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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2 Şubat 1981 Pazartesi 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi tşgüzar'ın; 

Bakanlığı zamanında kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, 
nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, menfaat temini 
suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumunu ve BAĞ -
KÖR'u zarara Soktuğu iddialarını soruşturmak için 
kurulan Soruşturma Komisyonunun raporu. (9/1) (S. 
Sayısı : 135) görüşülerek : 

Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar ve 
Bakana telbean, raporda isimleri belirtilen kişilerin 
rüşvet almak, rüşvet vermek, memuriyet görevini 
kötüye kullanmak, sahte evrak düzenlemek suçların
dan yargılanmak üzere Yüce Divana şevkleri kabul 
edildi. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 137 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
iBir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/34) (S. Sayısı : 141) ile; 

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında (1/125) 
(S. Sayısı : 139) ve; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ve 
134 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair (1/103) 
(S. Sayısı : 140) kanun tasarıları da kahul olundu. 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifinin (2/29) (S. Sayısı : 138) ilgili bakanlık tem
silcisinin hazır bulunmaması nedeniyle ertelenmesi 
kalbul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
17.40ta' son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MiM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv, K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Mi» Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 38 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 66 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/29) (S. Sayısı : 138) (1) 

BAŞKAN :— Gündemimizin birinci sırasında 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

(1) 138 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Teklifi vardır. Bu konudaki Bütçe - Plan Komisyonu 
raporu 138 Sıra Sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık Temsilcisi yerle
rini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakerelere 
geçmeden evvel, bu 66 ncı maddenin değiştirilme ge
rekçesi hakkında kısa bir izahatı Komisyon Sözcüsü 
arkadaşımızdan rica ediyorum. 

Buyurun. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yüksek malumları, askeri vakıflar ellerinde top
lanan nakdi imkânları çeşitli yollarla ve özellikle 
memleket ekonomisine katkı yolunda kullanmak zo
rundadırlar ve bunu yapmaktadırlar. 

'Bunun da tek yolu bazı yatırımları ya bizzat yap
mak, ya bu yatırımlara ortak olmaktır. Burada tercih 
edilen yatırımlar, özel sektörün - işin edebiyatı bir 
yana - hiçbir zaman ciddi ve ele alamayacağı, Silahlı 
Kuvvetlerin ihtiyacı olan malzemelerin imali yolun
dadır. Çünkü bu yatırım yolu özel sektöre pek cazip 
gelmez. Burada kârlı olmaktan ziyade bir hizmet an
layışı vardır. 

Pek tabii bu nedenle kurulacak olan şirketlerin 
de gerçekten asgari bugün KİT'lerin seviyesinde bir 
himayeye mazhar olmaları lazımdır. Aksi takdirde 
devam etmeleri mümkün değildir. 

'Bu nedenle 66 ncı madde Devlet tarafından veya 
Devletin asgari % 51 'ine, yarısından fazlasına ortak 
olduğu şirketlerle Devlet kuruluşları arasındaki alımı 
düzenleyen bir maddedir. Bu maddenin içine vakıf
lar tarafından konulan şirketlerin arz ettiğim nedenle 
katılmasında zorunluluk vardır. 

66 ncı madde bunu temin maksadıyla değiştiril
miş, askeri vakıflar da KİT'lerle beraber bunun içine 
girmiştir. Ancak KİT'lerin vergi muafiyeti gibi, güm
rük resmi muafiyeti gibi ayrıcalıkları bu madde kap
samına girmediği için burada ele alınmamış, ileride 
bu kanunlarda yapılacak değişikliklerde tekrar ele 
alınarak ileride KİT'lerin durumuna düşmeyecek şe
kilde mutlaka kendilerine de bazı ayrıcalıklar tanın
ması zorunluluğu da o kanunların değişikliğinde dik
kate alınacaktır. 

Gelen kanun teklifi 69 ncu maddede bir değişik
lik yapılmasını amirdir. Hakikaten 69 ncu madde bir 
ayrıcalık maddesidir, Kızılay'a ayrıcalık tanıyan bir 
maddedir. Ancak, bu ayrıcalık yalnız Kızılay'a tanınan 
bir ayrıcalık değil; Kızılay'ın sattığı, satabileceği ma
mullere de tanınan bir ayrıcalıktır. Halbuki, vakıf
larımızın kurduğu şirketler çok çeşitli imalatta bu
lunabilirler. Bu nedenle biz 69 ncu maddedeki deği
şiklikten ziyade 66 ncı maddede, mevcut olan 66 ncı 
maddede değişiklik yaparak bunu temin etmenin çok 
da'ha uygun olacağı kanısındayız, 2490 sayılı Kanunun 
genel esprisi içinde. 

'Diğer bir husus : Gelen teklifte «% 60'tan fazlası
na vakıfların ortak olduğu şirketler» sözü vardı. 

I 66 ncı madde, yarısından fazlasına devlet veya devlet 
kuruluşlarının ortak olması şeklindedir. Kanun bü
tünlüğünü bozmamak için biz de bunu «yarısından 
fazlası» diye aynı maddenin içine aynı hükümle koy
makta yarar gördük. 

Gelen maddede yapılacak işlemlerin her türlü re
sim, harç ve vergiden muaf olması hükmü vardır. 
Komisyonumuz buna katılmakla beraber, 2490 sayılı 
Kanunun hiçbir maddesinde böyle bir muafiyet hük
mü olmadığından, burası yeri olmadığından bu hü
küm alınmamıştır; ama arz ettiğim gibi ilgili kanun
larda değişiklik yapılırken bu ele alınacaktır. 

Kaldı ki, ikinci madde olarak yapılan teklifte 
Gümrük Kanununa göre de muafiyet istisnası vardır. 
Onun da ileride Gümrük Kanununda yapılacak her
hangi bir değişiklikle beraber ele alınmasında yarar 
olacağı kanısında olduğumuzdan buraya konulma
mıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

I Teklifi 

'MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 

I değiştirilmiştir. 
Madde 66. — Genel, Katma ve Özel Bütçeli ku

ruluşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermaye
ler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, sermayesinin yarısın
dan fazlası tek başına ya da birlikte Devlete, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait 
olan kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendir
mek amacıyla kurulmuş olan vakıflar (Türk Kara 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Donanma 
Vakfı ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vak
fı veya bu vakıfların birleşerek yeni bir vakıf kurma
ları halinde bu vakıflar) ile sermayesinin yarısından 
fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte kamu 
kuruluşu niteliğinde olan kuruluş ve müesseselere ait 

I olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, özel yasa ile 
kurulan tüzelkişiliğe sahip olup, ortaklarının veya ya
saların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların, 

| ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, sa-
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tan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereç
ler sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birlikler, özel 
yasalarla kurulmuş ve bu özel yasalarla kendilerine 
kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluşlar 
arasında, artırma ve eksiltme işleri kıymet ta'kdiri yo
luyla yapılır. 

İdarelerin gereksinmelerine ilişkin mal ve hizmet
lerle yapım ve taşıma işlerinin, sermayesinin yarısın
dan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İk
tisadi Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş 
olan vakıflar (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme 
Va'kfı, Türk Donanma Vakfı ve Türk Hava Kuvvet-
lerini Güçlendirme Vakfı veya bu vakıfların birleşerek 
yeni bir vakıf kurmaları halinde bu vakıflar) ile ser
mayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu 
vakıflarla birlikte kamu kuruluşu niteliğinde olan ku
ruluşlar ve müesseselere ait olan kuruluş şirket ve 
müesseseler ile özel yasalarla kendilerine kamu görevi 
verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluş ve müesseseler
den sağlanması halinde, bunların bizzat o kuruluş ta
rafından üretilmesi, yapılması ve taşınması zorunlu
dur. Kuruluş amaçları temel gıda ve günlük tüketim 
maddelerini alıp satmak olan bu fıkradaki kuruluşlar 
bakımından, sözü edilen temel gıda ve günlük tüke
tim maddeleri ve bu fıkradaki sanayi kuruluşları ba
kımından, imal edilecek mamullerin bünyesine giren 
hammadde, yarı mamul, devre elemanları, aksesuar, 
yardımcı özel teçhizat ve bu kuruluşlarca bir bütün 
halinde 'burulacak tesislerde kullanılan ve kuruluşun 
imalat sahasına girmeyen makine, teçhizat için bizzat 
üretim ve yapım koşulu aranmaz. Bu biçimde yapılan 
mal ve hizmet alımları ile yapımların kıymet takdirle
ri varsa tarife bedelleri, tarife bedelleri yoksa piyasa 
satış bedelleri veya maliyet analizleri kullanılarak 
alıcı kuruluşlarca yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşların uğraşı konusuna girme
se bile, kendi amaçları için sahip oldukları tesis, 
atölye ve benzeri ünitelerinden öteki kuruluşlar da 
aynı yöntemle yararlandırılabilir. 

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili bakan
lıklarca saptanan mallar, dağıtımı yapan kuruluşlarda 
bulunmadığı belgelenmek koşulu ile bu fiyatlar üze
rinden en yakın piyasadan da satın alınabilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltme
lerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 

İdarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel 
hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü gerekli izahatı
nı yapmıştı. Zaten bir maddeydi, 66 ncı maddenin 
değişikliğiydi. Bu konuda Hükümet Temsilcisinin söy
leyeceği bir şey var mı efendim? 

İZZET ÖZCAN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Hayır efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Yalnız ben bir şey soracağım : «Bu madde uya

rınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde Maliye Ba
kanlığının uygun görüşü gereklidir.» denilmektedir; 
buna neden lüzum hissedildi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Devletin bütün harcamaları için bu kayıt var 
esasen ve halen yapılıyor. Kaldı ki, iki taraflı yapı
lacak sözleşmenin, Maliye Bakanlığımız gibi bütçenin 
hâkimi olan bir bakanlıktan (Burada bütün alıcı ku
ruluşlar bir genel bütçe veya katma bütçeli kuruluş
lardır, Hazineden para alan kuruluşlardır) bir kere de 
oradan geçmesinde bir zorunluluk vardır ve bugüne 
kadar da bu uygulamadan dolayı herhangi bir mah
zur doğmamıştır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki. 
'Bu 1 nci madde üzerinde başka söz almak iste

yen sayın üye var mı?.. Söz almak isteyen olmadığına 
göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

'Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
2. — 11 . 2 . 1964 tarih ve 403 sayılı Türk Va

tandaşlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu. (1/136) (S. Sayısı : 146) 
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BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında, 
11 . 2 . 1964 tarih ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve bu konudaki İçişleri Komisyonu 
Raporu mevcuttur. Rapor ve tasarı 146 sıra sayısıyla 
basılıp dağıtılmıştır. 

II. — KANUN TASARI VE 

2. — 11 ., 2 . 1964 Tarih ve 403 sayılı Türk Va- I 
tandaşîığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril- I 
mesi ve Bu Kanuna İki Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu, (1/136) (S. Sayısı: 146) (Devam) 

iBlAŞKİAiN — ,11 . 2 . 1964 Tarih ve 403 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De- I 
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Bk Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, gizli oturumda I 
yapılan müzakereleri sonunda, kalbul edilmiştir. I 

öündemdeki diğer maddeleri görüşmeye devam I 
ediyoruz. I 

Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık temsilcileri arka
daşlarımız yerlerini aldılar. 

Bu tasarının müzakerelerine geçmeden evvel, tü
münün gizli oturumda görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kapanma Saati: 15.20 

TEKLfei'LERl (Devanı) 

3. — 15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 sayılı Pa
saport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru. (1/133) (S. Sayısı: 145) (1) 

(BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında, 15 
Temmuz 1950 Tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanun Tasarısı ve bu konudaki İçişleri Komisyonu 
raporu mevcuttur. Rapor 145 sıra sayısı ile basılıp 
dağıtılmıştır. 

(1) 145 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

İKİNCİ OTURUM 

(Kapalıdır) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başka a, Genelkurmay ve MMi Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERİSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oı«enerajTalıslinŞAHlNKA¥A^Hv.K. K. ve Müfflİ Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oranıiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MiBi Güvenlik Konseyi Üyesli) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

IBAİŞK.AN — Milli Güvenlik Konseyinin 38 noi BirleşimJinin Üçüncü Oifcurumunu açıyorum. 
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IBu konu ile ilgili Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerini aldılar., 

Şimdi Kanun tasarısının tümü üzerinde, çok kı
sa olarak, (bu Kanunun hazırlanış nedenleri hakkında 
izahat vermek üzere, sözlü Komisyon Sözcüsüne bıra
kıyorum. 

Buyurun efendim. 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ÖAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, malumları bulunduğu üzere, 15 „ 7 . '1950 
tarihinde 568Î2 sayılı Pasaport Kanunu yürürlüğe kon
muş ve 30 yıldan beri de uygulamada bulunmaktadır. 

Ne var ki son yıllarda vatandaşların yurt dışına 
gitmelerinin çokluğu, ülkemiz ile Avrupa ülkeleri ara
sındaki ikili anlaşmalar, Avrupa Konseyi Üyesi dev
letlerarasındaki kişilerin seyahatlerine ilişkin özel hü
kümler konması, nihayet yurt dışına giden vatandaş
ların geri dönmelerine ilişkin hükümler ve günün 
koşulları nedeniyle Pasaport Kanununun yeni baş
tan ele alınması ve aksayan maddelerinin düzenlenme
si ihtiyacı Hükümet tarafından benimsenmiş, özellikle 
Pasaport Kanununun diplomatik pasaportlara ilişkin 
13 ndü maddesiinin bir fıkrası, özel damgalı pasaport
lara ait 14 ncü maddenin bir fıkrası, yine pasaport ve
rilmesine ilişkin 2)2 nci ve 213 ncü maddeler yeni baş
tan düzenlenerek, Hükümet tarafından Konsey Baş
kanlığına sunulmuş bulunmaktadır., 

'Hükümet tarafından benimsenen Pasaport Yasasın
daki değişiklikler Korniş yomumuza havale edilmiş, 
(Komisyonumuz konuyu yine Hükümetten çağrılan 
temsilcilerle tezekkür etmiş, Yüksek Huzurunuza tak
dime karar vermiştir. 

iMaddelere geçildiğinde her madde üzerinde tek
nikizahat yapılacaktın 

(Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Var mı?. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum!: Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir., 

Tasarının 1 nci maddesini okutuyorum: 
15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 sayılı Pasaport 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı., 

MIADDE 1. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 
sayılı Pasaport Kanununun 13 ncü maddesinin dör
dündü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulu-1 

nan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam 

ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport 
verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının re
fakat hanesine kayıt edilmesi mümkündür.» 

IBAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyon Söz
cüsünün izahatını dinleyelim efendim, 

Buyurunuz. 

HÂİKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK ((İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Yüksek malumları olduğu üzere pasaport
lar; diplomatik pasaport, hususi damgalı pasaport, 
hizmet pasaportu, umuma mahsus pasaport ve yaban
cılara mahsus pasaport olmak üzere 5 bölümden iba
rettir. 

Eski metinde, diplomatik pasaport sahibi erkek ise 
karısının da diplomatik pasaporta saihip olabileceği 
hüküm altına alınmıştı.. Biraz önce ifade ettiğim gibi, 
yasa 1950 yılında çıkmış bulunduğu için, öyle tah
min ediyoruz ki, o tarihlerde bir kadının diplomat ol
ması veya parlamenter olması (çünkü, diplomatik pa
saport sahibi olan kişiler sayılırken; Türkiye Büyük! 
Millet Meclisi üyesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay 
Başkanı, Genelkurmay Başkam, İkinci Başkan, Dış
işleri Bakanlığı mensupları diye sıralanmıştır) kadın
ların bu sıfatı alamayacağı varsayımından hareketle, 
sadece kocalarının esas alındığı, karılarına bu imkâ
nın verilmediği dikkate alınmıştı. Şimdi biz «ıBş» deyi
mini genişleterek eşin bu imkânları bulunduğundan 
kocasına da bu imkânın bahsedilmesini hüküm altına 
almış bulunuyoruz., 

Arz ederim. 

.BAŞjKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerinde slöz almak isteyen var mı 

df endim?.., 
Buyurun. 
ERDEM ERNBR (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Başkanım, biz Dışişleri Bakanlığı olarak, 
«Eş» kelimesinin değiştirilmesini teklif edeceğiz. Eski 
kanunda olduğu gibi, «Karılarına» demeyi tasvipleri
nize sunarım. 

