütçesinden karşılanarak çoğaltılır ve bir 
nüshası saklanmak üzere Millî Kütüphane Genel Müdürlüğüne verilir. 

g) TRT kısa tespitler için eser sahiplerine herhangi bir ücret ödemez ve bunları yayın çizelgelerinde gös
termez. TRT yayınlarında eserlerin herhangi bir bölümünün söz veya müzik programlarını tanıtma, yardımcı 
dramatik unsur, sinyal, jenerik, geçiş müziği ve benzeri maksatlarla kullanılması kısa tespit sayılır. 

h) TRT'nin özel bir program düzenlemesi hali dışında, televizyon yayınlarında görüntüye giren her türlü 
güzel sanat eserlerinin yayını dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmez. 

i) TRT, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı ile örgün ve yaygın eğitim, 
yükseköğretim kurumları ile açık, eğitim yayımlarını birlikte düzenlediği takdirde, TRT ve bu kurumlar ya
rarlandıkları eserlerin sahiplerinden önizin almazlar ve ücret ödemezler. 

j) TRT'nin kısa dalga radyo istasyonlarından yurt dışına yapılacak yayınlarda yararlanılan eserler dola
yısıyla eser sahiplerine ücret ödenmez. 

k) Takip hakkı yetki belgesi ile meslek birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine da
ğıtılmak için meslek birliğine, diğer hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. 

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

MADDE 8. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«5. Devletin faydalanma salahiyeti 
Madde 46. — Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça menedilmemiş olan ve umumî kütüpha

ne, müze ve benzeri müesseselerde saklı bulunan henüz yayınlanmamış veya alenileşmemiş eserler, malî hak
larla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna ait olur. Bunlardan 
kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel vesair amaçla yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların izin alacak
ları meroi ve bunlardan alınacak ücretlerle bu ücretlerin hangi kültürel gayelerde sarfedileceği ve diğer husus
lar, ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle belirlenir.» 

MADDE 9. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinin bir, iki ve dört numa
ralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«1. Alenîleşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz 
eden veya yayımlayan, 
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2. Bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına sahip veya halefinin yazılı izni olmadan bir ad koyan, 
4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut 

kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kimseler hakkında 15 000 liradan 150 000 liraya kadar ağır para ce
zası veya bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur.» 

MADDE 10. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesi birinci cümlesi ile dört 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«2. Malî haklara tecavüz 
Hak sahibinin yazılı izni olmaksızın bu Kanuna aykırı olarak kasten : » 
«4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya teşhir eden yahut umumî yerlerde gösteren veya radyo ya

hut buna benzer vasıtalar ile yayan, kimseler hakkında 15 000 liradan 150 000 liraya kadar ağır para cezası 
veya bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur.» 

MADDE 11. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«4, Kendisine sözleşme veya kanunla müsaade edilen miktardan fazla nüsha çoğaltan veya çoğalttı
ran; 

Kimseler hakkında 30 000 liradan 300 000 liraya kadar ağır para cezası veya bir aydan üç yıla kadar ha
pis cezası hükmolunur.» 

MADDE 12. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının bir ve 
iki numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«1. 71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 35 inci madde gereğince kaynak gös
terme mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, Millî Eğitim ve Kültür ve Turizm bakanlıkları veya teca
vüz eden yahut tecavüze maruz kalan kimsenin mensup olduğu meslek birliği» 

«2. 71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 36 ncı madde gereğince kaynak göster
me mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Genel Müdür
lüğü ve Türk basınını temsil eden kurumlardır.» 

MADDE 13. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«II - İşaret, resim ve ses tekrarına yarayan aletlerde 
ilim, edebiyat veya musikî eserlerinin, çalınma veya temsili; doğrudan doğruya veya radyo - televizyon 

ve buna benzer vasıtalarla yayımından faydalanılarak, dolayısıyla işaret, ses ve resim tekrarına yarayan alet
ler üzerine alınırsa bunlar ancak sanatkârın yazılı izni ile çoğaltılabilir, yayımlanabilir.» 

MADDE 14. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir : 

«Kanunun 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve 3 üncü fıkralarında zikredilen yazılı izni almadan işa
ret, resim ve ses tekrarına yarayan aletleri çoğaltan veya yayanlar hakkında 15 000 liradan 150 000 liraya 
kadar ağır para cezası veya bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur.» 

«44 üncü madde gereğince pul, işaret veya seri numa rası taşımayan bir eser ve nüshalarını bu Kanunun ön
gördüğü şekilde çoğaltan, satışa çıkaran, dağıtım veya başka türlü ticaret mevkiine koyanlar hakkında da 
ikinci fıkra hükmü uygulanır.» 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 15. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 558) 
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2. Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına, ad koyan, 
4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut 

kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kimseler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.» 

MADDE 10. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesinin birinci fıkrası ile dört 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«2. Malî haklara tecavüz 
Hak sahibinin yazılı izni olmaksızın bu Kanuna aykırı olarak kasten:» 
«4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya teşhir eden yahut umumî yerlerde gösteren veya radyo ya

hut buna benzer vasıtalar ile yayan, kimseler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.» 

MADDE 11. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«4, Kendisine sözleşme veya Kanunla müsaade edilen miktardan fazla nüsha çoğaltan veya çoğalttıran 
kimseler hakkında bir aydan üç yıla kadar hapis ve 50 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası, 

Ayrıca, sözleşme veya kanunla müsaade edilen miktardan fazla basılan nüsha sayısının kitap üzerindeki 
satış fiyatına göre hesaplanan tutarın iki katı kadar para cezası hükmolunur. 

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

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

MADDE 14. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. 

«Kanunun 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında zikredilen yazılı izni almadan, işaret, 
resim ve ses tekrarına yarayan aletleri çoğaltan veya ya yanlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

«44 üncü madde gereğince pul, işaret veya seri numa rası taşımayan bir eser ve nüshalarını bu Kanunun hü
kümlerine aykırı şekilde çoğaltan, satışa çıkaran, dağıtım veya başka türlü ticaret mevkiine koyanlar hakkın
da da ikinci fıkra hükmü uygulanır.» 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi- (S. Sayısı : 558) 
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MADDE 16. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Meslek birliklerinin ve federasyonun ilk genel kurul toplantılarını yapmaları için 
tüzükte öngörülen üye sayısını tamamlayıp, seçimleri yapılıncaya kadar mecburi organlarının başkan ve 
üyelerini Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi üzeri ne, Bakanlar Kurulu atar. 

GEÇtCİ MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesine göre çıkarılmış 
olan 15.3.1980 tarih ve 8/423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 31.12.1984 tarihine kadar uygulanır. 

Bu Kararnameye göre çıkarılacak ücret tarifesi 15.3.1980 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.1984 ta
rihine kadar uygulanır. 

Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre çıkarılacak ücret tarifesi gereğince, takip hakkı yetki belgesiyle 
meslek birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili meslek birliğine; diğer 
hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. Bu ödemeler Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca en geç 
31.12.1984 tarihine kadar gerçekleştirilir. 

Meslek Birliği Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından verilen bordro gereğince, üyesi olan hak 
sahiplerine kendi hissesini mahsup ederek, bakiyesini kendisine yapılan ödemeyi takip eden iki yıl içinde 
öder. 

îki yıl içinde üyelerce talep olunmayan ücretlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulacak Fona 
devredilerek gelir kaydedilir. 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
5. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğîu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. öztrak 
Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kdıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
Prof. M. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

Köy tşleri ve Koop. Bakamı 
M. R. Güney 

3.8,1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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MADDE 16, — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇlCt MADDE 1. — Meslek birliklerinin ve federasyonunun ilk genel kurul toplantılarını yapmaları: 
için tüzükte öngörülen üye sayısını tamamlayıp, seçimleri yapılıncaya kadar mecburî organların başkan ve 
üyelerini Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu atar. 

GEÇtCl MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesine göre çıkarıl
mış olan 15.3.1980 tarih ve 8/423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 31.12.1984 tarihine kadar uygulanır. 

Bu Kararnameye göre çıkarılacak ücret tarifesi 15.3.1980 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.1984 ta
rihine kadar uygulanır. 

Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre çıkarılacak ücret tarifesi gereğince, takip hakkı yetki belgesiyle 
meslek birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili meslek birliğine; di
ğer hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. Bu ödemeler Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca 
en geç 31.12.1984 tarihine kadar yerine getirilir. 

Meslek birliği Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından verilen bordro gereğince, üyesi olan hak 
sahiplerine kendi hissesini mahsup ederek, bakiyesini kendisine yapılan ödemeyi takip x eden iki yıl içinde 
öder. 

iki yıl içinde üyelerce talep olunmayan ücretler de Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulacak Fona devre
dilerek gelir kaydedilir. 

Tüzük ve yönetmelik 

MADDE 17. — Bu Kanuna bağlı tüzük ve yönetmelikler 6 ay içinde hazırlanır, Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca, 18 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca 19 uncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

• I * • * I I 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 556 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları, (1 /745) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 7 Temmuz 1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1545/05276 

İDANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.7.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 122 nci maddesi uyarınca Seferberlik ve savaş hallerinde, Devletin tüm güç ve kaynaklarının 
süratle ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Seferberlik ve Savaş hali kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarıda Anayasa ve halen yürürlükte olan 1211 Sayılı Kanunun özüne uygun olarak, Seferberlik ve 
Savaş hallerinde uygulanmak üzere yapılacak hazırlıklar ile uygulamaya ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Günümüz harplerinde sürat ve şiddetin artması yanında, harbin etkinliği de tüm ülke sathına yayılmış
tır. Her harbin bir öncekine göre daha fazla malzeme sarfına ve insan kaybına yol açtığı ve daha üstün ha
reket kabiliyetine ulaşma ihtiyacını ortaya çıkardığı bir gerçektir. Bu durum topyekûn harp kavramı çerçe
vesinde, harbe hazırlık döneminde çözülmesi gereken problemleri artırmaktadır. (Bu problemler harbe hazırlık
la ilgili işlemlerin çok detaylı bir programa bağlı olarak uzun sürede, Devletin tüm unsurlarının, bütün faa
liyetlerde birbirleriyle devamlı koordineli çalışmasını gerektirmektedir. 

Belirtilen ihtiyacı karşılamak amacıyla hazırlanan tasarıda, ilk defa savaş haline ilişkin hükümlere yer ve
rilmiş; mevcut teşkilatlanma da dikkate alınarak Seferberlik ve Savaş hali uygulamasını koordineli olarak 
gerçekleştirecek bir teşkilât oluşturulması öngörülerek barıştan itibaren Seferberlik ve Savaş hali için yapıla
cak hazırlıklar ile bu hallerin ilanı ve uygulamaya konulmasında Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, Genelkur
may Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu, gerçek kişiler, kamu ve özel kurum ve kuruluşların görev, yetki ve 
sorumlulukları belirlenmiştir. 

Tasarıda ayrıca barış döneminde Bakanlar Kurulu Kararıyla Seferberlik ve Savaş hazırlıklarının denen
mesi ve eğitimi amacıyla seferberlik tatbikatları yapılması, acil hallerde ihtiyaç duyulan personelin yedi gün 
süre ile silah altına alınması sağlanmış; Seferberlik ilanı halinde, gerektiğinde Sıkıyönetim ilanına karar veril
mesi, daha önce olağanüstü hal ilan edilmişse uygulanmasına son verilmesi Seferberlik ilanı halinde yüküm
lülüklerin bütün ülkede uygulanmasına başlanacağı esas tutularak, seferberlikle ilgili hükümlerden hangile-
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rinin ne zaman ve kimlere uygulanacağının, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
yabancı ülkelere gönderilmesi halinde, bu Kuvvetlerin tabi olacağı mevzuatın ve diğer ayrıntıların ve savaş 
halinde daha önce seferberlik ilan edilmemiş ise seferberlik ilan edilmesi, seferberlik ilan edilmiş ise uygula
masına devam edilmesi ve savaş hali ile ilgili hükümlerin ne zaman, kimlere uygulanacağının tespitinin Ba
kanlar Kurulunca yapılacağı açıklanmıştır. 

'Barıştan itibaren Seferberlik ve Savaş hali için yapılacak hazırlıklar ve bu hallerin ilanı ve uygulama} a 
konulmasında Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu, Bakanlıklar, gerçek kişiler 
ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları tespit edilmiş; yapılacak planların 
gerçeğe dayalı olarak hazırlanabilmesi için, gerçek kişilerle kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan istenilen 
bilgilerin verilmesi zorunluluğu hükme bağlanmış, kanun hükümlerine uymayanlar hakkında cezai müeyyi
deler getirilmiştir, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 'Bu madde ile kanunun amacı, Anayasamın 122 nci maddesi esaslarına uygun olarak temel 
hak ve hürriyetlerin, Seferberlik ve Savaş hallerinde sınırlandırılarak, Devletin tüm 'güç ve kaynaklarının 
barış halinden Seferberlik ve Savaş haline geçirilmesine ilişkin uygulama esasları ve yükümlülükler olarak 'be
lirlenmiştir. 

Madde 2. — Tasarının !bu maddesi ile, Seferberlik ve Savaş hallerinde yükümlülük uygulanacak gerçek 
kişilerin sahip oldukları mal ve hizmetlerle, tüzel kişiliğe sahip olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait 
mal ve hizmetlere yükümlülük uygulanmak suretiyle, ülkenin maddî ve manevi tüm güç ve kaynaklarının 
Anayasanın 15 inci maddesinde yer alan ilkeler doğrultusunda kanun kapsamına alınması sağlanmıştır. 

Madde 3. — Sözkonusu maddede Seferberlik ve Savaş hali ile ilgili terimlerin farklı yorumlara yol aç
mayacak şekilde açıklanmasını ve anlayış birliği içinde uygulanmasını sağlamak, diğer kanunlardaki konu 
ile ilgili terimlerle karıştırılmasını önlemek amacıyla, Seferberlik, Topyekûn Seferberlik, Sınırlı Seferberlik, 
Savaş, Sınırlı Savaş, Savaş hali ve Seferberlik hali kav raylarının tanımları yapılmıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile, bu güne kadar değişik kanunlarda yer alan hükümlere göre kurulmuş (11 
Aralık 1962 tarih ve 129 sayılı, 24 Ekim 1960 tarih ve 108 sayılı, 9 Haziran 1958 tarih ve 7126 sayılı, 7 
Ağustos 1944 tarih ve 4654 sayılı, 7 Haziran 1939 tarih ve 3634 sayılı kanunlarla) 'bulunan teşkillerin, ça
lışmalarının daha verimli hale getirilmesi için mevcut teşkilâtın görevlerinin uyum içinde yapılmasını sağ
layacak esasların, Millî Güvenlik Kuruluna verilmiş olan tüm devlet teşkilâtına her türlü özel kurum ve 
kuruluşlara ve vatandaşlara düşecek topyekûn savunma ve seferberlik hizmetlerinin ve sorumluluklarının 
tespiti ve bu konuda gerekli yasal ve idarî tedbirlerin alınması görevleri dikkate alınarak bu kanun ile ge
tirilen yükümlülüklerin hangi teşkilât tarafından yürütüleceğinin, mevcut kuruluşların koordineli çalışma 
İhtiyacı da dikkate alınarak, yapılacak teşkilatlanma ile görev ve sorumlulukları belirgin hale getirilerek, 
sistemin verimliliğinin ihtiyacı karşılayacak seviyeye çıkarılması için gerekli düzenlemelerin tüzükle sapta
nacağı belirtilmiş, Türk Silalhlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleri ile ilgili kadro ve teşkilâtlanmanın Genel
kurmay Başkanlığında tespit edileceği açıklanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile barış döneminden itibaren seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların ya
pılmasında Bakanlar Kurulunun görev yetki ve sorumlulukları düzenlenmektedir. 

Maddenin 1 inci bendinde barış döneminde Bakanlar Kuruluna; dördüncü madde esaslarına göre, mev
cut kuruluşlar ve bunların yapmakta olduğu görevler de dikkate alınarak meydana getirilecek teşkilâtın ve
rimli şekilde çalıştırılması için yetki verilmekte; ikinci bendinde de Anayasanın 117 nci madde ilkeleri doğ
rultusunda yapılacak hazırlıklarla ilgili görevi belirtilmektedir. 

3 üncü bend ile gelişen teknolojinin, şiddet ve süratini arttırması yanında etkinliğini ülke samına yay
gınlaştırdığı ve millî gücün tüm unsurlarım etkileyecek veçhe kazandığı günümüz harplerinin, hazırlıkla
rının da buna paralel olarak tekamül ettirilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 556) 
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'Barış döneminde hazırlanan planların, 61 yıldan beri sefer şartlarını yaşamamış ülkemizde ne derecede 
gerçekleşebileceği önceden somut olarak değerlendin lememektedir. Seferberlik ve savaş hazırlıklarını bu bi-
linmyen gerçekleşme oranının, istenilen şekilde olacağı varsayımına dayandırmak, çağdaş düşünce ile bağ
daşmamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi ise ancak barışta yapılan hazırlıkların, yine barış zamanında 
yapılacak deneme tatbikatlarında işbirliğinin açıklığa kavuşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu tatbikatla
rın icrasında görülen aksaklıkların giderilmesi için gereken tedbirler, barış döneminde alınabilecek ve ülke
nin seferberlik ve savaş hali şartlarına hazırlanması daha gerçekçi esaslara dayandırılmış olacaktır. Yü
rürlükteki kanunî mevzuattan 1111 sayılı Askerlik Kanununun 57 ve 58 inci maddeleri ve 1076 sayılı Yedek 
Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 14/c maddeleri gereğince, seferber olma hazırlıklarına da
hil personel; eğitim, manevra, tatbikat, konferans, atış gibi maksatlarla 45 gün süre ile siMı altına alınarak 
tazeleme eğitimine tabi tütulabildikleri halde, gerçek kişilerle kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının elle
rinde bulundurdukları mal ve hizmetlerin durumu tatbikatlarla denenememektedir. Bu maddeler ile, per
sonel seferber olma hazırlıkları ile 'birlikte, ordu malı ve taşıt seferberliği hazırlıklarını deneme imkânı ya
ratmak maksadıyla Bakanlar Kuruluna barış döneminde yükümlülük uygulama yetkisi verilmektedir. 

Anayasanın 13 üncü maddesinde «Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının.. 
korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle Anayasanın sözü
ne ve ruhuna uygun, olarak kanunla sıfırlanabilir.» denilmektedir. 

Anayasanın 15 inci maddesinde de savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, milletlerarası 
hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hür
riyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği veya bunlar için Anayasada öngörülen 
güvencelere aykırı tedbirler alınabileceği açıklanmaktadır. 

Anayasanın 18 inci maddesinde yer alan, angaryanın yasak olduğu ve 35 inci maddesinde yer alan, mül
kiyet hakkının kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceği ilkelerine uygun olarak ve Anayasanın 40 
inci maddesinde yazılı olan «kişinin, resmî görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı za
rarda, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.» 
ilkesi de göz önünde tutularak bu tatbikatların yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun, Anayasada belirlenen ilkeler doğrultusunda Devletin bütünlüğü
nün sağlanmasını amaçlayan, millî güvenliği tehditten uzak tutmaya yönelik, kamu düzeni ve kamu yara
rını koruyucu nitelikte bir yasal mevzuatın meydanagetirilmesi ihtiyacından kaynaklanan bir zorunluluğun 
ifadesi olarak; seferberlik ve savaş hazırlıkları deneme tatbikatının yapılmasına imkân sağlayacak yetkinin 
Bakanlar Kuruluna verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

4 ve 5 inci bentlerde Anayasanın 92 nci maddesinde yer alan, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası 
andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya
bancı ülkelere gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ile ilgili esaslar hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde ile barış döneminden itibaren seferberlik ve savaş hali ile.ilgili hazırlıkların 
yapılmasında Genelkurmay Başkanının görev yetki ve sorumlulukları düzenlenmektedir. 

1 inci bentte, Anayasanın 117 nci maddesinde yer alan ilkeler ve 1324 sayılı Kanunda belirtilen esasla
ra göre, seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların yapılmasında Bakanlıklarla koordineli çalışma esası 
getirilmektedir. Bu suretle Türk Silâhlı Kuvvetleri seferberliği dışındaki hazırlıklarla Türk Silahlı̂  Kuvvet
leri seferberlik hazırlıklarının .uygulanabilir planlara dayalı olarak geliştirilmesini sağlayacak bir düzenleme 
öngörülmektedir. 

2 nci bentte, 5 inci madde gerekçelerinde ayrıntılı olarak açıklanan seferberlik deneme tatbikatlarının 
yapılması için, 3 üncü bentte yeralan görüş ve tekliflerin yapılmasını sağlayacak esaslar belirtilmektedir. 

3 üncü bentte kanunun 5, 11 ve 14 üncü maddelerinde yer alan durumlar île bu durumların en uygun 
şartlarda karşılanabilmesi için Bakanlar Kuruluna görüş vermek ve teklifte bulunmakla ilgili görev ve so
rumluluk belirtilmektedir. 
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4 üncü 'bentte barış döneminde Genelkurmay Başkanına; acil hallerde ihtiyaç duyulan personele, Sefer
berlik eğitimi için Bakanlar Kurulu karart alınmaksızın 7 güne kadar süre ile askerlik yükümlülüğü uy
gulama yetkisi verilmektedir. Bu yetkinin verilmesi ile aşağıdaki hususların gerçekleştirilebilmesi mümkün 
olacaktır. 

(1) Buhran dönemlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda kurulu, birliklerin personel noksanlık
larının süratle tamamlanması ve 'birlik mevcutlarının savaş görevini etkin olarak yerine getirebilecek sevi
yeye yükseltilmesi, 

(2) Seferde kurulacak 'birliklerin personellinden 'bu birliklerin kuruluşu için gerekli olaca'k bir kısım çe
kirdek personelin, birliğin tümünü oluşturacak personelden daha önce birliklerine katılarak teşkilatlanma 
için gerekli tedbirleri almaya başlamalarının sağlanması, 

'(3) T.B.M.M. tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silâhlı saldırıya uğraması ve bu sebeple si-
la'hlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olduğu durumlarda Cumhurbaşkanı 
tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verilmesi halinde ortaya çıkacak personel ihti
yacının acilen karşılanması, diğer taraftan, Genelkurmay Başkanlığına verilen bu yetki, savaşa hazırlık za
manını azaltmak, gerektiğinde seferberlik nazırlıklarını gizli tutmak ve gizli celp ve çağrıya imkan sağlan
masını amaçlamaktadır. Madde ile getirilen bu uygulama aynı zamanda NATO üyesi ülkelerin uygulama
ları ile de uyum sağladığı gı1bi, 1977 yılından bu yana üzeriride çalışılan NATO Uzun Vadeli Savunma prog
ramlarının 'isteklerine de uygun düşmektedir. NATO Bakanlar Konseyinde kabul edilen bu çalışmalar 
muvacehesinde Genelkurmay Başkanlığına bu yetkinin verilmesi, yedeklerin eğitimi konusunda NATO stan
dartlarına yaklaşmayı da sağlayacaktır. 

Madde 7. — Bu madde ile, barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklarda Ba
kanlara, bakanlıkta gerekli teşkilatı kurup çalıştırmak, kuruluşlarındaki kaynakları sağlayıp görevlendirmek, 
bakanlığındaki faaliyetlerin ilgili diğer bakanlıklar ve Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları ile 
koordineli olarak uygulanabilecek şekilde planlamasını yapmak görev, yetki ve sorumlulukları verilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının bu ma'ddesii ile, Anayasanın 117 nci maddesinde yer alan «Millî Güvenliğin Sağ
lanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından T.B:M.M.'ne karşı Bakanlar Kuru
lu sorumludur.» ve 118 nci maddesinde yer alan «Devletin Millî Güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uy
gulaması ile lilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Ba
kanlar Kuruluna 'bildirir. Kurulun devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin 'bütünlüğü ve bölünmezliği, top
lumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Ba
kanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır» şeklindeki hükümlerine işlerlik kazandırmak ve Millî Güvenlik 
Kurulu Kanununda yer alan esasların, seferberlik ve savaş hali hazırlık ve uygulamaları ile ilgili bölüm
lerinin bu kanunda yer alan esaslara uygun olarak işletilmesini sağlamak amacıyla Millî Güvenlik Kurulu
nun görev yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Sözkonusu maddede, seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklar ve gerektiğinde bu 
hazırlıkların uygulamaya konulması sırasında millî gücü oluşturan asıl kaynak olarak gerçek kişilerle, bun
ların sahip olduğu mal ve hizmet kapasitesi ve maddî gücü ulaştıran kamu ve özel kurum ve kuruluşları
na ait mal ve hizmetlere uygulanacak yükümlülükler yanında, Seferberlik ve savaş haillerinde ihtiyaçların 
yurt içi kaynaklardan karşılaınabilmesini sağlayacak ve uygulamada en az sorun ortaya çıkaracak planla
manın yapılabilmesi için, yurt içi kaynak bilgilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi amacıyla kamu 
ve özel sektör tarafından yurt içinde imal edilen ve üretilen mal ve hizmetlerin cins, miktar ve vasıfla
rının bilinmesine ihtiyaç duyulduğundan, istenen bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesi, böylece yapılacak 
planların doğru bilgilere dayandırılması sağlanmak istenmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile, Anayasanın 122 nci maddesinde belirtilen, seferberliğin ilanını gerektiren 
olayların vukuu halinde, Bakanlar Kurulu Kararıyla seferberlik ilân edilebileceği; uygulamaya esneklik ge
tirmek ve zaman kaybını önlemek amacıyla seferberliğin başlama gün ve saatinin Bakanlar Kurulu Karar
namesinde belirleneceği seferberlik ilan kararının aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunu
lacağı esası getirilmiştir. 
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Madde 11. — Tasarının bu maddesi ile, seferberlik kararının alınmasını gerektiren duruma karşı uygun 
tedbirlerin alınması, uygulamada karşılaşılabilecek güçlüklerin önlenebilmesi amacıyla, Genelkurmay Başka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek komutanların kendi sorumluluk bölgelerinde 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununda yazılı tedbirleri almak ayrıca, kara, deniz ve hava sahalarında askerî ve ida
rî yasak bölgeler i'hdas etmek, bu amaçla bazı yasaklar uygulamak, asayiş ve emniyeti sağlamak ve devam 
ettirmek, hava ve deniz limanları ile hudutları kontrol etmek yıkıcı faaliyetleri önlemek, düşman ajanlarını 
ve kaçakları arayıp bulmak için gerekli tedbirleri tespit etmek, bu faaliyetlerin icrasında mülkî makamlar 
ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuvvetleri hareket komutasına almak gibi görev 
yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Madde 12. — Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı sözkonusu madde ile, sefer
berlik ilan edilmesi halinde Bakanlar Kurulunun, gerekli hazırlıkları uygulamaya koyabileceği, seferberlik 
ile ilgili kanunlarda yer alan yükümlülüklerin hangilerinin, ne zaman, kimlere uygulanacağını kararname 
ile tespit edebileceği, sıkıyönetim ilan edebileceği olağanüstü hal uygulamasına son verebileceği açıklan
mıştır. 

Madde 13. — Bu madde ile seferberlik uygulamasına, Bakanlar Kurulu kararı ile son verileceği, sefer
berliğin, bu kararın Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı gün saat 24.00*te sona ereceği, duyuru işlem
lerinin tüzükte açıklanacağı esası getirilmiştir. 

Madde 14. — Savaş halinin ilanına ilişkin sözkonusu madde ile, Anayasanın 87 ve 92 nci maddelerinin 
ışığında, savaş ilanına Türkiye Büyük Millet Meclislinin karar vereceği, acil durumlarda Cumhurbaşkanı
nın da Silâhlı Kuvvetlerin kullanılmasını kararlaştıra bileceği, bu kararın Bakanlar Kurulunca başlangıç gün 
ve saati belirtilerek açıklanacağı ilkesi getirilmiştir. 

Madde 15. — Tasarının bu maddesinde savaş halinin seferberlik ilan edilmeden başlaması durumun
da, derhal seferberlik ilan edilerek seferberlik için yapılan hazırlıkların uygulamaya konulması, seferberlik 
daha önce ilan edilmiş ise alman tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesi ve savaş haline ilişkin kanunî 
mevzuatın uygulanma şekil ve şartlarının belirlenmesi konularındaki Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve 
sorumlulukları açıklanmıştır. 

Madde 16. — Bu madde ile, savaş hainin sona ermesi ve bununla ilgili hükümlerin kaldırılma zama
nının tespitinde 'Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte, bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
sunulacağı belirtilmek suretiyle, görev, yetki ve sorumlulukların mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi 
esası benimsenmiştir. 

Madde 17. — Sözkonusu madde ile, Anayasanın 13 üncü maddesi ilkelerine uygun olarak, Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve millî egemenliğine yönden, toplumda korku, yılgınlık ve deh
şet yaratmak isteyenlerin bu tür emellerini eyleme dönüştürmeleri (ile başlatılan hareketi, en kısa sürede ber
taraf edebilmek veya bu tür hazırlıkların başladığının kesin olarak tespit edilmesinden sonra gerekli ted
birlerin alınabilmesi için, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Cumhurbaşkanının gereken yerlerde, Si
lâhlı Kuvvetlerin kullanılmasına karar verebileceği ye bu hallerde savaş hükümlerinin uygulanacağı belirlen
miştir. 

