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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

22 Temmuz 1981 Çarşamba 

iBazı Kuıtum ve Kıuruiljuışlaırıın Konumması ve Gü-
venMkleıüruin Sağlanması Bakkamda (1/14,7) (S. Sa
yısı : 202 ve 202'ıye 1 mei ek) ve 

16I1816 sayılı Türkiye Cuimlhoriyetii Devlet Demlir-' 
yoları Işdıetoesıi ıKuruÜıuş Kamıuınıunıunı 2 inci Maıdde-
sıriiın II Numaralı Bendin© _Bir Fıkra Eklenımeıslinıe 
Dalir (1/202) (S .Sayısı : 232) kamum tasarıları iıe 

27 Temmuz '1967 Gün ve 926 sayılı Türk Sİalbilı 
Kuvvetleri Personel Kanonunun Baızı Maddelerintin 
Değiştirilmesi (2/58) (S. Sayısı : 234) ve 

26 Eklin 1963 Gün ve 357 sayıda Askeri HâJfiiımılar 
(Kammıunıuın Ek 5 mai Mıaddesliniin Değişüirilmesli 
(2/59) (S. Sayısı : 235) ıhlalkikmda foanun teklifleri ka
bul «dildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belkrtıileırek birleşime saatt ıl2,.20 
de sora verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Mîffi Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

. . .> . . . » > • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.40 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MiBi Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral NmeÜn ERSİN (K. K. K. ve MiEK Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 
OramâraS Nejat TÜMER (öz. K. K. ve M İ Güvenlik Konseyi Üyesi) 

;BAŞKAN — Mitti Güvenlik Konseyinin 65 noi Birikimlimi açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/157) (S. Sayısı : 217) 
(D 

(BAŞKAN — Gümdetmliımlize göre 'kanun tasarı ve 
'tekiflerMn görüsülmesıiınıe başlayacağız. 

,1 nci sırada Sermaye Pliıyaısası Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe - Hıan Kolmlisyotnu raporu mevcut, k'i 'bu ra
por 217 sıra sayısıyla basnüiıjp Sizlere dağıitıüımışıtı. 

Bütçe - Plan Komiisyonu Sözcüsü ve Sayım Ba
lkan yerlertinli aılıdıiliar. 

(1) 217 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Kamum ıtasıarısımım tümü üzerimde görüşme açıyo-
mum. Söz almak lislteyen Var mı?.., Yak. 

Tümü üzerimdekli görüşmeler tıamıamlammıştıır. 
Maddelere geçimesiinii oyJıarınııza sunuyorum : 

Kabul edenter... Etmeyenler.. .Kabul edMlm'istlir. 
1 noi maddeyi okuıtuyorum : 

SERMAYE PİYASASI KANUN TASARISI 
(BÖLÜM - I 

Genel (Hükümler 

Konu ve Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kamıumum konusu, tasarrufilıarım 

menkul kııymatilıetre yatırılarak haıllkıın ikisıadii kalikım-
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maya etkün ve yaygın ıbir şdkıiıldıe katılimasımı sağla-
ımak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve 
kararMık 'içinde çaüaşraasıınıı, tasarruf ısahlipleıliınlkı 
hiak ve yararlarının korunmasını, düızealemıek ve de-
•netüemıektliır. 

/BAŞKAN — 1 mdi ımıadde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenter.. 
Btmeyenlıer... Kabul «dliltmlişltir. 

2 noi maddeyi okuıtuyoruım: 

MADDE 2. — Menkul kıym^tlerün halka arzı ve 
bu yolla satışı, bumliara çıkaran anonim ortaklıklar ve 
sertmaye piyasasında faailyelt gösteren yardımcı kuru
luşlar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

jBu Kanunda hüküm bulunmayan ihlallerde genel 
mukimler uygulanır. 

(DAiŞKAN — 2 mei miadde üzerimde söz almak is
teyen var ımı efendliım?.. 

(Buyurum Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mıüli Gü

venlik Konseyi Genıel Sekreterli) — «Hata arzı» ımı, 
yokısa isadece «arzu» mı desek 'daha münasiptir? Çün
kü kuruluşlar da kuşanacaklar bumdan? 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun efendim. 
(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu ıBaşkanı) — Sayın Başka
nım, burada «halka arzı olması lazım. Halka arandır 
esas. Çünkü, diğerlerime arz edecek her (halükârda; 
fakat onlar bu kanun hükmüme girmeyecek, halka arz 
ettiği takdirde bu kanun hükmüne girecek. Burada 
«halka arzı» o maniada kulHani'lmıştır. 