Efendim, filhakika şimdi bizim Bakanlığımızda 
otuza yakın kadın diplomat vardır. Yarın, öbür gün 
Mecliste de kadın milletvekilleri olacaktır; fakat Me
deni Kanun «Karı ve Koca» tabirini kullanır. Aile 
reisi olarak kocadır. Zannımca ve Medeni Kanun
ca, kadın kocaya izafeten diplomatik pasaport almak 
hakkını elde etmektedir. 

Filhakika eşitlik prensibi ileri sürülebilirse de biz 
bir kadın diplomatın belki de hiçbir işe yaramayan 
kocasına diplomatik pasaport verilmesi aleyhtarıyız. 
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Kendi kendimize kısıntı getirmeye razıyız. Bir kadın I 
diplomatımızın kocası, normal Türk vatandaşının pa
saportu ile çıkar kanaatindeyiz. 

(Bir de bazı haller olalbilir. Kanunda eğer «Eşleri
ne» denirse, bunların «Eşlerinin pasaportuna refakat 
hanesine kaydedilmesi mümkündür» diye bir ibare de 
var, o zaman, farz edelim bir kadın diplomatımızın ya
nında, refakatında kocası vardır; dış ülkelerde :bu çok 
yararlanılacak Ibir şeydir ve dış ülkelerde, diğer ülke
lerde Mçlbir zaman, kocanın, kadının refakat ha
nesinde olacağını da zannetmiyorum. 

iBir de eşitlik bakımından bazı problemler yarata
cak durumlar hasıl olabilir. Kadın diplomatımızın farz 
edelim elektronik eşya ticareti ile uğraşan kocası dip
lomatik pasaport alacaktır; bir ihale vardır bir ülke
de, aynı işe, ihaleye katılmak isteyen elektronik tica
retle uğraşan başka birisi olabilecektir. Bizimki he
men diplomatik pasaportla kolaylıkla gidebilecektir, 
vize almayacaktır, öbürü vize almak mecburiyetinde I 
kalacaktır, sokakta bekleyecektir, işleri zorlaşacaktır. I 
Kadından aldığı bir hak dolayısıyla kocanın böyle I 
bir şeyden istifade etmesi doğru olmaz. I 

10 bakımdan Dışişleri .Bakanlığı olarak, bunun I 
mümkünse yine eski halinde olan «Karılarına dahi I 
diplomatik pasaport verilmesi» şeklinde tutulmasını I 
müsaadelerimize arz ederim. I 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
'Efendim, zaten Hükümetin yaptığı 'teklifte bu 1 I 

nci madde yoktu, sonra Komisyonda ilave edilmiş. I 
Neden gerek duyuldu buna? I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 
'KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın I 
Başkanım, Hükümet 14 ncü maddede özel damgalı I 
pasaportları getirdiği zaman sadece, «Zevce» kelime- I 
sini «Karı» kelimesi olarak değiştirmiişti. I 

'Komisyonumuzda 14 ncü madde müzakere edilir- I 
ken öziel damgalı pasaport sahibinin yalnız erkek ol- I 
mayacağını, bugünkü koşullar altında 1, 2 ve 3 ncü I 
derece devlet memurları ile, o seviyedeki diğer görev- 1 
lilerin de kadın olabileceğini, bunların yurt dışına git- I 
meleri halinde zaten çocuklarının o tür pasaporta ka- I 
yit edilme imkânı bulunduğu için, kocasının dahi aynı I 
pasaporta alınmasının eşitlik ilkesine, bufgünkü koşul- I 
lara, medeni dünyanın bugünkü tatbikatına uygun dü- I 
şeceği kanaatine Vardık. 14 ncü maddedeki bu değişik- I 
ligi mecburen 13 ncü maddeye de yansıtmış bulunu- I 
yoruz, Kaldı ki, «Mümkündür» deyimi var, «Katiyet» I 
kelimesi kullanılmamıştır. I 

.BAŞKAN — Peki siz hep elçi, büyükelçi falan di
ye dükündünüz; başbakan olursa ne olacak hanım, ki, 
birçok ülkelerin var? 

ERDEM ERNBR (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet Sayın Başkanım, başbakana, kocasının diplo
matik pasaportla seyahat etmesi.. 

'BAŞKAN — Gayet normaldir. Yani bir bayan, 
başbakan olursa, kocasını yanında götüremez mi? İn
giltere Kraliçesi pekâlâ yanında kocasıyla beraber gi
diyor. 

ERİDEM ERNER (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Protokbla dahil ama İngiltere Kraliçesinin kocası. 

BAŞKAN — Başbakan olursa? 
lERJDEM ERNER (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 

— Evet başbakan olursa.. Fakat, başbakanın protö-
kola ne derece dahil olduğu hakkında bir bilgim yok 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sizin dediğiniz şey bir bakımdan 
doğru da, Komisyon yalnız diplomatları değil, genel 
olarak ele almış. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KÂYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İzin 
verirseniz Sayın Başkanım1, «Büyük Millet Meclisi 
üyelerine, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay Başkanlarına, 
Genelkurmay 1 nci ve 2 nci Başkanlarına, Cumhuriyet 
Savcısına, orgenerallere, oramirallere, eski Devlet 
Başkanlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Baş
kanlarına, eski Başbakanlara ve Dışişleri Bakanlarına, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtibine, Dışişleri Bakan
lığı meslek mensuplarına.» diye devam ediyor. Bu 
meslek sahipleri kadın da olalbilir her an. O itibarla.. 

BAŞKAN — Bu meslek sahipleri kadın olamaz, 
askerler kısmı var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) •— Hayır, 
o askerler kısmı değil tabii efendim. Dışişleri Bakanı, 
meslek memurları, parlamenter, bakan olabilir; bun
ların yurt dışına diplomatik pasaportla seyahat etme
lerinde kocaları da beraber, refakatlerinde.. 

IBAŞKAN — Evet «Mümkündür» demiş zaitten, 
«Pasaportların refakat hanesine kaydedilmesi de 
mümkündür»; 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
iKAYNlAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir ko
nu daha var efendim. Hanımın diplomatik pasaport 
sahibi olması halinde, 18 yaşını bitirmemiş erkek ço
cuğu ile kız çocuğunun da diplomatik pasaporta sa
hip olması zaten halen yürürlükteki metinde benim
senmiş, bir tek kocayı istisna kılmışlar. Bugünkü or-
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tamda Kocayı istisna kılmak mümkün değildir diye dü
kündük; «Eş» kelimesiyle konuyu biraz genişlettik. 
Zaten Türkiye'de tatbikatı 10 kişiyi geçmez zannede
rim. Arz ederim, 

BAŞKAN — Zaten burada kadın, erkek tabiri 
konmamış; «Eşlerine» demiş. 

İBRJDHM ERNER (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, eski kanunda «Karı» tabiri var 
efendim. 

BAŞKAN — Burada, «Diplomatik pasaport ala
bilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat 
veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine daıh'i 
(bu bayan da olabilir, erkek de olabilir) diplomatik 
pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaport
larının refakat hanesine kaydedilme'si mümkündür» 
demiş. O, sizin dediğiniz mahzurlar varsa, ticaretle 
falan uğraşıyorsa zaten kendisi gidecektir o zaman, 
kendisine verilmez. Beraber gidiyorsa verilecektir bu. 
«Eşlerine dahi», beraber olduğu sürecedir değil mi? 
Yoksa tek başına.. 

lERJDEM ERNER (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Müstakilen de verilecektir bu duruma göre. 

»BALKAN — Hayır, o olmaz; «Beraber olduğu 
sürece»dir, yani beralber ıgidiyorlarsa. O zaman, dedi
ğiniz mahzur doğabilir, doğrudur; kocası öyledir de, 
hanımı ticaretle uğraşabilir. Yok mudur böyle kimse
ler? 

ERDEM ERNER (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, o pek nadir.. 

BAŞKAN — Olur, niye olmasın? 
ERDBM ERNBR (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 

— Dışişlerinde hemen hemen yok, 
IBAŞJKAN — Dışişlerinde değil efendim. 

ERDEM ERNBR (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Diğer şeylerde de efendim. 

BAŞKAN — Kocası Dışişlerindedir büyükelçidir, 
büyükelçi seviyesindedir, banımı ticaret yapıyordur. 
Binaenaleyh onlar beraber gidiyorsa yurt dışına, bun
dan istifade eder; yoksa «Benim kocam yahut karım 
parlamenterdir, ben Avrupaya gideceğim bana diplo
matik pasaport verin» diyemez, diyememesi lazım. 

ERDBM ERNBR (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Diyor Sayın Başkanım, onun için de bizim itiraz 
ettiğimiz konulardan birisidir. 

ıBAŞKAN — O zaman, onu, vazifeleri devam et
tiği müddetçe ve birlikte seyahat..» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Refakatlerİndeki 
eşlerine» denilebilir. 
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iBAŞKiAN — Evet, «Refakatlerİndeki eşlerine..» 
ERDEM ERNER (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Başkanım, o büyük bir mahzur çıkartır bi
zim için. 

BAŞKAN — Evet bazen yalnız geliyorlar. Kendi
si önden gider, eşleri sonra gelir. 

ERDEM ERNER (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Tabii efendim, görev bakımından da ayrılmaları 
gerekir çok sefer öf endim, 

BAŞKAN — Ama «Mümkündür» dediğine göre, 
o bir elastikiyet sağlar. Yani illa «Verilir» demiyor, 
«Mümkündür» diyor, yani iverilebilir. 

ERDEM ERNER (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— tdareyi tabii biraz zor duruma düşürecek Sayın 
Başkanımı. Bir de, eğer imkânı varsa, «Mümkün» ke
limesinin, «Caizdir» şeklinde değiştirilmesi 'daha fay
dalı olabilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz iste
yen var mı efendim? 

ORGENERAL HAYDAIR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Verilebilir ve 
kaydedilebilir» denilse daha uygun olimaz mı? 

BAŞKAN — «M'ümkündür» değil de, «Verilebi
lir». 

ORGENERAL HAYDAIR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Pasaport verile
bilir veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat 
hanesine kayıt, edilebilir.» 

BAŞKAN — «Ve bunların eşlerine» değil mi? 

ORGENERAL HAYDAIR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ettiği müddetçe, 
ben refakatinde gideceğim ama.. 

BAŞKAN — O mahzur doğurur, bazen tek başı
na gidip geliyor. 

ORGENERAL HAYDAIR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama zaten Türki
ye'den dışarı çıkanken, «Karımın köcasıyım» diye çı
kıyor, yoksa şapkasını giyerek dışarı çıkmıyor. Yani 
şöyle varsayalım k'i, ıPraıg'ta sefaret müstaşarlığına 
atanmış bir bayanın eşi Prag'a gidecektir, eşi nede-1 

niyle gidecektir. Benim refakatten anladığım budur. 
O nedenle, oradaki hizmet süresince onun refakatin-
dedir. 

(ERDEM ERNER (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanımı, «Refakat hanesine kaydedilmesi 
caizdir» deniyor. Refakat hanesine kaydedildiği tak
dirde, beralber gitmeleri gerekiyor. Zaten bir erkeğin, 
kadının pasaportunun refakat hanesine kaydedilme
si düşünülemez. 
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İORJGENERAL HATOAfR SALTIK (Milli Gü- j 
verdik Konseyi Genel Sekreteri) — Maddeyi bir daha 
okuyayım müsaade ederseniz: «Diplomatik pasaport 
alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin 
sıfat veya vazifeleri davam ettiği müddetçe refak'atle-
rindeki eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi..» 
Bu mevcut; yani bir hanım atandığı zaman, o neden
le dışarıya çıkan kişiye de diplomatik pasaport veril- J 
mesi; refakat hanesine konması değil. Ve o pasaporta 
da «Türkiye Cumhuriyeti diplomatı bayan şunun eşi 
olduğundan» diye bir hüküm konacaktır. Refakat ha
nesine kaydedilmesi arzu edilirse, o ikinci unsur. Bina
enaleyh, eğer endişe, ayrı ayrı kullanılmakla, tabii I 
ayrı ayrı seyahat edeceklerdir. Bu pasaportu kullana
cak; ama orada hizmette bulunduğu sürece bir, bir de 
refakatinde olduğu sürece. 

ıHAlŞKlAN — Bu maddeyi Komisyona iade ede- I 
lim, Komisyon bunun üzerinde tekrar biraz daha dü- I 
şürasün. IBen bu 1 nci maddenin yeniden Komisyon
da incelenmesi ve bir tereddüde mahal kalmayacak 
şekilde bütün bu açık yönlerinin de kapatılması gö- I 
rüşündeyim; bunu sayın üyelerin oylarına sunacağım I 

;1 nci maddenin Komisyona iadesini kabul edenler. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, I 

'1 nci madde Komisyona iade edilmiştir. I 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 2. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 

sayılı Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin (A) 
bendinin üçüncü fıkrası ile (B) ve (C) bentleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda I 
bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaportun veril- I 
mesi veya bunların eşlerinin pasaportunun refakat I 
hanesine yazılması mümkündür. Hususi damgalı pa
saport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenle
rin dul eşlerine, başkası ile evlenmemiş ve para ge- I 
tiren bir iş tutmamışlarsa, aynı neviden pasaport 
verilmesi mümkündür.» I 

«jB) Hizmet Damgalı Pasaportlar : 
ıBu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya 

hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olma- I 
yan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya I 
belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gön- I 
derildiklerinde veya diş memleketlerde vazifeye alın- I 
dıklarında verilir, 

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu millet- I 
lerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile I 
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince I 
görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir. | 

j Hizmet damıgalı pasaport alabilecek durumda 
bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaportun veril
mesi veya bunların eşlerinin pasaportunun refakat 
hanesine yazılması mümkündür. Hizmet damgalı pa
saportların refakat hanesine, pasaport sahibinin ya
nında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan 
kız çocukları ile yine yanında yaşayıp reşit bulun-

j mayan erkek çocuklarının kaydı mümkündür. Refa
kat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sah'ilbi ile 

I seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullana-
I mazlar, 

C) Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar : 
Talep edenin mensup bulunduğu makamın en 

I yüksek amirinin yazılı başvurusu üzerine Dışişleri 
Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportlar, aynı şart 

I dahilinde ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat 
I üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve elçi-. 
I liklerince de verilebilir. Yukarıdaki «A» ve «ıB» 

bentlerinde yazılı eşlere ve çocuklara husu'si veya 
hizmet damgalı pasaport verilmesi veya bunların re-

I fakat hanesine kaydı için de aynı yazılı başvuruya 
I lüzum vardır. 

Hususi damgalı pasaportlar iki sene için; hizmet 
I damgalı pasaportlar, pasaport sahibinin görevinin 

müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli ol-
I mak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi 

bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvu-
I ru ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve elçiliklerince 
I de aynı müddetler için üÇer defa uzatılması müm-
I kündür. 
I Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refakat 
I hanesinde kayıtlı bulunanların, birer fotoğraflarının 

pasaportlara yapıştırılması lazımdır. 

Bu pasaportlar hiç bir harç ve resme tabi değil
dir. 

I BAŞKAN — 2 nci maddede Komisyon metni ve 
Hükümet teklifi arasında farklılıklar var, izahat ver-

I mesi için Komisyon Sözcüsüne söz veriyorum; buyu-
I run efendim. 

HÂKİM TUĞGENİBRAL MUZAFFER BAŞ-
KIAIYNAK itfîçişleri Komisyonu Başkam) — Sayın 

I Başkanım, 14 ncü maddenin (A) bendinin 3 ncü fık
rasında - demin ifade ettiğimiz gibi - «Hususi dam-

I gah pasaport alabilecek durumda bulunanların zevce-
I lerine» deyimi vardır, biraz önce tetkik buyurdu-
I nuz metinde olduğu gibi, bunu «Eşlerine» diye de-
| ğiştirmüştlk. 
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Deminki maddeyi geri aldığımız için, bu fıkranın 
da geri verilmesini arz ediyoruz Komisyon olarak. 

(BAŞKAN — Evet, aynı şey burada da var, talbii, 
1 noi madde ile İlgili bu. 1 nci maddede değişikliğe 
karar verilirse.. 

HÂKÎM TUĞGENERJAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O za
man bu maddeyi de o tarzda düzenlemiş olacağız 
efendim. 

IHAŞKİAN — Buna içişleri (Bakanlığı ne der? 
A-VİNİİ OKJSAİY ^çişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Aynı görüşe katılıyoruz Sayın Biaşkainıra. 