Madde 18. — Tasarının bu maddesi ile, Bakanlar Kurulunun seferberlik ilan edilmese dahi, fiilî çatış
manın başlaması halinde, tasarının 15 inci maddesinin 1 inci ve 3 üncü bendlerinde belirtilen yetkilerini kul
lanmaya ilişkin kararname çıkarabileceği, savaş hali ilan edilmeden çatışmanın başlaması halinde bu çatış
mayı başlatanlar hakkında da savaşa ve seferberliğe ait hükümlerin uygulanacağı diğer kanunlardaki sa
vaş halinde tatbik edilecek hükümlerin yürürlüğe gireceği açıklanmak istenmiştir. 

Madde 19. — Bu maddede, seferberlik uygulaması ile Sıkıyönetim Komutanının yetkilerini de haiz ola
rak göreve başlayacak olan komutanların istemi halinde 11 inci madde uyarınca tespit ve ilan edilen böl
gelerde, 1402 sayılı Sıkıyönetimi Kanununun 15 inci maddesinde yazılı suçları işleyen veya bu suçlara işti
rak edenlerin askerî mahkemelerde yargılanacakları belirtilmiş, 1402 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hük
mü saklı tutulmuştur. 
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Madde 20. — Sözkonusu madde ile, tasarıda belirtilen hükümlere uymayanlara, eylemleri daha ağır bir 
suç oluşturmadığı takdirde barış dönemi ile seferberlik ve savaş hallerinde verilecek cezalar belirtilmiş, ey
lemleri diğer kanunlarda yer alan hükümlere göre daha ağır bir suç oluşturduğu takdirde ilgili kanun hü
kümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. 

Madde 2 1 . — Tasarının bu maddesi ile, seferberlik hazırlıkları ve uygulaması ile ilgili genel esasların, 
kanunun yayımlanmasından itibaren bir yıl içerisinde Genelkurmay Başkanlığının görüşleri alınarak hazır
lanacak tüzükle tespit edileceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 22. — Sözkonusu madde ile, 1211 sayılı Seferberlik Kanunu Üe ek ve değişikliklerinin bu ka
nunla yürürlükten kaldırılacağı belirtilmiştir. 

Madde 23. — Tasarının bu maddesi ile, yürürlükteki diğer kanunlarda yapılan atıflara işlerlik kazandır
mak ve doğacak tereddütleri ortadan kaldırmak için 1211 sayılı Seferberlik Kanunu ile ek ve değişiklikle
rine yapılan atıflar, bu kanunun ilgili hükümlerine yapılmış olarak kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Bu madde ile, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için, kanunun yayımlanmasından itiba
ren altı ay sonra yürürlüğe gireceği açıklanmıştır. 

Madde 25. — Tasarının bu maddesinde, kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği 
hükme bağlanmıştır. 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 25 Temmuz 1983 
Esas No. : 1/745 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Ta
sarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi iç
tüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince kanun tasarısı hakkında görüşlerinizin komisyonumuza 
bildirilmesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 
T. C. 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/745 12 Ağustos 1983 
Karar No. : 100 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Seferberlik ve Savaş Hali IKanun Ta
sarısı» hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesini isteyen 25.7.1983 tarih ve 198 sayılı yazınız gereğin
ce adı geçen tasarı ve gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip gö
rüşüldü: 

1. Tasarının 1 inci maddesindeki «tüm» kelimesinin «bütün», «suretiyle» kelimesinin «için» şeklinde 
değiştirtmesi, 

2. Tasarının 2 nci maddesindeki «kamu» kelimesinden sonra gelen «ve» bağlacının kaldırılarak «kurum 
ve kuruluşları ile» ibaresinin eklenmesi, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 556) 



_ 7 — 

3. Tasarının 3 üncü maddesinin bir ve dört numaralı bentlerindeki «tüm» kelimelerinin «bütün» olarak, 
dördüncü bentteki «kaynaklarının hiç» kelimelerinden sonra gelen «biri» kelimesinin «bir» şeklinde yazılması 
ve beşinci bendteki «için yapılan» kelimelerinden sonra «ve» bağlacının ilave edilmesi. 

4. Tasarının 4 üncü maddesinin aynen benimsenmesi, 
"5. Tasarıda geçön «koord'ineli» kelimesi yerine daha uygun bir kelimenin konulmasının yerinde olacağı, 
6. Tasarının 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
7. Tasarının 9 uncu maddesinin başındaki «Tüm» kelimesinin «bütün» şeklinde değiştirilmesi, 
5. Tasarının 10 uncu maddesinde yer alan «Bakanlar Kurulu» kelimelerinden sonra Anayasanın 122 

nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uygun olarak «Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü alarak» iba
resinin eklenmesi, 

9. Tasarının 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
10. Tasarının «dördüncü kısım» başlığının «çeşitli hükümler» şeklinde değiştirilmesi, 
11. Tasarının 17, 18 ve 19 uncu maddelerinin aynen kabul edilmesi., 
1'2. Tasarının 20 nci maddesinde yer alan hapis ve para cezasının «altı aydan iki yıla kadar hapis ve el-

libin liradan ikiyüzellibin liraya kadar ağır para cezası verilir.» şeklinde düzenlenmesi, 
13. Tasarının 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
Uygun görülmüştür. 

Saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

IBekir TÜNAY 
Üye 

'Bulunamadı 

Halil GELENDOST 
ıBaşkanvekili 
Bulunamadı 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunamadı 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Bulumanamadı 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

(Bulunamadı 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. C, 
i Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/745 
[Karar Not : 79 

24 Ağustos 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanun Tasarısı ile gerekçesi, konuya ilişkin Adalet Komisyonu raporu ve ilgili 
Bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Tasarının 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 

üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 2,1 inci, 22 nci, 23 üncü ve 25 inci maddderi IBakanlar Kurulundan gelen 
şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki «hiç biri tahdide» kelimeleri «hiç bir sınırlamayı» 
şeklinde değiştirilmiş; beşinci fıkrasındaki «yapılan» kelimesinden sonra «ve» bağlacı eklenmiş; altıncı fık
rasındaki «kaldırılması» kelimesi «kaldırıldığı» şeklinde düzeltilmiş; yedinci fıkrasındaki «seferberlik» ke
limesinden sonra «faaliyetinin başlatıldığı ve uygulandığı durumdur» sözcükleri ilave edilmiştir. 

Tasarının «Dördüncü Kısım» başlığı «Çeşitli Hükümler» şeklinde değiştirilmiştir. 
Tasarının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «yetkili kılınan komutan tarafından» kelimesinden son

ra gelen «istenildiği» kelimesi yerine «gerekli görüldüğü takdirde» ifadesi yazılmıştır. 
Tasarının Ceza Hükümleri madde başlıklı 20 nci maddesinde Adalet Komisyonunun yaptığı değişikliği 

komisyonumuz aynen benimsemiştir. 
Tasarının 21 inci maddesi ile hazırlanması belirtilen tüzük bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulaca

ğından uygulamada herhangi bir boşluk yaratmamak için kanunda yayım tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe 
girmesi Komisyonumuzda benimsenmiş ve tasarıma 24 üncü maddesi bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
(Başkan 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvek'ili 

Aydın TUĞ 
iSözcü 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Toplantıda bulunamadı 

(Kâtip 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ender CÎNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Ali IDÎKMEN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Halit ZARBUN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve sa
vaş haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümlerinin 
uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, seferberlik ve savaş hali ile ilgili kaynakları, gerçek kişileri, kamu ve özel ku
rum ve kuruluşlar ile bunların sahip olduğu her türlü mal ve hizmetleri kapsar. Seferberlik ve savaş hali 
ile ilgili diğer kanunlardaki bu Kanuna aykırı olmayan hükümler saklıdır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — 1. Seferberlik : Devletin tüm güç ve kaynaklarının savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şe
kilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak 
ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir. 

2. Topyekûn seferberlik : Devletin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması için mevcut bütün güç ve 
kaynaklardan istifade edilerek yapılan seferberliktir. 

3. Sınırlı seferberlik : İç veya dış tehdide karşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamı veya bir kısmına 
ait kurulu ve seferde kurulacak birlik, karargâh ve kurumlar ile ülke savunmasında görev alacak diğer teş
killerin tamamı veya bir kısmının ihtiyacını karşılayacak personel, mal ve hizmetlerin hazırlanması, toplan
ması, tertiplenmesi ve kullanılmasıdır. 

4. Savaş : Devletin bekasını temin etmek, millî menfaatleri sağlamak ve millî hedefleri elde etmek ama
cıyla, başta askerî güç olmak üzere devletin tüm güç kaynaklarının hiçbir tahdide tabi tutulmadan kullanıl
masını gerektiren silahlı mücadeledir. 

5. Sınırlı savaş : Mahdut bir hedefin elde edilmesi için yapılan millî güç unsurlarının kısmen kullanılma
sını gerektiren savaştır. 

6. Savaş hali : Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş ilanına karar verilmesi veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken, ülkenin ani bir saldırıya uğraması ve bu sebeple Silahlı 
Kuvvetlerin kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Cumhurbaşkanı tarafından Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verilmesinden; Bakanlar Kurulu kararı ile bu halin kaldırılması 
ilan edilinceye kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınır
landırıldığı durumdur. 

7. Seferberlik hali : Seferberlik faaliyetlerinin uygulamasının başlatıldığı durumdur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilatlanma 

Kadro ve görev tespiti 

MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca seferberlik ve savaş hali ile barış döneminde yapılacak işlemler için 
mevcut teşkilatlanma da dikkate alınarak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına görevler verilir ve bun
lardan gerekli görülenlerde bir teşkilat kurulur ve çalıştırılır. Bu maksatla yapılacak teşkilatlanma ve bunlara 
verilecek görevler bu Kanun gereğince çıkarılacak tüzükte belirtilir. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seferberlik ve Savaş Hail Kamunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Tasarının 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarlının 2 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Tanımlar 

MADDE 3. — 1. Seferberlik : Devletin tüm güç ve kaynaklarının savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şe
kilde hazıdanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına 'ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak 
ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınıdandınldığı haldir. 

2. Topyekûn Seferberlik : Devletlin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması için mevcut bütün güç ve 
'kaynaklardan istifade edilerek yapılan seferberliktir., 

3. Sınırlı Seferberlik : İç veya dış tehdide karşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamı veya bir ikıısmına 
ait kurulu ve seferde kurulacak birlik, karargâh ve kurumlar ile ülke savunmasında görev alacak diğer teşkil
lerin tamamı veya bir kısmının ihtiyacını karşılayacak personel, mal ve hizmetlerin hazırlanması, toplanma
sı, tertiplenmesi ve kullanılmasıdır. 

4. Savaş : Devletin bekasını temin ötmek, millî menfaatleri sağlamak ve millî hedefleri elde etmek 
amacıyla, başta askerî güç olmak üzere devletin tüm güç kaynaklarının hiç bir sınırlamaya taibi tutulima-
dan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir. 

5. Sınırlı Savaş : Mahdut ıbtir hedefin elde edilmesi için yapılan Ye millî güç unsurlarının kısmen kula-
nılmasını gerektiren savaştır. 

6. Savaş Hali : Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş ilanına karar verilmesi veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken, ülkenin ani bir saldırıya uğraması ve bu sebeple Silahlı 
Kuvvetlerin kuHanılmasuna karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Cıımhurbaşkanı tarafından Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verilmesinden; Bakanlar Kurulu kararı ile bu halin kaldırıldığı 
ilan edilinceye kadar devam eden süre içinde hak vehürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınır-
landınldığı durumdur^ 

7. Seferberlik Hali : Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı ve uygulandığı durumdur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilatlanma 

Kadro ve görev tespiti 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmişitir. 

Amaç 

MADDE 1. — 
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(Hükümetin Teklifi) 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleri ile ilgili kadro ve teşkilatlanma Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları 

Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 5. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Bakanlar Ku
rulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Mevcut teşkilatlanmayı da dikkate alarak bu Kanun uyarınca yapılacak hazırlıkları yürütmek üzere 
gerekli teşkilatı kurmak ve çalıştırmak, 

2. Seferberlik ve savaş hazırlıklarını ülke çapında koordineli olarak yaptırmak, 
3. Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu 

ve özel kurum ve kuruluşlarının personel mal ve hiz metlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tü
zükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlülük uygulamak ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini 
sağlamak, 

4. Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaş maların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerek
tirdiği hallerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin 
Türkiye'de bulunmasına, Genelkurmay Başkanının görüşlerini de dikkate alarak karar vermek, 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında kullanılmasına ka
rar verildiği hallerde, bu kuvvetlerle ilgili esasları tespit etmek, 

Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 6. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Genelkurmay 
Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını, bakanlıklarla koordineli 
olarak yapmak ve geliştirmek, 

2. Yapılan hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak, 
3. Seferberlik ve savaşı gerektirecek durumlarda, bu hallerin ilanı ile ihtiyaç duyulacak diğer önlemlerin 

alınması için Bakanlar Kuruluna görüş vermek ve önerilerde bulunmak, 
4. Acil hallerde ihtiyaç duyulan personeli, yükümlülük süresi 7 günü geçmemek üzere silah altına almak. 

Yükümlülük süresinin bu süreyi geçmesi gereken hallerde Bakanlar Kurulundan karar almak, 

Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin bakanların gö
rev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bakanlıkta seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklarla ilgili teşkilatı kurmak ve çalıştırmak. 
2. Bakanlığın kuruluşunda veya kontrolünde bulunan kaynakları saptamak ve bunlara görevler vermek. 
3. Kendi bakanlığındaki seferberlik ve savaş haline ilişkin faaliyetlerin, ilgili diğer bakanlıklar ve Türk 

Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları ile koordineli olarak uygulanabilecek şekilde planlamasını yapmak. 

Millî Güvenlik Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8. — Millî Güvenlik Kurulu; Başbakanlık adına, Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki tüm kamu 
ve özel kurum ve kuruluşlarına ait seferberlik ve savaş haline ilişkin planlamaya temel olacak esasları tespit 
ve hazırlıkların koordineli şekilde gelişmesini takip eder, değerlendirir ve konuya ilişkin ilke ve esasları 
öncelikle dikkate alınmak üzere Bakanlar Kuruluna bildirir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 556) 



— 13 — 

(Millî Savunma - İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seferberlik ve Savaş Halli Hazırlıkları 

Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mtaddesi komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7. — Taslarının 7 nci maddesli komisyonumuzca aynen kaibul edilımıişjtftr. 

Millî Güvenlik Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8. — Taslarının 8 inci miaddesii komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumlulukları 

MADDE 9. — Tüm gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşları; bu Kanun ile diğer kanunlarda 
ve tüzükte seferberlik ve savaş hazrlıklarına ilişkin olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmek ve tü
zükte belirtilecek mülkî ve askerî makamlar tarafından istenilen her türlü bilgileri vermekle yükümlüdür. Bu 
yoldan temin edilen bilgiler seferberlik ve savaş planlaması dışında, başka maksatlarla kullanılamaz. 

ÎKİNCt KISIM 
Seferberlik Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Seferberlik İlanı ye Uygulamanın Başlaması 

Seferberlik ilanı 

MADDE 10. — Savaşı gerektiren bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuri
yete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma veya ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde milletin bölünmez
liğini tehlikeye düşürecek davranışlar ortaya çıkması halinde, Bakanlar Kurulu seferberlik ilanına karar 
verir. 

Seferberlik uygulamasının başlama gün ve saatini de belirten Bakanlar Kurulu kararı Cumhurbaşkanının 
onayı ile yürürlüğe girer. 

Seferberlik ilanı kararı aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Meclis tatilde ise 
derhal toplantıya çağrılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seferberlik Uygulaması 

Seferberlik haline ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 11. — Seferberlik hali ile birlikte sıkıyönetim henüz ilan edilmemişse, Genelkurmay Başkanının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek komutanlar kendi sorumluluk bölgelerinde 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununda yazılı tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir. 

Bu komutanlar ayrıca aşağıdaki tedbirleri de almaya yetkilidir. 
1. Kara, deniz ve hava sahalarında askerî ve idarî yasak bölgeler ihdas etmek suretiyle; 
A) Yabancı uyrukluların, şüpheli şahısların veya bölge dışından olan Türk vatandaşlarının bu bölgelere 

girip çıkmalarını ve bölgedeki yollar üzerinde seyahatlerini veya bölgeyi terketmelerini tahdit ve kontrol et
mek, 

B) Yabancı ve' Türk bandıralı deniz araçlarının yasaklanan bölge veya bölgelere girmelerini önlemek 
veya yasak bölgede bulunanların süratle uzaklaştırılmalını sağlamak, 

C) Hava sahasında yabancı uçakların uçmasına, varsa bölgedeki havaalanlarından kalkış yapmasına ma
ni olmak ve gerektiğinde bu sahaya giren uçakları zorla indirtmek, 

D) Bu bölgeler dahilinde her türlü düşman istihbaratına ve sabotajlara karşı koyma tedbirlerini almak. 
2. Asayiş ve emniyetin sağlanması ve devam ettirilmesi, hava ve deniz limanları ile hudutların kontrolü, 

yıkıcı faaliyetlerin önlenmesi, düşman ajanlarının ve kaçakların aranıp bulunması için lüzumlu tedbirlerin 
saptanması ile bu faaliyetlerin icrasında mülkî makamlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak; gerekti
ğinde bu kuvvetleri harekât komutasına almak. 

Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 12. — Seferberlik ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya yet-
, kilidir. 
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(Millî Savunma - içişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumlulukları 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Seferberlik Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Seferberlik İlanı ve Uygulamanın Başlaması 

Seferberlik ilanı 

MADDE 10. — Tasarlının 10 uncu malddesli komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seferberlik Uygulaması 

Seferberlik haline ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

1. Seferberlik için yapılan hazırlıkların uygulanmasına başlamak. 
2. Seferberlik ile ilgili kanunlarda yer alan yükümlülüklerden hangilerinin, ne zaman, kimlere uygulana

cağını belirten kararı almak. 
3. Gerektiğinde sıkıyönetim ilanına karar vermek ve sıkıyönetim ilan edilen bölgelerin tamamı veya bir 

kısmında, daha önce olağanüstü hal ilan edilmiş ise sıkıyönetim ilanı ile birlikte olağanüstü hal uygulama
sına son vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Seferberliğin kaldırılması ( 

MADDE 13. — Seferberliğin kaldırılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. 
Seferberlik uygulamasına, kaldırılma kararının Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı gün; saat 24.00'te 

son verilir. 
Seferberlik ilanı ve kaldırılmasının duyuru işlemleri, bu Kanun uyarınca yapılacak tüzükte açıklanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Savaş Hali 

BÎRİNCt BÖLÜM 
Savaş Hali ilanı ve Uygulamanın Başlatılması 

Savaş hali ilanı 

MADDE 14. — Savaş ilanına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karar verilir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuv
vet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuv
vetlerinin kullanılmasına karar verebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin savaş haline ilişkin kararı Bakanlar Kurulu tarafından başlangıç gün ve 
saati belirtilmek suretiyle açıklanır. 

iKlNCt BÖLÜM 
Savaş Hali Uygulaması 

Savaş hali ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 15. — Savaş hali ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya yet
kilidir. 

1. Seferberlik ilan edilmemiş ise, seferberlik ve sıkıyönetim hallerinde uygulanacak tedbirlerden hangile
rinin yürürlüğe konulacağına karar vermek, 

2. Seferberlik ilan edilmiş ise alınan tedbirlerin uygulanmasına devam etmek, 
3. Savaş hali süresince, kanunlarda yer alan savaş hali, savaş zamanı, savaş esnası gibi hallerde uygula

nacağı yazılı hükümlerden hangilerinin nerelerde, ne zaman ve kimlere uygulanacağına ilişkin karar almak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Savaş halinin kaldırılması 

MADDE 16. — Savaş halinin kaldırılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bu karar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulur. 
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(Millî Savunma - İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) / 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Seferberliğin kaldırılması 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maıddesli komisyonumuzca aynen ika<t>uH edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Savaş Haii 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Savaş Hali İlanı ve Uygulamanın Başlatılması! 

Savaş hali ilanı 

MADDE 14. — Taşanının 14 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Savaş Hah Uygulaması 

Savaş hali ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 15. — Tasarının 15 inici maddesi (komisyonumuzca aynen kalbul edıilırniiişItJir̂  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Savaş halinin kaldırılması 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı ma'dıdösi komisyonumuzca aynen kabuH edimişitk. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 556) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Savaş hali uygulaması, savaş halini sona erdiren kararda belirtilen gün ve saatte son bulur. 
Savaş hali ilam ve kaldırılmasının duyuru işlemleri, bu Kanun gereğince çıkarılacak tüzükte belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Müteferrik Hükümler 

Silahlı kuvvetlerin Özel şartlarda kullanılması 

MADDE 17. — Genel asayiş ve millî güvenlik amacıyla seferberlik ve savaş hali ilanını gerektirmeye
cek hallerde ve acil durumlarda Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından gereken 
yerlerde silahlı kuvvet kullanılmasına karar verilebilir. Bu hallerde de savaş hükümleri uygulanır. 

Muhasamatın başlaması halinde uygulanacak hükümler 

MADDE 18. — Seferberlik ilan edilmeksizin muhasamat fiilen başladığı takdirde Bakanlar Kurulu 
15 inci maddenin (1) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilen yetkileri kullanmaya ilişkin karar alabilir. Bu 
karar Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Savaş hali ilan edilmeden fiilî muhasamatı başla
tanlar hakkında savaş ve seferberliğe ait hükümler uygulanır. Kanunlarda savaş hali, savaş zamanı, savaş es
nası gibi hallerde uygulanacağı yazılı hükümlerin tamamı yürürlüğe girer. / 

Seferberlik ve savaş hallerinde ilgili komutanlıklara tanınan yetki 

MADDE 19. — Seferberlik ve savaş hallerinde bu Kanunun 11 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen 
bölgeler içinde, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinde yazılı suçları işleyenler veya bu suç
lara iştirak edenler, bölgedeki yetkili kılman komutan tarafından istenildiği takdirde, askerî mahkemelerde 
yargılanırlar. 

Bu hallerde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 inci madde hükmü saklıdır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümleri gereğince alınacak kararlara uymayanlar ile bu kararların uygu
lanmasında ihmal ve suiistimali görülenler hakkında eylemleri ayrıca suç teşkil etmediği takdirde üç aydan 
bir yıla kadar hapis ve kırkbeşbin liradan ikiyüzellibin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Verilecek ceza suçun seferberlik halinde işlenmesi durumunda iki katı, savaş halinde işlenmesi durumun
da üç katı artırılır. 

Tüzük 

MADDE 21. — Seferberlik hazırlıkları ve uygulaması ile ilgili genel esaslar, bu Kanunun yayımlanma
sından itibaren bir yıl içerisinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşleri de alınarak hazırlanacak bir tüzükle 
tespit edilir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 22. — 11.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Seferberlik Kanunu ek ve değişiklikleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Seferberlik Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 23. — 11.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Seferberlik Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikle
rine diğer kanunlarla yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 
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(Millî Savunma - içişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Silahlı Kuvvetlerin özel şartlarda kullanılması 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştik. 

Muhasamatın başlaması halinde uygulanacak hükümler 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seferberlik ve savaş hallerinde ilgili komutanlıklara tanınan yetki 

MADDE 19,. — Seferberlik ve savaş faallerimde Ibu Kanunun 11 inci maddesime göre tespit ve ilan edilen 
bölgeler içinde, 1402 sayılıı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinde yazılı suçları işleyenler veya bu 
suçlara iştirak ödenler, 'bölgedeki yetkili kılınan komutan taraflından gerekli görüldüğü takdirde, askerî ımah-
kemelende yargılanırlar. 

Bu hallerde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 inci madde hükmü saklıdır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümleri gereğince alınacak kararlara uymayanlar ile bu kanarların uygu-
Ianmasımda ihmal ve suiistimali görülenler hakkımda eylemleri ayrıca suç teşkil etmediği takdirde altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve eli bin liradan ikiyüzellibin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Verilecek ceza suçun seferberlik hallinde işlenmesi durumunda iki katı, savaş halimde İşlenmesi durumun
da üç katı arltırılır. 

Tüzük 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 22, — Tasarının 22 mci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seferberlik Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 23. — Tasarımın 23 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5.7.1983 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye (Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
ProU Dr. K. Kıhçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M< Özgünes 

Mili! Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N. özda 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof, Dr.j Mi Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakan 
F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakam 
î. Evliyaoğlu 

îmar ve İskân Bakanı Köy îş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu Af. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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BEŞİNCÎ BÖLÜM 
Yümıfik. ve Yürütme 

Yürürlük 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. — Tasarının 25 inai maddesi komisyonumuzca aynen kalbui editaişıbir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 560 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadî Devlet Teşek
külleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 1 1 . 4 . 1 9 8 3 Ta
rihli ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararname ve Malî İşler; Bütçe - Plan Komisyonları Ra

porları. (1 /703, 1/752) -i * ^ > w 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 20 Mayıs 1983 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 -1 /65/04422 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» 
bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME TASARISI GEREKÇESİ 

(tktisaıdî Devlet Teşekkülleri, ülkemizin kalkınma ve sanayileşme girişimlerinde, ekonomik ve sosyal 
hayatın düzenlenmesinde önemli birer araç olmuşlar ve görev yüklenmişlerdir. 

Cumhuriyet hükümetleri, İktisadî Devlet Teşekkülleri aracılığı ile mevcut kaynakları ekonominin en ve
rimli yatırım alanlarına yönelterek ekonomide büyüme ve gelişmeyi sağlayacak temel sanayilere işlerlik ka
zandıracak bir yapı kurmayı amaçlamışlardır. Memleketimizin sanayileşerek kalkınmasında etkin bir araç 
olaralk düşünülen İktisadî Devlet Teşekkülleri, planlı 'dönemlerde de kendilerinden beklenilen öncülük gö
revini yerine getirme çabası içinde olmuşlardır. Bu kuruluşların üretim, istihdam ve ileri teknoloji kul
lanma ve fiyat istikrarını koruma konularındaki olumlu katkıları yanında, nitelikli işgücü potansiyelini ar
tırma yönünde de yararlı hizmetleri olmuştur. Bu hizmetlerin gereği ve niteliği yeni Anayasamızın ilgili hü
kümlerinde de ifadesini bulmuştur. 

12.3.1964 tarih ve 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanun 
19 yılı aşkın sürede kuruluşlar için temel kanun olarak uygulanmıştır. Bu Kanun ile irtibatlı olarak ilgili 
kuruluşlardan bazılarının kuruluş kanunlarının çıkarılmaması, personele ilişkin kanunî mevzuatın amaca uy
gun şekilde düzenlenememesi yanında zaman içinde ortaya çıkan diğer sorunlar ile yeni kurulan ve özel
likleri İktisadî Devlet Teşekkülü olmalarını gerektirmekle beraber, farklı kanunî yapı içinde oluşturulan ku
ruluşlar, yeni bir düzenleme yapılmasını gerektiren unsurların başlıcaları olmuştur. 



— 2 — 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve benzer kuruluşların yasal açıdan farklı düzenlemelere tabi oluşları yanın
da kuruluşların kendi faaliyet alanları dışında çeşitli alanlarda bizzat ya da iştirakleri vasıtasıyla faaliyet 
içinde bulunmaları zaman içinde muhtelif problemleri de beraberinde getirmiştir. 

Dünya ekonomisindeki gelişmelerde değerlendirilmek suretiyle kalkınmakta olan Türkiye ekonomisi için
de yeni faaliyet alanlarında devlet öncülüğünün gerekli olduğu açıktır. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri bir yandan ticarî esaslara göre faaliyet gösterirlerken diğer yandan da bazı 
kamu hizmetlerini yerine getirme amacmdadırlar. Kamu hizmeti ağır basan kuruluşlarda amaç kâr değil, 
verimlilik olmak durumundadır. 

Kuruluşun yönetiminde Genel Müdürün etkinliğine gerek vardır. Genel Müdür yetki ve sorumlulukları 
ile birlikte kuruluşun faaliyetine hâkim olmak durumundadır. Gerek Genel Müdür gerekse diğer Yönetim 
Kurulu Üyelerinin nitelikleri ve çalışma esaslarının teşekküllerden beklenilen faaliyetlerle uyumluluk gös
termesi gerekmektedir. 