'BAŞKAN — Evet. 
(Başka söz almak listeyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza ısunuıyorum : Kabul «demler.. 

Etmeyerfler... Kabul edilımlişltlir, 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar : 
İMADDE 3. — Bu Kanunda yer alan bazı deyiım-

lerikı amlamıları aşağıda gösteriflmlişjtlir. 
a) Kural : Bu Kamumun IV ncü bölümünde dü-

zenliaaen Sermaye Piyasası Kuruludur. 
b) ıM'enkul Kıymetler : Ortaklık veya al acaklıhk 

sağlayarak, beli bir meblağı ıtemısl «den; hisse sanıeıt-
lerü, tahviller ve Hazlime bonoları gibi kıymetlerdir. 
Bunlar dışmda kalan kıymetli evrak iılie mali değerleri 
temsil eden veya İhraç edemin mali yükümlülükleri
mi (içeren her 'türlü evrakım halka arz ve bu yola satı
şı ıda menkul kıymettiler hükümlerime tabidir. 

c) Halka Arz : Mienkul kıymetlilerin satım alın
ması 'içlin yazılı, sözlü veya resimli sekide her türlü 
yoldan halka çağında bulunmayı lifade eder. 

Halkı 'bür anonim ortaklığa katılmaya veya kuru
cu olmaya davet etmdc de menkul kıymetlerini halka 
arzı sayılır. 

d) Kayıtlı Sermaye : Anonim ortaklıkların, esas 
^ödeşmelerinde hüküm bulunm'ak kaydıyla, yönetim 
(kurulu kararı İle Türk Ticaret Kanununun sermaye-
nlin artırılmasına dıaliır hükümlerime 'talbi olmaksızın 
hisse senedi çıkaralbiliecekdierii azami miktarı gösteren, 
Ticaret Sicillimde tesdil edilmiş ısarmayelıeridir. 

ıe) iBaslangıç Sermayesi : Kayıtlı sermayeli amo-
riim ortaklıkların salhlip olmaları zorunlu olan asgari 
çıkarılmış sermayeleridir., 

f) Çıkarılımış Sermaye : Kayıldı sermayelli ano
nim ortaklıklarım «altısı yapılmış hJisse senetHerinli tem
sil eden ıseranayıejleriıdir. 

BAŞKAN — Bu 3 ncü maddedeki tanımlar Hü
kümet taısarısımdaın daha geniş tutulmuş., 

Hükümetimiz ibuna iştirak ediyor mu efendim? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
iştikak ediyoruz Sayın Başkanım, 

(BAŞKAN — Madde üzerimde söz almak liısteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarmıza sunuyorum. : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edlimliştir. 

4 ncü maddeyi okuituyorum : 

IBÖLÜM - II 

(Menkûl IKıymetderiin Halka Arzı ve Satışı 
Halka Arz tzmi: 

MADDE 4. — Menkul kıymetlerin halika arzı (içtin 
Kuımüdan bu Kamun uyarımıca İzlin alınması zorunlu-
dur. 

iSermayesi paylara bö îmmıüş komandit orıtaklak-
llann hisse senıetlıeri halika arz yoluyla satılamaz. 

lîzütı alınmaksızın halka arz -ödien menkul kıymet
lerim satışını durdurmaya ve gereklft Itedbiirlieri alma
ya, satılan kışımın karşıiiığı içta Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 1013 ncü maddesi uyarımca (ihüyaitli 
tedbir istemeye Kurul yetkilidir, tzlinsliz arz ve satış
tan doğacak hukuki ve oezai ısoruımJıulluk saklıdır . 

Genıel ve katma büıtçelli idareler IMıe mahalüli IkSatre-
îer ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından çıkarı-
lıaoak menkul kıymetleriın halka arzı içtim izlin atonmasa 
gerekmez. Ancak halka arz edlen bu menkul kıymet
ler hakkında Kurula bilgi veriir.; 
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IBAŞKAN — 4 ncü mıadde üzerinde söz allmak 
listeyen vıar mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Btmıeyeniller... Kabul edillmliştiır. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Jzliın Verilmesi1 : 
IMADDE 5. — Halka arz izinli içlin /yapılacak baş

vuruya menkul kıymetleri çıkaran ortaklığın esas slöz-
üeşmesıi, lizahmıamıe ve Kurulun gerekli gördüğü diğer 
'beliğe ve raporlar eklemlir. 

tBel|geler üzeninde yapılacak (incelemede gerçeğe 
•uygum bir yargıya vanllmatsını sağlayacak belgilerin 
tam ve doğru olanak açıklıanıılp açıklanmadığı hususu 
araştırılır. Belgeler ve açıklamalardaki eksikikl/eriın 
Kuırul tarafından belirlenecek fbir sürede tamıahıllainıma-1 

tsı zorunludur. Noksanlıkları Ibu süre içinde taımam-
laınımayan başvurular düşer. 