/BAŞKAN — Yani, tekrar gözden geçirilmesine.. 
İAVINİÎ OKSAY (içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Yeniden tezekkür etmekte yarar görüyoruz. Ancak 
bu arada Sayın (Başkanım bir şeyi de arz etmek isti
yorum, 

Hükümet tasarısında hususi damgalı pasaport 
alabilecek durumda olanlar memuriyet barem dere
cesinin 1, 2, 3 ncü derecesinde olanlarını kapsayacak. 
Buradaki miktarın artışı biraz bizi endişelendiriyor. 
Şöyle ki: 1 nci derece kadroda bulunanların miktarı 
32 bin, 2 nci derece kadroda bulunanların miktarı 100 
bin'e yakın, 3 ncü dereceyi de katarsak 300 bin'e ya
kın bir rakam çıkacak, 

Endişemiz şuradan neş'et ediyor Sayın Başkanım, 
yarın ölbürgün bize vize uygulamasını tatbik eden ül
keler, bunlardaki artışı görür de, bunlara da vize uy
gulamasına geçerlerse, o vakit zor duruma gireriz. 
Hükümet önerisindeki şekilde de bir tadilat yapılarak 
2 nci madde yeniden alınacağına göre, sadece 1 nci 
derecede kadroda olanlara hususi damgalı pasaport 
verilmesinin uygun olacağı kanısındayız. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Efendim, Komisyon sözcüsü zaten 
1 nci madde ile paralel olarak bu maddenin de tekrar 
tezakkıür edilmesi lüzumunu ileriye sürdüler. Eğer 
başka söz almak isteyen arkadaşımız yoksa, ben bu 
maddenin de Komisyona iade edilmesini oylarınıza 
sunacağım:, 

(Söz isteyen var mı? Yok, 

2 nci maddenin Komisyona iadesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir, 

2 nci madde de Komisyona iade edilmiştir. Efen
dim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 15 Temmuz 1950ı tarihli ve 5'682 

sayılı Pasaport Kanununun 22 inci maddesiyle başlığı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Pasaport Veya Vesika Verilmesi 
Yasak Oîan HaHer 

Madde 22. — Geneli emniyet 'nezaretlinde bulu
nanlara, yabancı memleketlere gütmeleri (mahkeme
lerce yasaklananlara, yabancı memleketlerde geçin
mek için müsait sebep ve şartlara malik olduklarını 
ispat edemeyenlere, memleketten ayrılmalarında si
yasi emniyet bakımından mahzur bulunduğu İçişleri 
'Bakanlığınca tespit edilenlere, vergi 'borcu olduğu 
pasaport vermeye yetkil makamlara bildirilenlere 
ve ayrıca; 

ıa) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında 581'6 
sayılı Kanun ile Anayasanın 153 ncü maddesinde sa
yılan Devrim Kanunlarına aykırı hareket etmek suçla
rından; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birin
ci babında yazılı Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
suçlardan; 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının seki
zinci babının üçüncü faslında yazılı fuhşiyata tahrik 
suçlarından; 

d) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 201, 
236, 264, 313, 314, 315, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 
392, 403, 404, 405 ve 406 nci maddelerinde yazılı suç
lardan; 

e) 161316 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Di
ğer Aletler Hakkındaki Kanunun silah ve mermi ka
çakçılığına ilişkin hükümlerine aykırı hareket etmek 
suçlarından; 

f) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, İnancı kötüye kullanıma, hileli 
iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan; 

g) Yukarıda sayılanlar dışında ağır hapis ceza
sını gerektiren diğer suçlardan; 

h) 1475 sayılı İş Kanununun 105 nci maddesi 
kapsamına giren iş ve işçi bulmaya iişklin suçlardan; 

i) Siyasi, ideolojik veya sosyali görüş ayrılıklai-
rından kaynaklanan veya bu görüşleri zorla kabul et
tirmek amacı ile veya amaç ne olursa olsun halk ara
sında korku, kaygı ve panik yaratabilecek surette işle
nen suçlardan; 

Sanık bulunanlara, haklarında, 'bu suçları nedeniyle 
verilecek takipsizlik, beraet veya düşme kararları ke-
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sinleşinceye; mahkûm olanlara da infazı gereken mafrı-
kûmıiyetleri tamamlanıncaya kadar pasaport veya se-
ya'hat vesikası verilmez. Bu nevi suçları işleyenlerden! 
yurt dışında 'bulunanların, paisaportları iptali edilir. Sa
dece Türkiye'ye dönmeleri için kendilerine seyahat ve
sikası verilir. 

Yurt dışında kalmalarında genel güvenlik ibak-
rmndan mahzur bulunduğu tespit edilenlerin sürelerii 
dolan pasaportları yenilenmez. Bunlarla, yetkili ma-
kamlaroa 'haklı nedenlerle pasaport süreleri uzatılma
yanlara, sadece Türkiye'ye dönmelini için seyahat vesi
kası verilir. 

Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları 
kaybedenlerden bumu haiklı bir ısebebe dayandırarna-
yanilarlaı, bulundukları ülkeden sınır dışı edilmiş olan
lara, 'bu ülkelerden çıkarılış nedenleri gözonıünde tu
tularak pasaport veya yurt dışına çıkış 'için vesika ve
rilmeyebilir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Güven
lik Konseyi Genel 'Sekreteri) — 'Sayın Başkanım, di
ğer iki maddeyi Komisyona iade etmiştik, tensip 'bu
yurursanız 'bu maddeyi de Komisyona tiadıe edelim. 

BAŞ/KAN — O 'halde, 'bu tasarının diğer maddele
rinde de bu konu ile ilgili şeyler var; 'binaenaleyh, Iben 
bu Pasaport Kanun Tasarısının olduğu giibi Komisyo
na iade edilerek yeniden gözden geçiriilmesinıi oylarını
za sunuyorum efendim1: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Kanun tasarısı tümü ile Komisyona iade edilmiş
tir. 

Teşekkür ederim. 

4. — Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Dev
ri Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (11117) (S. Saytsı : 130) (1) 

'BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 4 ncü sı
rasında, Orman 'Bakanlığıni'n Tarım Bakanlığınla Dev
ri Hakkında Kanun Tasarısı ve Bu Konudaki İhti
sas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

'Bu tasarı ve İhtisas Komisyonu Raporu 130 nu
mara ile basılıp dağıtılmıştır. 

Bu konu üle lilgili olarak İhtisas Komisyonu 'Sözcü
sü ve Bakanlık temsilcisi arkadaşlarımız yerlerini al
dılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo^ 
rum. 

Söz almak isteyen var mı öf endim?... Yok. 

(1) 130 S. Sayth Basmayan tutanağa eklidir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

1 noi maddeyi 'Okutuyorum : 

Orman Bakanlığının Tarım 'Bakanlığına Devri Hakkın
da Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1595 sayılı Orman Bakanlığı Ku
ruluş ve Görevleri 'hakkında Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendim? 

Buyurun, Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
1 nci maddenin, bu kanun metninde 3 ncü madde 
olması dalha uygun olacaktır. Evvela bağlantı, ondan 
sonra hizmetler, ondan sonra da lağvedilen kanun
lar, alıştığımız sıra. İncelerken daha evvel dikkatim
den kaçtığı için, şimdi özür dileyerek arz ediyorum; 
1 nci maddeyi 3 ncü madde olarak kanunlaştırmanın 
daha uygun olacağı kanısındayım. Yani, 2 nci mad
de 1 nci olacak; 3 ncü madde 2 olacak; 1 de 3 ola
cak; ondan sonra da yürürlük maddesi olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Tamam. 
Komisyon niye öyle yaptı bunu? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN {İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bizim de bu 
alışılagelmiş kanun tekniğinde dikkatimizden kaçmış, 
Komutanımızın buyurduğu husus gerçekten usulüne 
de uygun oluyor. 

Arz ederim. 
ıBAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın 

bir diyeceği var mı bu konuda efendim? 

OSMAN BOYACİ (Tarım Bakanlığı Temsilcisi -
İhtisas Komisyonu Üyesi) — Aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Peki. 
O halde, 1 nci maddenin 3 ncü madde olarak 

değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi 1 nci madde olarak okuyunuz 
efendim. 
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Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Orman Bakanlığı ve bu Bakanlı
ğa 'bağlı katma bütçeli ve döner sermayeli Orman 
Genel Müdürlüğü ve diğer birim ve kuruluşlar, bun
ların görev ve yetkileri, personel ve kadroları, borç 
ve alacakları ve sair hak ve menfaatleri ile halen 
mevcut her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarla, taşıt 
araçları, sair araç, gereç ve malzemeler Tarım Ba
kanlığına devredilmiştir, 

'BAŞKAN — Okuduğumuz 1 nci madde üzerinde 
söz almak isteyen var mı? 

'Buyurun Sayın Komisyon. 
TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümet ta
sarısına nazaran biz, yürürlükten kalkan bazı terim
leri, halen kullanılan yeni terimlerle değiştirdik. («Or
man Umum Müdürlüğü» nü «Orman Genel Müdür
lüğü» olarak değiştirdik. Ayrıca maddenin sonunda 
«Tarım (Tarım ve Orman)» şeklinde yazılmıştır. Bu 
kanun zaten Orman Bakanlığını kaldırdığı için, onu 
da «Tarım Bakanlığı» şeklinde değiştirdik. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Adı «Tarım Bakanlığı» değil ki, 
Tarım ve Orman Bakanlığı. Bu Bakanlığın adı Ta
rım Bakanlığı olsaydı, «Tarım Bakanlığına devredil
miştir» derdik; adı «Tarım ve Orman Bakanlığı» 

Bir ma'hzur teşkil etmez mi kanunda? 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
haddizatında kanunla Tarım Bakanlığı ve Orman Ba
kanlığı vardı; bila'hara Hükümetin kuruluşunda Baş
bakanlığın, yüksek makamlarına yaptığı öneriyle Ta
rım ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi istendi 
ve 23 Eylül tarihli tezkereleriyle de bu iki Bakanlığın 
birleştirilerek, «Tarım ve Orman Bakanlığı» adı al
tında Bakanlar Kurulunun teşkili uygun görüldü. 

Şimdi 'bir kanun değişikliği yapıyoruz ve Orman 
Bakanlığını kaldırıp, Tarım 'Bakanlığının içerisine 
koyuyoruz. O nedenle, artık Orman Bakanlığının ka
nunu kalmayacaktır; ama, «Tarım ve Orman Bakan
lığı» adını kullanmak veya «Tarım Bakanlığı» adını 
kullanmak yüksek takdirlerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Tabir öyle kalacak; her ikisi de kul
lanılacak. Kararname zaten «Tarım ve Orman Ba
kanı» olarak çıktı, onu değiştiremeyiz artık. Bu ka
nunla, Orman Bakanlığının görevlerini, bütün diğer 
araçlarını, personelini vs. yi Tarım Bakanlığı içine 

alıyoruz; fakat, «Tarım ve Orman Bakanlığına dev
redilmiştir;» mi diyelim, «Tarım Bakanlığına devre
dilmiştir» mi diyelim? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Tarım Bakanlı
ğına devredilmiştir» demek zorundayız Sayın Başka
nım. Çünkü şu andaki kanun Tarım Bakanlığı kanu
nudur, yeniden değişiklik yapmazsak o kanunda. An
cak bu kanunla, adı bundan sonra «Tarım ve Orman 
Bakanlığı» olacaktır, diyebiliriz; devir, Tarım Bakan
lığına yapılıyor. 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığına devredilmiş ve 
bu Bakanlık «Tarım ve Orman Bakanlığı» olarak 
adlandırılmıştır desek... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ondan sonraki 
satır, «Tarım Bakanlığına devredilmiştir ve bu Ba
kanlık Tarım ve Orman Bakanlığı olarak adlandırıl
mıştır» deriz. 

IBAŞKAN — O halde, «Tarım Bakanlığına dev
redilmiş ve bu Bakanlığın adı, Tarım ve Orman Ba
kanlığı olarak değiştirilmiştir/» şeklinde olacaktır. 

1 nci maddeyi bu şekliyle bir daha okutuyorum. 
Madde 1. — Orman Bakanlığı ve bu Bakanlığa 

bağlı katma bütçeli ve döner sermayeli Orman Ge
mi Müdürlüğü ve diğer birim ve kuruluşlar, bunların 
görev ve yetkileri, personel ve kadroları, borç ve 
alacakları ve sair hak ve menfaatleri ile halen mev
cut her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarla, taşıt araç
ları, sair araç, gereç ve malzemeler, Tarım Bakan
lığına devredilmiş ve bu Bakanlığın adı Tarım ve 
Orman Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddenin başlığında da bir deği
şiklik yapmak gerekecek mi? «Orman Bakanlığının 
Tarım Bakanlığına Devri Hakkındaki Kanun Tasa
rısı» veya «Tarım Bakanlığına devri ve bu Bakanlı
ğın adının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı» 
demeye gerek var mı? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Yok efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle diyelim 
müsaade ederseniz: «Orman Bakanlığının Devri Hak
kında Kanun Tasarısı.» Tekrar olmasın; çünkü için
de tekrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Burada 1 nci maddede zikrettiğimi
ze göre, gerek yok. 

Bu maddeyi şimdi okunduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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İkinci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — Devredilen birimlerin, benzer bi

rimlerle birleştirilmesine, merkez ve taşra teşkilatı
nın yeniden düzenlenmesine Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir söyleyeceği var mı? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Yoktur Sayın 'Başkanım. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

"Bu şekliyle 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 3 ncü madde olarak değiştirdiğimiz mad
deyi okuyunuz. 

MADDE 3. — 1595 sayılı Orman Bakanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkında Kanun yürürlükten kal-
dırünuştır. 

'BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuyunuz. 
iMADDE 4. — Bu Kanun, 21 Eylül 1980 tarihin

den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde, söz almak is

teyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 
Tasarının tümünü oy darınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bu ledilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
5. — Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil 

Akaryakıt ve Doğal Gazların Boru Hatları ile Taşın
ması, Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin 
İhale Esaslarına Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Ko
misyonu Raporu. (1/124) (S. Sayısı : 147) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasında, Ba

yındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil Akaryakıt 

ve Doğal Gazların Boru Hatlarıyla Taşınması, De

f/J 147 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

polanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esas
larına Dair Kanun Tasarısı ve bu konudaki İhtisas 
Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

'Bu tasarı ve İhtisas Komisyonu Raporu 147 sayı
sı ile bastırılıp dağıtılmıştı. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve bununla ilgili 'Ba
kanlık temsilcisi arkadaşlarımız yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçmeden evvel, bu kanun tasarısının şevki hakkın
daki gerekçeyi genel olarak Komisyon Sözcüsü arka
daşımızdan rica edeceğim. 

Buyurunuz. 
TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (ihtisas Ko

misyonu Başkanı) — Başkanım; 

Türkiye'de tüketilen sivil akaryakıt ve doğal gaz
ların boru hatlarıyla kaşınması, depolanması ve dağı
tılmasına ait Hükümet tasarısı, Komisyonumuzda 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu ça
lışmalarda incelenmiştir. Tasarının tümü üzerinde 
yapılan görüşmelerde, devlet ihalelerinin nasıl yapı
lacağını düzenleyen 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile ek ve tadillerinin, bugünkü İhtiyaç
ların ve istenilen süratin gerisinde kaldığı ve bu hu
susun Hazinenin zararına olduğu görüşüne de oy bir
liği ile varılmıştır. Bu nedenle zaten çeşitli kuruluş
lar zaman zaman değişik kanunlarla demiryolu, ka
rayolu, baraj, meydan, liman gibi tesislerin; 2490 sa
yılı Kanunun kapsamı dışına çıkarılmasına neden ol
muştur. 

Aslında köklü bir düzenlemeyi gerektiren devlet 
ihalelerini, günün koşullarına cevap verecek tek bir 
yasa altında toplanmak ihtiyacı belirmiştir. Bu ihti
yaçtandır- ki, Hükümetimizin de konu ile ilgili kanun 
taslağı hazırlıkları içinde olduğu bilinmektedir. An
cak, Adana - Osmaniye ve İzmit - Haramidere boru 
hatlarının süratle yapımı, yurt ekonomisi için kaçı
nılmazdır. Bu nedenle bu kanun tasarısı incelenerek 
Komisyon Raporu ile makamınıza arz edilmektedir. 