Sektörlerarası gelişmelerin koordinasyonlu şekilde izlenmesi ve kuruluşlararası benzer konularda farklı 
uygulamaların önlenmesi iktisadî Devlet Teşekkülleri faaliyetlerinin yönlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkar
mıştır, 

Ekonominin çeşitli sektörlerinin faaliyetlerinin daha yakından kontrol edilebilmesi amacıyla Anonim Şir
ket niteliğindeki kamu kuruluşlarının ilgili alanda faaliyet gösteren iktisadî Devlet Teşekkülü ile irtibatlan-
dırıılması zarureti, zaman içinde ortaya çıkmış bir olgudur. Aynı şekilde, çeşitli nedenlerle geçmiş yıllarda uy
gulanan kamu kuruluşlarına ait iştirakler uygulamasının yeniden düzenlenmesi ve kuruluşların faaliyet alan
ları ile irtibatlı olmayan konularda iştirakte bulunmamalarının zarureti açıktır. 

Yukarıda belirtilen hususlardan hareketle; karma ekonomi anlayışı içinde iktisadî alana müdahalede dev
letin aracısı olan kuruluşların belirlenmesi ile bu kuruluşların hangi alanlarda ve hangi esaslara göre fa
aliyetlerini yürüteceği, ayrıca personele ait genel esasların düzenlenmesi amacı ile ilişikteki «İktisadî Dev
let Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları» Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tasarısı hazırlan
mıştır. 

TASARININ TÜMÜNE İLİŞKİN GEREKÇE 

tktisadî Devlet Teşekkülü/Kamu İktisadî Kuruluşu 

Hazırlanan tasarının 440 sayılı Kanuna göre en farklı özelliği, bugüne kadar uygulanagelen sistem içinde 
ekonomik alanda ticarî esaslara göre çalışmak durumunda olan kuruluşlar ile kamu hizmeti, kamu yararı 
ağır basan kuruluşlar arasında bir ayırımı öngörmüş olmasıdır. Bu çerçevede tasarı, Anayasamızın 165 inci 
maddesinde ifadesini bulan «Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete 
ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları...» şeklindeki kamu iktisadî teşebbüslerini İktisadî Devlet Teşekkülleri 
(İDT) ve Kamu İktisadî Kuruluşları (KİK) temel ayırımına tabi tutmaktadır. 

iktisadî Devlet Teşekküllerinde kârlılık hâkim faktör iken, Kamu iktisadî Kuruluşlarında verimlilikle yeti-
nilmektedir. 

Bu temel ayırım içinde tasarı, İktisadî Devlet Teşekkülleri genel tanımı içinde, bir holding, bir finans ve 
yönetim üst kuruluşu, anlayışını benimsemiş bulunmaktadır. Bu nedenle de, günün koşullarına cevap verecek 
modern bir yapıya sahip görünmektedir. Bu çerçevede, örneğin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bir 
üst kuruluş olmakta, kendisine doğrudan bağlı işletme bulunmamakta, dolayısıyla işletmecilik yapmamaktadır. 
Getirilen model içinde işletmeler, müessese veya bağlı ortaklık çatısı altında toplanmaktadır. 

Burada dikkati çeken husus, tasarı bu yeniliği getirirken, kamu oyunda yerleşmiş mevcut KİT yapı ve 
anlayışını tahrip etmemesidir, örneğin, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu üst kuruluş olarak devam eder
ken, halen mevcut Makine Sanayi Müessesesi de hayatiyetini devam ettirmektedir. Aynı şekilde, TAKSAN 
Takım Tezgâhları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bağlı ortaklık olarak bu entegrasyonun ve modelin içinde yer 
almaktadır. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 560) 
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Devlet - Hazinenin sermayedarlığı 

Getirilen sistem içinde, Devlet/Hazine yalnızca ÎDT veya KİK aşamasında, şirket olarak örgütlenmeleri 
zarurî bulunan belirli bazı bankalar dışında, mal sahibi olarak gözükmektedir. Bu aşamanın ötesine geçildiğinde 
Devletin mal sahipliği söz konusu olmayacaktır. Bu çer çevede, aynı örneği vermek gerekirse, halen TAKSAN'da 
mevcut Hazine hisseleri MKE'ye devredilmek suretiyle Hazine buradaki ortaklığını tefkedecöktir. Bu husus, 
ileride değinileceği üzere, Tasarının en güçlü ve sağlam yönlerinden birini oluşturmaktadır. Zira, hisselerin mal 
sahipliğindeki değişiklikler doğrudan Devletle ilgilendi rilemeyecek; bu konuda zaman ve konusuna göre eko
nomik yönden sağlıklı kararlar alınabilecektir. 

Halka açılma anlayışı 
Bugüne kadar, KİT'ler konusunda yapılan birçok çalışmanın anayapısını, Devletin elinde bulunan bu 

kuruluşların halka maledilmesi suretiyle elden çıkarılması ve bu yolla yaratılacak kaynaklar ile Devletin ih
tiyaç duyulan yeni sahalara girerek, girişimcilikteki Devlet işlevinin devamını oluşturmuştur. Ancak, yapılan 
çalışmaların ve hazırlanan tasarıların konuyu çok geniş 'boyutlarda ele alması, politik yönü de ağır basan bu 
konuda somut adımlar atılmasını engellemiştir. Bu nedenle, Tasarı, örneğin Sümerbank'ın halka açılmasındaki, 
hatta halka Sümerbank'ın anlatımındaki güçlüğü öngörerek, Sümerbank'ın değil, gerekli ve yararlı görüldüğünde 
Sümerbank «A» basma fabrikasının halka açılması imkânını veren bir sistem getirmeye çalışmıştır. 

Bu konunun, politik yönünün ağırlığı nedeniyle, Tasarı bir tercih yapmamakta, yalnızca bu Kanunu uy
gulayacak Hükümetlere gerekli manivelayı sunmaktadır. Bu şekilde bir müessese veya tek bir işletme bir bağlı 
ortaklık haline getirilerek halka açılabileceği gibi, mekanizma ters yönde de işleyebilecektir. 

Teşekkül - (Müessese - Bağlı Ortaklık - İştirak 
Tasarının getirdiği anlayış ve tanımlamalar çerçevesinde; 
Teşekkül, sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere 

kanunla kurulan, tüzelkişiliğe sahip, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, kendi kuruluş kanunları ve bu Kanun 
hükmünde kararname dışında özel hukuk hükümlerine tabi teşebbüslerdir. 

Müessese, sermayesinin tamamı bir İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna ait, tü
zelkişiliğe sahip, yönetim kurulu kararı ile kurulan, bir yönetim komitesi tarafından yönetilen, gerektiğinde 
Bakanlar Kurulu Kararı ile bağlı ortaklık haline getirilebilen sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı, teşekkül 
veya kamu iktisadî kuruluşunun kuruluş kanunu ve bu Kanun hükmünde kararname dışında özel hukuk hü
kümlerine tabi ve teşekkül veya kuruluşa bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur. 

Bağlı ortaklık, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Ku
ruluşuna ait olan ve bağlı oldukları teşekkül veya kamu iktisadî kuruluşunun kuruluş kanunu ve bu Kanun 
hükmünde kararname dışında özel hukuk hükümlerine tabi işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan 
anonim şirketlerdir. 

İştirak; İktisadî Devlet Teşekküllerinin veya kamu iktisadî kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, ser
mayelerinin en az yüzde yirmi altısına en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdeki hisse
leridir. 

Burada işaret edilmesi gereken husus, mevcut 440 sayılı Kanunun uygulamadan doğan bir zaafının, ha
zırlanan Tasarı ile giderilmiş olduğudur. 440 sayılı Kanun, bir iştirakdeki kamu hissesinin % 50'nin üzerine 
çıkması ve bu durumun üç yıl içinde düzelmemesi halinde, gerekli hazırlıklar yapılmak suretiyle kuruluşun 
440 sayılı Kanun kapsamına alınacağım öngörmektedir. Ancak, uygulamada bu durumdaki bir çok kuruluş 
için gerekli yasal düzenlemeler yapılamadığı için çok karmaşık ve anlamsız örnekler çıkmış bulunmaktadır. 
Tasarı bu yönden, bir iştirakdeki kamu payının % 50'nin üzerine çıkması halinde, bu iştirakin kendiliğinden 
bağlı ortaklığa dönüşeceğini ve kanun kapsamına gireceğini öngörmektedir. Kaldı ki, bir iştirakdeki hissenia 
% 50'nin üzerine çıkarılması veya yeni kurulan bir şirket sermayesine yüzde 50'den fazla hisseyle iştirak edil
mesi, Bakanlar Kurulunun iznine bağlı kılınmıştır. 

İştirak politikası konusunda da Tasarı, kamu kaynaklarının dağınık ve verimsiz alanlara kaymasını ön
lemek amacıyla en az katılma oranı % 26 ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. 
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Yine işaret edilmesinde yarar görülen bir diğer husus, bir bağlı ortaklıktaki hissenin tek bir İktisadî Dev
let Teşekkülünde veya Kamu İktisadî Kuruluşunda toplanması gerektiği ve bir iştiradeki en az oran yüz
de yirmi altı hissenin tek bir teşekkül, kamu iktisadî kuruluşu veya bunlara bağlı ortaklıklara ait olacağıdır. 

Yönetim 
Tasarı, özellikle yönetim kurulunun oluşum tarzı itibariyle yeni bir modeli denemektedir. Mevcut düzen

lemede, Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanı olup, genelde bir üye ilgili Bakanlıktan, bir üye 'Maliye 
Bakanlığından ve iki üye de kuruluştan gelmektedir, tcra ve karar organı arasında bulunması gereken den
ge ve uyum anlayışı çerçevesinde bu model icraya büyük ağırlık vermektedir. Getirilen model içinde Genel 
Müdürün Başkanlığı devam ederken, diğer dört üye kuruluş dışından Maliye ve İlgili 'Bakanlık tarafından 
atanmaktadır. Bu şekilde, dışa ağırlık veren bir model getirilirken, Yönetim kurulundaki icranın temsilci üye
si Genel Müdüre başkanlık verilmek suretiyle denge sağlanılmasına çalışılmaktadır. 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ilgili Bakanlık üyeleri Maliye Bakanının da imzasının bulunduğu müş
terek kararname ile atanacaktır. Bunun dışındaki bütün personelin tayin ve atanmaları Yönetim Kurulu ve 
Teşekküle bırakılmış bulunmaktadır ki bu içinde bulunulan sisteme göre oldukça ileri bir adımdır. 

Denetim 
Tasarı, Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının Müessese ve bağlı ortaklıkların, malî, idarî ve tek

nik yönden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun sürekli denetim ve gözetimine tabi olacağını öngör
mekte ilgili Bakanlığa ise, sadece faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini 
gözetmek görevini vermektedir. Tasan, ilgili Bakanlığın gerekli hallerde teşekküllerin hesap ve işlemlerinin 
teftiş ve tahkik edebileceğini, bunların iktisadî ve malî durumlarını tespit edilebileceğini öngörmekte, ancak 
bu yetki kullanılırken kuruluşların faaliyetlerinin aksatılmaması, görev ve yetkilerinin daraltılmaması esas 
alınmaktadır. 

Burada işaret edilmesi gereken bir önemli husus, bağlı ortaklıkların yönetim kurullarının ibrasında Ge
nel Kurulun, Yüksek Denetleme Kurulunun raporunu dikkate alacağıdır ki, bu nokta getirilen denetim siste
minin güçlü bir yönünü ortaya koymakta, Yüksek Denetleme Kurulu çalışmalarına anlam kazandırmaktadır. 

Personel rejimi 
Tasarı, İktisadî Devlet Teşekküllerinin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının Ve bağlı ortaklıkların personel 

rejiminin ayrı bir . kanunla düzenleneceğini öngörmekle beraber, personel konularında belirli prensipleri ver
mektedir. Buna göre, kadrolu ve toplu sözleşme rejimine tabi personel bulunacaktır. Kadrolu personelden, 
genel müdürler, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları, müessese ve işletme müdürleri münferit 
sözleşme ile çalıştırılabilecektir. Bu kapsam, koordinasyon kurulu kararı ile verimlilik ve kâralılığa müessir 
görevlerin sorumluluğunu taşıyan kadrolar için de genişletilebilecektir. 

Tasarı yine 440 sayılı Kanunda olduğu gibi, her çeşit personelin, çok sınırlı istisnalar dışında, başka bir 
işle meşgul olamayacaklarını öngörmektedir. 

Koordinasyon 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının birbirleriyle ve kendi aralarındaki koordi

nasyonun sağlanması ve karara bağlanması bu Tasarı ile yasal nitelik kazanan Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kuruluna verilmektedir. 

iBu şekilde, 440 sayılı Kanunun uygulanması sürecinde düzenli bir şekilde yapılmamış olan koordinasyon 
bu şekilde sağlanmış olacaktır. Kurulun sekretarya hizmeti Maliye Bakanlığına verilmek ve en geç üç ayda 
bir toplanılacağı öngörülmek suretiyle, koordinasyon anlayışına dinamizm getirilmesi amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, kurul koordinasyon konuları dışında yerine getireceği görevler ile Kamu İktisadî Teşeb
büsleri sistemi içinde Bakanlar Kurulundan sonra üst politika tayin ve tespit mercî fonksiyonunu da ifa etmek 
suretiyle uygulamada ihtiyaç duyulan bir hususu da karşılamış olacaktır. Oy hakkı bulunmadan toplantılara 
katılacak Devlet Planlama "Teşkilâtı Müsteşarı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkam ve Maliye 
Bakanlığının ilgili ünitesinin sorumlusu bu Kurulun teknik gücünü artıracaktır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 560) 



— 5 — 

Yürürlüğe girme 
Tasarı, Kanun hükmünde kararnamenin yayınlandığında yürürlüğe gireceğini öngörmektedir. Bununla 

beraber uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle şu önlemler alınmış bulunmaktadır. 
— Tüzük hazırlanması; yürürlükten altı ay içinde hazırlanıp uygulamaya konulacaktır. (Maliye Bakan

lığı). 
— 1DT ve KÎİK'nin sermayeleri; yürürlükten dörl ay içinde belirlenecektir. (Bakanlar Kurulu). 
— iştirak paylarının devir ve tasfiyesi; faaliyet alanı dışında kalan iştirak paylarının devir ve tasfiyesi 

yürürlükten üç yıl içinde bitirilecektir. Hazinenin ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının elinde mevcut 
hisselerin bu kanun hükmünde kararnameye uygun olarak ilgili kuruluşlara devri yürürlükten altı ay içinde 
yapılacaktır. 

—• Organlar; İDT. KİK. müessese ve bağlı ortaklıkların organları yürürlükten iki ay içinde yeniden teşkil 
edilecektir. 

— Personel rejimi; Personel kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümler uygulanacaktır. 
— 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi olanlar ile bu Kanun hükmünde (Kararname kapsamı dışında kalıtı 

KİT'leri ve kurumlan, kuruluş ve işleyişlerini düzenleyecek kanunlar yürürlüğe girinceye kadar kendi kanun
larına göre yönetileceklerdir. 

MADDELERE AİT GEREKÇELER 
İMadde 1. — Tasarının 1 inci maddesi Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanma alanını ve amaçlarını 

belirlemektedir. Madde hükmüne göre İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadî Kuruluşları ve bunla
rın müesseseleri, bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ait kuruluş ve yönetim bu kararnameye göre düzenlenecek 
ve yürütülecek. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin ekonomik gerekleıe uygun olarak verimlilik ve kârlılık doğrultusunda ça
lışmaları ve sermaye birikimine yardım etmek suretiyle yatırım kaynağı yaratmaları, Kamu İktisadî Kuruluş
larının kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak yürütmeleri ana 
ilke olarak belirlenmektedir. Madde hükmüne gön, İktisadî Devlet Teşekküllerinin ve Kamu İktisadî Kuru
luşlarının, bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarınla bu amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denet
lenmeleri gereği de belirtilmektedir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesinde «İktisadî Devlet Teşekkülü,» Kamu İktisadî Kuruluşu, «Mües
sese,» «bağlı ortaklık,» «İştirak» ve «İşletme» deyimleri tarif olunmakta ve kısaltmalar belirlenmektedir. 

Maddeye göre İktisadî Devlet Teşekküleri her şeyden önce sermayesinin tamamı Devlete ait ve iktisadî 
alanda ticarî esaslara göre faaliyet gösteren teşebbüslerdir. 

Tekel niteliğindeki mallar ile Temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulan ve kamu hiz
meti niteliği ağırlık taşıyan teşebbüsler Kamu İktisadî Kuruluşu olarak isimlendirilmişlerdir. 

Kamu İktisadî Kuruluşlarının da sermayenin tamamı devlete ait olması nedeniyle bu kuruluşları İktisadî 
Devlet Teşekküllerinden ayıran özellik faaliyetlerinde kamu hizmetinin ağır basması olmaktadır. 

'Müessese sermayesinin tamamı bir İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna ait olan 
teşebbüsün mal ve hizmet üretimindeki birimidir. 

Bağlı ortalklik, anonim şirket statüsünde olan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadî Devlet Te
şekküllerine veya Kamu İktisadî Kuruluşuna ait olan işletme ve işletmeler topluluğu olarak tanımlanmak
tadır., 

İştirak, İktisadî Devlet Teşekküllerinin veya Kamu İktisadî Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının ser
mayelerinin asgarî % 26'sına en çok % 50'sine sahip oldukları anonim şirketlerdeki hisselerini ifade et
mektedir, 

Madde 3. — Tasarının 3 üncü maddesinde, Teşekküllerin kurulmasında izlenecek olan yöntem açıklan
makta ve bu konuda disiplini sağlamak amacıyla ekonomik ihtiyaçlarda gözetilmek ve koordinasyon kuru
lunun görüşü alınmak suretiyle, ülke ekonomisinde önemli yeri olan teşekküllerin kanun koyucunun de
netimi altında olmasını sağlamak üzere, kanunla kurulması öngörülmektedir. Aynı düzenleme mevcut bir mü
essese veya bağlı ortaklığın Teşekküllerine getirilmesinde de uygulanacaktır. 
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Teşekküllerin bankacılık alanında sermayelerinin en az % 91'nin devlete ait olmaları halinde bir istis
naî hüküm getirilerek anonim şirket olarak kurulabilmesi ve kararlarını süratle a'labîlmesi amacıyla Türk 
Ticaret Kanununun 277 nci maddesinin uygulanmayacağı ye bunların genel kurulunun ve denetçilerinin bu
lunmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Teşekküller kanunla kurulacağından, kuruluş kanunlarında ilgili bakanlık belirtilecektir. 
Madde 4. — Teşekküllerin üçüncü şahıslara karşı bir varlık teşkil edebilmeleri için kendilerine tüzelki

şilik verilmişjtir. 
İktisadî alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan teşekküllerin özel hukuk hükümlerine tabi ol

maları esastır. Bu Kanun Hükmünde Kararname ve teşekküllerin kuruluş kanunları ile teşekküllerin özel
likleri dikkate alınarak bazı istisnaların getirilebileceği hükma bağlanmaktadır. 

İktisadî alanda faaliyet göstermek üzere kurulan ve esas olarak piyasa ekonomisi kurallarına tabi olan 
teşekküllerin Genel Muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle Devlet inşaatının tabi bulunduğu mevzuat 
hükümlerine ve Sayıştay denetimine tabi tutulmamak suretiyle daha rahat ve hızlı çalışması amaçlanmıştır. 

özel hukuk hükümlerine paralellik sağlamak amacıyla teşekküllerin sorumlulukları sermayeleri ile sınır
landırılmıştır. Ayrıca teşekküllerin sermayelerinin tespit esasları maddede açıklanmıştır. 

Madde 5. — Tasarının 5 inci maddesinde teşekküllerin yetkili organları Yönetim Kurulu ve Genel Mü
dür olarak belirlenmektedir. 

Madde 6. — Tasarının 6 nci maddesinde yönetim kurulunun bir başkan ve dört üye olmak üzere beş 
kişiden oluşacağı belirlenmekte yönetim kurulu üyelerinin seçilme ve atama şekilleri açıklanmaktadır. Ay
rıca genel Müdürün yönetim kurulunun başkanı olacağı maddede hükme bağlanmaktadır. 

Madde 7. — Ekonomik ve sosyal alanda önemli bir yeri olan teşekküllerin etlkin ve verimli çalışabil
melerini sağlayabilmek amacıyla maddede yönetim kurulu üyelerinin belirli asgarî nitelikleri taşımaları ön
görülmekte ve buruların mesailerini teşekküle hasnedebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlemeler getirilmek
tedir-

Aynı niteliklere sahip olan kamu görevlilerinin de tecrübelerinden yararlanmak amacıyla yönetim kuru
lu üyeliklerine atanabilmeleri öngörülmektedir. 

Madde 8. — Yönetimde istikrarı sağlamak amacıyla, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç yıl 
olacağı belirlenmekte, görev süresi biten üyelerin tecrübelerinden yararlanabilmek amacıyla tekrar atanabi
lecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya madde 7 de belirtilen niteliklerin yitirilmesi halinde kalan sü
reyi tamamlamak üzere atama yapılabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesinde teşekkül yönetim kurulunun görevleri belirlenmiştir. 
Yönetim kurulu teşekküllerin en yüksek karar organı olup en üst seviyede yetki ve sorumluluk taşır. 
Madde 10. — Yönetim Kurulunun toplanma ve karar alma nisabı bu madde ile belirlenmiş olup, üye 

tam sayısının salt çoğunluğunun gerek toplanma gerekse karar alma açısından yeterli olacağı hükme bağlan
maktadır. 

Madde 11. — Tasarının 11 inci maddesi ile Genel Müdürlüğün yapısı belirlenmektedir. Genel Müdürlü
ğün, Genel Müdür ile teşebbüsün özelliklerine göre kuruluş kanunlarında belirlenen sayıdaki Genel Müdür 
Yardımcısı ile bağlı alt birimlerinden oluşacağı açıklanmaktadır^ 

Madde 12. — Tasarının 12 nci maddesinde Genel Müdürün atanma şartları ve nitelikleri belirlenmekte
dir. Genel Müdürün aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanı olması nedeniyle asgarî eğitim seviyesi ve 
meslekî tecrübe ile iktisadî devlet teşekkülleri personeli ile ilgili olarak aranan diğer niteliklere de sahip bu
lunmasının gerekli olduğu belirlenmektedir. 

Madde 13. — Yönetim Kurulu Başkanı olan Genel Müdür teşekkülü idare ve temsil etmek yetkisine 
haizdik 

Madde 14. — Genel Müdür Yardımcılarının atanma şekillerini ve atanma için gerekli koşulları belir
lemektedir. 

Genel Müdür Yardımcısında da Genel Müdürde aranan niteliklere sahip olması ancak Genel Müdür 
için 15 yıl olarak belirlenen hizmet süresi şartının 10 yıl olacak belirlenmesi hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 15. — Bu madde ile Teşekküllere ait işletmelerin doğrudan teşekküle bağlanamayacağı ve mües
seseler şeklinde 'teşkilatlandırılması öngörülmekte ve müesseselerin kuruluş şekli, tüzelkişilik kazanması ve 
bağlı ortaklık haline dönüştürülmesinde uyulacak esaslar açıklanmaktadır. 

'Maddede açıkça belirlendiği üzere müesseselerin kendilerine tahsis edilmiş bir sermayeleri olacak so
rumlulukları teşekküllerde olduğu gibi bu sermayeyle sınırlı bulunacak ve bu hususlar müessese statüsünde 
yer alacaktır. 

Madde 16. — Müesseseler aynen teşekküller gibi tüzel kişiliği haiz olacaklar, böylelikle üçüncü şahıs
lara karşı bir varlık ifade edebilmeleri sağlanmış bulunacaktır, 

Teşekküller özel hukuk hükümlerine tabi bulundukları için bunların bir parçası olan müesseseler de aynı 
hükümlere tabi bulunacaklar, ancak bu kararname ve bağlı oldukları teşekkülün kuruluş kanunundaki hü
kümler saklı kalacaktır. 

Teşekküller, genel muhasebe, devlet alım - satım ve ihaleleriyle, devlet inşaatının tabi bulunduğu mev
zuat hükümleri ve Sayıştay denetiminden muaf tutulduğu için bütünlük sağlamak amacıyla müesseselerde 
bu maddeyle de aynı muaflık kapsamına alınmaktadır. 

Madde 17. — Müessese organları Yönetim Komitesi ve Müessese Müdürü olarak belirlenmiştir. 
Maddede müessesenin en üst düzeyde karar organı Yönetim Komitesi ve yetkili ve sorumlu yürütme or

ganı da müessese müdürü olarak sıralanmıştır. 
Madde 18. — Tasarının bu maddesinde yönetim komitesinin oluşum şekli açıklanmıştır. Buna göre 

yönetim komitesi bir başkan dört üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. 
Maddede ayrıca komitenin başkanının müessese müdürü olacağı belirtilmekte ve üyelerin kimler ara

sından ve ne şekilde atanacağı hükme bağlanmaktadır. 
Madde 19. — Bu madde ile yönetim komitesinin görev ve yetkileriyle toplantı şekli hükme bağlanmak

tadır, 
Madde uyarınca yönetim komitesi bağlı bulunduğu teşekkülce tespit edilen esaslar, işletme bütçesi ve 

programlara uygun olarak müessesenin yönetimine ilişkin karariar almak ve bu kararları alırken verimlilik 
ve kârlılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmekle görevli kılınmaktadır, 

Yönetim Komitesi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve kararlarını çoğunlukla alacaktır. 
Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacaktır. 

Yönetim Komitesi kararlarının teşekküle gönderilmesine ilişkin hüküm, müessesenin bağlı bulunduğu 
teşekkülün bu kararlafdan haberdar olmasını sağlamaya yöneliktir. 

Madde 20. — Bu maddeyle müessese müdürünün hangi asgarî niteliklere sahip olması gerektiği ve ne 
şekilde atanacağı belirlenmektedir. 

Müessese müdürü olarak atanabilmek için enaz beş yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üzere top
lam on yıl başarıyla çalışmış olmanın yanısıra genel müdürde aranan diğer niteliklere de sahip bulunmak 
şart konulmuştur. Bu şartları taşıyan bir kişinin müesssse müdürlüğüne atanabilmesi için teşekkül genel 
müdürünün önerisi üzerine teşekkül yönetim kurulunun kararının bulunması gerekmektedir. 

Madde 21. — Müessese müdürünün görev ve yetkilerini açıklayan 21 inci madde gereğince müessese 
müdürü müesseseyi 

—• Kanun, 
— Tüzük 
—• Yönetmelik hükümleri ile 
— (Teşekkül) Yönetim Kurulu ve 
— Yönetim komitesi kararları, 
doğrultusunda yönetmekle görevli olup müesseseyi, idare ve yargı mercilerinde üçüncü şahıslara karşı 

temsile yetkilidir. 
Müessese müdürünün iş hacminin yoğunluğu gözönünde tutulacak temsil yetkisini devredebileceği de 

liükme bağlanmıştır. 
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Madde 22. — Bu maddede bağlı ortaklıkların nasıl kurulacağı hükme bağlanmaktadır. 
Buna göre, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî devlet teşekkülüne veya kamu iktisadî kuruluşu

na ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan ve anonim şirket statüsünde bulunan 
bağlı ortaklıklar, 

a) iBir müessesenin sermaye bileşimi değiştirilmek suretiyle müessese olmaktan çıkartarak bağlı ortak
lık haline getirilmesi, 

b) Teşekkülün, en çok yüzde ellisine sahip olduğu sermaye payının yüzde 50'nin üstüne çıkması nede
niyle iştirakin bağlı ortaklık haline getirilmesi, 

c) Teşekkülün, sermayesinde yüzde 50 den fazıla hisseye sahip olduğu yeni bir şirket kurulması, 
Şeklinde oluşmaktadır. 
Bağlı ortaklıkların Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulacağı hükme bağlanmaktadır. 
Madde 23. — Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler belirlenirken teşekkül ve müesseselere uygulana

cak hükümlere paralel bir düzenleme yapılmış ve bunların da bu kararname ve bağlı oldukları teşekküllerin 
kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk bölümlerine tabi olacakları hükme bağlanmış
tır, 

Madde 24. — Maddede bağlı ortaklıkların yönetim kurulunun ne şekilde oluşacağı, genel müdür ve yöne
tim kurulu üyelerinin nasıl atanacağı hükme bağlanmıştır., 

Buna göre bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Genel Müdür de dahil almak üzere beş üyeden oluşmak
tadır. Genel Müdür ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde teşekkül genel müdürü ve yö
netim kurulu üyelerinde aranan nitelik ve şartlar aranmaktadır, 

Maddede, özel kesimi oluşturan ortaklıkların hisselerinin her % 20'ısi için yönetim kurulunda bir tem
silci bulundurabilmeleri hakkına sahip olmaları nedeniyle genel kurulca en çok iki üyenin bu amaçla seçile
ceği de hükme bağlanmaktadır. 

Böylece genel kural olan özel hukuka tabi olma ilkesinin bir sonucu olarak özel kesime belli bir çerçeve 
içinde temsilci bulundurabilirle hakkı tanınmış olmaktadır, 

Yönetim kurulu üyelerinin bağlı ortaklık ve iştirakin faaliyetleri Ve malî durumları hakkında temsil et
tikleri kuruluşlara rapor verme yükümlülüğü olduğu ve bu raporun esaslarının tüzükte yer alacağı da açık
lanmaktadır. 