.İncelemeler sonunda, açıklıaımalıann yeterli ve doğ
ru olduğu sonucuna varıldığı tekdirde menkul kıy-
ımöClieriin halka arzına izin verilir. Açıklamaların ye
terli ve gerçeğe uygu/n: bulıunımıaidığı veya halika aırzın 
kamu yararına aykırı düşeceği ya da halkın iısltisıma-
ırına yol açacağı kanısına varıldığı takdirde, gerekçe 
igösterilimıek suretiyle başvuru reddedilir. 

Başvurular en çok otuz gün liçıindıe soınuçlaındiım-
lır. Eksikliklerini tamamlanması liçliın verilen süreler 
IJU sürenin hesabıınıda dikkate alınmaz. 

Kurul tarafından, 'tahvillerin halka arzına lizlin ve
rilirken, ısatuşa çıkarılacak tahvillerin miktar, faiz ve 

. satış şartlarının tespitimde Türkiye Ouımıhuriyeıüi Mer
kez Bankası itanafındaın alınmış allan karaııüıaıra uyulur. 
Halika arz edilecek tahvilerim liıhracı liçlin Merkez Ban
kasından ayrıca izin alınması gerekmez., 

(BAŞKAN — Bu maddeye göre, Hükümetten izin 
alınacak, Kurul izin verecek, ayrıca Merkez Banka
sından tizin almaya gerek olmuyor; değil, imli?.. 

İEMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — 5 nci madde 'üzerinde söz almak is-
teyen?.. Yoktur. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum : 

Haılka Arzın Şekli : 
MADDE 6. — Menkul kıymetlerim halka arzım

da açıklanacak blMlgiiılıer izahnamede yer alır. tzıahna-
mdde hangi bilgilerin bulunacağı hisse senetleri ve 
tahlvl ihraçları bakımından ayrı ayrı olmak üzere 
Türk Ticaret Kanunumun ilgili maddelerindeki hu-
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susl'ar gözönünde tutularak Kurul taırafınıdan belrle-
nlir. 

Halka arz izınıinün verilmesinden ısionra izahname 
ticaret sicilime tescil ve lilan ediHir. Halkın menkul 
kııymeltleıli satın almaya davet edilmesi, izahname ve 
esas sözleşmenin Kurul tarafından gerekli göriülleoek 
maddelerinin ekleneceği bir sirküler ile yapıdır. Ya
yın organları (ile yapılacak diğer lilanların esasları Ku
rul tarafırktan tespit edilir. 

Halka yapılacak ilamlar ve açıklamalar, gerçeğe 
uymayan abartılmış veya yanıltıcı bilgileri içerlemeye
ceği gibi verilen halika arz izninim resmli bir Itiemünat 
olarak yom'mîamtmaısına yol] açacak açık veya dolaylı 
bir lifade taşıyamaz. Kurul bu konuda yanıltıcı nite
likte gördüğü reklamları yasaklar .ı 

BAŞKAN — Bu kısıtllamaliardan gaye ne?.. Hal
kı yanıltmamak liçlin mi?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Koımisyonu Başlkanı) — Evet, balkımız 
atacağı Misse senedi ile tahvili çıkartan şirketin maJS 
durumu hakkında yeterli bilgiye çoğunlukla sahip de
ğildir. Bu nedenle, halikın' yetersiz bilgisini kanun te-
mlinatı il/e takviye etmek, aykırı ilamda bulunmayı ya-
siaklamak içlin bu hüküm getirilmiştir., 

BAŞKAN —Başlangıçta blir defa ilan yapmış oluır 
ama, Kurul, farkına varırsa kaldırabilecek o ilanı, de
ğil mli?.. 

IBMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başlkanı) — Evet, Kurul 
yasaklayabilecek. 

BAŞKAN — 6 nci m,adde üzerimde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza (sunuyorum : Kabul1 edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 mdi maddeyi okultuyorum : 
Menkul Kıymetlerin Halka Satışı : 
MADDE 7. — Menkul kıymetlerin halka arz yo

lu ile satışı, arz izninde gösterilen satış süresi içinde 
yapılır. 