Komisyonumuz yapmış olduğu çalışmalarda, ka
nun kapsamını genellikle kabul etmiş, ancak birkaç 
noktada bazı farklı hususları öngörmüştür; bunlar, 
kanunun müzakeresi esnasında emredildiğinde arz 
edilecektir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 

271 — 



M. G. Konseyi B : 38 13 . 2 . 1981 O : 3 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil Akarya
kıt ve Doğal Gazların Boru Hatları İle Taşınması, 
Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin ihale 

Esaslarına Dair (Kanun Tasarısı 

BAŞKAN — Bir de Hükümet tasarısında, «'83 ncü 
maddenin (H) fıkrası» diye yazılmış, burada sizin-
kinde yalnız «83» diye yazıyor. 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — (H) fıkrası buraya, Hükümet 
tasarısına sehven girmiştir; çünkü, ıbu 83 ncü madde
nin (H) fıkrası, daha önce bir kanunla zaten iptal 
edilmiştir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın buna bir diye

ceği var mı efendim?.. 

ATILGAN YÜCEL (Bayındırlık Bakanlığı Tem
silcisi - İhtisas Komisyonu Üyesi) — Yok efendim. 

BAŞKAN —Yok. 
1 nci mad'de üzerinde söz almak isteyen arkada

şımız var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Birinci maddeye göre yaptırılacak 

iş ve hizmetler için, taahhüt tutarının (% 50Vine ka
dar avans vermeye ve bu iş ve hizmetlerde artma ve
ya eksilme olması gerektiği takdirde, taahhüt tutarı
nın % 50'si oranındaki tadilatı, idarenin isteğine 
bağlı olarak,, işin müteahhidine aynı şartlar dahilinde 
yaptırmaya, Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 2 nci maddedede değişiklik yapmış 
Komisyon. Hükümetin 2 nci maddesi çok kısa olarak 
belirtilmiş. Bunun izahını yapar mı Komisyon Sözcü
sü arkadaşımız? Buyurun. 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım; 

İhtisas Komisyonu metnindeki 2 nci madde olarak 
geçen madde, ilave 'bir maddedir. Bunun nedeni ise, 
1 nci maddede sözü edilen 1050 sayılı Muhasebe i 
Umumiye Kanununun 83 ve 135 nci maddelerine 
bağlı kalmaksızın yaptırılması kabul ediliyor ve bu 
suretle, bu maddelerde sınırları belirlenmiş olan avans 
ve jş artışı oranlarında da limit kaldırılmış oluyor. 
Biz bu limitin tamamen kaldırılmış olmasını, kamu 
yararları açısından mahzurlu gördük ve bunu da yine 
Bakanlık temsilcilikleri ve ilgili Komisyon üyelerinin 
müzakeresiyle % 50 bir avans karşılanması öngörül
dü ve bu maddeyi dolayısıyla ilave madde olarak da
hil ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O halde Hükümet Temsilcisi arka

daşımız da buna katılıyor. 

MADDE 1. — 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Kanununun 1 nci maddesinin 
'(e) fıkrası, 9 ncu maddesinin (a) fıkrası, 19 ve 20 nci 
maddelerinde belirtilen «Akaryakıt ve Doğal Gaz 
Boru Haltları ile Tesisleri İnşaatı ve Esaslı Onarım
ları» ile ilgili etüt, proje, satım alma, kamulaştırma 
hazırlıkları, inşaat ve onarım gibi iş ve hizmetleri, 
avans teminatına ait hükümler saklı kalmak suretiy
le 1050 sayılı MuhaSebei Umumiye Kanununun 83 
ve 135 nci maddeleri ile 2490 sayılı Kanunla ek ve 
tadillerine hağlı kalmaksızın, toplu veya kısımlar ha
linde bu konudaki yeterlik ve yetenekleri Bayındırlık 
Bakanlığınca kabul edilmiş yerli ve yabancı uzman 
ve firmalara veya zorunlu hallerde hu uzman ve 
firmalardan birine teklif alma suretiyle pazarlıkla 
yaptırmaya Bayındırlık Balkanı yetkilidir. 

IBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon ve 
Hükümet metinleri arasında farklılık var; bu farklı
lıkların nedenleri hakkında Komisyonun bir diyeceği 
var mı? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Müsaade ederseniz arz edeyim 
Sayın Başkanım. 

Burada, 1 nci maddede öngörülen birinci değişik
lik Sayın Başkanım; Hükümet tasarısında, «Bayındır
lık Bakanlığı» na bu yetki verilmiştir. «Bayındırlık 
Bakanlığı», geniş bir anlam ifade etmektedir. Oysaki, 
çok büyük meblağlara varan, çok önemli »bir inşaat 
birimi oluşturan bu projelerin bakanlık içinde her
hangi 'bir yetki dağıtımına değil de, bizzat Bakanın 
yetkisine bırakılması Komisyonumuzca uygun görül
müştür. 

Diğer bir ufak değişiklik de; Hükümet tasarısında, 
«Akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve tesisleri in
şaatı 've esaslı oınariimlarıyla ilgili etüt, proje, ihale, 
inşaat gibi hürün iş ve nimetleri...» şeklinde ifade 
edilen bütün iş ve hizmetler diğer birçok konuyu da 
kapsayabileceği cihetle, bunun daha açık 'bir şekilde, 
«etüt, proje, satın alma, kamulaştırma hazırlıkları^ 
inşaat ve onarım gibi iş ve hizmetleri» şeklinde Ko
misyonumuzca değiştirilmiştir. 

Arz ederim. 
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ATILGAN YÜCEL (Bayındırlık Bakanlığı Tem
silcisi - İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı eferidim?.. Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdiye kadar 
Muhasebe-i Umumiye Kanununa göre bir ihalede 
artış (oranı yanılmıyorsam % 20 idi. Şimdi (% 50'ye 
'kadar, yani 1 milyarlık bir inşat yapıyorsak 1,5 mil
yar liraya kadar bu işi genişletme yetkisini veriyo
ruz. 

ıBu 'büyük işlerde çok büyük bir oran gibi geldi. 
Özellikle enflasyonist dönerride belki vazgeçilmez un
surlar oluyor; ama bu kadar büyük tadilat bilmiyo
rum ne ölçüde rahatlıkla yürütülebilir efendim? 

BAŞKAN — Evet, ne düyorsunuz efeödirn? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, önce bu iki 
alternatif % 30 ve % 50 olarak Komisyonca ele alın
mıştı. 

Ancak, bu iboru hattı inşaatlarının bilhassa mal
zeme yönünden, malzemenin ide doğal şartlar altında 
çok çalbuk korozyona uğraması ve muhafazasındaki, 
teminindeki, kullanımındaki çeşitli güçlükler nedeniy
le uzman arkadaşlar tarafından bu % 50 tavsiye edil
miştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu % 50 oranı, fazladan yaptır

maya? 
TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Eksiği ne olacak, eksik yaptırmak ge
rekirse ne olacak bu oran, yine eskiden olduğu gibi 
% 20 mi olacaktır? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — O da var Sayın Başkanım, o da 
% 50. 

BAİŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın 
bu konuda bir diyeceği var mı efendim? 

ATILGAN YÜCEL (Bayındırlık Bakanlığı Tem
silcisi - İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz, bu Son 2490 sayılı Kanunda % 30 
olarak geçmiştir. 

Bizim burada artırılmasını istediğimiz oran % 20 
civarında bir orandır. Onun için göze büyük gözük
memesi icap eder. 

Ben bunu arz etmek istemiştim. 
BAŞKAN — Kaç sene sürüyor efendim bunların 

yapımı? 

ATILGAN YÜCEL (Bayındırlık Bakanlığı Tem
silcisi - İhtisas Komisyonu Üyesi) — Şimdi efendim, 
bunların yapımı şimdiye, kadar 2490 sayılı Kanuna 
talbi oldukları için 4, 5, 6 sene gibi uzun zamanlara 
varıyordu. 

Halbuki bu yeni kanun eğer kabul edilirse birkaç 
sene zarfında tamamlanacaktır. 

BAŞKAN — Peki, zaten istediğiniz firmaya işi 
verme yetkisini veriyor 1 nci madde ile, 2490 sayılı 
Kanundan kurtuluyor. 

Öyle olduğuna göre yeniden ihaleye çıkma derdi 
yok. Niye % 50'yi kabul ediyoruz? c/0 30 ile sınırlan-
dırsak bir zorluk getirir mi idareye? 

ATILGAN YÜCEL (Bayındırlık Bakanlığı Tem
silcisi - 'İhtisas Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim efen
dim. 

Bu inşaatın yapılmasını isteyen müesseseler bizden 
Ibilalhara ek tesisler de istiyor; «Şunları da yapın, şu 
depoyu dâ yapın, şuraya da 'bir 'boru hattı döşeyin» 
•şeklinde ek istekler gelince biz bunları artık bu ihale
den ayırmayalım da bu İhalenin içinde yapalım şek
linde düşünüyoruz. Bir sebep bundan ileri geliyor. 

Bir de bunlardaki ithal malı malzemelerin fiyatla
rının anormal şekilde artması neticesinde maliyetler 
artmış oluyor; bu da yüzde oranını artırmış oluyor. 
Çünkü fatura üzerinde ithal malı malzemeleri ödü
yoruz. O şekilde ihale bedeli artmış oluyor. 

Bu iki sebepten, % 20 oranının da kullanılmasını 
arz ettik. 

BAİŞKAN — İlave olarak? 
ATILGAN YÜCEL (Bayındırlık Bakanlığı Tem-

silciisıi -A İhtisas Komiısyonu Üyesi) — İlave olanak; 
yani % 30 yeranıe şiiimdlikıi 2490 sıayıh Kamunun, 
% 30 tanıdığı bu oranı, % 50'ye çıkarmak istedik; se
bep bundan ibarettir, 

BAŞKAN — Peki. 
'Başka söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
O halde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
MADDE 3. — Yaptırılan tesisler, ilgili kamu ku

ruluşlarına devrolunur. 
'BAŞKAN — 3 cü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
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'BAŞKlAN — 4 noü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye, Bayındırlık ve 

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Ydk. 

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

Tasarının Ittüraünü oylarınıza sumuıyorumı: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Efendim, bu suretle gündemimizdeki kanunları bi
tirmiş oluyoruz. 

Şİrnıdi, bilalhara ıteSpit edeceğimiz bir tarihte toplan-. 
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür öderim. 
Kapanma Saati : 18.10 

t>m<( 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

38 NCl BİRLEŞİM 

13 Şubat 1981 Cuma 

Saat : 14.00 

I. •< KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve Ihaıle Ka

nununun 66 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/29) (S. Sayısı : 138) 

2. — 11.2 . 1964 tarih ve 403 sayılı Türk Vatan
daşlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu. 
(1/136) (S. Sayısı : 146) 

3. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pa
saport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru. (1/133) (S. Sayısı : 145) 

4. — Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Dev
ri Hakkında Kanun Tasarısı ve ihtisas Komisyonu 
Raporu. (1/117) (S. Sayısı : 130) 

5. — Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil 
Akaryakıt ve Doğal Gazların Boru Hatları ile Ta
şınması, Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesisle
rin İhale Esaslarına Dalir Kamun Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/124) (S. Sayısı : 147) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 130 

Orman Bakanlığmm Tarım Bakanlığma Devri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1 /117) 

TC 
Başbakanlık 22 Aralık 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-699/02357 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlaman ve M i l GüvelnBk Konseyi Başkanlığıma arzı Bakaıtüaır Kuru
tunca 16 Aralık 1980ı' tianâh&ndJe karaırBaştırıilan «Orman Bakanüığuan Tanm Bakanlığına Devri Hakkında 
Kanun Tasarısı» iüe gerekçesi efcîü olarak gönjdteriîmiştir. 

Gereğim emıirkrİGıe arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Başbakanlık Makamınca 21.9.1980 tarihli ve 1/1-10079 sayılı Devlet Başkanlığı Yüce Katına Bakanlar 
Kurulunun teşkiline dair sunulan yazı, 4951 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Lis
tesinde bazı değişikliklerin yapılmasını, yine aynı yazının ikinci maddesi de Orman Bakanlığı ile Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının «Tarım ve Orman Bakanlığı» adıyla birleştirilmesini, yüksek tas
dike sunmuş, bu husus Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Her iki Bakanlığın Tarım ve Orman Bakanlığı şeklinde birleştirilmesi, aynı hizmetleri gören kuruluş
ların da yeniden gözden' geçirilmesini zaruri kılmakta, tekerrürlerin ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir, 

Esasen 3203 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Bakanlığı bünyesindeki katma bütçeli ve döner serma
yeli Orman Genel Müdürlüğü ile daire başkanlıkları halinde çalışmakta olan bu Genel Müdürlük, 4951 
sayılı Kanunla Orman Bakanlığına dönüştürülerek, Tarım Bakanlığından ayrılmış ve bilahara çıkarılan 1595 
sayılı Kanunla da Orman Bakanlığının kuruluşu kanuni hale gelLirilmişırir. 

Bununla beraber, Tarım ve Orman Bakanlığının bugünkü bünyesi, birbirine benzeyen bazı birimleri 
ihtiva ettiği için hizmetlerin süratle ve sağlıklı olarak görülmesine imkân verdiğinden; yeni bir düzenle
me ile bu hususların ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. 

Bu 'MbarJa yenli bir kanunun tedvini lüzumlu ve faydalı görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun yürürlükten kaldırılmasını 
öngörümekte, böylece yeni kuruluşun yasal hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Orman Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı katma bütçeli ve döner sermayeli Orman Umum 
Müdürlüğü ve diğer birim ve kuruluşların görev ve yetkileri, personel ve kadroları borç ve alacakları, sair 
hak ve menfaatleri ile birlikte Orman Bakanlığında mevcut olan her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarla, ta
şıt, sair araç, gereç ve malzemelerin tümüyle Tarım (Tarım ve Orman) Bakanlığına devredilmiş olduğunu 
hükme bağlamaktadır. 
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Madde 3. — Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına bağlanması halinde tekerrürlere sebebiyet verecek 
olan hizmetlerin yeni düzenleme ile daha verimli ve ekonomik hale getirilmesini temin için Bakanı yetkili 
kılmaktadır. 

Madde 4. — Kanunun yürürlüğe gireceği tarihi göstermektedir. 
Madde 5. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlamaktadır. 

İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 1.6 Ocak 1981 
İhtisas Komisyonu 
Esas No, : 1/117 
Karar No.: : 23 

Milîj Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Orman Bakanlığının Tarım /Bakanlığına Devri Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzca incelenip gö
rüşüldü. Tasarının tümü beriümisend'ikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve Tasarının 2 ve 4 ncü 
maddelerinde değişiklik yapılması, diğer maddelerin aynen muhafaza edilmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

Onman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri Hakkındaki Kanun Tasarısı ile 1595 sayılı Orman Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Kanunu yürürlükten kaldırılmakta, Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına devredilme
si hükme bağlanmaktadır. 

Her iki Bakanlığın Tarım; Bakanlığı şeklinde birleş'tiriImesıVle aynı hizmetleri gören kuruluşlardaki teker
rürlerin de ortadan kalkacağı, orman ve ormaniçi köylerinin genel tarımsal kamu hizmetleriyle birhMe düşü
nülmesi gereği, orman alanlarında su - toprak ve insan ilişkileri ancak tarıımisal faaliyetin değerlenmesi prog
ramı içerisinde etkili olabileceği düşüncesiyle Tasarının tümünün gerekli ve yararlı olacağı uygun mütalâa edil
mektedir. 

MıADDİE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesi ve gerekçesi aynen benimsenrrîiştir. 
iMadde 2. — Bu maldde, Orman Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı birimlerin, her türlü görev, yetki, sorum

luluk ve varlıkları ile Tarım Bakanlığının kurulusuna girmesini öngörmektedir. 
ihtisas Komisyonunca aşağıdaki iki değişiklik benimsenmişüir, 
a) Balkanlar Kurulu1 teklifinde «Orman Umum Müdürlüğü» olarak belirtilen birim adının «Orman 

Geneli Müdürlüğü» şekH'inde düzenlenmesi. 
Çünfkü : 
14 Haziran 1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa ek olarak çıkarılan 9-

Temmuz 1945 tarih ve 4777 sayılı Kanun jfe «Orman Umum Müdürlüğü» «Orman Genel Müdürlüğü» ola
rak isimlendirilmiştir.! 

ib) Bakanlar Kurulu teklifinde yeralan «Tarım (Tarım ve Orman) Bakanlığı» adının «Tarım Bakan
lığı» olarak düzenlenmesi, 

Çünkü : 
Bakanlar Kurulu teklifinin başlığı «Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına DeVri Hakında Kanun Tasarı

sı» sekilinde olmasına karşın bu maddede Bakanlığın adı «Tarım (Tarım ve Orman) Bakanlığı» şeklinde ifa
de edilmektedir. 