Madde 25. — Bağlı ortaklıkların üç üyeden oluşan bir denetleme kurulu olacağı belirlenmekte ve üyele
rin nasıl seçileceği açıklanmaktadır. 

Önceki madde gerekçesinde açıklandığı üzere özel kesime yine belli bir çerçeve içerisinde kendi hissesini 
temsil etmek amacıyla bir denetçi seçebilmek imkânı verilmektedir. 

Madde 26. — Maddede bağlı ortaklıkların bilanço ve kâr zarar cetvellerini Yüksek Denetleme Kuruluna 
göndermesi Yüksek Denetleme Kurulu'nun bağlı ortaklığa ilişkin rapomınu hazırlaması, genel kurulların top
lanması hususlarının hangi tarihlere kadar tamamlanacağı açıklanarak denetim konusu disipline edilmeye 
çalışılmıştır. 

Burada işaret edilmesi gereken husus denetim mekanizmasının özel hukuk hükümleri çerçevesinde cere
yan etmekle birlikte ortaklığın bağlı olduğu ana kuruluşun özel denetim mekanizmasının da gözönünde tu
tulmasının amaçlanmış olduğudur. 

Madde 27. — İştiraklerin yapılmasına ilişkin şartlar bu madde ile düzenlenmiştir. Buna göre teşekkül veya 
bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki için ilgili teşekkülün önerisi ve koordinasyon kurulunun kararı ge
rekmekte ve iştirak oranının asgarî % 26 olması zorunlu bulunmaktadır. 

Ayrıca ortaklığın sermayesini artırması halinde teşekkül veya bağlı ortaklığın asgarî payı olan % 26'nın 
daha aşağı düşürülemeyeceği ve aynı ortaklığa birden fazla teşekkül veya bağlı ortaklığın iştirak edemeye
ceği de hükme bağlanmış, iştirak hisse senetlerinin mülkiyeti sorununa da çözüm getirilmiştir. 
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Madde 28. — Bu maddeyle teşekkül ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetimindeki temsil sorunu 
çözümlenmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde iştirak yönetim kurullarında teşekkül ve bağlı ortaklıkları 
temsilen her % 15 hisse için en az bir üye bulundurulacağı belirlenmekte, bu üyelerin nasıl seçilecekleri 
açıklanmaktadır. Ayrıca bu temsilcilerin varlığı ileri sürülmek suretiyle teşekkül ve bağlı ortaklığın Türk 
Ticaret Kanunu gereğince haiz oldukları hakların kayıtlanamayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca teşekkül ve bağlı ortaklığa ait iştiraklerin bilanço ve netice hesaplarının teşekkül ve bağlı ortak
lıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenerek bir bütün halinde görülebilmesi amaçlanmış bulunmaktadır. 

Madde 29. — Bu maddede teşekküllerin plan, program ve bütçelerine, bunların kabulü ve uygulamasına 
ilişkin esaslara yer verilmiştir. 

Maddeye göre teşekküller, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yü
rüteceklerdir. 

Teşekküllerin yatırım ve finansman programlarının hazırlanma şekli Devlet Planlama Teşkilatı ve Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit olunarak Koordi
nasyon Kuruluna sunulacak ve bu kurulun onayıyla yürürlüğe girecektir. 

Teşekküllere ait yıllık genel yatırım ve finansman programı en geç bir önceki yılın ekim ayının onbeşine 
kadar Bakanlar Kurulunca karara bağlanacaktır. Ayrıca maddede kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman 
programlarının gönderilmesi gereken yerler sayılmıştır. 

Teşekküllerin işletme bütçelerinin hazırlanış şekli ve onay mercii de maddede gösterilmiş bunlarda, yatırım 
ve finansman programlarında değişiklik yapılması halinde bu değişikliklere paralel düzeltmeler yapılacağı 
açıklanmıştır. 

Bu düzenlemelerin temel amacı teşekküllerin yapacakları yatırımların gerek kalkınma plan ve programla
rına uygunluğunu gerekse de kendi içeriğinde tutarlı disipline edilmiş olarak yürütülebilmesini sağlamaktır. 
Bunu yapabilmek için de yatırımlarla birlikte bunların finansmanının da birarada ele alınması ve kıt kay
nakların en rasyonel şekilde tahsisi zorunlu bulunmaktadır. Böylece finansman imkânı sağlanmadan yatırım
lara girişilmesi dolayısıyla yatırımların yarım kalması da önlenmiş olacaktır. 

Madde 30. — Bu maddeyle yatırım projelerinin tcşekküllerce hazırlanması sırasında hangi esaslar çerçe
vesinde hareket edileceği düzenlenmektedir. 

Teşekküller kalkınma planları uyarınca kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait malî, eko
nomik ve teknik çalışmaları zamanında yapacak projelerini hazırlamakla yükümlüdürler. Maddeye göre bu ça
lışmaların en geç bu önceki yılın Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması zorunludur. Projelerin hazırlanma
sında bu limit göz önünde bulundurulacaktır. 

Teşekküllerin yatırım projelerini hazırlarken Devlet Yatırım Bankasının tecrübesinden yararlanmalarını sağ
lamak amacıyla maddede bu yönde düzenleme yapılmıştır. 

(Teşekküller Devlet Yatırım Bankasının yardımından da yararlanarak hazırladıkları yatırım projelerini bir 
önceki yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatına göndereceklerdir. 

İlgili Bakanlık projeler üzerindeki incelemelerini aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlamak zorun
dadır. Bu incelemeyi müteakip anılan projelerin bu zaman limiti içerisinde Devlet Planlama Teşkilatı ve Ma
liye Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Böylece projelerin yıllık genel yatırım ve finansmanı programı
na dahil edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Maddede projesi hazır olmayan yatırıma başlanamayacağı belirtilmek suretiyle teşekküllerin yapacakları ya
tırımların çerçevesi çizilen disiplinin dışına taşması önlenmek istenmiştir. 

Teşekküllere memleket ihtiyaçları doğrultusunda ve fakat kendi imkânlarıyla karşılayamayacakları yatırım 
görevlerinin, Bakanlar Kurulu tarafından verilmesi müm kün bulunmaktadır. Ancak böyle bir yatırım görevinin 
verilmesi halinde bunun teşekkül özkaynaklarından karşılanması gereken finansmanı devlet bütçesinden sermaye 
olarak yık içerisinde teşekküle verilecektir. 

'Madde 31. — Bu maddede yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında temel olarak hususlar 
açıklanmaktadır. 
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Teşekküllere ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programları hazırlanırken gerek fi
nansman imkânları ve gerekse teşekküllerin yatırım kapasiteleri dikkate alınacaktır. Bu düzenlemenin temel 
amacı öngörülen yatırımların en etkin şekilde yapılabilmesini temindir. 

Teşekküllere ait uzun vadeli yatırım ve finansman programlan teşekküllerce ilgili Bakanlığa sunulacak, 
Bakanlığın da incelemesinden geçtikten sonra Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderile
cektir. 

Yıllık genel yatırım ve finansman programı Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Planlama Teşkilatının da 
görüşü alınarak hazırlanacaktır. Böylece yıllık genel yatırım ve finansman programlarının kalkınma planına 
uygun olması ve finansman imkânlarıyla ahenkli bulunması sağlanmış olacaktır. 

Madde 32. — Tasarının bu maddesiyle küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımlarının yapılma 
esasları belirlenmektedir. 

Madde uyarınca küçük tamamlama yatırımlarının yapılabilmesi için bunların; 
a) Teşekkülün kendi kaynaklarından finanse edilmesi, 
b) Proje maliyetlerinin yıllık genel yatırım ve finansmanı programlarında belirlenen sınırı aşmaması, 
c) Teşekkül yönetim kurulunca önerilmiş olması, 
d) ilgili Bakanlığın bu öneriyi uygun bulması, 

gerekmektedir. 
Maddede idame ve yenileme yatırımlarının yapılabilmesi bu yatırımların yapılmaması halinde teşekkülün 

verimli çalışmasını aksatacağı gerçeği de göz önünde bulundurularak daha basit bir sürece tabi tutulmuş ve 
yapılabilmeleri için yönetim kurulu kararı yeterli görülmüştür. Bununla birlikte bu yatırımların da belli bir 
disiplin içerisinde yürütülmesini temin amacıyla söz konusu yatırımların yapılmasına ilişkin yönetim kurulu 
kararlarının gerekçesiyle birlikte kararı izlenen 15 gün içinde ilgili Bakanlığa, Devlet Planlama Teşkilatına 
ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna bildirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 33. — Teşekkül, Müessese ve bağlı ortaklıkların işletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını 
tespitte serbest olmaları temel kuraldır. Bu kural, iktisadî alanda ticarî faaliyet göstermek amacına uyulması 
için getirilmiştir. Bununla birlikte toplum açısından önem taşıyan mal ve hizmet fiyatlarının gerektiğinde 
Bakanlar Kurulu tarafından da tespit edilebilmesi imkân dahiline sokulmuştur. 

Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatların, maliyetlerin altında olması da mümkün bulunmaktadır. An
cak bu takdirde teşekkülün uğrayacağı zarar ile birlikte, mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 kâr payı 
tahakkuk ettirilerek belirlenecek olan teşekkülün mahrum kaldığı kârın, ait olduğu yılın veya bunu izleyen yılın 
genel bütçesine konulacak ödenekle karşılanması gerektiği zaman ve mahrum kaldığı kâr telafi edilmesi imkânı 
sağlanmış olmaktadır. 

Teşekkülün bu şekilde uğramış olduğu zarar miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından, teşek
külün muhasebe kayıtları esas alınmak suretiyle, birlikte tespit edilecektir. Bu düzenlemeyle güdülen amaç beyan 
edilen zarar miktarının gerçekten bu uygulamadan doğup doğmadığını araştırmaktır. f 

Maddenin son bendinde getirilen hükümle teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara iştigal kanunları kapsa
mında olmak şartıyla Bakanlar Kurulunca görev verilebilmesi öngörülmektedir. Böylece hükümet memleket 
açısından önem arz eden görevleri teşekküllere, bunları kârdan mahrum edecek dahi olsa verebilecektir. Ancak 
bu şekilde verilecek bir görevden dolayı ortaya çıkabilecek zaman miktarı ve mahrum kalınan kâr yukarıda 
açıklanan esaslar çerçevesinde hazinece karşılanacaktır. 

Madde 34. — Tasarının bu maddesi teşekkül, müesse se ve bağlı ortaklıkların muhasebe sistemleri ve hesap 
dönemlerini düzenlemektedir. 

Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların muhasebelerinin, bunların gerçek malî durumları işletme faaliyet
leri ve yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabilecek şekilde tutulması öngörülmüş ve hem bu amacı ger
çekleştirmek hem de bu kuruluşlar arasında muhasebe sistemi yeknesaklığını sağlamak için bunlarda «İktisadî 
Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi»nin uygulanması öngörülmüştür. Ancak bankalar, banka 
muhasebesinin kendine mahsus özelliklerinin bulunduğu dikkate alınarak bu yeknesaklaştırmanın dışında tutul
muştur. 
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Teşekküllerin hesap dönemi, genel işletmecilik kuralları ve ekonominin gerekleri de göz önünde tutu
larak, takvim yılı olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 35. — Bu madde bilançoları, netice hesapları ve faaliyet raporlarının düzenleniş şekil ve zamanını 
belirlemektedir. 

Yine yeknesaklığı sağlamak ve denetimi kolaylaştırmak amacıyla bilanço ve netice hesaplarının Tekdüzen 
Muhasebe sisteminde belirlenen tiplere uygun olarak ve ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 
hazırlanması öngörülmüştür. Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılı olduğuna göre bilanço ve netice hesapla
rının ait olduğu yılı izleyen Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak faaliyet raporlarıyla birlikte Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir, 

Maddede faaliyet raporlarının yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak düzenlenmesi hük
me bağlanmıştır. Bundan güdülen amaç program ve gerçekleşmeleri karşılaştırabilmeyi kolaylaştırmaktır. Ni
tekim faaliyet raporlarında programda olduğu halde gerçekleştirilemeyen işlerin sebeplerinin açıklanması da 
öngörülmektedir. 

Maddede bilanço ve netice hesaplarının TBMM'nin denetim ve onayından geçtikten sonra Resmî Gazetede 
yayınlanması ve faaliyet sonuçlarından bu şekilde kamu oyuna bilgi sunulması da öngörülmüştür. 

Madde 36. — Tasarının bu maddesinde kâr dağıtımının esasları düzenlenmiştir. 
Maddeye göre teşekküller yıllık kârlarının % 20'sini nominal sermayelerinin tamamına ulaşıncaya kadar bi

rinci tertip yedek akçe olarak; birinci tertip yedek akçe ile vergi ve diğer kanunî yükümlülükler ayrıldıktan 
sonra kalan kârın %'20'sini de nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip olağan yedek 
akçe olarak ayırmak zorunluluğundadırlar. Ayrıca ikinci tertip olağan yedek akçe miktarı teşekkül nominal ser
mayesinin tamamına ulaştıktan sonra da teşekküller, yukarıda açıklandığı üzere bakiye kârdan % 10 oranında 
yedek akçe ayırmaya devam edeceklerdir. 

Bankalar Kanununa ta'bi bulunan iktisadî devlet, teşekkülleri yukarıda sayılan yedek akçelerin yanısıra 
Bankalar Kanununun öngördüğü yedek akçeleri de ayırm ak zorundadırlar. 

Yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan kâr müesseselerde teşekküle, 
teşekküllerde ise Hazineye devredilir. Böylece kâr dağıtımı teşvik edilmek suretiyle bağlı ortaklıkların halka 
açılmasının çekici hale getirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

Teşekküllerce ayrılmış bulunan yedek akçelerin ödenmemiş sermayelerine mahsup edileceği hükme bağ
lanmış ve kullanım yerleri böylece belirlenmiştir. 

Madde 37. — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların tasfiye usulü ve süreci bu maddeyle düzenlen
miştir. 

Kuruluş amaçları ortadan kalkmış bulunan teşekküller kuruluşundaki usule göre kanunla, müesseseler yine 
kuruluşundaki usule göre teşekkül genel müdürünün önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile tasfiye oluna
caktır. Bağlı ortaklıkların tasfiyesi ise özel hukuk hükümlerine göre yürütülecektir. Bununla birlikte teşek
kül yönetim kurulunun bağlı ortaklığın tasfiyesi yönünde karar vermeden önce Bakanlar Kurulundan izin al
ması zorunludur. 

Maddede, bağlı ortaklıklarda teşekküle ait hisse senetlerinin devrine Bakanlar Kurulunca; teşekkül ve 
bağlı ortaklıkların iştiraklerine ait hisse senetlerinin devrine koordinasyon kurulunca karar verileceği hük
me bağlanmak suretiyle devir işlemlerindeki nihaî karar mercileri belirlenmiş ve bu suretle politika birliği 
sağlama amacı güdülmüştür. 

Madde 38. — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların denetlenmesine ilişkin bu madde uyarınca anılan 
kuruluşlar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidirler. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi malî, idarî ve teknik yönleri kapsayacak ve bu ni
teliğiyle bir bütünsellik gösterecektir. Söz konusu denetim süreklilik özelliğine sahiptir. 

Madde 39. — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların bir yıla 
ait hesap ve işlemleri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın ekim ayına kadar tamamlamak ve bu ince
lemelerin sonuçlarını bir rapora bağlamakla yükümlüdür. 
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Madde 40. — Madde gereğince ilgili Bakanlığın teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetleri üzerin
deki temel kontrol yetkisi bu faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğun gözetilmesidir. 
Bu gözetim sırasında usulsüzlüklerin ortaya çıkması halinde ilgili bakanlığın teşekküllerin hesap ve işlemlerini 
teftiş ve tahkike tabi tutmak yetkisi bulunmaktadır. Ancak kuruluşların iktisadî alanda ticarî esaslara göre 
faaliyet gösterdikleri de dikkate alınarak teftiş ve tahkik nedeniyle çalışamaz duruma gelmelerini önlemek 
amacıyla teftiş ve tahkik yetkisinin ilgili bakanlıkça kuruluşun normal faaliyetlerini aksatmayacak görev ve 
yetkilerinin daralmasına neden olmayacak şekilde kullanılması ilkesi getirilmiştir. Teftiş ve denetlemelere 
ilişkin olarak diğer kanunlardaki hükümlerin saklı olduğu tabiîdir. 

Madde 41. — Bu maddede iktisadî Devlet Teşekküllerinin personel rejiminin ayrı bir kanunla düzenle
neceği belirtilmekte ayrıca, yetenekli elemanların teşebbüste çalışabilmesini temin etmek, hizmet içi eğitime 
önem vermek, kârlılık bilinci içinde yaratıcılığı, girişimciliği teşvik ettirmek gibi hususların personel rejiminin, 
anailkeleri olacağı tespit edilmektedir. 

Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarda kadrolu ve sözleşmeli personel olarak çalışanların toplu iş söz
leşmesi uygulaması dışında bırakılmasına gerek olduğu ve hizmetin çeşitli nedenlerle aksamasının sağlanması 
yönünden bu hususun büyük önem taşıdığı belirlenmektedir. 

Madde 42. —: Teşekküllerde personelin atanması ve görevine son verilmesi, teşekkülün en üst karar or
ganı olan yönetim kurulunca yerine getirilmektedir. Bununla beraber, gerek bu Kanun Hükmünde Karar
name tasarısında gerekse diğer kanunlardaki özel hükümlerin saklı kalması gereği tasarıda yer almaktadır. 

Madde 43. — Bu maddede sözleşmeli personel çalıştırmaya ilişkin hükümler getirilmektedir. Üst yöne
ticilerin daha verimli ve uzun süre çalışmaları bu suretle teşvik edilmekte, ayrıca Koordinasyon Kurulunca 
belirlenmek kaydıyla sorumluluk isteyen, kârlılık ve verimliliği etkileyen görevlerde çalışanlar içinde sözleşme 
yapılabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Sektörlerin çeşitliliği, görevin yeri ve niteliği dikkate alınmak suretiyle ücretlerin tespiti esası benimsen
mektedir. Ayrıca, gerekli hallerde sözleşmeli personele konut tahsis edilebileceği ancak gerek bu tasarı gerek
se çıkarılacak ilgili Personel Kanunu hükümleri saklı olmak üzere, başkaca aynî ya da nakdî menfaatlerin 
sağlanmaması hususu belirlenmektedir. 

Madde 44. — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu başkan ve üyelerini de kapsamak 
üzere kadrolu ve sözleşmeli personele yönetim kurulunun kararı ve koordinasyon kurulunun onayı ile en çok 
iki aylık ücret tutarında ikramiye verilmesi önerilmekte, bu suretle kârlı ve verimli çalışma özendirilmektedir. 

Görevlerinde olağanüstü kişisel başarı gösterenlere Bakanlar Kurulu Kararı ile en çok altı aylık ücret tu
tarını aşmamak üzere ikramiye verilebileceğini ancak bu ikramiyenin kişisel başarı ile sınırlı olması nedeniyle 
genelleştirilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 45. — Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıkların kendilerine verilen sermayeyi ve diğer kay
nakları özenle kullanacakları belirtilmekte; yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürler dahil her türlü kadrolu 
ve sözleşmeli personele verimlilik ve kârlılık esaslarına göre gerekli gayret ve basireti göstermeleri yükümlü
lüğü verilmektedir. 

Bu personelin cezaî sorumluluklarının Devlet memurlarına uygulanan hükümlere paralel olacağı, ayrıca 
bunların kurumlarına verdikleri zarardan ötürü de Borçlar Kanununun haksız fiil hükümlerine tabi olmaları 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 46. — Bu madde ile yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personelin bu Ka
nun Hükmünde Kararnamede belirtilen haller dışında başka bir işle meşgul olamayacakları, benzer alanda 
faaliyet gösteren şirketlere ortak olamayacakları hükmü getirilmektedir. 

Mdde 47. — Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli
nin faaliyetlerde objektifliğin sağlanması bakımından siyasî partilere üye olmaları önlenmekte, genel ve yerel 
seçimlerde bu personelin aday olabilmeleri konusunda devlet memurları hakkındaki hükümlerin uygulanacağı 
belirtilmektedir. 
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Ayrıca, tasarının bu maddesi ile, siyasî partilerin merkez ve taşra organlarında görev almış, Yasama Or
ganı üyeliğine veya seçimle gelinen yerel kurullara seçilmiş olan kişilerin bu görevlerinin sona ermesinden; 
genel ve yerel seçimlere aday olarak katılmış ve seçile mem iş olan kişilerin seçim tarihinden itibaren üç yıl 
geçmedikçe teşekküllerde, müesseselerde ve bağlı ortaklıklarda genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim 
kurulu üyesi ve müessese müdürü olarak görev alamayacakları hükme bağlanmaktadır. 

Madde 48. — Bu madde hükmü ile, teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para 
hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve ben
zeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işleyen personel hakkında Devlet memurları hakkında öngö
rülen ceza hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. 

Ayrıca, personelin görev sırasında veya görevden ayrıldıktan sonra sır niteliğindeki bilgileri açıklaması
nın cezaî müeyyideleri belirlenmektedir. 

Madde 49. — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık lehin mahkeme ve icra dairelerince hükmedilip borçlu
sundan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin çalışmaları teşvik edici mahiyette ilgili personele belirli esaslar çer
çevesinde dağıtılması önerilmektedir. 

Madde 50. — İktisadî Devlet Teşekkülleri Personel Rejimi esaslarına uygun olarak her teşekkülün bir 
yönetmelik hazırlaması ve bu yönetmeliğin Koordinasyon Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması esası ge
tirilmektedir. 

Madde 51. — Madde Kamu İktisadî Kuruluşlarının kuruluş biçimini belirlemektedir. 
Madde 52. — Bu madde ile Kamu İktisadî Kuruluşlarının nitelikleri tespit edilmektedir. 
Madde 53. — Kamu İktisadî Kuruluşları organlarının İktisadî Devlet Teşekküllerine benzer şekilde dü

zenleneceği öngörülmektedir. 
Madde 54. — Tasarının bu maddesi ile Kamu İktisadî Kuruluşlarının İktisadî Devlet Teşekkülleri gibi 

örgütleneceği açıklanmaktadır. Ancak, İktisadî Devlet Teşekküllerinden farklı olarak bir kısım işletmelerin 
doğrudan müessese haline getirilmeden Kamu İktisadî Kuruluşlarına bağlanabileceği ancak bunun için Koor
dinasyon Kurulu Kararının gerekli olduğu belirlenmektedir. 

Bir diğer önemli husus olarak madde de, sermayesinin en az % 91'i Kamu İktisadî Kuruluşuna ait olan 
bağlı ortaklığın genel kurul ve denetim kurulunun olmayacağı yer almaktadır. 

Madde 55. — Kamu İktisadî Kuruluşlarına ait yıllık ve uzun vadeli yatırım ve finansman program
ları hazırlanmasında kuruluşların finansman imkânları, yatırım kapasiteleri, ülke ihtiyaçları, plan, program 
hedef ve tercihlerinin dikkate alınacağı belirtilmekte ayrıca sosyal faydayı artırma amacıyla gerektiğinde 
fiyat ve tarifelere müdahale konusunda koordinasyon kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde de bu hususlara ek olarak, Kuruluşların yatırım ve işletme finansman açıklarının Hazinece kar
şılanacağı, kâr sağlayan kuruluşların söz konusu kârlarından % 10 oranında yedek akçe ayıracakları hükme 
bağlanmakta bağlı ortaklıklardaki kâr dağıtımının ise İktisadî Devlet (Teşekküllerine ait bağlı ortaklıklara 
ilişkin hükümlere tabi olacakları esası getirilmektedir. 

Madde 56. — Tasarının bu maddesinde, Kamu İktisadî Kuruluşları ve bunların müessese, işletme ve 
bağlı ortaklıklarına, bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki personele ait hükümler yanısıra, İktisadî Devlet 
Teşekkülleri Personel Rejimine ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirlenmektedir. 

Madde 57. — İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının gerek kendi aralarında, ge
rekse birbirleriyle olan ilişkilerinde genel koordinasyonun sağlanması ve bunların ortak sorunları hakkında 
karar alınmasını sağlamak üzere Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun görevlendirilmesi ve adı 
geçen Kurulun, Başbakan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, bir Devlet Bakanı ile ilgili sekiz Bakandan 
oluşması hususu saptanmaktadır. 

Söz konusu üyelerin her birinin toplantılarda bir oy sahibi olacağı ancak Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Hazine Genel Müdürlüğü ve M.I.t.T. Genel Sek
reterinin toplantılara katılmakla birlikte oy kullanma haklarının bulunmayacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, ta
sarının bu maddesinde, Koordinasyon Kurulunun konu ile irtibatlı sekreterya hizmetlerinin Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve M.I.t.T. Genel Sekreterliği bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülmesi ön
görülmektedir. 
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Madde 58. — Tasarının bu maddesinde, Koordinas yon kurulunun görevleri belirlenmektedir. 
Madde 59. — Madde de, Teşekküller, Müesseseler ve Bağlı Ortaklıkların amaçları dışında faaliyette bu

lunmamaları hususu belirtilmektedir. Ancak, Koordinasyon Kurulu Kararı ile Kamu İktisadî Kuruluşlarının 
sosyal faydanın artırılması düşüncesiyle kuruluş amacı dışında faaliyet gösterebileceği öngörülmektedir. 

Madde 60. — Tasarı Hazinenin iştirakini öngörmeyen bir anlayışa sahip olduğu için veraset ve diğer yollarla 
Hazineye geçen hisse senetlerinin, faaliyet alanı itibariyle ilgili iktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İk
tisadî Kuruluşuna devredilmesini hükme bağlamaktadır. 

Madde 61. — İşletme, Müessese ve Bağlı Ortaklıkların teşekküller arası veya Kamu İktisadî Kuruluşları 
arasındaki devri Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılabilecektir. Ancak, Teşekkülden Kamu İktisadî Kuruluşuna 
veya ters istikamette devirler ise statü değişikliğini gerektirdiğinden ancak kanunla yapılabilecektir. 

İşletme veya işletme biriminin tasfiyesi veya satılması Kamu İktisadî Kuruluşunun önerisi ve Koordi
nasyon Kurulunun kararıyla mümkün olacaktır. 

Madde 62. — Tasarının bu maddesinde Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının, Müesseselerin ve 
Bağlı Ortaklıkların malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçların Devlet malı aleyhine işlenmiş suç
lar olarak sayılacağı ve bu konuda (T. Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirlenmektedir. 

Madde 63. — Tasarının 63 üncü maddesinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olmayacak ku
ruluşlar saptanmaktadır. Ayrıca, yabancı sermayeyi teşvikle ilgili hükümlerden yararlanan gerçek ve tüzelki
şilerle kurulmuş ortaklıklara ait kanun ve anasözleşme hükümlerinin saklı olacağı belirlenmektedir. 

Madde 64. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uyguanmasını düzenlemek üzere yürürlük tarihinden 
itibaren altı ay içinde Maliye Bakanlığınca bir tüzük çıkarılması gereği belirtilmektedir. 

'Madde 65. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olması düşünülen teşekküller, Kamu İktisadî Ku
ruluşları ve bunlara ait Müessese ve Bağlı Ortaklıklarla Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ilgili ol
dukları Bakanlıkların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Ancak, (Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının gerektiğinde bu Kanun Hükmündeki Kararname 
çerçevesinde yeni bağlı ortaklıklar ve müesseseler oluşturabilecekleri açıktır. 

Geçici Madde 1. — Tasarının bu maddesine göre Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ser
mayeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini izleyen dört ay içinde Bakanlar Kuru
lunca belirlenecektir. Bu konuda işlem yapılıncaya kadar 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca tespit 
edilenlerin veya kuruluş kanunlarında belirtilen sermaye tutarlarının esas alınacağı hükme getirilmektedir. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile 3460 ve 23 sayılı kanunlara tabi olanlar ile bu Kanun Hükmünde Ka
rarname kapsamı dışındaki Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Kurumların kuruluş ve işleyişlerini düzenleyecek 
kanunlar yürürlüğe girinceye kadar kendi kanunlarına göre yönetilmeleri esası getirilmektedir. 

Geçici Madde 3. — Bu geçici madde ile Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve Bağlı Ortak
lıkların iştirak paylarının devir ve tasfiyesine ilişkin hükümler önerilmektedir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile Hazinenin veya çeşitli Kamu Kuruluş ve Kurumlarının mevcut 
iştiraklerindeki hisselerinin, iştirakin faaliyet alanı ile ilgili Teşekküle, Kamu İktisadî Kuruluşuna veya Bağlı 
Ortaklığa devri imkânı sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5. — Sermayelerinin % 51'den fazlası Devlet veya Teşekküllere ait bulunan Limited Şir
ketlerin, Bağlı Ortaklık olarak faaliyetlerinin devamına veya tasfiyesine Koordinasyon Kurulunca Karar ve
rilmesi, devamı uygun görülenlerin Anonim Şirket Statüsüne dönüştürülmesi ve ilgili Teşekkülünün belirtil
mesi esası getirilmektedir. 