Kurul, halka arz edilen hisse senetlerinin üç ayı 
geçmemek üzere tanınacak satış süresi sonunda ta
mamen satılacağı ve bedellerinin ödeneceğinin kuru
cular, pay sahipleri ya da bir veya ıbirkaç aracı ku
rum veya banka tarafından ortaklığa karşı taahhüt 
edilmesini ister. Bu taahhüt, süre sonunda satılmayan 
senetlerin kurucular, pay sahipleri veya aracılar ta
rafından satın alınıp bedellerinin nakden ödenmesini 
kapsar. Kurul, taahhüt kapsamına girecek şartları 
tespite ve taahhüdün yerine getirileceği hakkında or
taklığa teminat verilmesini istemeye yetkilidir. 
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Halika arz yoluyla satılan hisse senedi veya geçici 
ilmühaber bedellerinin tamı olarak /nakden ödenmesi 
şarttır. Ancak aracı kurum ve bankaların taahhütleri 
sebebiyle sahip oldukları hisse senetleri veya ilmüha
berleri halika satışlarında bu şart aranmaz. 

Satış sırasında verilen geçici ilmühaberler en geç 
üç ay içinde hisse senetleriyle değiştirilir. Satışı ya
pılan tahvillerin satış sırasında alıcıya teslimi zorun
ludur. 

Kurul, menkul kıymetlerin .halka satışında küçük 
'tasarruf sahiplerinin hisse senedi almalarını kolaylaş
tırıcı ve bunların halk ve yararlarını koruyucu tedbir
lerin alınmasını ortaklıktan ve satışı yapanlardan is
teyebilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is-
teyeln var mı?.. 

Buyurunuz Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
menkûl kıymetlerin halka «atışını kapsayan 7 nci 
maddede, hiisse senetlerinden bahsettik, tahvillerden1 

bahsetmedik. Hisse senetlerinin satışını düzenliyor bu 
hüküm, 

BAŞKAN — Evet efendim. Komisyonumuz ne di
yor?., 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, mad
de çoğunlukla hisse senedi satışının düzenlendiği madj 

dedir, Ancalk, tahviller ihmal edilmemiştir; ı«menkul 
kıymetler» lafı da var. Menkul kıymetler içine tahvil 
ve hisse sçnetileri girer. Aslında, buyurdukları gibi ço
ğunluk hisse senetlerinin satışını düzenleyen bir mad
dedir J 

'BAŞKAN — 3 ncüs maddede «Menkul Kıymet
lerdin tarifini yaptık. «Menkul Kıymetler : Ortaklık! 
veya laîacaklılık sağlayarak, beli bîr meblağı temsil1 

eden; hiisse senetleri, tahviller ve hazine bonoları gibi' 
kıymetlerdir» dedik; siz onu söylüyorsunuz, değdi! 
mi?,.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı)' — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Ancak, 7 nci maddenin başlangıcın-
da «Menlkul kıymetlerin halka arz yolu ile satışı, arz 
izninde gösterilen satış süresi içinde yapılır» denmek
tedir. Ondan sonra daha ziyade hisse senetlerine de
ğinmiş, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu düzenleme 

| onlar için daha çok gerekli de, onun için Sayın Baş-
I kanım. 
I BAŞKAN — Diğerlerinde olmadığı için. Yoksa, 
I «menkul kıymetlerin halka satışı» dediğimiz zaman 
I hepsi içine giriyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Giriyor Sayıp 
I Başkanım, 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı?.. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

I Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, arkadaşımız bir 
I açıklamada bulunacaklar. 

(BAŞKAN — Buyurunuz. 
OSMAN TUNAIBOYLU (Maliye Bakanlığı Tem-

I silcisü) — Efendim, Hükümet tasarısında aynı konu-
I yu kapsayan ve S nci madde olarak yer alan madde-
I nin son fıkrasında «Yüksek Kurul1 menkul kıymet-
I lerin halka satışında küçük tasarruf sahiplerinin se-
I net almalarını 'kolaylaştırıcı ve bunların hak ve yaırar-
I larını, koruyucu tedbirlerin alınmasını ortaklıktan ve 
I satışı yapanlardan isteyebilirler» hülkmü yer aîmak-
I taydı. Komisyon tarafından hazırlanan metinde ise, 
I <<KuruI, menkul kıymetlerin halka satışında küçük ta-
I sarruf sahiplerinin hisse senedi almalarını kolaylaş-
I tırıcı...» hükmü yer almıştır. 
I IBAŞKAN —. Yani «senet alma'Üarını» hükmü 
I «hisse senedi almalarını» diye değişmiş. 