Bu durum, Bakanlığın adının «Tarım Bakanlığımı, Yoksa «Tarım ve Orman Bakanlığı»irm olduğu hak
kında tereddüt yaratabilecektir, 
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Diğer taraftan, Tarım sektörü bütünü içerisinde bitkisel ürettim, hayvancılık, ormancılık, su ürünleri ile 
topraksu altsektörlerinin yer aldığı Kalkınma Planlarında açıikça belirtilmeldtödir, 

Ayrıca, 3203 sayıh Tarım Bakanlığı Vazife ve Teşkilat Kanununun birinci maddesi, orman islerini de ta
rım sektörünün içinde mütalaa etmektedir. 

Bakanlığın adı «Tarım Bakanlığı» olarak düzenlendiği takdirde diğer bütün alt sektörler kendiliğinden 
ifade edJlecek; «Tarım ve Orman Bakanlığı» denilmesi halinde ise diğer alt sektörlerin belirtilmemiş olması 
kavram anlaşmazlığı yaratabilecektir. 

Madde 3. — Tarım Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun yeniden düzenleneceği düşün
cesiyle ve tasarıdaki gerekçe nedeniyle madde aynen benimsenmdştİr. 

Madde 4. — Bakanlar Kurulu, 21 Eylül 1980 tarih ve 4-741 sayılı Devlet Başkanlığının onayı ile teşkil 
edilmiştir. Böylece Orman Bakanlığı Tarım Bakanlığının bünyesinde birleştirilerek Tarım ve Ormancılık Ba
kanlığı adı ile düzenlenmiştir. 

.Anılan tarihten bu yana eski Orman Bakanlığı ile ilgili her türlü idari, mali, hukuki v.s. hizmetler 1595 
sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununa rağmen Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmüş-
tür. 

Bu nedenle, 21 Eylül 1980'den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığının eski Bakanlık hakkındaki tasar
ruflarına hukuki dayanak sağlamak amacıyla; Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi yerine 21 Eylül 
1980'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi gerekmektedir. 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesi ve gerekçesi aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı Proje Yetkilisi Üye 
Erhan GÜRCAN Altay TOKAT Osman BOYACI 

Tuğamiral Kurmay Yarbay Tarım Bakanlığı 'Müsteşar 
' Yardımcısı ve Bakanlık 

Temsilcisi 

Üye Üye 
Dr. Ayni BAŞ DOĞ AN Doç. Dr. Erkan BENLİ 
Başbakanlık Müşaviri Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1595 sayıü Orman Bakanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkında Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır.! 

IMADDE 2. — Orman Bakanlığı ve bu Bakanlığa 
bağlı katma bütçeli ve döner sermayeli Orman 
Umum Müdürlüğü ve diğer birim ve kuruluşlar, bun
ların 4*0reV ve yetkileri, personel ve kadroları, borç 
ve alacakları ve sair hak ve menfaatleri ile halen 
mevcut her çeşit taşımr ve taşınmaz mallarla, taşıt 
araçları, sair araç, gereç ve malzemeler Tarım (Tarım 
ve Orman) Bakanlığına devredilmiştir. 

ıMADDE 3.ı — Devredilen birimlerin, benzer bi
rimlerle birPeşltirilmlösinıe, merlkez ve taşra teşkila
tının yeniden düzenlenmesine Bakan yetkilidir. 

MADDE 4. 
rürlüğe girer. 

MADDE 5. 
rütür< 

Bu Kanun yaıyumı tarihinde yü-

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

tHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTtGÎ METİN 

Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
benimsenmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. — Orman Bakanlığı ve bu Bakan
lığa bağlı katma bütçeli ve döner sermayeli Orman 
Genel Müdürlüğü ve diğer birim ve kuruluşlar, bun
ların görev ve yetkileri, personel ve kadroları, borç 
ve alacakları ve sair hak ve menfaatleri ile halen 
mevcut her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarla, taşıt 
araçları, sair araç, gereç ve malzemeler Tarım Ba
kanlığına devredilmiştir. 

ıMADDE 3. 
benimsenmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

MADDE 4. — Bu Kanun, 21 Eylül 1980 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

16 . 12 . 1980 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd. 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. î. Öztrak 
Ticaret Bakanı V. 

Ş. Kocatopçu 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd« 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Prof. Dr. V. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve îskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı . 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bakanı 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

)>m<i 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 138 

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 69 ncu Mad
desine ve 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 8 nci Madesine Birer 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (2 /29) 

9 Aralık 1980 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

2490 sayılı Kamunla 1615 sayılı Kamına birer fıkra eklenerek Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan mal ve 
ftjzmıetieaıin Türk Süahh Kuvvetlerini Güçlendirme amacıyla kunıhnuş olan vakrflann iştirakiyle gerçekle
şen mıüesseselejıden sağlamnasıııu öngören kamın teklifti ekte sunufenuştur. 

Kanun teklifinin Milli Güvenlik Konseydi Gündemine atanmasını emir ve tensiplerine ara ederim. 

NurMin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
MÜH Gtirveııl&k Konseyi ÜyesS 

GEREKÇB 

Türk Silahlı Kuvvetlerinim reorganizasyanu (REM O), silah, araç ve gereçleri nün yenüeştirilrnesi amacıyla 
çıkarılmış bulunan 1601 sayılı Yasanın geçici alması ve buna istinaden çıkarılan kararnamelerin, Silahlı 
Kuvvetleri güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların iştirakiyle gerçekleşen müesseselerden, Milli Savun
ma Bakanlığının lihtiyacı bulunanı aillaıh, anaç ve gereçler lile mühendislik, müşavirlik ve onarım hizmetleri
min düzenli bir şekilde sağlanmasına yeterli olmadığı için, devamlılılk arz eden ve binnetice istikrar sağlaya
cak bir yasanın hazırlanmasına zaruret hâsıl olırnaışJtıuT. 

Bu konuda Genel Bütçeye bağlı idarelerin tabi olduğu, Genel Hüküm niteliğinde, 2490 sayılı Artınma, 
Eksiltme ve İhale Yasasının 69 ncu maddesi istisnai hüküm taşıdığından, bu hükme bir fıkra eklenmek sure
tiyle tedvin edilecek bir yasanın uygun olacağı 'anlaşılmıştır. Bu istisnai hükümde aynen (Umumi mülhak, 
mahalli ve hususi bütçelere mevzu tahsisat ile mubayaa olunacak tıbbi ecza, alat ve edevat ile hastane eşyası 
bu kanun hükümlerine tabi olmaksızın HiJâliahmer Merkezi Umumisi İhtiyat malzemesi mevcudundan 
ve kullanılmış olanlardan bedeli peşin, icabında foeleıdiye ve hususi idarelere kredi usulü ile de verilmek 
üzere maliyet fiyatı ile sajtın alınır.) denmektedir. 

Kızılay Derneği ile Türk Silahlı Kuvvetleri vakıfları arasında, mal varlıklarının tamamının ammeye mu-
hassas oluşu yönünden fark bulunmamaktadır. 

Yasa tasarısında, tasarı kapsamına giren vakıfların isimleri ayrı ayrı zikredilmiştir. Tümüne birden Türk 
Silahlı Kuvvetleri vakıfları denmesinin bir çok sakıncaları bulunduğu müşahede olunmuştur. Zira; Medeni 
Kanuna tabi olarak ikurulmuş bukınıan bir çdk vakfın amaçlan içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yardim 
hususu da, bulunmaktadır. (Türk Silahlı Kuvvetleri vakıfları) gibi genel bir ifadenin kullanılması, yasanın 
bu tip vakıflara da teşmili demektir ki, bumun bir çok mahzurları olduğu açıktır, 

Yasa tasarısında islimleri yaziı, Türk Silahlı Kuvvetleri Vakıfları araç, gereç, şiarı, müşavirlik, mühendislik, 
onanım hizmetleri yönümden Türk Ordusuna yardımcı olmak amacıyla kumlimuışjliarıdır. 

Vakıflara bağlı sanayi müesseselerinde üretilen mamuller Milli Savunma Bakanlığı şartnamelerine uy
gun olup, kalite ve norm yönünden anılan Bakanlıkça istenen düzeydedıkv 
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Türk Silahlı Kuvvelerinin ihtiyaçlarının yeteri miktarda ve derhal karşüanmasının önemi iizıahtan va
reste bir husustur. Bunun yerline getirilebilmesi Ulusal Savaş Sanayiinin gerçekleştirilmesiyle mümkündür^ 
Bu vakıflarca kurulan müesseseler Ulusal Savaş Sanayiinin birer cüz'ünü teşkil etmekte ayrıoa teknik saha,-. 
da vatanımızın ihtiyaçları olan ve üllke kalkınmasının esasını teşkil eden kailifiye elemanların yetiştirilmesine 
imkân yaratmajktadır. 

Silahlı Kuvvetler Vakıfları, Hazinesi Mıaliyenıin yükünü belli nispetlerde hafifleten ve mal varlıklarının 
tamamı o gayeye tahsisli kurmuşlardır. 

Kuşlkusuz iddia edlebilüıki, Geiıel Bütçeye dahil kuruluşlar maliyeden para alarak amme hizmetini 
gerçekleştirdikleri halde, bu vakıflar Genel Bütçeden para almadan Devlete ait hizmetleri gerçekleştirmek
tedir. 

Silahlı Kuvvetler vakıfları bu hizmetlerti yapanken özel hukuk sahasındaki şirketler gibi kâr amacıyla 
hareket etmemekte, Maliyet + Kâr esasındaki her likii unsur asgari seviyede ıtultuİmaklta, ayrıca itücari ara
cılar devreden çıkarıldığından her yönüyle yani gerek kalite, gerekse maliyet yönünden Hazindi Mıaliyenin 
yararı gerçeldeştirilmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri vakıflarınla aiit kuruluşlardan yasa tasarısının 1 nci maddesindelki malzeme ve 
hizmetlerin alınması ve yaptırılması hakkınm 2490 sayılı Yasanın 66 ncı maddesinde tadat olunan kurum 
ve kuruluşlara teşmilinden amaç, Kamu Kuruluşlarının yurt dışından mamul ithal etme yoluyla sarf zorunda 
kaldıkları döviz tasarrufunu sağlamak, üretimi çoğaltmak, istihdamı artırmak, teknolojik gelişmeyi saPa-
mak, yurt çapında standardizasyonu gerçekleşmektir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 29 Ocak 1981 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/29 
Karar No. : 55 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Milli Güvenllik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin tarafından 9 Aralık 19'80 tarihinde Milli Güvenlik 

Konseyine sunulan «2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 69 ncu Maddesine ve 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 8 nci Maddesine Birer Fı'kra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzca ince
lenmiştir. 

Yasa teklifi ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ve bu va
kıfların iştiraki ile gerçekleşen kuruluşlardan Milli Savunma Bakanlığı ile diğer kamu kuruluşlarının ihtiyaç
larının 2490 sayılı Kanunun diğer hükümlerine tabi olmadan bedel takdiri ile sağlanması amaçlanmaktadır. 

Teklifin 1 nci maddesi ile, 2490'sayılı Kanunun 69 ncu maddesinde değişiklik öngörülmekte ise de söz konusu 
değişikliğin aynı Kanunun 66 ncı maddesi içinde yapılması daha uygun olacağı kanısına varildığıından, tekli
fin kanun başlığı ve 1 nci maddeye bağlı aynı Kanunun 66 ncı madde metninin yeniden düzenlemesi, 

Teklifin 2 nci maddesi ile, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinde önerilen değişikliğin,, kanun 
tekniğine daha uygun olacağından, ayrı bir kanun teklifi ile düzenlenmesi, 

Teklifin 1 nci maddesi değiştirilerek, 2 nci maddesi metinden çıkarılarak, yürürlük ve yürütmeyle ilgili 
3 ve 4 ncü maddelerinde ifadeleri değiştirilerek, 2 ve 3 ncü maddeler olarak, 

Kaibul edilmesi uygun görülmüştür. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET Tanju ERDEM Turhan AK? O RAY 

Em. Amiral Dz. Kd. Kur. Alb, Mly. Kd. Alb. 
'Üye Üye 

Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 
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TEKLİF 

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 69 ncu Maddesine ve 1615 Sayılı Gümrük'Kanununun S nci 
Maddesine Birer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 69 ncu maddesine aşağıdaki fıkra ek-
flsnımiiışitir. 

MiMi Savıınima Bakanlığının veya Türk Silahlı Kuvvetlileri Ünitelerinin (J. Gn. K. lığı dahil) münferiden 
ih'üjyaçîan olan veya (2490 sayılı Kanunum 66 neı maddesinde tadat olunan kurum ve kuruluşların) İhtiyacı 
olan her .türlü malzeme mal ve hizmet allımı, silah, araç, ge reç, mühimmat, anamalzeme, muhabere, elMctronik mal-
zemıe, cihaz, aksam, parça, yedek parça, mamul, yarı mamul madde ve hizmöflleri (Balkım, onarım, prototip İma
li, modernizasyon, tadilat, araştırma, geliştirme, mühendislik, müşavirlik) ve her türlü artırma ve ek'siltlmıe iş
leri; sermalyenin % 60'dan fazlası, Türk Kara Kuvvetlerimi Güçfenidinme Vakfı, Türk Donanma Vakfı ve 
Tüdc Hava, Kuvvelerini Güçlendirme Vakfına ait veya bu vakıfların birleşerek yeni 'bir vakıf kurmaları hain
de 'bu vakfa ait kuruluş veya şirketler ite sermayesinin % 60'dan fazlası yukarıda belirtilen vakıflarla kamu 
kuırulm riteliğinde olan kuruluş ve şirkejtlere ait müesseselerden ihale açılmadan doğrudan doğruya teklif ali» 
mak suretiyle, 'bu kanun hükümlerine ta'bi olmadan maliyet analizi ve kıymet takdiri esaslarına göre yap-
tırıllalbil!ir. Teminat gerektiren haillerde kuruluş veya şirketin yazılı taahhütnamesi yeterlidir. Başkaca Hemlinaıt 
aranmaz.! 

Yukarıda söz konusu olan işlemler her türlü resim, harç, vergiden muaftır. 

MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesine aşağıdaki1 fıkra eklenmiştir. 
2İ490 sayılı Kanunun 69 ncu maddesine eklenen fıkrada 'belirtilmiş olan kuruluşların; Mili Salvunmia Ba

kanlığından' veya Türk Silahlı Kuvvetleri ünitelerinden veya 2490 sayılı Kanunun 66 nci maddesine tadat ©di
len fcuatduşlardan aldığı işleri ifa için, yurt dışından yapacağı ithalatta; malzemelerin gerekliliği satın alma ta
lebinde bulunan kurum ve kuruluşlarca onaylanmak kaydıyla her türlü yergi, resim, harç ve ardiye ücretin
den muaftır. 

MADDE 3. — Bu Kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür., 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 66 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme1 ve İhale Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 66. — Genel, Katma ve Özel Bütçeli kuru luşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermayeler, 
Kamu İktisadi Teebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte Devlete, Kamu 
iktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olan kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek 
amacıyla kurulmuş olan vakıflar (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Donanma Vakfı ve 
Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya bu vakıfların birleşerek yeni bir vakıf kurmaları halinde 
bu vakıflar) ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte kamu kuruluşu 
niteliğinde olan kuruluş ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, özel yasa ile kurulan 
tüzelkişiliğe sahip olup, ortaklarının veya yasaların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların, ürünle
rini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağla
yan ortaklıklar ve bunlara ait birlikler, özel yasalarla kurulmuş ve bu özel yasalarla kendilerine kamu gö
revi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluşlar arasında, artırma ve eksiltme işleri kıymet takdiri yoluyla ya
pılır. 