Geçici Madde 6. — Tasarının bu maddesinde geçiş »dönemine, ilişkin hükümler yer almaktadır. Buna göre 
tasarının yürürlüğe konulmasını takiben Teşekkül, Kamu İktisadî Kuruluşu ve Bağlı Ortaklıkların organlarının 
iki ay içinde yeniden düzenlenmesi, yasal düzenlemelerin ise dört ay içinde tamamlanması öngörülmektedir. 
Söz konusu geçiş döneminde ise, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 
hizmetlerin aksamaması için devam edilmesi uygun görülmektedir. 

Geçici Madde 7. — Madde geçiş döneminde denetlemeye ilişkin uygulanacak esasları belirlemektedir. 
Geçici Madde 8. — Madde kaldırılan hükümleri açıklamaktadır. 
Geçici Madde 9. - 10. — Madde yayım tarihi ve yürütme hükmü ile ilgili bulunmaktadır. 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 21 Temmuz 1983 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/65/05818 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca biır ör
neği ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI HAKKINDA 11.4.1983 
TARİH VE 60 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BİR GEÇİCİ MADDESİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEREKÇESİ 

11.4.1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında 
organların yeniden teşkili için öngörülen iki aylık sürenin, teşekküller, Kamu iktisadî Kuruluşları, müesse
seler ve bağlı ortaklıkların yeniden oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin zaman alacağı gerçeği göz önünde 
tutularak yeniden tespiti gerekli görülmüştür. 

Önerilen bu yeni düzenlemeyle teşekküller ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının kuruluş kanunları, müessesele
rin kuruluşuna ilişkin yönetim kurulu kararları ve bağlı ortaklıkların anasözleşmelerinin kabulüyle hukuken 
oluşmalarını müteakip bir ay içinde organların teşkili sağlanacaktır. 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 25 Mayıs 1983 
Başkanlığı 

Sayı : 1/703-243 

MALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» yazımız ekinde gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığımızca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğün 
33 ve 36 ncı maddesi gereğince teklif hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Dr. Tandoğan TOKGÖZ 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Başkanı 
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Malî işler Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 6 Temmuz 1983 
Esas No. : 1/703 
Karar No. : 54 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25.5.1983 tarih ve 1/703 sayılı yazınız. 
Hakkında görüşümüz istenen «İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname» Komisyonumuzun 22.6.1983, 23.6.1983, 28.6.1983, 30.6.1983, 6.7.1983 tarihli birle
şimlerinde incelenerek görüşülmüş ve aşağıdaki konuların Sayın Komisyonunuzun görüşlerine sunulması ka
bul edilmiştir. 

1. 6 ncı maddenin 3 üncü fıkrasında öngörülen «ilgili Bakanlık Maliye Bakanlığı olduğu takdirde, bir 
üyenin hangi bakanca önerileceğinin» Teşekkül Kanununda gösterilmesi hükmünün, Bakanlar Kurulu Kara
rıyla belirlenir şeklinde değiştirilmesi kabul edilmiştir. 

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin KHK ile getirilen yeni statüleri oldukça fazla mesaiye ihtiyaç gösterdi
ğinden, .7 nci maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendinin metinden çıkartılmasının uygun olacağı görüşüne ula
şılmıştır. 

3. 38 inci maddedeki «sürekli denetim ve gözetim» deyimi yerine «etkin denetim» deyiminin kullanılması 
uygun görülmüştür. 

4. 44 üncü maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen ikramiyenin kesin olarak belirlenmesi uygun görül
müş ve fıkradaki «iki aylık ücret» kelimelerinden sonra «tutarı kadar ikramiye her yıl Bakanlar Kurulu tara
fından tespit edilecek zamanlarda verilir» sözcüklerinin kullanılması benimsenmiştir. 

5. Aynı faaliyet konusundaki bir şirkete eş ve reşit olmayan çocukların ortak olamaması hususunun yö
netim kurulu başkan ve üyelerinin dışına taşırılmasının gerekli olmadığı düşünülmüş ve bu nedenle 46 ncı 
maddenin 2 nci fıkrasının 2 nci cümlesi «Bunlar yönetim kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile reşit ol
mayan çocukları da aynı yasaklara tabidir» şeklinde değiştirilmesi kabul edilmiştir. 

6. Geçici 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının başındaki, «Kuruluş kanunları» deyiminin çıkarılmasının ve 
bunun yerine aynı fıkraya 2 nci cümle olarak «Teşekküllerin ve K.I.K. nun kuruluş kanunları 4 ay içinde 
hazırlanır ve T.B.M.M.'ne sunulur» hükmünün konulmasının uygun olacağı karara bağlanmıştır. 

7. K.H.K.'ye bağlı listede müessese olarak geçen Orman Ürünleri Müessesesinin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına bağlı bir teşekkül haline getirilmesinin uygun olacağı görüşüne ulaşılmıştır. 

Arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

K.H.K.'nin geneli üzerinde söz 
hakkım saklıdır: 

Avni ŞAHIN 
Kâtip 

İmzada bulunamadı. 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

İsmail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 
Üye | Üye 
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Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

İmzada bulunamadı. 

Mehmet KANAT 
Üye 

Bu Kanunda Sözcü 

Hamdi ÖZER 
Üye 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 18 Ağustos 1983 
Esas No. : 1/703 
Karar No. : 171 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1. — GİRİŞ : 
Bakanlar Kurulunca 20.5.198'3 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve Yüksek: Başkanlıkça 

24.5.1983 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «îktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu îktisadî Kuruluş
ları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ile «îktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu îktisadî Kuruluş 
lan Hakkında, 11.4.1983 Tarihli ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» birbirleriyle ilişkili olmaları ne
deniyle, birleştirilmiş ve Komisyonumuzun 18.8.1983 günlü 88 inci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de 
katılmasıyla görüşülmüştür. 

Kararname; Kurucu Meclisin 2680 sayılı Kanunla verdiği bir yetkiye dayanılarak çıkarıldığı için, bu yet
kinin kullanımı; yetki konusundaki amaç ve ilkeler ve doğurduğu sonuçlar açısından kurulan bir alt komis
yonda uzun ve titiz bir teknik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Komisyon ve alt komisyon çalışmalarına, 
ilgili Bakan ve yetkililer davet edilmiş, görüşlerine başvurulmuştur. Bütün bunların sonunda, ülkemiz ekono
misi açısından çök önemli olan konu, verilen yetkiye uygun bir hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Yüce Meclis adına görev yapan ve onun verdiği yetkinin uygunluğunu araştıran komisyonumuz, karar
namenin genel gerekçelerini ve yapılan değişiklikleri ve sebeplerini geniş ve ayrıntılı bir biçimde sunmayı ya
rarlı görmüştür. 

II, — HÜKÜMETE GÖRE; 
KARARNAMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A) Gerekçesine göre Kararnamenin çıkarılmasının nedenleri; 
440 sayılı Kanunun değiştirilmesi ve 60 sayılı kararnamenin çıkarılmasının nedenleri, kararnamenin ge

rekçelinde şöyle sıralanmıştır : 
1: İlgili kuruluşlardan bazılarının kuruluş kanunlarının çıkarılmaması, 
2. Personele ilişkin kanunî mevzuatın amaca uygun şe'kilde düzenlenememesi, 
3. Zaman içinde ortaya çi'kan diğer sorunlar, 
4. İDT olmalarını gerektirmekle beraber, farklı kanunî yapı içinde oluşturulan kuruluşlar, 
5. Kuruluşların kendi faaliyet alanları dışında çeşitli alanlarda bizzat ya da iştirakleri vasıtasıyla faali

yet içinde bulunmaları, 
B) Gerekçesine göre, Kararnamenin 440 sayılı kanunla mukayesesi : 
Kararnamenin 440 sayılı kanundan ayrıldığı ve yeniden düzenlendiği hususlar, gerekçede aşağıdaki biçim-

dö belirtilmiştir : 
1. Kararnamenin 440 sayılı kanuna göre en farklı özelliği; ekonomik alanda ticarî esaslara göre çalış

mak durumunda olan kuruluşlar ile kamu hizmeti, kamu yararı ağır basan kuruluşlar arasında bir ayırımı 
Öngörmüş olmasıdır. Bu anlayışa dayalı olarak İDT (İktisadî Devlet Teşekkülleri) ve KİK (Kamu îktisadî 
Kuruluşları) ayırımı getirilmiştir. ÎDT'lerde kadılığın, KİKlerde verimliliğin hâkim faktör olduğu belirtil
miştir. 

2. iBu ayırım içinde İDT ve KÎK'ler bir «finans ve yönetim üs kuruluşu», âdeta bir «holding» biçi
minde düşünülmekte, işletmecilik ise müessese, bağlı ortaklık ve iştirakler biçiminde planlanmaktadır. 

3.. Getirilen sistem içinde; Devlet/Hazine yalnızca «finatts ve yönetim üst kuruluşu»nda yani İDT ve 
KİK kademesinde mal sahibi görünmekte, işletmeci kademelerdeki hisselerini (bazı bankalar dışında) bun
lara devretmektedir. 

Dainışma Meclisi (S. Sayısı : 560) 
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4. Kararnamenin halka açılma konusunda - politik yönünün ağırlığı nedeniyle - bir tercih yapmadığı; 
ancak üst kuruluşların değil, işletmeci kuruluşların müessese veya işletmelerin bağlı ortaklık'haline getirilerek 
halka açılabileceği veya piyasadaki özel mülkiyetli bir şirketin, iştirak mekanizması yoluyla bağlı ortaklık 
haline getirilebileceği ifade edilmektedir. Böylece; kararnamenin çift yönlü işleyen bir mekanizma getirdiği 
söylenmektedir. 

5. 440 sayılı kanunda, teşekkül yönetim kurullarının icra kademelerinin ağırlığı ile oluştuğu (Genel Mü
dürden başka Jki üyenin teşekkül bünyesinden geldiği) belirtilerek, kararnamede dışa ağırlık veren (Genel 
Müdür'den başka 4 üyenin de dışardan geldiği belirtilerek) bir model getirildiği ifade edilmektedir. 

6. Denetim konusunda; 440'dan farklı olarak; Yüksek Denetleme Kurulunun denetiminin sürekli ha
le getirildiği, ilgili Bakanlığa eskiden olduğu gibi gözetim görevi verilerek, hesap ve işlemleri teftiş ve tahkik 
edebileceği belirtilmekte, ancak, ilgili Bakanlığın bu yetkilerini kullanırken «kuruluşun faaliyetlerini aksat
maması, görev ve yetkilerini daraltmaması» ilkesi getirilmektedir. 

7. (Kararname; bazı ilkelerini belirterek, personel rejiminin daha sonra ayrı bir kanunla düzenleneceğini 
öngörmektedir. 

8. IÎDT ve KİK'ler arasındaki koordinasyonun sağlanması için 11 Bakandan oluşan bir Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu getirilmekte, bu kurulun sekreteryasını da Maliye Bakanlığının ilgili birimi-
no (HAZMlltT) vermektedir. 

III. — KOMİSYONUMUZUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ : 

A) Kamu mülkiyetli işletmeler 1938'de 3460 sayılı, 1960'da 23 sayılı, 1964'de 440 sayılı kanunlarla dü
zenlenmişlerdir. 

— Bütün bu düzenlemelerde öncelikle ortak bir statü arayışı, yönetim ve denetim yeknesaklığı sağlama 
gayreti ön plana çıkmakta; rasyonel işletmecilik, kârlılık ve verimlilik kaynak yaratma da niyet olarak ifade 
edilmektedir. 

— 19 yıllık 440 sayılı Kanunun uygulanmasının peşinden gelen 60 sayılı KHK'nin de yine bir yeknesak-
laştırma ve kavramları iyileştirme vasfı ağır basmaktadır. Kararname gerçekten tarif bazında İDT ve KİK 
ayırımını getirmekte; müessese, bağlı ortaklık ve iştirak tarifleriyle 19 yıllık uygulamada ortaya çıkan 440 
sayılı kanunun statüsü dışındaki bağımisız statüleri yeniden ortak bir çatı altında toplamaya çalışmaktadır. 

— Bu ortak statü arayışı, tarif bazında son derece başarılıdır. Bu ortak statü arayışının, hatta zorlama
sının ötesinde, 440 sayılı kanunu önemli ölçüde değiştirecek ve işletmeleri kaynak tüketen değil, kaynak «ya
ratan» hale getirecek tedbirlerde esaslı ve köklü bir değişiklik yapıldığını söylemek güçtür. Hatta, bu ortak 
statü arayışının kurumların mevcut fonksiyonlarını ve kuruluş amaçlarını da zedeleyebilecek sonuçlar doğu
rabileceği düşünülebilir. 

'B) Komisyonumuzun bu genel bakış açısına varmasına neden olan hususlar aşağıdaki başlıklarla su
nulmuştur. 

1. 440 sayılı Kanunun değiştirilmesi ve bu kararnamenin çıkarılmasına gerekçe olarak ileri sürülen; 
«Kuruluş kanunlarının çıkarılmaması, personele ilişkin mevzuatın çıkmaması, ÎDT olmaları gerekirken 

farklı kanunî yapı içinde oluşan kuruluşların durumunun düzeltilmesi» gibi hususlar da gösteriyor ki, yeni 
düzenleme öncelikle ortak bir statü arayışı içindedir. 440 sayılı Kanunun, verimliliği ve kârlılığı önleyen, 
işleyişi tıkayan ve kaynak yaratmayan hususlarından söz edilmemektedir. İşleyişi önemli ölçüde tıkayan 
personel rejimi konusunda birtakım esaslar getirilmekle beraber bu konu yine zamana bırakılmıştır. 

2. Kararname bu yapısıyla da dayandığı 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun Md. 3/g bendinde dü
zenlenen, «(Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kuruluş ve teşkilatlanmasında yukarıdaki ilkelerle birlikte hizme
tin gerekliliği, ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esasları gözönünde bulundurulur» ilkesine 
yeni ve ağırlıklı bir yaklaşım sağlanmadığı söylenebilir. 

3j Kararnamenin yukarıda söylediğimiz gibi, ortak bir statü ve yeknesak bir yapı oluşturmayı amaçla
yan ve bu nedenle İDT ve KİK ayırımını getiren tanımlar ile işletme politikalarını düzenleyen esas maddeleri 
çelişmektedir. 

Daınışma Mecfei (S, Sayısı : 560) 



Kararnamede ÎDT; Sermayesinin tamamı devlete alt, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göster
mek üzere kanunla kurulan Kamu iktisadî Teşebbüsleri; KİK; Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve te
kel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kanunla kurulan, kamu hiz
meti ağır basan Kamu İktisadî Teşebbüsleri olarak tanımlanmaktadır. 

İDT'lerin, 
—> Ekonomik gereklere uygun olarak, 
— Verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda, 
— Kendi aralarında ve ulusal ekonomi ile uyum içinde çalışmaları, 
— Sermaye birimine yardım etmeleri ve yatırım kaynağı yaratmaları, 

istenmektedir. 
KİK'lerin; 
— Kendilerine verilen görevleri ve kamu hizmetlerini, 
—' Ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak, 
—> Verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmeleri, 

beklenmektedir. 
Bu durumda; 
— Ekonomik gereğin yanısıra, sosyal gereklere uyulacaktır. 
— Görev ve kamu hizmeti yapacaklardır. 
Kârlılık gözetmeyebilecekler, sermaye birikimine ve kaynak yaratma özellikleri olmayabilecektir. 
Bu çok temel farklara rağmen; kararnamede İDT ve KİK; nitelikler, organlar, teşkilatlanma, personel 

rejimi, denetim ve malî hükümler bakımından aynı usul ve esaslara tabidirler. Farklılık var gibi görülen fiyat 
ve tarifelerde; 

— KİK'lerin fiyatlarına Koordinasyon Kurulunca (11 Bakandan oluşuyor), İDT'lerin fiyatlarına Bakan
lar Kurulunca müdahale edilmektedir. Kuruluşlarla ilgili Bakanların, (11 Bakanın) fiyat konusunu koordi
nasyon kurulunda veya Bakanlar Kurulunda görüşmeleri sonucu değiştirmeyecektir. 

—• Zarar her iki halde de Hazine'den karşılanmaktadır. 
Dolayısıyla; ÎDT ve KÎK'lerde fiyata aynı biçimde müdahala söz konusu olunca İDT'lerin, K'İK'lerden 

farkı kalmamakta ve tarifler ve bağlı cetvel anlamını kaybetmektedir. 
Bu düşüncelerle, daha sonra etraflıca açıklanacağı gibi 33 üncü madde değiştirilmiş ve bazı ÎDT'ler KİK 

sınıfına alınmıştır. 
C) Kararnamenin dikkat çeken en önemli yönü de, kuruluşları ortak bir statü altında toplamaya çalı

şırken, bazı kuruluşları kendilerinden beklenen fonksiyonları yerine getiremez hale düşürebileceği hususu
dur. 

D) Nihayet; Bazı bağlı kuruluşların bağlı oldukları kuruluşlar hatalı bulunarak gerekli düzeltmeler ya
pılmıştır. 

IV. — KARARNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 

Kararnamenin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde, kararnamenin başlığı Komisyonumuzda yapılan dü
zenlemelere uygun olarak yeniden redaksiyona tabi tutulmuş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Maddelerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
1. 1, 2, 3, 4, 1'6, 23, 42, 49, 52, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68 inci maddeler ile geçici 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 

maddelerin metinlerinde yer alan «Kanun Hükmünde Kararname» ibaresi «Kanun» olarak değiştirilmiştir. 
2. Ylönetim Kurulunun oluşmasını düzenleyen 6 ncı maddenin sonuna, Genel Müdürün bulunmadığı 

zamanlarda ortaya çıkabilecek otorite boşluğuna meydan vermemek amacıyla, yeni 5 inci fıkra eklenmiştir. 
3. 7 nci maddenin 2 nci bendinin (c) fıkrasında sözü edilen tacir ve esnaflarla ilgili hükümlerin sade

ce Türk Ticaret Kanununda değil, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda yer alması dolayısıy
la, mezkûr kanunun adı metne ilave edilmiş, ayrıca Türk Ticaret Kanununun sayısı da belirtilmiştir. 
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4. «Teşekkül Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi» başlığı altında yer alan 8 inci maddenin 1 inci 
fıkrasında bulunan «ve atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler.» ibaresi madde metninden çıka
rılmış, aynı maddenin 2 nci fıkrasında bulunan «niteliklerin» ibaresi 7 nci madde ile uyum sağlamak ama
cıyla «niteliklerin ve şartların» şeklinde değiştirilmiştir. 

5. 9 uncu maddenin b, c, f fıkraları, maddeye açıklık getirilmesi amacıyla yeniden redaksiyona tabi tutul
muştur, 

6. Müesseselerin kuruluşunu belirleyen 15 inci maddenin 1 inci fıkrası yeniden kanun tekniğine uygun 
olara'k düzenlenmiştir. 

7. «ItştiraJklerin Yapılması ve Nitelikleri» başlığı altında bulunan 27 nci maddenin 3 üncü fıkrası, işti
rak edecek teşekkül veya bağlı ortakliklara bir sınır koymama'k için metinden çıkartılmış; bu değişikliğe 
paralel olarak 2 nci fıkra da yeniden düzenlenmiştir.-

8. 3'3 üncü madde aşağıdaki gerekçeyle yeniden düzenlenmiştir. 
60 sayılı K. H. K. temel yaklaşım olarak kesin bir t. D.T./K. 1. K. ayrımı yapmayı amaçlamış ve I. D. T. 

lerin kâr amacı ile hareket edecek ve sermaye birikimi sağlayacak kurumlar olacağını, K. t. K. lerin ise tekel 
niteliğinde mal veya temel mal ve hizmet üreten ve kamu hizmeti niteliği ağır basan kuruluşllar olacağını 
öngörmüştür. 

Buna karşılık, fiyat ve tarifeler konusunda 33 üncü maddede I. D. T.ler, 55 inci maddede de K. t. K. 1er 
için getirilen düzenlemeler başlangıçtaki I.D.T./K. t.(K. ayrımını anlamsız kılmaktadır. 

Oysa, K. H. K. nin kendi tanımlamasına göre, t. D. T. lerin fiyat ve tarifelerinin Devlet müdahalesi dışında 
tutulmaları gerekirdi. 

Hernekadar, K. H. K. ye göre İ. D. T. lerin fiyatlarına müdahale halinde, zararları ile beraber uğradık
ları kâr kaybı da Hazineden karşılanarak mutlaka kârlı çalıştırılmaları esası getiriliyorsa da bu durum gerçek 
anlamda kârlı çalışma ilkesinin uygulanmasını engelleyecektir. 

Bu nedenle; Komisyonumuz maddeyi yeniden düzenlemiş ve doğrudan fiyat tespiti yerine, gerektiğinde 
«görevlendirme» ilkesi getirmiş ve böylece I. D. T. ler K. 1. K. lerden farklılaştırarak kararnamedeki tarifler
le uyumlu bale getirmiştir. 

9. ©aşka iş ve Hizmet Yasağını düzenleyen 46 nci maddenin 2 nci fıkrasının son cümlesi, Malî İşler 
Komisyonunun görüşüne uyularak «Bunlardan Yönetim Kurulunun Başkanı ve Üyelerinin eşleri ile reşit 
olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir.» şeklinde değiştirilmiştir. 

10. 47 nci maddenin 3 üncü fıkrasında sayılan yönetici personelden «Genel Müdür Yardımcısının «Yö
netim Kurulu Üyesi»nden sonra yer almasının daha doğru olacağı fikrinden hareketle, sözü geçen değişik
liğin yapılması kararlaştırılmıştır. 

11. 63 üncü maddede; 
a) Birinci fıkrada sayılan teşekküllerin hatalı yazılan isimleri düzeltilmiştir. 
b) «Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.» 65 inci maddeye bağlı «Teşekkül ve Kamu İktisadî 

Kuruluşlarına Ait Liste» den çıkartılarak, bu madde kapsamına alınmıştır. 
c) İkinci fıkrada «tüzelkişilerle» ibaresinden sonra, «yabancı ülkeler kanunlarına veya uluslararası düzen

lemelere göre» ibaresi ilave edilmiştir. 
12. «Teşekkül ve kamu iktisadî kuruluşlarına ait liste» başlığı altında yer alan 65 inci maddeye bağlı 

cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
a) Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu 

ve Toprak Mahsulleri Ofisi İDT listesinden çıkartılarak KİK listesine alınmıştır. (Daha önce de etraflıca 
izah edildiği üzere; 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, temel yaklaşım olarak kesin bir İDT/KİK ay
rımı yapmayı amaçlamış ve İDT'lerin kâr amacı ile hareket edecek ve sermaye birikimi sağlayacak kurum
lar olacağını; KÎK'lerin ise tekel niteliğindeki mallar veya temel mal ve hizmet üreten ve kamu hizmeti ni
teliği ağır basan kuruluşlar olacağını öngörmüştür.) 
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Bu kuruluşlar tekel niteliğinde mal veya temel mal üretmektedirler. Fiilî tekel durumunda olan bu kuru
luşların fiyatlarına zorunlu ve sürekli Devlet müdahalesi olacağı aşikârdır. Bu niteliklerini bile bile, bu ku
ruluşları, fiyatlarına müdahale edilmemesi gereken İDT'lerin arasına bırakmak doğru değildir. Kararna
menin temel yaklaşımı gereği, fiyat ve tarifelerine sürekli müdahalenin kaçınılmaz olduğu bu kuruluşlar 
KİK statüsünde mütalaa edilmiştir. 

b) «Anadolu Bankası T.A.Ş.», T.C. Ziraat Bankasına bağlı ortaklık olmaktan çıkarılarak «teşekkül» ha
line getirilmiş ve dış ticaret konusunda bir ihtisas bankası haline getirilmesi tavsiye edilmiştir. 

c) «Orman Ürünleri Müessesesi», «Orman Ürünleri Sanayi Kurumu» adı ile Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına bağlı bir IDT haline ve Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayii Müessesesi bu teşekküle bağlı bir mües
sese haline getirilmiştir. 

d) Kararnameyle; Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir 
müessese haline getirilen Alkoloid Müesseseleri, eskiden olduğu gibi, Ticaret Bakanlığının ilgili olduğu Top
rak Mahsulleri Ofisine bağlı bir müessese haline getirilmiştir. 

e) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bir müessesesi olan Haralar ve İnekhaneler Müessesesi» karar
name kapsamının dışına çıkarılarak eski haline dönüştürülmüştür. 

13. a) Geçici 6 ncı maddenin 1 inci fıkrası, 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak 
yeniden redaksiyona tabi tutulmuş ve yine aynı maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «kuruluş kanunları» 
ibaresi metinden çıkartılarak, yerine «kuruluşlarına ilişkin Kanun Hükmündeki Kararnameleri» ibaresi konul
muştur, 

b) Kanun Hükmünde Kararnamenin, yukarıda sözü edilmeyen diğer maddeleri, Hükümetten geldiği 
şekilde aynen kabul edilmiştir. 

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

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
65 inci maddede söz hakkım 

saklıdır. 
Kâtip 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Söz hakkım saklıdır. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Recai DİNÇER 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Hayati GÜRTAN 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Turgut KUNT ER 
Getireceği malî porte Maliye 

Bakanlığından sorulmak kaydıyla 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Tülay ÖNEY 
33 üncü maddede söz hakkım 

saklıdır. 
Üye 
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Salih Necdet ÖZDOĞAN Evliya PARLAK Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye Üye Söz hakkım mahfuzdur. 

Üye 

İbrahim ŞENOCAK Turgut TAN M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 63 üncü madde üzerinde söz Üye 

hakkım saklıdır. 
Üye 

Türe TUNÇBAY Cahit TUTUM j Şadan TUZCU 
Üye Söz hakkım saklıdır. Söz hakkım saklıdır. 

Toplantıda bulunamadı. Üye Üye 

KARŞI OY YAZISI 

20 Mayıs 1983 tarih ve 18052 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan «İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
iktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ile ilgili yeni düzenlemeye göre mevcut Ka
mu İktisadî Kuruluşları iki gruba ayrılmaktadır. 

Birinci grupta; PTT, Tekel ve Demiryolları gibi Devlet fonksiyonu ağır basan kuruluşlar yer almakta
dır. Bu kuruluşların katma bütçeli idare niteliğine dönüştürülmeleri kararname ile hüküm altına alınmış ve 
fiyat politikalarında kârlılık yerine hizmetin niteliği esas alınması ilke -olarak kabul edilmiştir. 

Yeni düzenlemede ikinci grup ise, çoğunlukla mal üreticisi durumundaki KİT'lerden oluşmaktalır. Ka
mudan da finansman desteği görmeyeceği karara bağlanan bu kuruluşların tümü, yasa gereği olarak serbest 
piyasa ekonomisi kurullarına göre çalışacaklardır. 

Dikkati çeken en önemli ve olumlu husus, her iki grupta da «Devletin sahipliği» ilkesinin korunmasıdır. 
Bir başka önemli ve olumlu olmayan. husus ise, KİT'lere politika direktifi vermek üzere, ayrı bir kurul oluş
turulması yerine, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, ilgili bakanın ve denetim organı Yüksek 
Denetleme Kurulu Başkanının katılımıyla genişletilmiş olarak görevlendirilmesidir. Kurul, bazı KİT ürünle
rinin fiyatlarına ve üretim - satış politikalarına da müdahale edebilecektir. KİT'lerde zarar doğması halinde 
ise, bu zararın hemen bir bütçe yılı sonrasında Hazinece ödenmesi zorunlu kılınmaktadır. 

Yeni düzenlemede işçilerin durumu açıklık kazanmamıştır. KİT'ler için Devlet Memurları Yasasından ba
ğımsız olarak bir personel rejimi öngörülmekte ve KİT çalışmalarının ücretleri verimlilik ile doğrudan ilişki-
lendirilmektedir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde işçilerin sendikal hareketleri ile grev hakkına kavuşmaları kuruluşlarla işçiler 
arasında toplu sözleşme yapma imkânını ortaya çıkarmıştır. 

Fakat, KİT'lerde, toplu sözleşme konusunda gerektirdiği bilgilerin ve özellikle verimlilik hesaplarının za
manında ve yeterli ölçüde hazırlanmaması, bu teşebbüslerin toplu sözleşme sisteminin kurallarına uygun bir 
tutuma girmemelerine neden olmuştur. 

Toplu- pazarlık sisteminin işçi -. işveren ilişkilerinde bir denge kurduğu ve kuruluşların verimli çalışmaları
na olumlu katkıları bilindiği halde, ayrı bir personel rejimi meydana getirmek oldukça sakıncalı bir gelişme 
olacaktır. 