OSMAN TUNAIBOYLU ı(Maliye Bakanlığı Tem-
I sllcisi) —Sadece hisse senedi değil, diğer senetleri de 
I kapsayacak şekilde senet. 

IBAŞ/KAN — Hükümelt öyle hazırladı... EVet, Hti-
I kümet tasarısında «tasarruf sahiplerinin senet alma-
I larını kolaylaştırıcı ve bunlarım hak ve yararlarını 
I koruyucu tedbirlerin alınmasını ortaklıktan ve satışı 
I yapanlardan isteyebilir» demektedir; Komlisyon «his-
I se senedi almalarını kolaylaştırıcı!» olarak düzen-
I lemis. 
I Komisyon bu durumu izah etsin. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
I mm, biz astada Hükümet Tasarısındaki hükme 
I açıklık getirmek için onu yazdık. Senet deyince, bu-
I rada hiisse senedidir. Verilen ismi menkul kıymet ve

ya menkul kıymet yerine geçen kıymetli evraktır. 
I Bütün 'kanunda «Senet» diye başkaca bir tabir de 
I bunun dışında yoktur. 'Biz burada Hükümetin tek-
I ufkideki senedin,. hisse senedi' karşılığı olduğunu dti-
I şündük-

TİCARET' IBAKANıI. KEMAL CANTÜİRK — 
l İştirak ediyorum, doğrudur. 
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BAŞKAN — Doğrudur. Evet, senet diye bir ta
bir yoktur; hisse senedidir. 

Haydar Paşa sizin bir diyeceğiniz var mı?.., 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genıel Sekreteri) — iSayın Başkanım, 
hlisse senetlerinim belli;, ama tahvillerim satışı muallak-
ta< Hisse senetlleriınıin pay sahiplerini, aracılarını vesai-
resinli hepsimi düzenlemişiz. Tahvillerim filhakika 
bir genel giriş fıkrası var: «Menkûl kıymetlerini halka 
arz yolu ile satış», arz iznimde gösterilen.' satış süre
si içimde yapılır» demişiz; omdan sonra 2 nci fıkrada, 
3 nıcü fıkrada ve 4 mcü fıkrada tamamen hisse senedi, 
5 nci fıkrada da yenliden menkul kıymet diyoruz; ama 
yine arada da hisse senedi almaları olarak yazıyor; 
tahvili düzenlemiyor, Bir yerine «Tahviller de bu usul
lere göre satılır» diyelim, bâr tereddüt, doğmasın bir 
boşluk olmasın. 

ıBASKAN — Buyurunuz* 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu IBaşkanı) — Sayını Başka
nım, Hükümet tasarısında da «Hisse senetleri 3 ayı 
geçmemek üzere satılır» dedikten sonra, hlisse senedi, 
hisse senedi, hisse senedi diye devam ediyor, son 
cümlede «Şenelt» demiş. O da 'belli ;kıi hisse senedidir. 

Hisse senedini düzenliyoruz, çünkü tahvilin satış 
şartları, her çıkartılan tahvilin özelliğine göre üze
rine yazılır; 5 ay der, 3 senelik der, 5 senelik der, 
orada yazılır. Hisse senedi için 'böyle bir kayıt yok
tur, hisse senedinin düzenlenmesi ihtiyacı buradan 
doğmaktadır. Tahvillerin Ibizatihi şıartı, her tahvil 
çıkartılırken ayrı ayrı tespit edilir. Yetki verilirken,, 
onun satış süresi de dalhiil, onun üzerinde vardır, 
onun 'içindir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — ©ir boşluk yok
sa mesele yoktur, (Bir boşluk doğar da layüsel kalır 
mı endişesi var, 

(BAŞKAN — Sayın (Bakan, öyle bir boşluk var 
mı? Komisyon Başkanı Küçükahmet'imı söyledikle
rine iştirak ediıyormusunuz. Hakikaten her tahvilde 
ayrı ayrı kaydı vardır, tahvilin üzerinde yazar, 

TİCARET 'BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, iştirak ediyorum, yalnız son fıkrada 
ufak bir tadilde yarar görüyorum, oda şu: 

«Kurul, menkul kıymetlerin halka satışında kü
çük tasarruf sahiplerinim hisse senedj almalarını ko
laylaştırıcı» diyor, Şüphesiz hisse senedi değil, aynı 
zamanda tahvil almışının da kolaylaştırıcı olması la
zım. Binaenaleyh, bunu sağlayacak, hu manayı vere

cek tarzda orada ufak bir tadilde yarar görüyorum 
ve «Menkul kıymıetlerin halka satışında küçük tasar
ruf sahiplerinin bunları almalarını kolaylaştırıcı» der
sek bu sakınca da ortadan kalkabilir. 