İdarelerin gereksinmelerine ilişkin mal ve hizmetlerle yapım ve taşıma işlerinin, sermayesinin yarısın
dan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı, Türk Donanma Vakfı ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya bu vakıfların birleşerek 
yeni bir vakıf kurmaları halinde bu vakıflar) ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu 
vakıflarla birlikte Kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluşlar ve müesseselere ait olan kuruluş şirket ve 
müesseseler ile özel yasalarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluş ve müesseseler
den sağlanması hallinde, bunların bizzat o 'kuruluş tarafından üretilmesi, yapılması ve taşınması zorunlu
dur. Kuruluş amaçları temel gıda ve günlük tüketim maddelerini alıp satmak olan bu fıkradaki kuruluşlar 
bakımından, sözü edilen temel gıda ve günlük tüketim maddeleri ve 'bu fıkradaki sanayi kuruluşları ba
kımından, imal edilecek mıamıullerin bünyesine giren hammadde, yarı marnıul, devre elemanları, aksesuar, 
yardımcı özel teçhizat ve ibu kuruluşlarca ıbir bütün halinde kurulacak tesislerde kullanılan ve ıkuruluşun 
imalat sahasına girmeyen maikine, teçhizat için bizzat üretim ve1 yapım Ikoşulu aranmaz. Bu biçimde yapılan 
mal ve hizmet alımları ile yapımların 'kıymet talkdirleni varsa tarife 'bedelleri, (tarife bedelleri yoksa piyasa 
satış bedelleri veya maliyet analizleri ikuüanıiaralk alıcı .kuruluşlarca yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşların uğraşı konusuna girmese bile, kendi amaçları için sahip oldukları tekis, atölye 
ve (benzeri ünitelerinden öteki kuruluşlar da aynı yöntemle yaradandırılabilir. 

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili bakanlıklarca saptanan mallar, dağıtımı yapan kuruluşlarda 
bulunmadığı belgelenmek koşulu ile bu fiyatlar üzerinden en yakın piyasadan da satın alınabilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 
İdarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 145 

15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14, 22 
ve 23 ncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

İçişleri Komisyonu Raporu. (1 /133) 

T C. 
Başbakanlık 26 Ocak 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-617/07102 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Mi'lfi Güvenlik Konseyi Başkanlığına tarzı Bakanlar Kurulunca 
22.1.1981 tarihinde kararlaştırılan «15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14, 22 ve 
23 ncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» île gerekçesi ekK olarak gönderilmL'stir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Son zamanlarda pasaport itasına yötk'ili makamlarımızdan aldıkları seyahat belgeleri ile Avrupa ülkelerine 
giden vatandaşlarımızın sayısında giderek artma bulunması, günümüzün ulaştırma araç ve gereçlerindeki 
gelişme ve Avrupa ülkeleri ile ülkemiz arasında ikili ve çok taraflı anlaşmalara dayanan ilişkilerin gelişmesi 
ve özellikle çok sayıda Türk işçisinin bu ülkelerde çalışmakta bulunması nedeniyle olağan bulunmakla bir
likte, turistik pasaport alarak yurt dışına giden bazı vatandaşlarımızın; gittikleri ülkelerde, seyahat amacı 
dışında ve ikili anlaşmalarda öngörülen esaslar dışında iş bulmak amacıyla teşebbüslerde bulunmaları yanında 
bazı vatandaşlarımızın da bulundukları ülke mevzuatındaki boşluklardan da yararlanmak suretiyle ve o ülke
de kalıp iş temini amacıyla iltica talebinde bulunmaları ve son zamanlarda bu gibi taleplerin giderek artması 
nedeniyle bazı Avrupa ülkelbrİnin, «Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri Hak
kında Avrupa Sözleşmesi» hükümleri dairesinde ve amme nizamı nedenini de ileri sürerek, bu Sözleşme 
gereğince taahhüt ettikleri vize talep etmeme uygulamasından vazgeçmeleri ve bunun sonucu olarak da 
yurt dışına çıkan vatandaşlarımızın gittikleri ülkelerden geri çevrilmeleri, mağdur olmaları yanında bu kabil 
uygulamanın ülkemizin şeref ve itibarı açışımdan da arz ettiği önem yanında; bazı Batılı ülkelerce, Türk 
vatandaşlarına vize uygulamasına başlanmasından sonra, milletlerarası tevekküllerde görev almış bulunan 
umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının da vize uygulaması kapsamına girdikleri ve bunun 
Türk vatandaşı milletlerarası memurların farklı işleme tabi ıtutularak, görevlerini iifada engellerle karşılaş
tıkları da dikkate alınarak, 5682 sayılı Pasaport Kanununun bazı hükümlerinin yenliden gözden geçirilmesi 
ve ilk aşamada 14, 22 ve 23 ncü maddelerinin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
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Tasarının birinci maddesiyle; günümüzde her devletin, mümkün olduğu kadar fazla sayıda vatandaşının 
milletlerarası teşekküllerde görev alması yolunda gayretler sarf ettiği, sözkonusu teşekküllerde milletlerarası 
memur statüsünde çalışan kimselerin, kendi devlet ve ülkelerini şartların elverdiği ölçüde kolladıkları gözö-
nünde tutularak, bu genel eğilimler çerçevesinde Türkiye'nin de, milletlerarası teşekküllerde mümkün olduğu 
kadar çok vatandaşının çalışmasını teşvik etmesi ve bu kimselerin görevlerini yerine getirirken, özellikle va
tandaşımız olmaları sonucu karşılaşabilecekleri güçlüklerin giderilmesi düşünülerek, 5682 sayılı Pasaport Ka
nununun 14 ncü maddesinde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan değişiklikle; Türk vatandaşlarına son yıllarda vize uygulamaya başlayan batılı ülkelerin, diplo
matik, hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımızı vize kapsamı dışında bıraktıkları dikkate alınarak 
milletlerarası teşekküllerde çalışan vatandaşlarımızla bunların eş ve çocuklarına, sözkonusu görevleri devam 
ettiği sürece geçerli hizmet pasaportu verilmesi, sorunlarının çözümü için etkili bir yol olarak düşünülmüştür. 

Bu nedenle, 14 ncü maddenin (B) fıkrasının ikinci paragrafında yapılan değişiklik ile, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin tarafı bulunduğu milletlerarası teşekküllerde çalışanlara da hizmet pasaportu verilmesi ön
görülmüştür. 

14 ncü maddenin (C) fıkrasının ikinci paragrafına da «veya hizmet» ibaresi ilave edilerek milletlerarası 
teşekküllerde çalışan vatandaşlarımızın eş ve 'çocuklarına da hizmet pasaportu verilmesi veya bunların refa-
kata kaydedilmesi mümkün kılınmıştır. 

Nihayet, 14 ncü maddenin (C) fıkrasının üçüncü paragrafında husûsi pasaportların bir yıl yerine iki yıl 
geçerli olmaları öngörülerek bu pasaportların her yıl yenilenmesinin doğurduğu mesai kaybı önlenmek is
tenmiştir. 

Tasarının ikinci maddesiyle; 5682 sayılı Pasaport Kanununun, «Pasaport veya Vesika İtası Memnu 
Olan Haller» başlıklı 22 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılan değişiklikle 22 nci maddenin eski metni birinci fıkra olarak muhafaza edilmekle birlikte, İçiş
leri Bakanlığınca anarşi veya terör eylemlerine katıldıkları tespit olunanlara pasaport verilmemesini sağla
yacak şekilde bu fıkrada değişiklik yapılmıştır. 

Bunun dışında belli edilen bazı suçları işlemekten kesin hüküm giymiş bulunanların asıl cezalarını çektik
leri veya bu cezaların af nedeniyle ortadan kalktığı tarihten itibaren iki yıl süre ile pasaport veya seyahat 
vesikası almalarını önleyecek şekilde anılan maddeye yeni iki ve üçüncü fıkralar eklendiği gibi, maddeye 
eklenen ikinci fıkrada 'belirtilen suçlan işlemekten sanık bulunanların haklarındaki soruşturma ve kovuştur
ma neticeleninceye kadar pasaport veya seyahat vesikası alamamaları da kabul edilmiştir. 

Bu şekilde, maddenin ikinci fıkrasında belli edilip süratle sonuçlandırılması toplumumuz için önem arz 
eden suç iddiaları dolayısıyla sanık bulunanlar haklarındaki soruşturma ve kovuşturmaların biran önce ne-
ticelendirilmesi amacı yanında, gerek bu fıkrada ve gerekse üçüncü fıkrada işaret olunan suçları işlemekten 
hüküm giyenlerin de belli süre yurt dışına çıkmalarının önlenmesi suretiyle getirilmiş bulunan yasaklamanın 
yurdumuzun dış ülkeler nazarında şeref ve itibarının korunması bakımından yerinde bir tedbir olduğu dü
şünülmüştür. 

Diğer taraftan; memleketten ayrılmalarında siyasi emniyet yönünden mahzur bulunduğu, bu maddenin 
birinci fıkrası gereğince tespit olunanlara pasaport verilmeyeceği gözonünde tutularak, bu hükme muvazi 
şekilde aynı nedenlerle yurt dışında kalmalarında mahzur görülenlerin pasaport sürelerinin uzatılmaması ve 
bunlara yurda dönmelerini sağlayacak seyahat belgesi verilmesi, dördüncü fıkrada öngörülmüş bulunmak
tadır. 

Ayrıca; pasaport alanların 'bu belgeleri dikkatle muhafaza etmeleri gerekmektedir. Çoğu kez pasapor
tun kaybedildiğinden bahisle mükerrer pasaport alma taleplerinin suiniyetli olarak yapıldığı dikkate alınmak 
suretiyle gerek pasaport veya vesikaları kaybetmeyi itiyat haline getirmiş bulunanlara ve gerekse bulunduk
ları ülkeden sınır dışı edilenlere pasaport verilmeyebileceği de maddenin son fıkrasına dercolunan fıkra ile 
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kabul edilmiştir. Pek taibiidir ki, bu sırada hudut 'dışı edilme nedenine göre, pasaport itasına yetkili merci, 
getirilen hükümlerde işaret olunduğu üzere, keyfiyeti ta!kdir edecek ve ona göre işlem yapacaktır. İdareye 
verilen bu yetki dolayısıyla yapılacak tespit de kazai denetime tabi olacağı cihetle, bu gibi hallerde keyfi 
tasarruf endişesine de mahal bulunmamaktadır. 

Nitekim, 5682 sayılı Pasaport Kanununun «Türkiye'ye Girmeleri Memnu Kimseler» başlıklı 8 nci mad
desinde; Türkiye Cumhuriyetinin taraf bulunduğu iade anlaşmalarında, iadeye esas olarak kabul edilen suç
lardan biri ile sanık veya hükümlü bulunanların (bent 3), Türkiye'den sınır dışı edilmiş olup da avdetine 
müsaade edilmeyenlerin (bent 4), Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle 
veya bozmak isteyenlere veya bu maksatla geldikleri sezilenlere (bent 5), fahişeler ve kadınları fuhuşa sevk 
ederek geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçılara (bent 6) ve Tür
kiye'de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamalarına ve tekrar gitmelerine yetecek paraları bulunma
yıp Türkiye'de kendilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye'de yabancılara karşı menedil-
miş işlerden birini tutmayacaklarını ispat edemeyenlerin, Türkiye'ye girmeleri memnu olduğu yazılıdır. Bu 
durum karşısında gittiği dış ülkelerde zarurete düşecek veya o ülke makamlarının kendi iç mevzuat uygula
maları nedeniyle sınırdan sokulmayarak geri ^çevrilen vatandaşlarımıza uygulanan bu muameleler karşısında 
Pasaport Kanununda yapüan düzenlemeler yurdumuzun uluslararası alandaki şeref ve itibarının korunması 
bakımından da ayrıca yerinde görülmektedir. 

Tasarının üçüncü maddesi ile 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncil maddesinin birinci, ikinci ve.üçün
cü fıkralarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Bakanlar Kurulu siyasi ve ekonomik mülahazalarla sade
ce belli ülkeler için geçerli olmaik üzere pasaport düzendenmesine karar verebilecektir. 

Birinci ve ikinci fıkrada yapılan değişikliklerle, Bakanlar Kurulunun bu yetkisi düzenlenmiş bulunmak
tadır. 

Üçüncü fıkrada yapılan değişiklikle işledikleri bir cürüm sebebiyle haklarında ülkemizde takibat yapıl
makta bulunanlarla mahkûm edilmiş bulunanların, haklarında gıyaben mahkûmiyet kararı verilip verilmedi
ğine bakılmaksızın, bu fıkra hükmü dairesinde doğrudan Türkiye'ye gştajek üzere pasaport veya seyahat 
belgesi verilmesi imkânı getirilmiştir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

T C 
Milli Güvenlik Konseyi 12 Şubat 1981 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/133 

Karar No. : 5 

MİLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14 ncü, 22 nci ve 23 ncü Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı içişleri Komisyonumuzda görüşütaıüştür. 

Tasıarıının (birimci maddesinde : 
Pasaport Kanununun 14 ncü Maddesinin, hususi damgalı pasaportlara ilişkin «A» bendinde, dil değişik

liği dışında esasa taalluk eden herhangi bir değişiiklik yapılmadığı görülmüş ve bu bendin birinci, ikinci ve 
dördüncü fıkraları tasarıdan çıkarılmış, Komisyonumuzca; üçüncü fıkrada yer ailian «karılan» kefllimesii «eşleri» 
olarak değiştirilmek suretiyle karı - koca arasındaki eşitsizliğin giderilmesi sağlanmıştır. 

Kanunun; 14 ncü maddesinin «A» bendinin üçüncü fıkrasında yapılan bu değişikliğe paralel olarak, aynı 
maddemin «lB;» ve «C» Ibentteri ile 13 ncü maddenin üçüncü fıkrasında da değişiiklik yapılmıştır. 

Hizmet damgalı pasaportlara ilişkin >«B» bendinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik uygun bulunmuş, 
ancak; dil ve tanzim yönünden yeniden kalemle alınmıştır. Ayrıca, tasarının gerekçesine ve bu maddenin 
ortak hükümlerine dair «C» bendindeki değişikliğe uygun olarak bu bende bir fıkra eklenmiş, böylece; hiz
met damgalı pasaport verileceklerin eşlerine ve çocuklarına da aynı neviden pasaport verilmesi veya bunla
rın refakaithanesine kaydedilmesine imkân sağlanmıştır. 

Hususi ve hizmet damgalı pasaportların müşterek hükümlerinin yer aldığı «C» bendinin birinci ve ikindi 
fıkraları halen meri kanon mötoi dikkate alınarak hirleştiriilmiş ve ayrıca «B» bendinde yapılan değıişiikiik 
gözöinıünde tutulartak, 'hizmet damlgalk pasaport verileceklerin eşleri ve çocuklarının başivurusu yönünden 
fıkraya ilave yapılmıştır. 

Maddenin «C» bendinin üçüncü fıkrası ikinci fıkra olarak ele alınmış ve atıf yönünden yapılan bir yan
lışlık düzeltilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrası üçüncü fıkra haline geknliş- diğer nevi pasaportlarla aiit hükümlerle çelişki 
yaratmaması, yürürlükteki metne de sadık kalınması yönünden değişikliğe tabi tutularak yeniden düzenlen
miştir. 

Maddemin beşinci fıkrası dördüncü fıkra olarak aynen kabul edilmişbir. 
Tasarının ikinci maddesinde : 
Pasaport Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasına dahil edilen, anarşi ve terör eylemlerine katılan

larla ilgili ilave cümle tasarıdan çıkarılmış, bu fıkradaki diğer hükümlerle aynı gayenin sağlanabileceği neti
cesine varılmıştır. 

Tasarıyla 22 nci maddfeye getirilen İlâve fıkralar aynen benimsenmiş, ancak pasaport verilmesine engel 
teşkil edecek mahiyette görülen suçlara, diğer bazı suçların ağırlığı, nicelik ve niteliği dikkate alınarak Ko
misyonumuzca ilâveler yapılmıştır. Tasarıda sayılmayan, s'aike dayatılan suçlar yönünden de bir açıklık ge
tirilmiştir. 

Yüz kızartıcı suçlar arasına, Anayasanın 68 nci maddesinde yer alan rüşvet ve irtikap suçları da ilâve 
ddJilîmiiış ve bu nevi suçları işleyenlerin de mahkûm olup olmadıklarına bakılmaksızın, haklarında takipsizlik, 
beraat veya düşme kararı kesinleşinceye kadar pasaport verilmemesi Komisyonumuzca kabul edilmiş ve deği
şiklik yapılmıştır. 

Maddede sayılan suçlardan mahkûm olanlara, cezalarını çekmelerinden itibaren iki yıl daha pasaport ve
rilmemesi ek bir ceza gibi mütalâa edildiğinden Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
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Maddenin ilâve beşinci fıikrası üçüncü fıkra olarak ele alınmış ve yurt dışında olanlardan yetkili makam
larca haklı nedenlerle pasaport sürelileri uzatılamayaınlara da Türkiye'ye dönmeleri için seyahat belgesi veril
mesi hükmü ilâve edilmiştir. 