Diğer taraftan, yeni düzenleme ile getirilen bu iki ayırım, herşeyden önce Devletin üstlendiği kamu hiz
metinin farklı değerlendirilmesini meydana getirecektir. İktisadî Devlet Teşekküllerinin üretilen mal ve hizmet 
fiyatlarını tespitte serbest olmaları ve yalnızca kârlılık ilkesine göre çalışmalarını sürdürmesi sosyal devlet 
ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 
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Bu teşekküllerin ürettikleri mal ve hizmetlerin tüketicisi genellikle dar ve orta gelirli kesimdir. Ayrıca, bazı 
işletmelerde ara girdi olarak kullanılan bu mal ve hizmetlerdeki fiyat artışın yansıyacağı yer de yine bu ke
sim olacaktır. Serbest mamullerde kömüre, et ve balığa, şekere, elektriğe, kâğıda kadar uzanan bu üretim 
alanlarında Devletin hizmetten çok kârlılık ilkesinin esas alınması sakıncalı bir durum yaratabilir. 

Öte yandan, teşekkül ve kuruluşların özerk olarak her türlü, siyasal etkiden uzak kalması olumlu bir 
adım ise de yönetim kurulu üyelerinin siyasal baskıdan nasıl uzak tutulacağı ve bunun uygulamada nasıl şe
killeneceği tam olarak açık değildir. Ayrıca, geçmişte olumlu çalışmaları ve yararları görülmüş işçi temsilci
sine Yönetim Kuruluna yer verilmemiş olması büyük bir eksikliktir. Bir taraftan verimlilik ilkesine göre üre
tim amaçlanmakta, diğer taraftan da kalkınmanın yükünü omuzlarında taşıyan çalışanların temsilcisine yer 
verilmeyecektir. Bunun izahı güçtür. KİT'leri geçmiş uygulamada olduğu gibi adam kayırma yerleri olarak 
görmek istemiyoruz. 

Ancak; ülke ekonomisi için kilit önemi bulunan faaliyetlerin kamu elinde bulundurulmasından ve kamu 
girişimciliğinin etkin hale getirilmesinden yanayız. 

Önce şu gerçeği belirtmekte yarar vardır. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve iştirakleri, Devletin iki önemli hedefini gerçekleştirme araçlarıdır. 
1. Temel mal ve hizmetleri üretmek, 

I 

2. Sürekli anayatırımlarla ekonomik kalkınmanın motoru olmak, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Türk ekonomisi içinde, gerek ekonomi üzerinde ve gerekse ekonomik çalışma

lara katılma paylan açısından önemli bir yere sahiptirler. Ekonomik ve sosyal kalkınmasını karma ekono
mi düzeni içinde geliştirmesi amaç edinen ülkemizde, KİT'lerin ekonomi üzerindeki etkilerini küçümsemeye 
imkân bulunmamaktadır. 

KİT'lerin ulusal gelire katkıları her geçen gün daha da artmaktadır. Nitekim, 1975 yılında KİT'lerin sana
yi sektörüne olan katkıları yüzde 23 dolayında iken, bu oran 1982'de % 30'a yükselmiştir. Malî kuruluş
lara olan katkısı sırasıyla yüzde 26'dan yüzde 40'a çıkarken, hizmet ve inşaat sektörüne olan katkısı ise, yüz
de 2'den yüzde 13'e varmıştır. 

Sonuç olarak, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin üstün bir etkinlik ve verimlilik düzeyine varmaları, kamuya 
giderek artan kaynak yaratmaları, teknoloji birikimi, kendilerini yenileyecek yapı ve işleyişe kavuşmaları için 
Özerk çalışmaları mutlaka sağlanmalıdır. 

Bu temel kural yapıldığı ve uygulandığı takdirde KİT'ler dün olduğu gibi bugün de ekonominin öncüsü 
ve temel direği olacağına şüphe yoktur. 

Şu kadar ki yoğun işçi çalıştıran KİT'lerin yönetimlerinde çalışanlarla KİT'lere ham ve yarı mamul ye
tiştiren müstahsil temsilcilerine yer verilmemesi ile KİT'lerde çalışanların Anayasal hakkı olan sendikal hak 
ve özgürlüklerden arındırmayı amaçlayan bu düzenle meye karşıyım, söz hakkım saklıdır. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Danışma Meclisi ve 

Bütçe - Plan Komisyonu Üyesi 
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KANUN HÜKMÜMDE KARARNAME METNİ 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararname 

K. H. K: 73 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 tarihli ve 60 sayılı (Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesi; 17J6.1983 tarihli ve 2680 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 7.7.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 11.4.1983 tarihli ve 60 sayılı IKanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin 
1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.' , 

^Geçici Madde 6. — 
1. Teşekküller, Kamu İktisadî (Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların organları, teşekkül, Kamu 

İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak 
hukuken oluşmalarım takip eden bir ay içinde yeniden teşkil edilir.» 

(MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N, Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

K. H. K. : 60 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve (Kamu İktisadî Kuruluşlarinın yeniden düzenlenmesi; 17.6.1982 tarihli 
ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 11.4.1983 tarihinde kararlaştırılmış
tır. 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Kapsam ve amaç 

MADDE 1.— 
Ih IBu Kanun Hükmünde Kararname, lîktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadî Kuruluşlarını 

ve bunların müesseselerini bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar., 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı: 
a) İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı or

taklıklarının kurulmasını iştiraklerinin yapılmasını, özerk bir tarzda ve karma ekonominin kurallarına uygun 
olarak yönetilmelerini, 

b) İktisadî Devlet Teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğ
rultusunda kendi aralarında ve ulusal ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmelerim 
ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını, 

c) Kamu İktisadî Kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal ge
reklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerirni, 

d) İktisadî Devlet Teşekküllerinin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı or
taklıklarının amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini, düzenlemektir. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 2. — 
1. !Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen deyimler aşağıda tanımlanmıştır. 
a) İktisadî Devlet Teşekkülü, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet 

göstermek üzere kanunla kurulan kamu iktisadî teşebbüsleridir. 
b) Kamu İktisadî Kuruluşu, sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel 

mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kanunla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktis'i-
dî teşebbüsleridir. 

c) Müessese, sermayesinin tamamı bir İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna 
ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur. 

d) Bağlı ortaklık, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İkti
sadî Kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir. 

e) İştirak, İktisadî Devlet Teşekküllerinin veya Kamu İktisadî Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıkları
mın, sermayelerinin en az yüzde yirmi altısına en, çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerde
ki hisseleridir. 

f) İşletme, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimleridir. 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen «Teşekkül» deyimi İktisadî Devlet Teşekküllerini, 

«Koordinasyon Kurulu» deyimi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunu, «Tüzük» deyimi, bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını gösteren tüzüğü ifade eder. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İktisadî Devlet Teşekkülleri Ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ye Aynı Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine tlişkni 
21.7.1983 Tarihli ve 73 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Kapsam ve amaç 

MADDE 1. — 
Kamu İktisadî Kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar. 

2. Bu Kanunun amacı: 
a) İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı or

taklıklarının kurulmasını, iştiraklerinin yapılmasını, özerk bir tarzda ve karma ekonominin kurallarına uygun 
olarak yönetilmelerini, 

lb) İktisadî Devlet Teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılı'k ilkeleri doğrul
tusunda kendi aralarında ve ulusal ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye" birikimine yardım etmelerini 
ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını, 

c) Kamu İktisadî Kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal ge
reklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini, 

'd) İktisadî Devlet Teşekküllerinin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı or
taklıklarının amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini, düzenlemektir. 

Tanımlar ye kısaltmalar 

MADDE 2. — 
1. Bu Kanun'da geçen deyimler aşağıda tanımlanmıştır. 
a) İktisadî Devlet Teşekkülü, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet 

göstermek üzere kanunla kurulan kamu iktisadî teşebbüsleridir. 
b) Kamu İktisadî Kuruluşu, sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel 

mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kanunla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadî 
teşebbüsleridir. 

c) Müessese, sermayesinin tamamı bir İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna ait 
olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur. 

d) Bağlı ortaklık, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî 
Kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir. 

e) İştirak, İktisadî Devlet Teşekküllerinin veya Kamu İktisadî Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, 
sermayelerinin en az yüzde yirm'ialtısına en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdeki hisse
leridir. 

f) İşletme, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimleridir. 
2. Bu Kanunda geçen «teşekkül» deyimi İktisadî Devlet Teşekküllerini, «"Koordinasyon Kurulu» deyimi 

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunu, «Tüzük» deyimi, bu Kanunun uygulanmasını gösteren tü
züğü ifade eder. 
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(Kanun Hükmünde Kararname Metni) 

ÜKİNÖt KISIM 
Teşekkül, Müessese, İBağlı Ortaklık ve İştirakler 

BİRİNCİ IBÖUÜM 
Teşekküller 

Teşekküllerin kurulması 

MADDE 3. — 
1. Teşekküller kanunla kurulur. 
2. (Yeni bir teşekkülün kurulmasında ve mevcut bir müessese veya bağlı ortaklığın teşekkül haline geti

rilmesinde, ekonomik ihtiyaçlar gözetilir. 
3. Teşekküller, bankacılık alanında, sermayelerinin en az % 91 inin devlete ait olması şartıyla anonim 

şirket şeklinde de kurulabilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen 5 kuru
cunun bulunması şartı aranmaz, genel kurulu ve denetçileri bulunmaz. 

4. Yeni bir teşekkülün kurulmasında, koordinasyon kurulunun görüşü alınır. 
5. İlgili Bakanlık, Teşekkül Kanununda belirtilir. 

Teşekküllerin nitelikleri 

MADDE 4. — 
1. Teşekküller tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Teşekküller, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında 

özel hukuk hükümlerine tabidir. 
3. Teşekküller, Genel Muhasebe, Devlet alım-satıtn ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulunduğu mev

zuat hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir. 
4. Teşekküllerin sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Teşekküllerin sermayesi ilgili (Bakanlığın iste

mi ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. 

Teşekküllerin organları 

(MADDE 5. — 
1. Teşekkülün organları, Yönetim Kurulu ve Genel .Müdür'dür. 
2. Yönetim Kurulu, teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır. 
3. Genel 'Müdür, Teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim kurulunun oluşumu 

MADDE 6. — 
1, Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
2, Yönetim Kurulu üyelerinden üçü ilgili Bakanca, biri Maliye (Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye 

Bakanı ve ilgili Bakanın imzalarım taşıyan ortak kararname ile atanırlar., 
3, İlgili 'Bakanlık Maliye Bakanlığı olduğu takdirde, bir üyenin hangi Bakanca önerileceği Teşekkül ka

nununda gösterilir. 
4, Yönetim Kurulunun başkam Genel Müdürdür. 
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MADDE 3. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Teşekküllerin nitelikleri 

MADDE 4. — 
1. Teşekküller tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Teşekküller, Bu Kanun ile kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine 

tabidir. 
3. Teşekküller, genel muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulunduğu mev

zuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 
4. Teşekküllerin sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Teşekküllerin sermayesi ilgili Bakanlığın istemi 

ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. 

MADDE 5. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim \KurUlunun loluşumu 

MADDE 6. — 
1. Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
2. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü ilgili Bakanca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye 

Bakanı ve ilgili Bakanın imzalarını taşıyan ortak ka rarname ile atanırlar. 
3. ilgili Bakanlık Maliye Bakanlığı olduğu takdirde, 'bir üyenin hangi Bakanca önerileceği Teşekkül Ka

nununda gösterilir. 
4. Yönetim Kurulunun Başkanı Genel Müdürdür. 
5. Yönetim Kurulu kendi içinden bir Başkanvekili seçer. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel 

Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu toplantılarına üye olarak katılır. 
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Teşekkül yönetim kurulu üyelerinin nitelik ve şartları 

MADDE 7, — 
1. Teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına 

sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliliye Bakanınca öneriecek üyenin maliye ve iktisat; ilgÜ bakan 
tarafındam önerilecek iki üyenin teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili meslekî ihtisasa saihip olmaları şarttır. 
İlgili bakanca önerilecek bir üyede ise meslekî ihtisas şartı aranmayabilir. 

2. Teşekkül yönetim kurulu üyeleri; 
a) Başka bir teşekkülde yönetim kurulu üyesi olamazlar, 
b) Birden fazla bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim veya 'denetim kurulu üyesi olarak görev alamaz

lar, 
c) iSerbest meslek icra edemezler, Türk Tibaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektire-

cek faaliyette bulunamazlar, 
d) Rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisli içinde olamazlar. 
3. Birinci fıkradaki niteliklere saihip bulunan kamu görevlileri teşekkül yönetim kurulu üyeliklerime 

atanabilirler. Bu şekilde atanan yönetim kurulu üyeleri başka bir teşekkül, bağlı ortaklık ve iştirakte yöne
tim veya denetim kurulu üyesi olaırak ıgörev alamazlar. 

Teşekkül yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 

MADDE 8. — 
1. Yönetim kurulu üyelerıimin göreV süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atan'aibilifler ve 

ataridıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. 
2, Süre dolmadan • üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin yitirilmesi halinde, kalan sü

reyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Teşekkül yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 9. — Yönetim kurulunun görevleri aşağıda gösterillmiştir : 
a) Kanun, tüzük, yönötmıelik, kalkmama planı ve yıllık programlar çerçevesinde teşekkülün gelişmesini 

sağlayacak kararlan almak, 
b) Genel müdürün önerisi üzerine, genel müdür yardımcılarını ve diğer üst düzey yöneticilerini atamak, 
c) Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların çalışmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi koşulla

rını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek, 
d) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar araısıında koordinasyonu sağlayacak kararları almak, 
e) Genel müdürlük çalışmalarını izlemek ve demetlemek, 
f) Teşekkül, müessese ve (bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli 

çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 
g) Yönetim kurulunun onayı ile uygulanabilecek yönetim komitesi kararları hakkında, komite kararının 

teşekküle ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde karar almıakj 
ti) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 

Teşekkül yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 10. — Yöneltim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile alır. 

Teşekkül genel müdürlüğü 

MADDE ,11. — Genel müdürlük, genel müdür ile kuruluş kanununda gösterilen sayıda genel müdür yar
dımcısı ve bağlı alt birimlerden' oluşur. 
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Teşekkülün Yönetim (Kurulu {Üyelerinin nitelik ve sarfları i 

MADDE 7. — 
•1. Teşekkül Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanacakların Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına 

sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliye Ba kanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat; ilgili Bakan 
tarafından önerilecek iki üyenin teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili meslekî ihtisasa sahip olmaları şarttır, ilgili 
Bakanca önerilecek bir üyede ise meslekî ihtisas şartı aranmayabilir. 

2. Teşekkül Yönetim Kurulu Üyeleri; 
a) Başka bir teşekkülde yönetim kurulu üyesi olamazlar, 
h) Birden fazla bağlı ortaklık veya iştirakte Yönetim veya Denetim Kurulu Üyesi olarak görev ala

mazlar. 
c) Serbest meslek icra edemezler, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa

natkârlar Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamazlar, 
d) Rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde olamazlar, 
3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine ata

nabilirler. Bu şekilde atanan yönetim kurulu üyeleri başka bir teşekkül, bağlı ortaklık ve iştirakte yönetim 
veya denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar. 

Teşekkül Yönetim [Kurutu üyelerinin görev püresi 

MADDE 8.— 
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. 
2. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şaftların yitirilmesi halinde, 

kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Teşekkül Yönetim Kurulunun ıgörev ve yetkileri' 

MADDE 9. — Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir; 
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde teşekkülün gelişmesini 

sağlayacak kararlan almak, 
b) Genel Müdürün önerisi üzerine, Genel Müdür Yardımcıları ile diğer personeli atamak, 
c) Teşekkül ve müesseselerin çalışmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi koşullarını oluşturacak 

esasları ve işletme politikalarını belirlemek, 
d) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak, 
e) Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek ve denetlemek, 
f) Teşekkül ve müesseselere ait bilançolar ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma program

larına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 
g) Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek Yönetim Komitesi kararları hakkında, komite kara

rının teşekküle ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde karar almak, 
h) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 

MADDE 10. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Teşekkül genel müdürü 

MADDE 12. — 
1. Genel müdür, ilgili balkanın önerisi üzerine Maliye Bakanınım da imzasının bulunduğu ortak (karar

name ile atanır. 
2.; Genel müdür olarak atanabilmek için aşağıdaki şartları taşıımtak gerekir : 
a) 'İktisat, maliye, işletme, yönetim, hukuk, mühendislik veya teşekkülün faaliyeti ile İlgili meslekî alan

da lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak, 
b) En az on yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üzere, toplam onibeş yıl başarı ile çalışmış bu

lunmak, 
c) Genel (müdürlük görevini yerine getirebilecek yetenek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) İktisadî Devlet Teşekkülleri personelli ile ilgili kanunda öngörülen diğer niteliklere sahip bulunmak. 

Teşekkül genel müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 13. — 
Geriel müdürün görev ve yetkileri aşağıda gösteriim'iş'tıir : 
a) Teşekkülü, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönet

mek, 
b) İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı teşekkülü temsil etmek ve temsil yetkisini ge

rektiğinde devretmek, 
c) Genel müdür yardımcılarının ve üst düzey yöneticilerinin atanmalarını Önermek, 
d) Teşekkül sermayesi ile diğer malî kaynakların, verimlilik ve kârlılık amaçlarına uygun bir düzen için

de kullanılmasını sağlamak, 
e) Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak. 

Teşekkül genel müdür yardımcıları 

MADDE 14. — 
1. Genel müdür yardımcıları, genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca atanırlar. 
2. Genel müdür yardımcısı olarak atanabilmek için en az yedi yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak 

üzere toplam on yıl başarı ile çalışmış olmak ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sahip bulunmak ge
rekir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Müesseseler 

Müesseselerin kuruluşu 

MADDE 15.— 
1. Sermayesinin tamamı teşekküllere laıiıt işletmeler müessese halinde teşlkilatlandırıhr, 
2. Müesseseler teşekkül genel müdürünün önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile kurulur. 
3. Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilanı ile, dik hesap dönemıi başlangıcı itibariyle tü-, 

zelkişilik kazanır. 
4. Müesseselerin statüsünde, müessesemin ticaret unvanı, çalışma alanı, İdare merkezi, tahsis edilmiş ser

mayesi ve sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı olduğu, hususları yer alır. 
5. Müesseseler, teşekkül yönetim kurulunun kararı ve ilgili bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 

tarafından bağlı ortaklık haline getirilebilir. 
6. İşletmelerin müessese ve müesseselerin bağlı ortaklık haline getirilmesine ait 'işlemler bütün vergi, re

sim ve harçlardan muaftır. 
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MADDE 12. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Müesseseler 

Müesseselerin kuruluşu 

MADDE 15. — 
1. Sermayesinin tamamı Devlete ait teşekküller, işletmelerini müessese halinde teşkilatlandırır. 
2. Müesseseler teşekkül genel müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur. 
3. Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilanı ile, ilk hesap dönemi başlangıcı itibariyle tü

zelkişilik kazanır. 
4. Müesseselerin statüsünde, müessesenin ticaret unvanı, çalışma alanı, idare merkezi, tahsis edilmiş ser

mayesi ve sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı olduğu.hususları yer alır. 
5. Müesseseler, teşekkül yönetim kurulunun kararı ile ilgili bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 

tarafından bağlı ortaklık haline getirilebilir. 
6. İşletmelerin müessese ve müesseselerin bağlı ortaklık haline getirilmesine ait işlemler bütün vergi, re

sim ve harçlardan muaftır. 
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Müesseselerin nitelikleri 

MADDE 16. — 
1'. Müesseseler tüzel kişiliğe sahiptir. 
2. Müesseseler, Ibu Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı oldukları teşekküllerin kuruluş kanunlarında 

saklı tutulan 'hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 
3. Müesseseler, genel muhasebe, Devlet adım - satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının 'tabi bulunduğu 

mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 
4. Müesseselerin sorumluluğu sermayeleri ile sınırlıdır. 

Müesseselerin organları 

MADDE 17. — 
1. Müessesenin organları yönetim Ikomitesi ve müessese müdürüdür. 
2. Yönetim ıkomıites'i müessesenin en üst düzeiyde karar organıdır. 
3.] Müessese müdürü, [müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim komitesinin oluşumu 

MADDE 18. — 
1. Yönetim 'komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
2. Yönetim 'komitesinin başkanı müessese müdürüdür. 
3. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst düzey yöneticileri arasından, teşekkül genel müdürünün 

önerisi üzerine yönetim kurulunca atanır. 

Yönetim komitesinin görev ve yetkileri 

MADDE 19. — 
1. Yönetim komitesi, teşekkülce tespit edilen esaslara, işletme 'bütçesi ve programlara uygun olarak, ve

rimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimlini sağlayacak kararları almalkla görevlidir. 
2.; Yönetim komitesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarmı çoğunlukla alır. Oylar

da eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlatmış olur. 
3. Yönetim komitesi, kararla'rını karar gününü izleyen günden itibaren on gün içinde teşekküle gönde

ri r., 

Müessese müdürü 

MADDE 20. — 
1. Müesseise müdürü, teşekkül genel müdürünün önerisi üzerine yönetim kurulunca 'atanır. 
2, Müessese müdürü olarak atanabilmek için en az beş yıl kamu kuruluş ve kurumliaonda olmak üzere 

toplam on yıl başarı ile çalışmış olmak ve geneli müdürde arlanan, diğer niteliklere salhip 'bulunmaık gerekiri 

Müessese müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 21. — 
il. Müessese müdürü, müesseseyi, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve yönetim 

komitesi kararları doğrultusunda yöneltir. 
2. Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde ve üçündü kişilere karşı müesseseyi temsil eder. Temsil 

yetkisini gerektiğinde devredebilir. 
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Müesseselerin nitelikleri 

MADDE 16. — 
1. Müesseseler tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Müesseseler, bu Kanun ve bağlı oldukları teşekküllerin kuruluş kanunlarında saklı tutulan husus

lar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 
3. Müesseseler, genel muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulunduğu 

mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 
4. Müesseselerin sorumluluğu sermayeleri ile sınırlıdır. 

MADDE 17. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamnin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Ortakliıklaı' 

Bağlı ortaklıkların kuruluşu 

MADDE 22. — 
1. Bağlı ortaklıklar, 
a) Bir müessesenin 'bağlı ortaklık haline getirilmesi, 
b) Teşekkülün iş'tiraklerdekıi 'hissesinin ;% 50'nin üstüne çıkması, 
c) Teşekkülün, sermayesinde % 50Men fazla hisseye sahip olduğu yeni bir şirket (kurulması-, 

şeklinde oluşur. 
2. Bağlı ortaklıklar Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur., 

Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler 

MADDE 23. — Bağlı ortaklıklar, 'bu Kanun Hükmünde Kararnamede ve 'bağlı oldukları teşekküllerin 
kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında özel ıhukuk hükümlerine talbidir. 

Bağlı ortaklıkların yönetimi kurulu ve genel müdürü 

MADDE 24. — 
I., Bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil beş üyeden oluşur. 
2. IBağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde, teşek

kül genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için öngörülen nitelik ve şartlar aranır. 
3. Genel (Müdür, ilgili (Bakanın önerisi üzerine, Maliye Bakanının da 'imzası bulunan müşterek kararname 

ile atanır ve Yönetim kurulunun tabiî üyesidir. 
4. Yönetim Kurulunun en çok iki üyesi, özel kesimi oluşturan ortaklıkların hisselerinin her % 20'sî 

için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma halkkma sahip oldukları dikkate alınarak Genel Kurulca. 
seçilir. 

5.ı Yönetim Kurulunun Genel Müdür dışında kalan üyelerinden biri ilgili bakan, diğeri Maliye Bakanı 
ve gerektiğinde üçüncü ve dördüncü üye ilgili teşekkül tarafından kendi mensupları arasından veya dışardan 
atanır. 

6„ Yönetim Kurulu üyeleri, temsil ettikleri kuruluşlara, tüzükte belirtilecek esaslara göre, bağlı ortak
lık ve iştiraklerin faaliyetleri ve malî durumları hakkında rapor vermekle yükümlüdürler. 

Bağlı ortaklık deneticilerinin seçimi 

-MADDE 25.— 
1. Bağlı ortaklıkların denetim kurulu üç üyeden oluşur. 
2. Özel kesimi oluşturan hisselerin toplam olarak % 20 yi geçmesi halinde, özel kesimi temsil eden üye

ler, kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu ile bu kesimi tems'ilen bir üye seçerler, 
3. Denetim kurulunun geriye kalan iki üyesinden biri ilgili Bakan, diğeri Maliye Balkanı ve gerektiğinde 

üçüncü üye ilgili teşekkül tarafından kendi mensupları arasından veya dışardan atanır. 
4. Denetçilerde, Yönetim Kurulu (Üyeleri için gerekli şartlar aranır. Ancak, meslekî ihtisas şartı aran

mayabilir. 

Bağlı ortaklık yönetim kurulunun ibrası 

MADDE 26. — 
1. Bağlı Ortaklıkların, bilanço ve kâr-zarar cetvellerini hazırlamaları ve en geç Mart ayı sonuna kadar 

Yüksek Denetleme Kuruluna göndermeleri zorunludur. 
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^ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Ortaklıklar 

MADDE 22. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler 

MADDE 23. — Bağlı ortaklıklar, bu Kanunda ve bağlı oldukları teşekküllerinin kuruluş kanunlarında 
saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

MADDE 24. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Yüksek Denetleme Kurulunun, bağlı ortaklığa ilişkin raporunu hazırlaması ve en geç Mayıs ayı so
nuna kadar bağlı ortaklık ve ilgili teşekküle göndermesi gereklidir. 

3. Bağlı ortaklık genel kurulu engeç Haziran ayının sonuna kadar toplanır ve Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını venir. 

4. Genel Kurul kararlarına ilişkin tutanak üç işgünü içinde Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 
Yüksek Denetleme Kurulu, bağlı ortaklık genel kurulunca alınan kararı, ilgili teşekkül hakkında düzenleye
ceği raporda değerlendirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İştirakler 

İştiraklerin yapılması ve nitelikleri 

MADDE 27. — 
1. Teşekkül veya bağlı ortaklığın bir anonim sirkate iştiraki, ilgili teşekkülün önerisi üzerine Koordinas

yon Kurulu kararı ile yapılır. 
2. 'Bir anonim şirkete iştirak için teşekkülün veya bağlı ortaklığın şirket sermayesine katılma payının en 

az % 26 olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde de % 26 dan aşağı düşürülemez. 
3. Aynı ortaklığa birden fazla teşekkür veya bağlı ortaklık iştirak edemez. 
4. Teşekkül iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti teşekküle, bağlı ortaklık (İştiraklerine ait hisse se

netlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir. 

İştiraklerin yönetimi 

MADDE Û8. —-
1, Teşekkül ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, teşekkül ve bağlı ortaklığı temsilen 

her % 15 ih|isse için en az bir üye 'bulundurul|uır.,' 
% Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, teşekkülün veya bağlı ortaklığın kendi mensupları arasından ve 

İmkân dahilinde iştirakin bulunduğu yere en yakın teşekkül veya bağlı ortaklık birimi [içinden teşekkül veya 
bağlı ortaklığın yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından seçilirler. 

3. Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, Yönetim Kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faalÜyetleri 
ve malî durumu hakkında, tüzükte belirtilen esaslara göre, teşekkül veya bağlı ortaklığa bilgi vermekle yü
kümlüdürler., 

4. Teşekkül veya bağlı ortaklık, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara 
sahiptir. Bu haklar temsilcinin varlığı İleri sürülerek kâyıtlanamaz. 

5. Her teşekkül ve bağlı ortaklığa ait iştiraklerin bilanço ve netice hesapları, teşekkül ve bağlı ortak
lıkların yıllık faaliyet (raporlarına eklenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler, Tasfiye ve Denetim 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malî [Hükümler 

Plan, program ve bütçe 

MADDE 29. — 
11, Teşekküller, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler. 
2, Teşekküllerin yatırım ve finansman programlarının hazırlanma şekli, Maliye Bakanlığı tarafından, 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İştirakler 

İştiraklerin yapılması ve nitelikleri 

MADDE 27. — 
1. Teşekkül veya bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki, ilgili teşekkülün önerisi üzerine Koordi

nasyon Kurulu kararı ile yapılır. 
2. Bir anonim şirkete iştirak için, teşekküllerin veya bağlı ortaklıkların katılma payları toplamının, işti

rak edilen şirketin sermayesinin en az % 26'sı olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde 
de % 26'dan aşağı düşürülemez. 

3. Teşekkül iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti teşekküle, bağlı ortaklık iştiraklerine ait hisse 
senetlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir. 

MADDE 28. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler, Tasfiye ve Denetim 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

MADDE 29. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Planlama Teşkilatının ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak tespit olunur 
ve Koordinasyon Kurulunun onayına sunulur. 

3. Teşekküllere ait yıllık genel yatırım ve finansman programı, takvim yılı başından en az yetmiş'beş 
gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. 

4. Teşekküllerin işletme bütçeleri, her hesap dönemi iiçin, yıllık genel yatırım ve finansman programında
ki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurulunca onaylanır. İlgili Bakanlık, gerekli hallerde daha 
uzun devreler için işletme bütçesi hazırlanmasını isteyebilir. 