BAŞKAN — «<Bun!a'rı»değil de, «Hisse senedi, 
tahvil ve bonolar almalarını kolaylaştırıcı ve 'bunların 
hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin alımımasrmiı or
taklıktan ve satışı yapanlardan isteyebilir» şeklinde 
olmalıdır. 

TİCARET (BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Hüküm vardır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet doğru, Cümle başında var: «Ku
rul, menkul Ifcıymetlerin (halka satışında küçük tasar
ruf sahiplerinin bunları almalarını kolaylaştırıcı...» 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
«... ve hak ve yararlarını koruyucu tedbirler alinma-
sıım..» diye ıdevam ediyor cümle; likiradi defa «Bün-
Üar» olmasın diye sonra gelen «Bunların» kelimesi 
çizilebilir. 

BAŞKAN — Şöyle desek: «Kurul, menkul1 kıy
metlerin halka satışında tasarruf sahiplerinin bun
ları almalarımı kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını ko
ruyucu («ve» kelimesini de kaldırıyoruz Virgül ola
cak orada) (tedbirlerin alınmasını ortaklıktan ve sa
tışı yapanlardan isteyebilir.» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genıel Sekreteri) — Böyle oluyor Sa
yın Başlkanim. 

BAŞKAN — Şimdi oldu. 
5 nci fıkrayı son sekiliyle yeniden okutuyorum: 
«Kurul, (menkul! kıymetlerim- halka satışında 

küçük tasarruf sahiplerinin bunları almalarımı kolay
laştırıcı, hak ve yararlarımı koruyucu tedbirlerin alın
masını ortaklıktan ve satışı yapanlardan isteyebilir.» 

7 nci madde üzerinde söz isteyen var mı?... Yok. 
7 nci maddeyi 5 mci fıkrasında yapılan bu değişik

likle birlikte oylarımıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
©orsaya Başvuru : 
MADDE 8. — İ l nci madde kapsamına giren ano

nim ortaklıklar, çıkardıkları menkul kıymetleri, satış 
süresinin sonundan veya halka satAdiklarını öğrendik-
ıleri ya da bu durumun tespit olunduğu tarihten iti
baren otuz gün1 içinde, kote edilmesi isteği: ile, men
kul kıymetler ve kambiyo borsalarımdan birine baş
vurmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerimde söz isteyen 
yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 'Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Satış Sonuçları Hakkında IBilgi Verme : 
MADDE 9, — Menkul kıymetlerin halka arz yo

lu ile satışını yalpanı ortaklık ya da aracı kurum veya 
bankalar, satış süresinin bitiminden (itibaren altı iş
günü içinde, satışın sonucu hakkımda Kurula bilgi 
vermekle (yükümlüdürler. 

Verilecek IbiÜ'gjittetHita şekil ve esasları Kurul tarafın
dan 'beMrlenir. 

•BAŞKAN — Bankalar da bu kanun kapsamı içi
ne giriyor mu? 

EMEKLİ AMİRAL 'HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Giriyor, biza
tihi zaten bankalar aracı kurumdur. 

IBAŞKAN — Ama, esas gayesi diğer aracı kurum
lar... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Bankalar da
ha ziyade onları düzenleyici bir kuram. 

(BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen yok, 

(Maddeyi oylannaıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... „ Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi dkutuyorum : 
tzahnaımedeki Değişiklikler : 
MADDE 1Q, — İzahname ile halka açıklanan ko

nularda meydana gelen değişikliklerin ilgili anonim 
ortaklıklarca en geç on .gün içinde Kurula bildiril
mesi zorunludur. 

Bildirimin şekil ve esasları Kurul tarafından be
lirlenir. 

Değişiklikler 6 ncı maddede belirtilen esaslara 
göre ilan ledilr. 

İBAŞ'KANI — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

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

11 nci maddeyi okutuyorum: 
(BÖLÜM •> III 

Menkul Kıymetleri Halka Arz Olunan Anonim 
Ortaklıklar 

Kapsam •: 
IMADDE İL — Menkul kıymetleri halka arz 

olunan anonim ortaklıklar bu Kanun hükümlerine ta
bidir, 

Ortak sayısının 100'den fazla olduğu herhangi 
bir sekide tespit olunan anonim ortaklıkların hisse 
senetleri halka arz olunmuş sayılır. 