Maddenin altıncı fıkrası üçüncü fıkra olarak ele alınmış ve itiyat hailimin tartışmalara yol açabileceği 
gözönünde tutularak fıkra yeni bir düzenlemeye tabi tatuılmusjtiur^ 

Tasarının üçüncü maddesinde : 
Pasaport Kanununun 23 ncü maddesine ilişkin değişiklik aynen benümsenırniiş, falkat bir maddi hata dü

zeltilmiş ve açıklığı temin yönünden dil değişikliğine tabi tutulmuştur. 

Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul dikmiştir. 
Kanun tasarısı ve gerekçesi raporumuza ilişik olarak Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BASKAYNAK Zeki GÜNGÖR Yasar ÇİFTÇİOĞLU 

Hâkim Tuğgeneral Hv. Hâkim Albay Hâkim Albay 

Üye 
Sait REZAKİ 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Pln. Araş. 

Gen. Md. lüğü Başmüşaviri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ: 

15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasoport 
Kanununun 14, 22 ve 23 ncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 15 Temmuz 1950 tarih ve 5682 Sa
yılı Pasaport Kanununun 25 Haziran 1958 tarih ve 
7154 Sayılı Kanunla değişik 14 ncü adde;si aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Hususi pasaportlar 

Madde 14. —• A) Hususi damgalı pasaportlar : 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi erkânına, Devlet bare

mimin birinci, ikinci ve üçüncü derecesinde bulunan 
sulbaylarla, mülkî ve askerî memurlara, diplomatik 
pasaport itasını gerektiren vazifelerden gayri her 
ha'rtgi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına dış 
memleketlere gittikleri zaman verilir. 

'Bunlardan memurluktan çekilmiş olanlara dahi, 
başka bir vazife almamış veya iş tutamamışlar ise bu 
nevi pasaport verilir.! 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bu
lunanların zevcelerine de aynı nevi pasaportun ve
rilmesi veya bunların kocalarının pasaportunun refa
kat hanesine yazılması mümkündür. Hususi damgalı 
pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden
lerin dul zevcelerine, başkası ile evlenmemiş ve pa
ra getiren bir iş ıtütmamışlarsa, aynı neviden pasa
port verilebilir. 

Hususi damgalı pasaportların refakat hanesine, 
pasaport sahibinin yanında yaşayıp evli bulunmayan 
vle fiş sahibi olmayan kuz çocuklarıyla yine yanımda 
yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarının kaydı 
mümkündür. Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, 
pasaport sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pa
saportu kullanamazlar. 

B)' Hizmet damgalı pasaportlar : 
Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya 

hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan 
kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya bele-
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| İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 
I sayıh Pasaport Kanununun 13 ncü maddesinin dör-
I düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I «Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulu-
j nan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam 

ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport 
verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının re
fakat hanesine kayıt edilmesi mümkündür.;» 

MADDE 2. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 
} sayılı Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin (A) 

bendinin üçüncü fıkrası ile (B) ve (C) bentleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

J «Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda 
bulunanların eşlerine de aynı neVi pasaportun veril
mesi veya bunların eşlerinin pasaportunun refakat 
hanesine yazılması mümkündür. Hususi damgalı pa
saport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenle
rin dul eşlerine, başkası ile evlenmemiş ve para ge
tiren bir iş tutmamışlarsa, aynı neviden pasaport 
verilmesi mümkündür.»! 

«B) Hizmet Damgalı Pasaportlar : 
Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya 

hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olma
yan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya 
belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gön
derildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alın
dıklarında verilir. 

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu rnilllet-
lerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile 
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince 
görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir. 

Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda 
bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaportun veril
mesi veya bunların eşlerinin pasaportunun refakat 
hanesine yazılması mümkündür. Hizmet damgalı pa
saportların refakat hanesine, pasaport sahibinin ya
nında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan 
kız çocukları ile yine yanında yaşayıp reşit bulun
mayan erkek çocuklarının kaydı mümkündür. Refa
kat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibi ile 
seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullana-

I mazlar. 
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diyelerce resmi vazife 'ile dış memleketlere gönderil
diklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıkla
rında verilir, 

Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Cemiyeti 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tarafı bulun
duğu milletlerarası teşekküllerde çalışanlar hakların
da da aynı hükümler tatbik olunur. 

C) Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar : 
Talep edenin mensup buluduğu makamın en 

yüksek âmirinin yazılı başvurusu üzerine, Dışişleri 
(Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportlar, aynı şart 
dahilinde ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat 
üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçi
liklerince verilebilir. 

Yukarıdaki (A) fıkrasında yazılı zevceler ve ço
cuklara hususii veya 'hizmet damgalı pasaport itası 
veya bunların refakat hanesine kaydedilmes'i için de 
aynı yazılı başvuruya lüzum vardır. 

Hususi damgalı pasaportlar iki sene için; hizmet 
damgalı pasaportlar pasaport sahibinin görevinin 
müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak 
üzere düzenlenir. Bu pasaportlardan müddeti biten
ler' bu maddenin 'birinci fıkrasına yazılı başvuru ve 
Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Tür
kiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçiliklerince aynı 
müddetler içlin üçer defa uzatılabilir. 

Bu pasaportların1, sahiplerinin ve varsa refakat 
hanesinde kayıtlı bulunanların, en son durumlarını 
gösterir birer fotoğraflarının pasaportlara yapışitırıl-
ması gereklidir. 

Bu pasaportlar hiçbir harç ve resme tabi değildir.» 

MADDE 2. — 15 Temmuz 1950 tarih ve 5682 
sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Pasaport veya vesika itası memnu olan haller 
Madde 22. — Genel emniyet nezaretinde bulu

nanlara, yabancı memleketlere gitmeleri mahkeme
lerce menolunanlara, yabancı memleketlerde geçin
mek için müsait sebep ve şartlara malik olduklarını 
üspat edemeyenler, 'anarşi ve terör eylemlerine ka
tıldıkları veya memleketten ayrılmalarında siyası em
niyet bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakan
lığınca tespit edilenlere, vergi 'borcu olduğu pasa
port itasına yetkili makamlara bildirilenlere; 

Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında 5816 
sayılı Kanun ile Devrim kanunlarına aykırı hareket 
dtmıdktten saftuk odaû fiaır BEe Türk Ceza Kanonunun 
«Cürümler» IbaşlıMı tikindi ktalbıının, «Devletin Şalhs^ 
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I ı(îçıiİ5İlieırii Komisyonu; Metni) 

C) Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar : 

I Talep edenin mensup bulunduğu makamın en 
I yüksek amirinin yazılı başvurusu üzerine Dışişleri 

Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportlar, aym şart 
dahilinde ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat 
üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve elçi
liklerince de verilebilir. Yukarıdaki «A» ve «fi» 
bentlerinde yazılı eşlere ve çocuklara hususi veya 
hizmet damgalı pasaport verilmesi veya bunların re
fakat hanesine kaydı için de aym yazılı başvuruya 
lüzum vardır. 

j Hususi damgalı pasaportlar iki sene için; hizmet 
damgalı pasaportlar, pasaport sahibinin görevinin 
müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli ol
mak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi 
bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvu
ru ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve elçiliklerince 
de aynı müddetler için üçer defa uzatılması müm
kündür. 

Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refakat 
hanesinde kayıtlı bulunanların, birer fotoğraflarının 
pasaportlara yapıştırılması lazımdır. 

Bu pasaportlar hiç bir harç ve resme tabi değil
dir. 

MADDE 3. — 15 Temmuz 195Ö tarihli ve 5682 
sayılı Pasaport Kanununun 22 noi maddesiyle başlığı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Pasaport veya Vesika Verilmesi 
Yasak Olan Haller 

Madde 22. — Genel emniyet nezaretinde bulu
nanlara, yabancı memleketlere gitmeleri mahkeme
lerce yasaklananlara, yabancı memleketlerde geçin
mek için müsait sebep ve şartlara malik olduklarım 
ispat edemeyenlere, memleketten ayrılmalarında si
yasi emniyet bakımından mahzur bulunduğu İçişleri 
Bakanlığınca tespit edilenlere, vergi borcu olduğu 
pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere 
ve ayrıca; 

a) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında 
5816 sayılı Kanun ile Anayasanın 153 ncü madde-
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(Hükümetin teklifi) 

yetliıne Karşı OMiırnler» başMcUı bininci babında ya-
zi'Dı ve takibat yapıllması aynı Kıanuınun 160 ncii mad-
desıiniiîi iklindi fılkıraisıına göre izne talbli olmayan suç
lardan; halik arasında korku, endişe veya panik yarat
ma yıa ida isliyıaiai veya isiosyal ıbir görüşten kıaynalkla-
man amıaola cürüm işlemıdkten veya sıilaih ve mermi 
kaçakçılığını, fuhuşu veya Ibeyaz kadın ticaretini 
men öden Ibaınun hükümlleri lilıe uyuiş'turucu maddelere 
ilişildin İkamın hükümılıerline veya 1475 sayılı tş Kanu
nunun 85 mıoi maddesi hükmüne aykırı hareket et
mekten sanık: bulunanlar haklarında bu suçlar ne
denliyle veriilecdk ıta'fcipsizlk, beraat veya «düşme ka
rarı ifceBftnlbşimaeye kadar; 

Yulkarırfakli fıkrada yazılı suçlardan biriyle veya 
23İmmelt, iilhtlials, hırsızlık, dolandırıcılık, sahitedillik, 
inancı IkÖtüye kullanma, dolanlı iflâs gilbi yüz kızar-
ta suçlardan İbikliyle kesin olarak hüküm giymiş bu
lunanlara, asıl cezalarını çektikleri veya Ibu cezalan 
af nedeniyle ortadan (kalktığı tarihten itibaren ilki yıl 
(süre ile; 

Pasapoırlt veya seyahat vesikası verilmez. 
Yurt dışında kalmailarınıda siyasi emniyet ıbakımun-

daın mahzur 'bulunduğu tespilt ddienterin, süneleri do
lan pasaportları yenilenmez ve bunlara sadlece Tür
kiye'ye dönmeleri liçün seyahat Ibelgesi verilir. 

Pasaport veya pasaport yerimle klaiiim olan vesıilka-
darı kayibeitaeyli itiyat haline gdtiirmiş bulunanlarla, 
ıbulünduikillaırı ülkeden sınır 'dışı edilmiş olanlara, bu 
ülkelerden çıkarılış nedenleni gözöniinde tutularak 
pasaport verilmeyefbiillir.» 

(İçileni Komisyonu Metni) 

sinde sayılan Devrim Kanunlarına aykırı hareket et
mek suçlarından; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birin
ci babında yazılı Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
suçlardan; 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının seki
zinci babının üçüncü faslında yazılı fuhşiyata tahrik 
suçlarından; 

d) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 201, 
236, 264, 313, 314, 315, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 
392, 403, 404, 405 ve 406 ncı maddelerinde yazılı 
suçlardan; 

e) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler Hakkındaki Kanunun silah ve mermi 
kaçakçılığına ilişkin hükümlerine aykırı hareket et
mek suçlarından; 

f) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hi
leli iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan; 

g) Yukarıda sayılanlar dışında ağır hapis ceza
sını gerektiren diğer suçlardan; 

ıh) 1475 sayılı îş Kanununun 105 nci maddesi 
kapsamına giren iş ve işçi bulmaya ilişkin suçlardan; 

i) Siyasi, ideolojik veya sosyal görüş ayrılıkla
rından kaynaklanan veya bu görüşleri zorla kabul et
tirmek amacı ile veya amaç ne olursa olsun halk 
arasında korku, kaygı ve panik yaratabilecek suret
te işlenen suçlardan; 

Sanık bulunanlara, haklarında bu suçları nede
niyle verilecek takipsizlik, beraet veya düşme karar
ları kesinleşinceye; mahkûm olanlara da infazı gere
ken mahkûmiyetleri tamamlanıncaya kadar pasaport 
veya seyahat vesikası verilmez. Bu nevi suçları İşle
yenlerden yurt dışında bulunanların, pasaportları 
iptal edilir. Sadece Türkiye'ye dönmeleri için kendi
lerine seyahat vesikası verilir.; 

Yurt dışında kalmalarında genel güvenlik, bakı
mından mahzur 'bulunduğu tespit edilenlerin süreleri 
dolan pasaportları yenilenmez. Bunlarla, yetkili ma
kamlarca haklı nedenlerle pasaport süreleri uzatılma
yanlara, sadece Türkiye'ye dönmeleri için seyahat 
vesikası verilir. 

Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları 
kaybedenlerden bunu haklı bir sebebe dayandırama-
yanlarla, bulundukları ülkeden sınır dışı edilmiş 
olanlara, bu ülkelerden çıkarılış nedenleri gözönün
de tutularak pasaport veya yurt dışına çıkış için ve
sika verilmeyebilir. 
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MADDE 3. — 15 Temmuz 195Q tarih ve 5682 
sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü mıaiddesi aşağıda
ki şeküBdle {değiştirilmiştir., 

«Türk vatandaşlarının seya'haitferiınlin tahdıkl veya menfi 

(Makide 23. — Balkanlar Kurulu, 'harp tehlikesi ve
ya memleket güvenliğine veya isağlık durumuna do
kunan düğer olağanüstü hafliler dolayısıyla Türk va-
(tandaşlairıınan yaJbancı memleketlere gitmelerini kıs
men veya tamamen men edebileceği gibi, siyasi ve 
ekonölmfik mülâhazalarla sadece ıbeMi ülkeler için ge
çerli pasaport düzenlenmesine de karar verebilir. 

Harp tehlikesi, yabancı memleketlerde zuhur ede
bilecek Idahüi karışıklıklar veya salgın hastalıklar se-
bdbulyle veya siyasi ve eikonomdk mülâhazalarla dış 
memleketlerdeki paJsiaport itasına yetkıilli Türkiıye 
Cumlhuriiyetıi makamları Dışişleri Bakanlığının talima
tı veya muvafakati ile Türk vatandaşlarına verecek
leri pasaportları, yalnız muayyen memleketlere git
mek liç'in mutelber otoıak üzere, tanztüm edehiilir. 

Yalbaincı memleketlerde bulunan Türk vatandaşla
rından işledlikleri bir cürüm nedenliyle Türkiye'de 
haklarında kovuşturma yapılanlarla, Türk mahkeme
lerince mahkûm edilmiş bulunanlara, Adalet Bakan
lığının ıtalelbi üzerime veya muvafakatıyla Dışişleri 
Bakanlığınca verilecek talimata tevfikan yabancı 
memleketlerdeki pasaport liltaisüna yetkiü Türkiye 
Oılmhuriyeti makaimlannca, yalnız Türkiye'ye gel
mek için ve veriliş tarihlinden iiüibaren en fazla bir ay 
içinde, sahibi tarafımdan bulunduğu memleketten ve 
'bilahara gideceği memleketlerden ayrılmak suretiyle, 
kullanmak şartıyla mutelber pasaport veya seyahat 
'belgesli veriir.,^ 

(îçiişferİ! Komisyonu Metni) 

MADDE 4. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 
sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesi ve baş
lığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türk Vatandaşlarının Seyahatlerinin 
Sınırlandırılması veya Yasaklanması 

Madde 23. — Bakanlar Kurulu, harp tehlikesi 
veya memleket güvenliğine veya sağlık durumuna 
dokunan diğer olağanüstü haller dolayısıyla veya si
yasi veya ekonomik nedenlerle Türk vatandaşlarının 
belli yabancı ülkelere gitmelerini kısmen veya ta
mamen yasaklayabilir. 

Harp tehlikesi, yabancı memleketlerde zuhur ede
bilecek dahili karışıklıklar veya salgın hastalıklar se
bebiyle veya siyasi veya ekonomik nedenlerle dış 
memleketlerdeki pasaport vermeye yetkili Türkiye 
Cumhuriyeti makamları, Dışişleri Bakanlığının tali
matı veya muvafakati ile Türk vatandaşlarına vere
cekleri pasaportları, yalnız belli memleketlere git
mek için muteber olmak üzere tanzim edebilirler. 

Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaş
larından Türkiye'de haklarında bir cürümden dolayı 
kovuşturma yapılanlarla, Türk mahkemelerince mah
kûm edilmiş bulunanlara, Adalet Bakanlığının tale
bi üzerine veya muvafakatıyla Dışişleri Bakanlığınca 
verilecek talimata dayanılarak yabancı memleketlerde
ki pasaport vermeye yetkili Türkiye Cumhuriyeti ma
kamlarınca, yalnız Türkiye'ye gelmek için ve veriliş 
tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde sahibi tara
fından bulunduğu memleketten ve bilahara geçeceği 
memleketlerden ayrılmak suretiyle kullanılmak şar
tıyla pasaport veya seyahat belgesi verilir. 
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MADDE 4, 
nüallüğ© ©irer,, 

MADDE 5, 
rütür. 