5.ı Teşekküllerin yatırım ve finansman programlarında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun 
olarak işletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapılır., 

16, 'Kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının birer örneği, Maliye Bakanlığına, Dev
let Planlama Teşkilatına Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna ve ilgili Bakanlıklara, işletme bütçeleri 
ise teşekküllerce ilgili Bakanlığa ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Yatırım projelerinin hazırlanması 

(MADDE 30. — 
L Teşekküller, kalkınma planına göre kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait malî, 

ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlamakla yükümlüdürler. 
'2. Yatırım projelerinin hazırlanmasında aşağıdaki hususlara uyulur : 
a) Devlet Yatırım Bankası, proje hazırlıklarında teşekküllere yardım eder. 
b) Hazirlanan projeler, takvim yılı başından yedi ay önce ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkila

tına gönderilir. 
c) ilgili Bakanlık, projeler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve finans

man programına dahil edilmek üzere aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatına vo 
Maliye Bakanlığına gönderir. 

3. Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz. 

4. Bakanlar Kurulunca, teşekküllere kendi imkânlarıyla karşılayamayacakları yatırım görevi verildiği 
takdirde, bu görevlere İlişkin ve özkaynaklardan karşılanması gereken kısım, devlet bütçesinden sermaye 
olarak yılı içinde karşılanır. 

Yatırım ve finansman programları 

IMADDE 3 1 . — 
l1, Teşekküllere ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında, 

finansman imkânları ve teşekküllerin yatırım kapasiteleri göz önünde tutulur. 
2. Teşekküllere ait uzun vadeli yatırım ve finansman programları, ilgili bakanlığın incelemesinden geç

tikten sonra, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilâtına gönderilir. 
3. Yıllık genel yatırım ve finansman programı, Maliye Bakanlığı tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı

nın da görüşü alınarak hazırlanır. 

Küçük, tamamlama, idame ve yenileme yatırımları 

MADDE 32. — 
/! 1. Küçük tamamlama yatırımları, teşekküllerin kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje mali
yeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aşmamak kaydı ile, Yönetim IKurulunun 
önerisi ve ilgili bakanlığın onayıyla yapılır. 

2. İdame ve yenileme yatırımları, Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır ve durum, gerekçesiyle birlikte 
kararı izleyen 15 gün içinde ilgili bakanlığa, Devlet Planlama Teşkilâtına ve Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kuruluna bildirilir. 
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MADDE 30. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 31. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Fiyat ve tarifeler 

MADDE 33. — 
il. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte ser

besttirler. 
2. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit edilebilir., 
]3, Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altında 'bulunduğu takdirde: 
a) Zarar ile birlikte, mahrum kalınan kâr ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın genel bütçesine ko

nulacak ödenekle karşılanır. 
b) Mahrum kalınan kâr miktarı, mail ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk etti

rilerek belirlenir. 
c) Zararın miktarı, ilgili bakanlık ve Maliye Bakanlığınca, kuruluş muhasebe kayıtları esas alınarak birlik

te tespit edilir. 
4. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebi

lir. Gerektiğinde bu görev için yapılacak ödeme miktarı Balkanlar Kurulu Kararında beilirtilir. Bu görevden 
doğan zarar ve mahrum kalınan kâr yukarıdaki esaslar dahilinde Hazinece karşılanır. 

Muhasebe sistemleri 

MADDE 34. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların muhasebeleri, bunların, gerçek malî durumları, iş

letme faaliyetleri, maliyet ve yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabilecek şekilde tutulur. 
2. Bankalar dışındaki teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarda «İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekdüzen 

Muhasebe Sistemi» uygulanır. 'Bu sistemin belirlediği esaslar dışında özel hukuk hükümlerine bağlı kalınır. 
3. (Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılıdır. 

Bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları 

İMADDE 35.. — 
.1. Bilançolar ve netice hesapları, İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre belir

lenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet raporla
rıyla birlikte Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunagönderilir. 

2. Faaliyet raporları, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak düzenlenir. Bu raporlar, 
dönem çalışma sonuçlarının program ve bütçelerle mukayesesini, bütçe ve programlarda öngörüldüğü hal'ds 
gerçekleştirilemeyen işlerin sebeplerini ve butlara ilişkin iktisadî ve malî analizleri kapsar. 

3, Bilanço ve netice hesapları, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denet
lenmesi ve onaylanmasından sonra, Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Kârın dağıtımı 

İMADDE 36. — 
1. Teşekküller, yıllık kârlarının •'% 20 sini nominal sermayelerinin tamamına ulaşıncaya kadar birinci 

tertip yedek akçe olarak ayırırlar. Bankalar Kanununa tabi İktisadî Devlet Teşekkülleri, Bankalar Kanunun
da öngörülen yedek akçeleri de ayrıca ayırırlar. 

2. Teşekküller, birinci fıkrada belirtilen olağan yedek akçeler ile vergi ve diğer kanunî yükümlülükler 
ayrıldıktan sonra kalan kârın % 20 sini nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip olağan 
yedek akçe olarak ayırırlar. Nominal sermayenin tamamına ulaştıktan sonra % 10 oranında yedek akçe ay-
rilmasına devam olunur. 

3. Yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan kâr, müesseselerde teşek
küle, teşekküllerde Hazineye devredilir. 
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Fiyat ve tarifeler, 

MADDE 33. — 
1. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarını tespitte 

serbesttirler. 
2. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak ve kalkınma planı ve yıllık prog

ramlardaki ilkelere uyularak Bakanlar Kurulunca görev verilebilir. 
a) Bu görev nedeniyle mahrum kalınan kâr, ilgili bakanlık ve Maliye Bakanlığınca, kuruluş muhasebe 

kayıtları esas alınarak birlikte tespit edilir. Mahrum kalınan kâr; bu görevin yerine getirilmesi için tahsis olu
nan kaynakların % 10'u olarak hesaplanır. 

b) Bu görev nedeniyle mahrum kalınan kâr, ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın Genel Bütçe
sine konulan ödenekle karşılanır. 

MADDE 34. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. •-- 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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4. Teşekküllerce, birinci ve ikinci fıkralar hükümlerine göre ayrılmış olan yedek akçeler, ödenmemiş ser
mayeye mahsup edilir. 

5. Bağlı ortaklıklarda olağan yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan 
kârın en az % 90 ını sermaye payları oranında ortaklara dağıtılır. 

tKİİNCİ BÖLÜM 
Tasfiye 

Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıkların tasfiyesi 

MADDE 37. — 
1., Kuruluş amaçları ortadan kalkmış olan Teşekküller ve müesseseler kuruluşlarıridaki usule göre tas

fiye olunur, 
2. Bağlı ortaklıklarda, teşekküle ait hisse senetlerinin devrine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 
3. Bağlı ortaklıkların tasfiyesi özel hukuk hükümlerine tabidir. Ancak teşekkül yönetim kurulu tasfiye 

kararı vermeden önce Bakanlar (Kurulundan izin alır. 
4. Teşekkül ve bağlı ortaklıkların iştiraklerine ait hisse senetlerinin devrine Koordinasyon Kurulunca 

karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLİÜM 
Denetleme 

Malî, idarî ve teknik denetim 

MADDE 38. — Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
malî, idarî ve teknik yönden sürekli denetim ve gözetimine tabidir. 

Denetleme raporları 

MADDE 39. —- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklık
ların bir yıla ait hesap ve işlemleri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ekim ayı sonuna kadar tamarn-
lar. Kurulca düzenlenen raporlar ilgili mercilere verilir. 

İlgili bakanlığın gözetim ve denetimi 

- MADDE 40. — 

1. İlgili Bakanlık teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hü
kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevlidir. 

2., Birinci fıkrada belirtilen amaçla ilgili bakanlık, gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemleri
ni teftişe, tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadî ve malî durumlarını tespit ettirmeye yetkilidir. Bu yetki, 
kuruluşların görev ve yetkilerini daraltmayacak, normal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Personele İlişkin Hükümler 

İktisadî Devlet Teşekkülleri personel rejimi 

MADDE 41, — 
1, İktisadî Devlet Teşekküllerinin personel rejimi; 
a) Yetenekli elemanların işe alınması, işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi, 
'b) Verıimilıilik ve kârlılık ilkelerime bağlı olarak maliyet bilimci içinde çalıştırılması, 
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MADDE 37. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — 60 sayıli Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Personele ilişkin Hükümler 

MADDE 41. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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c) Karma ekonomi koşulları içinde çalıştığı kuruluşta göreVe devamını özendirecek 'bir özlük tokları 
sisteminin gerçekleştirilmesi!', 

d) Yaratıcılığı, girişimciliği, ıbaşarı ve çabanın maddî ve manevî olarak değerleridirilmeisinin teşviki, 
İlkelerine dayanan ayrı ıbir kanunla düzenlenir. 
2. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli personeli toplu dş sözleşmeleri kap

samına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri ile hiçbir aynî ve nakdî menfaat sağlanamaz. 

Atamalarda genel ilkeler 

MADDE 42. — Bu Kanun Hükmündeki Kararname Ve kliğer kanunlardaki özel 'hükümler saklı kalmak 
üzere, personel, yönetim kurulu kararıyla atanır ve atanmasındaki usule göre görevine son verilir. Yönetim 
•kuruları bu yetkilerini kısmen devredebilirler. 

Sözleşmeli personel çalıştırma 

MADDE 43. — 
1. Teşekkül ve bağlı ortaklık genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, müessese ve işletme müdürleri 

sözleşme ile çalıştırıllaibilirl'er. 
2, Teşekkül, müessese, ibağlı ortaklık ve işletmelerin verimlilik ve kârlılığına müessir görevlerin sorum

luluğunu taşıyan kadrolardan, koordinasyon kurulunca 'belli Edilenlerde çalıştırılacaklar için de yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanabilıir. 

3.; Sözleşme ite verilecek ücretler, sektörün özelliğine ve görevin önemine göre 'koordinasyon kürulllunun 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

4. Sözleşmeli personele, touı Kanun hükmünde kararnamede öngörülenler ite İktisadî Devlet Teşekkül
leri Personel Kanunu hükümleri saklı olmak üzere, sözleşme dle belirlenen ücretin ve gerektiğinde konut tah
sisinin dışında hiçbir şekilde nakdî veya aynî ımenfaatsağlanamaz. 

5. Sözleşmeli olarak çalıştıranlardan memurluktan gelenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfilerine sayılır 
ve gereken kesenek ve karşılıklarının tamamının ödenmesi kaydıyla emeklilik hakları devam eder. 

İkramiyeler 

MADDE 44. — 
1. Teşekkülün, müessese ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu başkan ve üyelerini de kapsamak üzere 

kadrolu ve sözleşmeli personeline, iki aylık ücret tutarını aşmamak üzere yönetim kurulunun kararı ve koor-i 
dinasyön kurulunun onayı dle ikramiye verilebilir. 

2. Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı artıranlara veya işletme 
faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere veya büyük zararların oluşmasını önlemede olağanüstü gayret göste
renlere yönetim kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili Ibakanlığın uygun görüşü ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
altı aylık ücreit itutarını aşmamak üzere, ikramiye ve Bakanlar Kurulu takdirnamesi Verielbilir. Buna ait 
esaslar tüzükle düzenlenir. 

3 i İkinci fıkrada 'sözü ddilen ikramiye, kişisel başarı ve yararlılığa bağlı olup genelleştirilemez. 

Teşekküllerin ve personelinin yükümlülüğü ve sorumluluğu 

MADDE 45. — 
î. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar kendilerine verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynak

ları verimlilik ve kârlılık esaslarına göre kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdurlar. 
2. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri dahil 

her türü kadrolu ve sözleşmeli personeli, birinci fıkradaki esaslara uiygun olarak gereken gayret ve basireti 
göstermekle yükümlüdürler. 
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Atamalarda genel ilkeler 

MADDE 42. — Bu Kanun ve diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak üzere, personel, yönetim 
kurulu kararıyla atanır ve atanmasındaki usule göre görevine son verilir. Yönetim kurulları bu yetkilerini kıs
men devredebilirler. 

MADDE 43. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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3. İkinci fıkradaki sözü edilen personelin cezaî sorumluluğu, devlet memurlarına uygulanan hükümlere 
tabidir. Bunlar, görevleri ile ilgili olarak 'kurumlarına verdikleri zararlardan ötürü, Borçlar Kanununun hak
sız fiilî hükümlerine tabi'dirler. 

Başka iş ve hizmet yasağı 

MADDE 46. — 
1., Teşekküllerin, müesseselerin ve 'bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli! 

her çeşit personelli bu Kanun hükmünde kararnamede öngörülen haller dışında başka Ibir işle meşgul ola
mazlar. 

2. Birinci fıkrada sayılanlar, anonim şirketler hariç ölmlak üzere, çalıştıkları kuruluşların ıfaiailiyeît ko
nusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortalk olamazlar. ıBurtların eşleri ile 
reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara 'tabidir. 

3. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların, genel müdür ve müessese müdürleri dışın'da 'kalan 
yönetim kurulu ve yönetim komitesi! üyeleri dahil (kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli, yönetim kurul
larımın muvafakati ile bu teşekküllerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak üzere, 
bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliği
ne, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler. Bunlara, ibu görevleri karşılığında iştirakçe veri
lecek ücret tutarının yürürlükteki mevzuatın belirttiği sınırı aşması halinde fazlası analteşekküle gelir kay
dedilir.; 

4. Aşağıda gösterilen iş ive hizmetler, 
a) Esals görevlerine halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şar

tıyla, üniversite ve yüksekokullarda,' ortadereceli okullarda ve bu okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafın
dan açılacak kurslarda öğretmenlik yapılması, 

b) Sosyal Sigortalar Kurumu1 yönetim kurulunda veya sosyal, meslekî ve benzeri kurtuluşların yönetim 
ve dendtim organlarında görev 'alınması, bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır. 

5. Bağlı 'ortaklık ve iştiraklerde kamu payını temsil etmek üzere görevlendirilen yönetim kurulu üyeli
ği, denetçilik için ödenen belirli aylık dışında, kârdan pay ve Ibenzeri adlarla ıtalhakkuk ettirilen her türlü 
ödemeler, ilgili teşekküle gelir kaydedilir. 

6. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir, 

Siyasî faaliyet yasağı 

MlAOEMÖ 47. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıklarıt; kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli ısİyasî par

tilere üye olamazlar. ' 
2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri devlet memurları 

hakkındaki hükümlere tabidir. 

: 3. Siyası partilerin merkez ve taşra organlarında görev almış, yasamıa organı üyeliğine veya seçimle ge
linen yerel kurullara (seçilmiş olan kişiler bu görevlerinin sona ermesinden; genel ve yerel seçimlere aday 
olarak katılmış ve seçilememiş olan kişiler seçim tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe teşekküller, müesse
seler ve bağlı ortaklıklarda genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyesi müessese müdürü 
olarak görev 'alamazlar. ! 

Personelin suçları ve sır saklama yükümlülüğü 

MADDB 48, — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetleri

ne ve diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve ben'j;«ri her türlü belge ve defter-
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Başka iş ve hizmet yasağı 

MADDE 46. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli 

her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul ola
mazlar. 

2. Birinci fıkrada sayılanlar, anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusu
na giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunlardan Yönetim 
Kurulunun Başkan ve üyejerinin eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir. 

3. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların, genel müdür ve müessese müdürleri dışında kalan 
yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri dahil kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli, yönetim kurulla
rının muvafakati ile bu teşekküllerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak üzere, bu
lundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, 
denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler. Bunlara, bu görevleri karşılığında iştirakçe verilecek 
ücret tutarının yürürlükteki mevzuatın belirttiği sınırı aşması halinde fazlası anateşekküle gelir kaydedilir. 

4. Aşağıda gösterildiği şekilde; 
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şar

tıyla, üniversite ve yüksekokullarda, orta dereceli okullarda ve bu okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafın
dan açılacak kurslarda öğretmenlik yapılması, 

b) Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunda veya sosyal, meslekî ve benzeri kuruluşların yönetim 
ve denetim organlarında görev alınması, bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır. 

5. Bağlı ortaklık ve iştiraklerde kamu payını temsil etmek üzere görevlendirilen yönetim kurulu üyeliği, 
denetçilik için ödenen belirli aylık dışında, kârdan pay ve benzeri adlarda tahakkuk ettirilen her türlü ödeme
ler, ilgili teşekküle gelir kaydedilir. 

6. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir. 

Siyasî faaliyet yasağı 

MADDE 47. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli siyasî par

tilere üye olamazlar. 
2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri Devlet memurları 

hakkındaki hükümlere tabidir. 
3. Siyasî partilerin merkez ve taşra organlarında görev almış Yasama Organı üyeliğine veya seçimle ge

linen yerel kurullara seçilmiş olan kişiler bu görevlerinin sona ermesinden; genel ve yerel seçimlere aday ola
rak katılmış ve seçilememiş olan kişiler seçim tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe teşekküller, müesseseler 
ve bağlı ortaklıklarda genel müdür, yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı, müessese müdürü olarak 
görev alamazlar. 

MADDE 48. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İeri üzerinde suç işleyen yönetim kurulu ve yönetim komitesi başkan ve üyeleriyle diğer her çeşit persone
line Devlet memurları hakkında öngörülen ceza hükümleri uygulanır. 

2. 'Birinci fıkrada sözü edilen personelin, görevlerini yaptığı sırada öğrendiği gizli bilgileri, görevinden 
ayrılmış olsa 'bile, yetkili amirin 'izni olmadan açıklaması halinde, bir aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin 
liradan ikiyüzelMbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Hakkında kamu hizmetinde çalışmaktan 
mahrumiyet cezası verilebilir. 

Vekâlet ücretinin dağıtımı 

MADDE 49. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarda, mah

keme ve icra dairelerince teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olu
nan vekâlet ücretlerinden, davaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara ve bunların takip işlerinde çalışan 
personele verilecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı, birinci derecenin son kademe aylığının (ek gösterge hariç) 
yıllık tutarının % 40'ını geçemez. 

2. Birinci fıkradaki orana göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar, teşekkül merkezindeki özel bir 
hesapta toplanır. Bu şekilde toplanacak meblağ, tüzükte belirlenecek esaslar dahilinde münhasıran hukuk iş
leri müdürlükleri ile hukuk müşavirliklerinde çalışan müdür, hukuk müşaviri ve yardımcıları ile müşavir 
avukat, avukat, raportör avukatlar, dava ve takip işlerinde çalışan personel arasında, yukarıda 'belirtilen aza
mî sınır aşılmamak şartıyla dağıtılır. Bu dağıtımlardan sonra, yıl sonları itibariyle arta kalacak miktar teşek
küle gelir kaydedilir. 

Yönetmelikle düzenleme 

MADDE 50. — Her teşekkül, kadro ve sınıflandırma, idarî ve teknik personelde aranacak nitelikler, işe 
alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin cezaları gibi konuları düzenlemek üzere İktisadî Devlet Teşek
külleri personel rejimi esaslarına uygun olarak ıbir yönetmelik hazırlar. Bu yönetmelik koordinasyon kuru
lunun onayıyla yürürlüğe girer. 

BEŞİNCİ KISIM 
Kamu İktisadî Kuruluşları 

Kamu İktisadî kuruluşlarının kurulusu 

MADDE 51H — 
1. Kamu iktisadî kunıluşları kanunla kurulur. 
2. Yeni bir kamu iktisadî kuruluşu kurulmasında koordinasyon kurulunun 'görüşü alınır. 
3. İlgili bakanik kuruluş kanununda belirtilir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının nitelikleri 

MADDE 52. — 

1. Kamu iktisadî kuruluşları tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Kamu iktisadî kuruluşları, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluş kanunlarında saklı tutulan 

hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tafbidir. 
3. Kamu iktisadî kuruluşları, genel muhaselbe, Devlet alım-satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının ta'bi 

bulunduğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştaym denetimine taibi değildir. 

4. Kamu iktisadî kuruluşlarının sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Kamu iktisadî kuruluşlarının 
sermayesi ilgili bakanlığın istemi ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. 
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Vekâlet ücretinin dağıtımı 

MADDE 49. — 
1. Bu Kanun hükümlerine tabi teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarda, mahkeme ve icra dairelerince 

teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olunar vekâlet ücretlerinden, da
vaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara ve bunların takip işlerinde çalışan personele verilecek vekâlet ücre
tinin yıllık tutarı, birinci derecenin son kademe aylığı nm (ek gösterge hariç) yıllık tutarının % 40'ını geçe
mez. 

2. Birinci fıkradaki orana göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar, teşekkül merkezindeki özel bir 
hesapta toplanır. Bu şekilde toplanacak meblağ, Tüzükte belirlenecek esaslar dahilinde münhasıran hukuk iş
leri müdürlükleri ile hukuk müşavirliklerinde çalışan müdür, hukuk müşaviri ve yardımcıları ile müşavir 
avukat, avukat, raportör avukatlar, dava ve takip işlerinde çalışan personel arasında, yukarıda belirtilen aza
mî sınır aşılmamak şartıyla dağıtılır. Bu dağıtımlardan sonra, yıl sonları itibariyle arta kalacak miktar teşek
küle gelir kaydedilir. 

MADDE 50. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Kamu iktisadî Kuruluşları 

MADDE 51. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının nitelikleri 

MADDE 52. — 

1. Kamu İktisadî Kuruluşları tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Kamu İktisadî Kuruluşları, bu Kanun ile kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında özel hu

kuk hükümlerine tabidir. 
3. Kamu İktisadî Kuruluşları, genel muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi 

bulunduğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 
4. Kamu İktisadî Kuruluşlarının sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Kamu İktisadî Kuruluşlarının 

sermayesi ilgili bakanlığın istemi ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. 
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Kamu iktisadî kuruluşlarının organları 

MADDE 53. — Kamu iktisadî kuruluşlarının organları ve bunların oluşumu, toplantı ve karar yeter sa
yılan, yönetim kurulu üyelerimin, genel müdürün, gene! müdür yardımcılarının nitelik ve şartları, görev süre
leri, görev ve yetkileri, atanmaları, İktisadî Devlet Teşekkülleri hakkındaki hükümlere talbidiir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının teşkilatlanması 

MADDE 54. — 
1. Kamu iktisadî kurulukları, müessese ve (bağlı ortaklık kurabilirler. 
2. Bir müessese içinde toplanmasında yarar ve gerek görülmeyen işletmeler, koordinasyon kurulu kararı 

ile doğrudan kamu iktisadî kuruluşuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. 
31 Sermayelerinin en az % 91'i kamu iktisadî kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıkların genel kurulu ve 

denetçieri bulunmaz. Bu ortaklıkların denetimi iktisadî Devlet Teşekküllerine ilişkin hükümlere tabidir. 
4. Tekel niteliğindeki mallar, müesseseler veya işi fümeler tarafından üretilir. 

5w Yukarıdaki fıkralar dışında, İktisadî Devlet Teşekküllerinin müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve iş
tiraklerine ilişkin hükümleri, kamu iktisadî kuruluşlarının müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine 
de uygulanır. 

Malî hükümler, tasfiye ve denetim 

MADDE 55. — 
1. Kamu iktisadî kuruluşlarına ait uzun vadeli' veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarıiMi 

hazırlanmasında, kuruluşların finansman imkânları ve yatırım kapasiteleri yanında ülke ihtiyaçları, plan, 
program hedef ve tercihleri göz önüne alınır. 

2. Kamu iktisadî kuruluşlarına ait fiyat ve tarifelere sosyal faydayı artırmak amacı ile 'koordinasyon 
kurulunca müdahale edilebilir. 

3. Devlet tekelinde olan malların fiyatlarının tespiti kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 
4. Kamu iktisadî kuruluşlan 'kârlarmdan % 10 yedek akçe ayırırlar. Bağlı ortaklıklardaki kâr dağıtımı, 

İktisadî Devlet Teşekküllerine ait bağlı ortaklıklara di skin hükümlere tabidir. 
5. Yatırım ve işletme finansman açıklan Hazinece karşılanır. Finansman fazlasu Hazineye devredilir. 
6. Kamu iktisadî kuruluşlarına, yukarıdaki fıkralar dışında, İktisadî Devlet Teşekküllerine ait malî hü

kümler, tasfiye ve denetim hükümleri uygulanır. 

Personele ilişkin hükümler 

MADDE 56. — Kamu iktisadî kuruluşları ve bunların, işletme, müessese ve 'bağli ortaklıklarına, bu Ka
nun Hükmünde Kararnamede yer alan personele ilişkin hükümlerle, İktisadî Devlet Teşekkülleri personel 
rejimine ait hükümler uygulanır. 

ALTINCI KISIM 
Ortak Hizmetler ye Koordinasyon 

Koordinasyon Kurulu 

MADDE 57. — 
la İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının gerek kendi aralarında, gerekse birbir

leriyle olan ilişkilerinde genel koordinasyonun sağlanması ve bunların ortak sorunları hakkında karar alın
ması görevi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca yerine getirilir. 
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MADDE 53. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 53 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Personele ilişkin hükümler 

MADDE 56. — Kamu iktisadî Kuruluşları ve bunların işletme, müessese ve bağlı ortaküklarma, bu Ka
nunda yer alan personele İlişkin hükümlerle, İktisadî Devlet Teşekkülleri personel rejimine ait hükümler 
uygulanır. 

ALTINCI KISIM 
Ortak Hizmetler ve Koordinasyon 

MADDE 57. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 560) 



— 54 — 

(Kanun Hükmünde Kararname Metni) 

2. Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, Başbakanın Başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı, bir Devlet Bakanı, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sa
nayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlarından oluşur. Bu Kurulun dış 
ekonomik işlerle ilgili toplantılarına Dışişleri Bakanı da üye olarak katılır. Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kuruluna, birinci fıkradaki görevlerini yerine getirirken iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları ile ilgili diğer Bakanlar da üye olarak katılırlar. 

3. Koordinasyon Kurulunun İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları ile iligili top
lantılarına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı da katı
lır. Kurulun sekreterya hizmetleri Maliye Bakanlığının ilgili birimi tarafından yürütülür. 

\ 4. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları ile ilgili konularda Koordinasyon Kurulu 
en geç üç ayda bir toplanır, 

Koordinasyon Kurulunun görevleri 

MADDE 58. — Koordinasyon Kurulunun bu Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin görevleri : 
a) Uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, teşekküllerin parasal ve fiziksel hedef

lerinin belirlenmesiyle ilgili inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek, gereken kararları almak ve 
ilgili mercilere intikal ettirmek, 

b) Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ortak sorunlarına ait araştırma, planlama ve koor
dinasyon ile ilgili kararlar almak, verimlilik ve kârlılığı artırabilecek tavsiyelerde bulunmak, 

c) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ortak personel ve işçi sorunlarıyla ilgili kararları almak, 
d) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarında malzeme dtandardizasyonun sağlanması ve stok kontrol 

sisteminin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak ve bu konuda koordinasyon sağlamak, 
e) Yasama organında ibra olunmayan yöneticiler hakkında yürütülecek idarî, malî ve cezaî kovuştur

maları izlemek, 
f) Kanunla veya Bakanlar Kurulu kararı ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 

YEDİNCİ KISIM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Faaliyet alanlarının sınırı 

MADDE 59. — 
1. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Atıl 

kapasitelerin' değerlendirilmesi amacıyla girişilen faaliyetlerde de bu esasa uyulur. 
2. Kamu İktisadî Kuruluşlarına ait işletmelerin atıl kapasitelerinin değerlendirilmesinde, koordinasyon 

kurulunun kararı ile, kuruluş amacı dışına çıkılabilir. 

Hazineye intikal eden hisse senetleri 

MADDE 60. — Veraset veya diğer yollarla hazineye geçen hisse senetleri, faaliyet alanı itibariyle en 
yakın olan İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna devredilir. 
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MADDE 58. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 59. — 60 sayıU Kanun Hükmünde Kararnamenin 59 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 60 mcı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İşletme, müessese ve bağlı ortaklıkların bağlantı yerlerinin değiştirilmesi 

MADDE Öl. — 
1. Bir teşekkül bünyesindeki işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın başka bir teşekküle bir Kamu İk

tisadî Kuruluşu bünyesindeki işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın başka bir Kamu İktisadî Kuruluşuna 
bağlanması, Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

2. Bir işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın bir teşekkülden Kamu İktisadî Kuruluşuna veya Kamu 
İktisadî Kuruluşundan Teşekküle bağlanması kanunla olur< 

3. İşletme veya işletme biriminin tasfiyesi veya satılması, ilgili teşekkülün veya Kamu İktisadî Kuru
luşunun önerisi ve Koordinasyon Kurulu kararı ile yapılır., 

Devlet malı sayılma 

MADDE 62. — Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların 
malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet Malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara Türk 
Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır. 