Kurul, bu Kanuna tabi anonim ortaklıkların kay
dını (tutar. Ortaklıklar menkul kıymetlerimin herhangi 
bir şekilde ıhalka arz edildiiğinli, öğrendikleri .tarihten 
itibaren otuz gün içinde, Kurulla bildirmek zorunda
dırlar, Denetçiler 'bu durumu öğrendikleri (tarihte or
taklık yönetim kuruluna bildirmekle .yükümlüdürler, 

BAŞKAN — '«Ortaklıklar menkul kıymetlerinin 
herhanki bir şekilde halka arz edildvğinii, öğrendlik-
lıeri tarihten itibaren...» denilmiş maddede; zaten 
kendisi yapmıyor mu bunu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
Oütçe- Plan Komisyonu Başkamı) — Kendi ilan 
etmediği halde başkasının eline geçip başka kanalla 
halka satılmış olabilir., Kendiistinlin halka satışı ilam 
olmadığı halde, bunu, öğrendiği takdirde 30 gün 
içinde blgi vermek mecburiyetindedir. Her zaman 
kendisi satışa çıkartmayabilir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 5 nci maddeye 
uygun* 

iEMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kaçınılmaz 
'bir şeydir. Yani, tatbikatta mutlaka olabilirdi, ka
çınılmaz bir şeyi kanun içine koymakta yarar var 
diye düşündük, Hükümetlini tasarısında ,da vardır. 

BAŞKAN — Peki, ortaklığın haberi olmadan 
menkul kıymetler halka arz edilebilir mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Olur. Ben bir 
anonim ortaklığın 5 üyesinden birisiyim, elimdeki 
hisse senedini diğer ortaklara 'haber vermeden, men
faatim vardır* satabilirim. O hisse senedi kolaylıkla 
el değiştirebilir. 

IBAŞKAN — Onu bildirecek, Faydası! ne olacak 
bunun?( 

EMEKLİ AMURAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe H Plan Komisyonu (Başkanı) — Anonim or
taklığın kaydını tutacak. 

BAŞKAN — Var zaten orada, oradaki şafesttL 
hisse senedini satmış, ne olacak, satarsa satar, 

(«Denetçiler bu durumu öğrendMeri tarihte ortak
lık yönetim kuruluna bidirmekîe yükümlüdürler.» 
Yani, satması mı yasaktır, yoksa haber vererek mi 
satması lazımdır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Devren sat
ması, gerekir, yani satmak için izin alması esastır. 

BAŞKAN — O halde kurucu ortaklardan her
hangi birisi, üzerindeki hisse senedini, aldığı hisse 
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senedini başka birime devrederken veya satarken mu-
hakkak bu (kurulla halber /verecek demektir, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Her halü
kârda bir başkasınla satıışda kurulun haberi olur. flu, 
tanınışları disiplinle .ettımelk: içlin konulmuş bir mad
dedir. 

'BAŞKAN — Çok zor bir şey bu, bu kurul 7 ki-
$Ji, nasıl üçlünden çıkacak bunun? 

iEMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
OBütçe - Planı Konniısyonu Başkanı) — 7 kişi, fakat 
onun bir sekreteryası, karargâhı olacak, 

BAŞKAN — Konıpiıtür olmadan bunun altından 
zor kalkılır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkan/ı) — Bu ortamda 
her halükârda bunlar kompütünize edilecek, başlan
gıçta değişe bile zamanla mecbur olacaklar, bu ka
dar kaydı linısan gücüyle tutamazlar. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 'böyle Ibir şey yoktu. 
Buyurun. 
OSMAN TUNABOYLU (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, bir hususu arz edeceğim. 
Efendim, geçtiğimiz 8 nci maddeye dönerek bu 

madde ile ilgili bir hususu açıldığa kavuşturmak Mi-
yorum. 

8 nci maddede aynen şöyle deniyordu : «11 nci 
madde kapsamına giren anonim ortaklıklar, çıkardık
ları menkul kıymetleri, satış süresinin sonundan veya 
halika satıldıklarım öğrendikleri... tarihten itibaren 
başvurmakla yükümlüdürler» diye bitiriyordu. 

Halbuki 11 nci maddenin ikinci fıkrasında; «'Ku
rul, bu Kanuna tabi anon'im ortaklıkların kaydını tu
tar. Ortaklıklar, menkul kıymıötlerinin herhangi bir 
şekilde halka arz edildiğini, öğrendikleri tarihten iti
baren otuz gün içinde» ibaresi vardır. 