(Hükümetin teklifi) 

:— Bu Kanun yayımı tarihlinde yü-

— Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü-

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan v Yrd< 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Balkanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

ı(tçiişfeni Kiotoisyönu Metni) 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. - . 

MADDE 6. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam -
Başbakan Yrd< 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. M en t eş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Es ener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Baikanı 
C. Baban 

22 Ocalk 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 147 

Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Doğal Gazların Boru Hatları 
İle Taşınması, Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale 

Esaslarına Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1 /124) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 2 Aralık 1980 

Başkanlığı 
Sayı : 101-20/07968 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve MÜH Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
3Q.12.1980 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Doğal Gazların Boru Hatları 
İle Taşınması, Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

13.7.1972 tarilh ve 1609 sayılı «Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu» üte yapını yetkisi 
Bayındırlık Bakanlığına verifeıliş olan «Akaryakıt ve Doğal Gaz Boru Hatları ve Tesisleri İnşaatı ve Esaslı 
Onarımları» işi, getrde inşaat ve gerek malzeme bakımından diğer tesislere nazaran değişik özelikler göster
mekte ve büyük çapta ithali malı (malzeme, makine, ve tedhizatı igerektiıılmldktedir. Dolıayısııylia bu 'tesislere ait 
iş kalemlerinden büyük bir kısmının birim fiyatları, malzeme dedelerinin, manşelerine göre çok büyük fark
lılıklar göstermesi nedeniyle aıncak azami 'bir üst Ümit italyini şeklimde tespit edileblmektedir. Bu durum ise, 
Ütbaıl malı malzemeyi ucuza (temin edebilecek firmalara da ıdalha fazla bedel! ödenmesi ve dolayısıyla daha 
fazla döviz tahsisi ve müteahhitler arasında rekabeti önleme ıgilbi, Hazinle menfaatine aykırı hususların ve 
imışaiaıt süresince, işin zamanında ve istenildiği şekilde yapıümaismı önleyecek nitelikte bazı anlaşmazlıkların 
ortaya çskmasına yol açacaktır. Ayrıca, tehlikeli madde olan gaz ve akaryakıtın depolanması, sevk edilmesi ve 
dağıtılmasına tahsis edilecek olan bu tesMerin inşasında özel 'bir bilgi ve tecrübeye ihtiyaç olduğundan müte-
alHbitlerin seçiminde büyük bir hassasiyet gösterilmesi ıgerekmtektedk. 

Ancak 'bütün kısımların taimamlanmiası halinde kullanılabilecek olan tou tesislerin inşaatının, % 20 iş ar
tışı yüzünden mukavelenin feshedilerek, yarıda kalmasının önemli bir başka sakıncası da; akaryakıt tesisle
rinin (Bilhassa boru hatları ve tankların) belirli kısa bir süreden fazla boş kalmaları halinde korozyona uğ
ramalaradır. 

Bu nedenlerle bu tesislerin, sınırlandırıcı hükümleri yüzünden 2490 sayılı «Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu» üe, arzu edilen niltelk ve sürede yapıılması mümlkün görülemediğiniden 'bu 'inşaat ve tesislerin, 
avans temiinaltına a*it 'hükümler saklı kalmak suretiyle 1050 sayılı Muhlasebei Umumiye Kanununun 83 ncü 
maddesinin (H) fıkrası ve 135 noi mad'desi ile 2490 sayılı Kanunla ek ve tadillerine bağlı kalmaksızın, 5367 
sayılı «Bilumum Hatva Meydan ve limanlarıyla Bunlarla Hgftlıi 'Bina ve Tesislerin Bayındırlık Bakanlığınca 

http://3Q.12.1980


__ 2 — 

Yapılması Halkkıınıda Kanun» gereğinde hava meydanları ve ilgii tesislerinde olduğu gibi, teklif alma sure-
Itiiyle ve pazanlıfkla yaptırılması faydalı ve gerekli görülmektedir. Nitekim, 1954 yılından beri NATO'nun 
Türlkiyıe'die yaptırdığı meydan ve akaryakıt tesislerimin inşası, 26.7.1971 ıtariih ve 7/2864 sayılı Kararname çı
kıncaya ıkadar BayıridırMe ıBakanllğı ve bu 'tlarihten sonıra da Mili Savunma Bakanlığı tarafınıdan, 249Q 
sayılı Kamun hükümlerine 'bağlı kalmaksızın 6095 sayılı Kanuna göre ve elhil görülen firmalar arasında tek
lif alma suretiyle paızarilMa yaptırılmış ve yaptırıimaklıaıdiiir̂  

İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 12 Şubat 1981 
Esas No. : 1/124 
Karar No. : 28 

MtLLÎ G Ü V E N U K KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkliyelde Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Doğal Gazların iBoîru Haltları île Taşınması, Depolanması ve 
Dağıtılmasına Ait Tesislerin ihale Esaslarıma Dair Kanun Tasiarıisı» ilgili BakartMc temsilcilerimin de katılma-
ısıyla Komlisyonumuada incelenmiştir. 

Tasarının (tümü üzerimde yapılan görüşmelilerde; Devlet iihalleleriınin nasıl yapılacağını düzenleyen 24901 sayılı 
«Artırma, 'Eksiltme ve İhale Kanunu» ile elk ve tadillerinin, buigünikü ihtiyaçların ve dıstenJiıIien süratin geri
sinde kaldığı ve bu hususun Haznenin zararına olduğu görüşüne uygulamaların da ışığı altında varılmıştır. 

Bu niedienle, çeşitli kuruluşlar, zaman zaman çıkarılan değişlik 'kanunlarla demiryolu, karayolu, baraj, 
meydan, liman gibi tesislerin ihalelerinde 2490 sayılı Kanun kapsaimı dışına çıUcmış ve ıböyleoe uygulamada 
farklılık ve Ikaırışıklılk yaraltılmıştır. 

ıBu durum 'karşısında, Devlet ihalelerimi günün koşullarına cevap veren tdk bir yasa altında toplayacak 
bir kanun tasarısı üzerinde çalışmalar başlatıldığı büliinmekle ıberalber böyle 'bir düzenlemenin faydalı olaca
ğının belrtimeslı uygun görülmüştür. 

Komiisyomulmuz; tasarı gerekçesim'i aynen bemiiırnse'mıiş ve ayrıca, 1981 yılımda Bayındırlık Bakanlığınca 
yajptalacaik Adama » Osmaniye boru hattı üzerimdeki siJvil akaryakıt depoları ile İzmit - Haramıidere boru 
'foaUtı glilbi alkaryalkıt ve doğal gaz tesislerimin süratte ve Hazine yararına ihale edilldbilıme&i için böyle bir Ka
nuna lilhtiyaç düyuliduğumu gözönıüme alaraik tasarının tümünü uygun mütalaa ettikten sonra maddelerin gö-
rüşüfaesine geçmis/Cir. 

Söz konusu tasarı, Bayındırlık Bakanlığınca yaptı ılacak tesislerle ilgili bulunduğundan bu hususun açıkça 
belirlenmesi için tasarı başlığındaki «Türkiye'de Tüketilen»' ibaresi çıkarılarak «Bayındırlık Bakanlığınca 
yaptırılacak» ibaresi ilave olunmak suretiyle kanun adınım «Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil 
Akaryakıt ve Doğal Gazların Boru Hattı ile Taşınması, Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Teslislerin İhale 
Esaslarına Dair Kanun» şeklinde yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

Tasarıya yeni bir 2 nc'i madde ilave edilmiş, Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü madde olarak yeniden düzen
lenmiştir. 

Bu düzenlemeler neticesi olarak Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü madde, Tasarının 4 ncü maddesi de 5 nci 
madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile «Bayındırlık Bakanlığın:?, yaptîrılacak akaryakıt ve doğal gaz boru hatları g'ıbi 
tesislere ait ihalelerin; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesindeki taahhüt tutarının 
1/3'ine kadar •müteahhitlere avans verilebileceği ve 135 nci maddedeki ı% 20 nispetinde iş artışı yüzünden, 
mukavelenin feshedilmesini gerektiren sınırlayıcı hükümleri ile 2490 sayılı Kanunla ek ve tadillerine bağlı kal
maksızın yapılması öngörülmüştür. 
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Tasarının 1 nci maddesinde; «etüt, proje, ihale ve inşaait gibi bütün üş ve hizmetler» olarak belirtilen 
ifadeye açıklık getirmek için «Satın alma, kamulaştırma hazırlıkları» ile «Onarım» kelimeleri ilave edilmiş ve 
«bütünı» ile «ihale kelimeleri yanlış anlamlara sebep olacağı düşüncesiyle madde metninden çıkarılması uygun 
mütalaa edilmiştir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapan 15.2.1979 tarih ve 24 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 83 ncü maddenin (H) fıkrası kaldırılmış olduğundan, tasarıda 
yer alan «H fıkrası» ibaresinin sehven yer almış olduğu görülmüş olup, metinden çıkarılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığının söz konusu iş ve hizmetleri «bu konudaki yeterlik ve yetenekleri Bayındırlık Ba
kanlığınca kabul edilmiş yerli ve yalbancı uzman ve firmalara ve gerektiğinde bu uzman ve firmalardan 
birine, teklif alma suretiyle pazarlıkla yaptırmaya» yetkili olduğunu belirten ıjfadededekıi «gerektiğinde» 
ibaresinin daha da açıklığa kavuşturmak ve sınırlama getirilmek maksadıyla «zorunlu hallerde» şeklinde de
ğiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Tasarı, genel yetkiyi Bayındırlık Bakanlığına vermektedir. Halbuki, özel yetki veren ve halen uygulan
makta olan 7305 sayılı «Limanlar İnşaatı Hakkında 6237 sayılı Ek Kainun» da da olduğu gübi yetkinin 
«Bayındırlık Bakanlığı» yerine doğrudan doğruya «Bayındırlık Bakanına» tanınmasının büyük Ölçüde kay
nak tahsisi gerektiren boru hatları ihalelerinde kontrolü daha etkili bir şekilde sağlanacağı düşüncesiyle uygun 
mütalaa edilmiştir. Yukarıda belirtilen değişikliklerle maddenin yeniden düzenlenmesi 'benimsenmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde kapsamına giren iş ve hizmetlerin anılan maddede belirtildiği üzere 1050 sayılı 
«Münasebeti Umumiye Kanununum» 83 ve 135 noi maddelerine bağlı kalmaksızın yaptırılması kabul edilmek 
suretiyle bu maddelerde sınırları belirtilmiş olan avans ve iş artışı oranlarındaki limit kaldırılmış bulunmak
tadır. 

Ancak; avans ve iş artışı oranlarının sınırsız olması hali, uygulamada aksaklıklar yaratabileceğinden mah
zurlu mütalaa edilmiştir. Bunun yanında, boru hatt? inşaatları büyük çapta ithal malı malzemeyi gerektir
diği için mevcut oranların ihtiyacı karşılayamadığı, böylece iş ve hizmetleri aksattığı bilinmektedir. 

Bu nedenle* avans ve iş artışı oranlarının üş ve hizmetlerin yürütülmesini aksatmayacak düzeyde olacak 
şekilde ilgili uzmanların da görüşleri paralelinde % 50 olarak sınırlandırıcı yeni bir maddenin 2 nci madde 
olarak Kanunda yer alması uygun mütalaa edilmiştir. 

Madde 3. — Tasarıya yeni bir 2 noi madde ilave edildiğimden tasarının 2 ncü maddesi 3 ncü madde ol
muştur. 

Taslarının 2 nci maddesin/deki «Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya ilgili Kamu İşletici Kuruluş
larına devıfolenur» ibaresi anlama değlştirilimeksizin sadeleştirmek ve kısaltmak amacıyla «yaptırılan tesis
ler ilgili kamu kurluşlarına devrolunur» şeklinde yenliden ıdüzenlenmişitir. 

Madde 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen benimsenımiştir. 
Mıilli Güvenlik Konseyînikı onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Erhan GÜRCAN 

Tuğamiral 

Üye 
Sedat TENİK 

Bayındırlık Bakanlığı 
1 nci Hukuk Müşaviri 

Üye 
Hayrettin AYHAN 

TPAO Genel Sekreteri 

Proje Yetkilisi 
Altay TOKAT 

Kurmay Yarbay 

Üye 
Güîtekin GÖRGÜL 

Hava Meydanları Akaryakıt 
Tesisleri İnşaatı Gn. Md. Yrd. 

Üye 
Ümran KİRCA 

TPAO Petrol Taşıma 
Grup Başkanı 

Üye 
Atılgan YÜCEL 

Hava Meydanları Akaryakıt 
Tesisleri İnşaatı Genel Müdürü 

Üye 
Vahit BAY AR 

Hava Meydanları Akaryakıt 
Tesisleri D. Başkanı 

Üye 
İrfan SOY ER 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğü Genel 

Md. Müşaviri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Doğal 
Gazların Boru Hatları İle Taşınması, Depolanması 
ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esaslarına Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Bâyındırlik Bakanlığı, 1609 sayılı 
Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu
nun 1 ndi maddesinin (e) fı'kııası, 9 ncu malddesiınin 
(a) Merası, 19 ve 20 noı ımla'ddeilierinıdte belirtilen 
«Alkariyalkı't ve Doğal Gaz Boru Hatları ve Teslisleri 
İnşaatı ve Esaslı Onarımları», ile ilgili etüt, proje iha
le ve inşaat gibi 'bütün iş ve (hizmetleri avans temina
tına ai«t hükümler sia'kk kalmak suretiyle 1060t sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi-
nıîn (H) fıkrası ve 135 ndi maidldesıi ile 2490 sayılı Ka
nunla dk ve tadillerine Ibağlı kalmalksuzın, toplu veya 
kıısıımÜar 'hailinde, bu konudaki yetorDilk ve yetenekleri 
Bayînıdıdı'k Bakanlığınca kabul edilmiş yerli veya 
yaıbancı uzman ve firmalara veya gerekliğinde bu uz
man ve firmalardan birime, teklif alma suretiyle pa-
zarMda yap'tırmiaya yetiMidir. 

jMAlDDE 2. — Yaptırılan teslisler, Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanlığı veya 'ilgili diğer kamu işleti
ci kuruluşlarına devrolunur. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer., 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil Akarya
kıt ve Doğal Gazların Boru Hatları İle Taşınması, 
Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale 

Esaslarına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Kanununun 1 nci maddesinin 
(e) fıkrası, 9 ncu maddesinin (a) fıkrası, 19 ve 20 nci 
maddelerinde belirtilen «Akaryakıt ve Doğal Gaz 
Boru Hatları ve Tesisleri İnşaatı ve Esaslı Onarım
ları» ile ilgili etüd, proje, satın alma, kamulaştırma 
hazırlıkları, inşaat ve onarım gibi iş ve hizmetleri, 
avans teminatına ait hükümler saklı kalmak suretiy
le 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
ve 135 nci maddeleri ile 2490 sayılı Kanunla ek ve 
tadillerine bağlı kalmaksızın, toplu veya kısımlar ha
linde bu konudaki yeterlik ve yetenekleri Bayındırlık 
Bakanlığınca kabul edilmiş yerli ve yabancı uzman 
ve firmalara veya zorunlu hallerde bu uzman ve 
firmalardan birine, teklif alma suretiyle pazarlıkla 
yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir; 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre yaptırılacak 
iş ve hizmetler için, taahhüt tutarının %50'sine ka
dar avans vermeye ve bu iş ve hizmetlerde artma veya 
eksilme olması gerektiği takdirde, taahhüt tutarının 
%50'si oranındaki tadilatı, idarenin isteğine bağlı 
olarak, işin müteahhidine aynı şartlar dahilinde yap
tırmaya, Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 3. — Yaptırılan tesisler, ilgili kamu ku
ruluşlarına devrolunur. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye. Bayındırlık 
ve Enerji ve Talbü Kaynaklar bakanllan yürütür. 

isals Komfisyonu Mteftnd)' 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü 
madde olarak aynen benimsenmiştir. 

maddesi 5 nci 

Başbakan 
B._ Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd< 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam -
Başbakan Yrd< 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

30 AraÜk 1980 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Milli Güvenlik Konseyi <S. Sayısı : 147) 