İstisnalar 

MADDE 63. — 
L Atatürk Orman Çiftliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi ile Türkiye İş Bankası, İller Bankası ve İller Bankası ile İl özel İdareleri ve Belediye
lerin, sermayelerinin yansından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları İktisadî Teşebbüsler, bu 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildin 

2. Yabancı sermayeyi teşvikle ilgili hükümlerden yararlanan gerçek veya tüzelkişilerle kurulmuş ortak
lıklara ait kanun ve ana sözleşme hükümileri saklıdır. 

Tüzük 

MADDE 64. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını düzenlemek üzere, Maliye Bakanlı
ğınca, ilgili bakanlıkların ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak bir tüzük hazırla
nır ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayım tarihini izleyen alltı ay içinde yürürlüğe konur. 

Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşuna ait liste 

MADDE 65. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi tktisa'dî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 
Kuruluşları, bunlara ait müesseseler ve bağlı ortaklıklar ile teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının 
ilgili olduğu Bakanlıklar, ekli listede gösterilmiştir. 
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MADDE 61. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 63. — 
1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi, Ereğli De

mir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, Devlet Sanayi ve İşçi 
Yatırım Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ile H 
özel İdareleri ve belediyelerin, sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları 
iktisadî teşebbüsler, bu Kanun hükümlerine tabi değildir, 

2. Yabancı sermayeyi teşvikle ilgili hükümlerden yararlanan gerçek veya tüzelkişilerle yabancı ülkeler 
kanunlarına veya uluslararası düzenlemelere göre kurulmuş ortaklıklara ait kanunların ve anasözleşmelerin 
hükümleri saklıdır. 

Tüzük 

MADDE 64. — Bu Kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere, Maliye Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların 
ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak bir tüzük hazırlanır ve bu Kanunun yayım 
tarihini izleyen altı ay içinde yürürlüğe konur. 

Teşekkül ve kamu iktisadî kuruluşlarına ait liste 

MADDE 65. — Bu IKanuna tabi İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları, bunlara 
ait müesseseler ve bağlı ortaklıklar ile teşekküllerin ve (Kamu İktisadî Kuruluşlarının ilgili olduğu Bakanlık
lar, ekli listede gösterilmiştir. 

'Danışma Meclisi (S. Saıyısı : 560) 



— 58 — 

(Kanun Hükmünde Kararname Metni) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Teşekküllerin sermayeleri 

GEÇİCİ MADDE 1. — 
1. Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayeleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yü

rürlüğe girmesini izleyen dört ay içinde Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
2. Ancak, birinci fıkra gereğince işlem yapılıncaya kadar 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 

Bakanlar Kurulunca tespit edilenler veya kuruluş kanunlarında beliftillen sermaye tutarları esas alınır. 

Kapsam dışında kalan kuruluşların yönetimi 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi olanlar ile bu kanun hükmünde kararname kap
samı dışında kalan Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Kurumlan Kuruluş ve işleyişlerini düzenleyecek kanun
lar yürüdüğe girinceye kadar, kendi kanunlarına göre yönetilirler. 

İştirak paylarının devir veya tasfiyesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — 
1. Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dışırida kalan ve 

normal piyasa koşulları içinde elden çıkarılmaları mümkün olan mevcut iştirak paylarının devir veya tasfi
yesi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç yıl içinde bitirilir. Ancak, te
kelcilik amacını önlemeye yönelik olanlar ile stratejik mal ve hizmet üretenler Koordinasyon Kurulu kararı 
ile bu uygulama dışında bırakılabilir. 

2. IBu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut iştiraklerden teşekkülün veya 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının faaliyet alanı içinde kalanlardan, iştirak payları % 26'nın altında olup da de
vamında kamu yararı veya ekonomik yarar bulunanlar, Koordinasyon Kurulunun kararıyla muhafaza edilir. 

İştirak paylarının toplanması 

GEÇİCİ MADDE 4. — 
1. Hazinenin veya çeşitli kamu kuruluş ve kurumlarının mevcut iştiraklerdeki hisseleri, iştirakin faaliyet 

alanına en yakın teşekküle, veya Kamu İktisadî Kuruluşuna veya bağlı ortaklığa devredilir. Devir işlemlleri 
bu kanun hükmünde 'kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde tamamlanır. 

2. Birinci fıkra gereğince yapılacaık devir işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla teşekküllerin veya 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayelerini yeterince artırmaya, gerekli takas ve mahsup işlemlerini yap
maya, bu işlemlerin sonucuna göre cari yıl bütçesine gelir kaydetmeye, mevcut ya da yeniden açılacak ter
tiplere ödenek koym'aya ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

3. Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devrinde nominal değerler esas alınır. 

Limited şirket statüsündeki ortaklıklar 

GEÇİCİ MADDE 5. — 
1. 'Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sermayelerinin % Sl'den fazlası Dev

let veya teşekküllere ait bulunan limited şirketlerin, bağlı ortaklık olarak faaliyetlerinin devamına veya 
tasfiyesine Koordinasyon Kurulunca karar verilir. 

2. IBirinci fıkra gereğince faaliyetlerinin devamına karar verilen Limited Şirketler, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla Anonim Şirket statüsüne dönüştürülür ve bağlı olduğu teşekkül belirtilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Teşekküllerin sermayeleri 

GEÇİCİ MADDE 1. — 
1. Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 

dört ay içinde Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
2. Ancak, birinci fıkra gereğince işlem yapılıncaya kadar 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen veya kuruluş kanunlarında belirtilen sermaye tutarları esas alınır. 

Kapsam, dışında kalan kuruluşların yönetimi 

GEÇİCİ (MADDE 2. — 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi olanlar ile bu Kanun kapsamı dışında kalan 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Kurumları, kuruluş ve işleyişlerini düzenleyecek kanunlar yürürlüğe girince
ye kadar, kendi kanunlarına göre yönetilirler. 

İştirak paylarının devir veya tasfiyesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — 
1, Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının vt1 bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dışında kalan ve 

normal piyasa koşulları içinde elden çıkarılmalan mümkün olan mevcut iştirak paylarının devir veya tas
fiyesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç yıl içinde bitirilir. Ancak, tekelcilik amacını önle
meye yönelik olanlar ile stratejik mal ve hizmet üretenler Koordinasyon Kurulu karan ile bu uygulama dışın
da bırakılabilir. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut iştiraklerden teşekkülün veya Kamu İktisadî Kuruluş
larının faaliyet alanı içinde kalanlardan, iştirak payları % 26'nın altında olup da devamında kamu yararı ve
ya ekonomik yarar bulunanlar, Koordinasyon Kurulunun kararıyla muhafaza edilir. 

İştirak paylarının toplanması 

GEÇİCİ MADDE 4. — 
1. Hazinenin veya çeşitli kamu kuruluş ve kurumlarının mevcut iştiraklerdeki hisseleri, iştirakin faaliyet 

alanına en yakın teşekküllere veya Kamu İktisadî Kuruluşlarına veya bağlı ortaklıklara devredilir. Devir işlem
leri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde tamamlanır. 

2. Birinci fıkra gereğince yapılacak devir işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla teşekküllerin veya 
Kamu İktisadî IKuruluşlarının sermayelerini yeterince artırmaya, gerekli takas ve mahsup işlemlerini yapma
ya, bu işlemlerin sonucuna göre carî yıl bütçesine gelir kaydetmeye, mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere 
ödenek koymaya ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

3. Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devrinde nominal değerler esas alınır. 

Limited şirket statüsündeki ortaklıklar 

GEÇİCİ MADDE 5. — 
1. <Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sermayelerinin % 51 inden fazlası Devlet veya teşekküllere ait 

bulunan limited şirketlerin, bağlı ortaklık olarak faaliyetlerinin devamına veya tasfiyesine Koordinasyon 
Kurulunca karar verilir. 

2. Birinci fıkra gereğince faaliyetlerinin idevamma karar verilen Limited Şirketler, (Bakanlar Kurulu ka
rarıyla Anonim Şirket statüsüne dönüştürülür ve bağlı olduğu teşekkül belirtilir. 
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Geçiş dönemine ilişkin hükümler 

, GEÇİCİ MADDE 6. — 
L Teşekküller, Kamu İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların organları bu Kanun Hük

münde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre yeniden teşkil edilir. 

2. Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının kuruluş kanunları, müesseselerin kuruluşuna ilişkin 
yönetim kurulu kararları, bağlı ortaklıikların anasözleşmeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirle
nen esaslara göre en geç dört ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

3. (Birinci ve ikinci fıkradaki düzenlemeler yapılıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun Hükmünde Ka
rarname ile kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur, 

4. 'Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen Personel Kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
hükümlerin uyguilanmasına devam edilir. 

5. Teşekkül, Kamu İktisadî Kuruluşu, müessese ve bağlı ortaklıkların personel ve ücretlere ilişkin mev
cut düzenlemelerinde ilgili kuruluşlarca yapılacak değişiklikler Koordinasyon Kumlunun kararına bağlıdır. 

Geçiş döneminde denetleme 

GEÇİCİ MADDE 7. — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye 
kadaır, 3460, 23 ve 468 sayılı kanunların Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümfler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 66. — 440 sayılı kanunla ek ve değişiklikleri ve bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına 
giren teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların kuruluş kanunlarındaki, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ay
kırı hükümleri, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 67. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Danışma Meclisi (S. Salyıısı : 560) 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

Geçiş dönemine ilişkin hükümler 

GEÇİCİ MADDE 6. — 
1. Teşekküller, Kamu İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların organları, teşekkül, kamu 

iktisadî kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların bu Kanuna uygun olarak hukuken oluşmalarını takip 
eden bir ay içinde yeniden teşkil edilir. 

2. Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının kuruluşlarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamele
ri, müesseselerin kuruluşuna ilişkin yönetim kurulu kararları, bağlı ortaklıkların ana sözleşmeleri bu Kanunda 
belirlenen esaslara göre en geç dört ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

3. IBirinci ve ikinci fıkradaki düzenlemeler yapılıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun dle kaldırılan hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur. 

4. Bu Kanunda öngörülen Personel Kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanması
na devam edilir. 

5. Teşekkül, Kamu İktisadî Kuruluşu, müessese ve bağlı ortaklıkların personel ve ücretlere ilişkin mev
cut düzenlemelerinde ilgili kuruluşlarca yapılacak değişiklikler Koordinasyon Kurulunun kararına bağlıdır. 

GEÇİCİ İMADDE 7. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 7 nci Maddesi aynen kabul 
edilmiştir., 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son (Hükümler 

Kaldırılan hükümler 

iMAODE 66. — 440 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri ve bu Kanun kapsamına giren teşebbüslerin ve 
bağlı ortaklıkların kuruluş kanunlarındaki, bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 67. — Yayımlandıkları tarihte yürürlüğe giren 60 ve 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerle ilgili bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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(Kanun Hükmünde Kararname Metni) 

Yürütme 

MADDE 68. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Bülend Ulusu 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

11 Nisan 1983 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı tmar ve tskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 68. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danuşma Meclisli (S. Sayısı : 560) 



İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN 
BAĞLI LİSTE 

I, İlgili Bakanlık : 
MALİYE BAKANLIĞI 

Teşekkül 

1 / 1 . Devlet Y a t o m Bankası 
2/2. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

3/3. Devlet Malzeme Ofisi 

II. İlgili Bakanlık : 
TİCARET BAKANLIĞI 

Teşekkül 

4/1. Toprak Mahsulleri Ofisi 
5/2. Türkiye Halk Baökası 
6/3. Et ve Balık Kurumu 

III. İlgili Bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Teşekkül 

7/1. Türkiye Denizcilik Kurumu 

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 

Müesseseler 

1. 
2. 
3. 
4. 

1, İzmit İmalat Atölyesi Müessesesi 
2. Basım Müessesesi 

Müesseseler 

1. Alım = Satım Müessesesi 1„ 

1. 

Müesseseler 

1. Deniz Yolları Müessesesi 1, 
2. Liman İşlerine ve Gemi Kurtarma Mü

essesesi 2. 
3. Tersaneler Müessesesi 

D. 

Den 



IV. ÜgM Bakanlık : 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Teşekkül 

8/1. Türkiye Tarım Ürünleri Kurumu 

9/2. Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 

V. İlgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Teşekkül 

1.0/1 < Sümerfbank 

Müesseseler 

1. Süit ve Mamulleri Sanayii Mü'esseseleri 
(Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu) 

2. Soya Sanayii Müessesesi (Sülmerbaınk 
Ordu Soya Sanayii Müessesesi) 

1. Alım Satım Müessesesi 
2. Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikala

rı Müessesesi 

Müesseseler 

1. Alım Satım Müessesesi 
2. Defterdar Yünlü Sanayi Müessesesi 

3. Diyarbakır Halı ve Yünlü Sanayi Mües
sesesi 

4. Halıcılık Müessesesi 
5. Hereke Yünlü Sanayi Müessesesi 
6. Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi 
7. Bünyan Yünlü Sanayi Müessesesi 
8. Pamuk Satmalma ve Çırçır Fabrikaları 

Müessesesi 
9. Adana Pamuklu Sanayi Müessesesi 

10. Bakırköy Pamuklu Sanayi Müessesesi 
11. Denizli Pamuklu Sanayi Müessesesi 
12. Ereğli Pamuklu Sanayi Müessesesi 

1. Gün 

2. Yem 
3. Türk 

1. Anta 
2. Berg 

yi T 
3. Man 



Teşekkül 

İig'ûı Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Teşekkül 

^ 10/1. Sümerbank 

11/2. Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
İşiötmeîeni Kurumu (SEKA) 

Müesseseler 

13. Erzincan Pamuklu Sanayi Müessesesi 
14. Nevşehir PamuMu Sanayi Müessesesü 
15. Kahramanmaraş Pamuklu Dokuma Sa

nayi Müessesesi 
16. Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi 
17. Kayseri Pamukhı Sanayi Müessesesi 
18. Diyarbakır Pamuklu Sanayi Müessesesi 

Müesseseler 

19. Adıyaman Pamuklu Sanayii Müessesesi 
20. Karaman Pamukhı Sanayi Müessesesi 
21. Nazilli Basma Sanayi Müessesesi 
22. Eskişehir Basma Sanayi Müessesesi 
23. İzmir Basma Sanayi Müessesesi 
24. Taşköprü Kendir Sanayi Müessesesi 
25. Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 
26., Gemlik Sunî İpek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayi Müessesesi 
27. Van Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 
28. Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi 

1. Afyon Müessesesi 
2. Aksu Müessesesi 
3. Akdeniz Müessesesi 
4. Baihkesir Müessesesi 
5. Çaycuma Müessesesi 
6. 'Dalaman Müessesesi 
7. Kastamonu Müessesesi 
8. izmit Selüloz ve Kâğıt Sanayi Müessesesi 
9. Orman Ürünleri Müessesesi 

10.; Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayi Mües
sesesi 



Teşekkül 

12/3. Maıkine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
<MKOK) 

13/4. Türkiye Demir ve Çeük İşletmeleri 
Kurumu 

14/5. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii 
Kurumu 

1. Makine Sanayi Müessesesi 
2. Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi 

1. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesi 

2. İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi 

3. Divriği Madenleri Müessesesi 
4. Hekimhan Madenleri Müessesesi 
5. Attepe Madenleri Müessesesi 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Flyos Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesi 
Yarımca Seraımik Sanayi Müessesesi 
Bozöyük Seramik Sanayi Müessesesi 
Konya Krom Manyezit Tuğla Sanayi 
Müessesesi 
Yıldız Çini ve Porselen Sanayi Müessesesi 

1. Takı 
(TAK 

2. Türk 
(TÜ 

3. Aksa 
(AK 

A. Türk 
A.Ş. 

5, Asil 

Gerede Ç 
kaları San 

1. Türk 
2. Afyo 
3. Ank 
4. Balık 
5. Bart 
6. Çoru 
7. Elaz 
8. Gaz 
9. Niğd 

10. Söke 
111, Trak 
12. Ada 
13, Küta 

(KU 



Teşekkül Müesseseler 

15/6. Türkiye Şeker Sanayi Kurumu 

16/7. Türkiye Kimya Sanayi Kurumu 1. Mensucat Boyaları Sanayi Müessesesi 

1. Türk 
2. Adap 
3. Ama 
4. Kays 
5. Kon 
6. Küta 
1. Azot 
2. Petk 
3. istan 

(tGS 
4. Petla 

17/8. Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası 
A.Ş. (DESlYAB) 

VI. ÖgiM Bakanlık : 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

Teşekkül 

18/1. Ettfbank 

Müesseseler 

1. Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları iş
letmesi Müessesesi 

2. Emet Kolemanit işletmesi 'Müessesesi 

3. Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 
4. Halıköy Maden işletmeleri Müessesesi 
5. Keçiborlu Kükürtleri işletmesi Müessesesi 
6. Küre Bakirli Pirit işletmesi Müessesesi 
7. Murgul Bakır işletmesi Müessesesi 
8. Üçköprü Maden işletmeleri Müessesesi 
9. Şark Kromları işletmesi Müessesesi 

1. Kara 

2. Çink 
(ÇIN 



Teşekkül Müesseseler 

19/2, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

20/3. Türkiye Taşkömürü Kurumu 

21/4. Türkiye Elektrik Kurumu 

10. Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi 
İL Antalya Elektro Metalürji Sanayi İşlet

mesi Müessesesi 
12. Seydişehir Alüminyum Tesisleri Müesse

sesi 

1. Garp LinyMeri İşletmesi Müessesesi 
2. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
3. Alpagut Dodurga Linyit İşletmeleri Mü^ 

essesesi 
4. Doğu LinyMeri İşletmesi Müessesesi 
5. Orta Anadolu LinyMeri İşletmesi Mües

sesesi 
6. Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
7. Çanakkale Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
8. Sivas Kangal Linyitleri İşletmesi Mües

sesesi 
9. Bursa LinyMeri İşletmesi Müessesesi 

10. Bolu Linyit Kömür İşletmesi Müessesesi 
İL Güneydoğu LinyMeri İşletmesi Müesse

sesi 
12, Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Mü

essesesi 

1. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
' 2. Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 

3., Armutçuk Taşikömürü İşletme Müessesesi 
4. Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
5. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
1. Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi 

2. Dağıtım Müesseseleri 
3. Köy Elektrik Müessesesi 

1. Tür 
(TE 



Teşekkül! Müesseseler 

22/5. Türiciye Petrol Kurumu 1< Tür 
2. Tür 
3. Bor 

(BO 
4. Petr 
5. Den 

(DİT 

İlgili Bakanlık : 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Teşekkül 

23/1. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 

A.Ş, 
İlgili Bakanlık : 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Teşekkül 

24/1. Tüıkaye EmM: Kredi Bankası A.O. 

Müesseseler 

L Turizm İşletmeleri Müessesesi 

Müesseseler 

1. Aba 

1. Ank 
2. Tür 

Şirk 

I. İlgili Bakanlık : 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

l/L Savunma Donatan İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 

KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI 

Müesseseler 

1. Tür 



II. tlgili Bakanlık : 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

2/1. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(ÇAY - KUR) 

3/2. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

III. İlgili Bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Kamu iktisadî Kurtuluşu 

4/1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşldtaıeSİ Genel Müdürlüğü <TCDD) 

5/2. Türidye Cumfauriyeö Posta, Telgraf ve 
Telefon İstetmesi Genel Müdürlüğü 

6/3. Devlet Havacılık ve Hava Meydanları 
lıtetmesi Genel Müdürlüğü 

IV. IlgaM Bakanlık : 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

7/1. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Müesseseler 

1. Tütün ve Sigara İşletmesi Müessesesi 
2. İspirto ve İspirtolu İçkiler İşletmeleri 

Müessesesi 
3. Tuz İşletmeleri Müessesesi 
A< Tekel Ürünleri Dağıtım Müessesesi 
5. Aîköloid Müesseseleri! 

Müesseseler 

1. Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi 

2. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi 
Müessesesi 

3. Sicas Demiryolu Makineleri Sanayi Mü
essesesi 

4. Limanlar İstetmesi Müessesesi 

1. Meydan İşletme Müessesesi 

Müesseseler 

1. Devlet Üretme Çiftlikleri Müessesesi 
2, Haralar ve İnekfaaneler Müessesesi 

1. Tür 

2. Uça 



BÜTÇE « PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI L 
İKTİSADÎ DEVLET KEŞEKKÜLLERÎ 

L İlgili Bakanlık : 
MALİYE BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

1/1. Devlet Yatırım Bankası 
2/2. Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası 
3/3. Anadolu Bankası T.A.Ş. 

4/4, Devlet Malzeme Ofisi 1< İzmit İmalât • Atelyesi Müessesesi 
2, Basım Müessesesi 

II, İlgili Bakanlık : 
TİCARET BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

5/1, Türkiye Halk Bankası 
6/2. Et ve Balık Kurumu 1. Bur 

IIL İlgili Bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

7/1, Türkiye; Denizcilik Kurumu L Deniz Yolları Müessesesi L D. 
2, Liman İşletme ve Gemi Kurtarma Mü- 2, De 

essesesi 
3. Tersaneler Müessesesi 

1, Gü 
2, İsta 
3, Yu 

(YU 



IV. İlgili Bakanlık : 
Teşekkül 

8/1, Türkiye Tarım Ürünleri Kurumu 

9/2„ Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
Müesseseler 

1. Süt ve Mamulleri Sanayi Müesseseseleri 
(Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu) 

2. Soya Sanayi Müessesesi (Sümerbank Or
du Soya Sanayi Müessesesi) 

1, Alım Satım Müessesesi 
2, Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları 

Müessesesi 

1. Gün 
2. Yem 
3. Tür 

V, İlgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Teşekkül 

10/1, Sümerbank 

Mücsscseten 

1, Alım Satım Müessesesi 
2- Defterdar Yünlü Sanayi Müessesesi 
3, Diyarbakır Halı ve Yünlü Sanayi Mües

sesesi 
4* Halıcılık Müessesesi 
5- Hereke Yünlü Sanayi Müessesesi 
6, Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi 
7- Bünyan Yünlü Sanayi Müessesesi 
8. Pamuk Satmalına ve Çırçır Fabrikaları 

Müessesesi 
9. Adana Pamuklu Sanayi Müessesesi 

10, Bakırköy Pamuklu Sanayi Müessesesi 
11, Denizli Pamuklu Sânayi Müessesesi 
12, Ereğli Pamuklu Sanayi Müessesesi 
13, Erzincan Pamuklu Sanayi Müessesesi 
14, Nevşehir Pamuklu Sanayi Müesesesi 
15, Kahramanmaraş Pamuklu Dokuma Sa-* 

nayi Müessesesi 

1. Ant 
2. Berg 

nay 
3. Ma 



Teşekkül 

V, 'İlgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Teşekkül 

11/2< Orman Ürünleri Sanayi Kurumu 

12/3. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrîkalan İş
letmeleri Kurumu (SEKA) 

Müesseseler 

16. 'Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi 
17. Kayseri Pamuklu Sanayi Müessesesi 
l'8.i Diyarbakır Pamuklu Sanayi Müessesesi 
19.1 Adıyaman PamuMu Sanayi Müessesesi 
20. Karaman Pamuklu Sanayi Müessesesi 
21. Nazilli Basma Sanayi Müessesesi 
22. Eskişehir Basma Sanayi Müessesesi 
23. İzmir Basma Sanayi Müessesesi 
24. Taşköprü Kendir Sanayi Müessesesi 
25. Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 
26. Gemlik Sunipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayi Müessesesi 
27. Van Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 
28. Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi 

1. Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayi Mü
essesesi 

1. Afyon Müessesesi 
2. Aksu Müessesesi 
3. Akdeniz Müessesesi 
4. Balıkesir Müessesesi 
5. Çaycuma Müessesesi 
6. Dalaman Müessesesi 
7< Kastamonu Müessesesi 
8. İzmit Selüloz ve Kâğıt Sanayi Müessesesi 

Müesseseler 



Teşekkül Müesseseler 

13/4., Makina ve Kimya Endüstrisi Kuramu 
<MKEK) 

1. Makine Sanayi Müessesesi"" 
2, Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi 

1< Tak 
{TA 

2. Tür 
(TÜ 

3. Aks 
(AK 

4. Tür 
A Ş 

5. Asil 

V, İlgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Teşekküller 

14/5< Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kuru
mu 

Müesseseler 

L Filyos Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesi 
2„ Yarımca Seramik Sanayi Müessesesi 
3.; Bozüyük Seramik Sanayi Müessesesi 
4. Konya Krom Manyezit Tuğla Sanayi 

Müessesesi 
5. Yıldız Çini ve Porselen Sanayi Müesse

sesi 

1'. Tür 
2, Afy 
3, Ank 
4, Balı 
5, Bart 
6, Çor 
7, Elaz 
8„ Gaz 
9. Niğ 

10. Sök 
11. Trak 
1% Ada 
13* Küta 

tfKÜ 



Teşekkül Müesseseler 

15/6.. Türkiye Şeker Sanayi Kurumu 

l'6/7< Türkiye Kimya Sanayi Kurumu 1. Mensucat Boyalan Sanayi Müessesesi 

1, Tü 
2, Ad 
3, A m 
4v Ka 
5, Ko 
6, Kü 

L Az 
2, Pet 
3v ista 
4, Pet 

VL İlgili Bakanlık : 
E N E R J İ VE TABİİ K A Y N A K L A R BA
K A N L I Ğ I 

Teşekkül 

17/1« Etibank 

Müesseseler 

L Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları iş
letmesi Müessesesi 

2. Emet Kolemanît işletmesi Müessesesi 
3. Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 
4. Ha-lıköy Maden işletmeleri Müessesesi 
5. Keçiborlu Kükürtleri işletmesi Mües. 
6. Küre Bakirli Prit işletmesi Müessesesi 
7. Murgul Bakır işletmesi Müessesesi 
8. Üçköprü Maden işletmeleri Müessesesi 
9. Şark Kromları işletmesi Müessesesi 

10. Kırka Boraks işletmesi Müessesesi 
11. Antalya Elektro Metalürji Sanayi işlet

mesi Müessesesi 
12. Seydişehir Alüminyum Tesisleri Mües. 

1« K a 
2, Çin 



Teşekkül Müesseseler 

181% Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 1, Garp Linyitleri İşletmesi Müesssesesi 
2, Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
3, Alpagut Dodurga Linyit İşletmeleri Mü

essesesi 
4, Doğu Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
5.. Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Mües. 
6. Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
7, Çanakkale Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
8, Sivas Kangal Linyitleri İşletmesi Mües

sesesi 
9. Bursa Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

10. Bolu Linyit Kömür İşletmesi Müessesesi 
11. Güneydoğu Linyitleri İşletmesi Müesse

sesi 
12. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Mü

essesesi 

VL İlgili Bakandık : 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI 

Teşekkül 

19/3. Türkiye Petrol Kurumu 

Müesseseler 

L Türk 
2* Türk 
3, Boru 

<BOT 
4, Petr 
5, Den 

<DÎT 



VII, İlgili Bakanlık : 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

20/L Tüı'kiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A.Ş. 1. Turizm İşletmeleri Müessesesi 

VIIL lUgili Bakanlık : 
ÎMAR VE İSKAN BAKANLIĞI 

Teşekkül 

21/1. Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O. 

I, İlgili Bakanlık : 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

1/1. Savunma Donatım İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü 

Müesseseler 

KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI 

Müesseseler 

1. Aba 

1. Ank 
2, Tür 

keti 

1. Türk 

II, İlgili Bakanlık : 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

2/1, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(ÇAY - KUR) 

3/2. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Müesseseler 

1, Tütün ve Sigara İşi. Mües. 
2. İspirto ve İspirtolu İçkiler İşletmeleri Mü

essesesi 



İL İlgili Bakanlık : 
GÜMRÜK VB TEKEL BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

III. İlgili Bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

4/I. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan 
İstetmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 

5/2. Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Genel Müdürlüğü 

6/3. Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşi. 
Genel Müdürlüğü 

IV. İlgili Bakanlık : 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

7/1, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

V. İlgili Bakanlık : 
TİCARET BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

Müesseseler 

3. Tuz İşletmeleri Müessesesi 
4. Tekel Ürünleri Dağıtım Müessesesi 

Müesseseler 

1. Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi 
2. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi 

Müessesesi 
3. Sivas Demiryolu Makineleri Sanayi Mü

essesesi 
4. Limanlar İşletmesi Müessesesi 

1, Meydan İşletme Müessesesi 

Müesseseler 

L Devlet Üretme Çiftlikleri Müessesesi 

Müesseseler 

1. Tür 
2. Uça 

8/1. Toprak Mahsulleri Ofisi 1. Alım - Satım Müessesesi 
2. Alköloıd Müessesesi 

1. Aks 



VL İlgili Bakanlık : 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

9/1- Türkiye Taşkömürü Kurumu 

10/2. Türkiye Elektrik Kurumu 

Müesseseler 

1. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2. Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
3. Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
4. Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
5. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
1. Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi 
2. Dağıtım Müesseseleri 
3. Köy Elektrik Müessesesi 

1. Tür 
(TE 

VIL İlgili Bakanlık : 
ŞANAYÎ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

11/1, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Ku
rumu 

Müesseseler 

L Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesi 

2, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi 

3. Divriği Madenleri Müessesesi 
4, Hekimhan Madenleri Müessesesi 
5. Attepe Madenleri Müessesesi 

1, Ger 
Fab 
(GE 