Her Jki madde arasındaki paralelliği sağlayabilmek 
için bunu da «arz edildiği!» değil, ^satıldığını öğren
dikleri tarihten itibaren» şeklinde değiştirmekte yarar 
vardır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Arz edildiğin1}» değil', «halka satıldı

ğını öğrendikleri» şeklinde olacak diyorsunuz, 
OSMAN TUNABOYLU ((Malîye Bakanlığı Tem

silcisi) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Ne diyorsunuz Sayın KüçÜkahmet? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Uygundur Sa
yın Başkanım, 

BAŞKAN — Yine de zor. 
ORGENERAL HAYDAR ,SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
paralellik sağlıyor doğrudan doğruya, iştirak ediyo
ruz; ama gerek 8 nci, gerekse 11 nci madde de, bir 
ortaklık; ortakların üzeriındeki menkul kıymetlerin 
satışı değil buradaki. Bunları borsaya, piyasaya yeni
den satabilir. 

»BAŞKAN — İkilbin ortaklı olanlar var. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel! ISekreteri) — Yeniden hıilsse se
nedi ihracı olarak anlıyorum tevsiinde, vesaürede. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, ikiibin ortaklı, üçbin or
taklı böyle şirketler var; nasıl başa çıkalbilirler? 

Her şahıs hılsse senedini1 sattıkça, kurula haber 
verecek, kurul onu işleyecek. Peki Kurul buna «sata
mazsın» diyebilecek mi?. Hayır, 'öyle bir yetkisi yok, 

Buyurun efendim. 

OSMAN TUNABOYLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, 'burada düzenlenmek iste
nen, birinci el piyasasındaki muamelelerdir; yoksa 
ikinci el piyasası, yani bankerlerim birbiri ile olan mua
meleleri, halkın bankerlerle veyahuttta borsa ile olan 
muameleleri değil. Dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde anonim şekilde beş ortakla 
kurulrnuış 'bir anonim şirketin, ortaklarından herhan
gi birisi diğer ortaklara haber vermeden, şirkete ha
ber vermeden Anadolu'da özellikle... 

BAŞKAN — Kurucu ortaklar mı?. 
OSMAN TUNABOYLU (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Kurucu ortaklar, bir kaç tane yüz milyon
luk şirket kurmuşlar; 2ö milyon her birinin tahvili var, 
'hisse senetleri var; bilaihara halka satıyorlar. Hisse se
netleri halka satılan bütün anonim ortaklıkları ka
nun kapsamına almayı amaçladığımızdan açık kapı 
bırakmamak için böyle bir hüküm' konulmasında za
ruret olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Evet, 
'Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu kanun sa
dece menkul kıymetleri halka arz olunan anonim 
ortaklıkları kapsamıyor; buna ilave olarak yüzden 
fazla ortağı olan anonim şirketleri de kapsıyor. 

Maddenin tatbikatta ne kadar işleyeceği, buyur
duğunuz gibi şüpheli; fakat bunu bıraktığımız takdim
de, bu defa hisse senetleri yüz değil, likiyüz, üçyüz 
kişiye satılabilir, takibi mümkün olmaz böyle bir 
•mecburiyet koymadığımız takdirde. 
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BAŞKAN — Karmakarışık olur. 
O halde, 11 nci maddenin ikinci fıkrası «halka 

arz edildiğini» değil, «halka satıldığını» şeklinde ola
cak, o şekilde düzeltiyoruz değil mi efendim? 

EMEKLİ AİMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 
Başkanurii 

'BAŞKAN — l'l nci maddenin ikinci fıkrasını bir 
kere daha okutuyorum: 

«Kurul, bu Kanuna 'tabi anonim ortaklıkların kay
dını tutar. Ortaklıklar menkul kıymetlerinin herhan
gi 'bir şekilde halka satıldığını 'öğrendikleri tarihten 
itibaren otuz gün içinde, kurula bildirmek zorundadır
lar. Denetçiler bu durumu öğrendikleri tarihte or
taklık yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdürler,» 

'BAŞKAN — İli nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi bu değiştirilmiş şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mişltir< 

12 noi maddeyi okutuyorum : 
Kayıtlı Sermaye! 

MADDE 1'2. — Hisse senetlerini halka arz etmek 
üzere kurulanı anonim ortaklıklar ile kurulmuş olup 
da sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka 
arz edecek olan anonim ortaklıklar, Kuruldan izün 
almak şartı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul edebi
lirler. 

Bu halde ortaklığın esas sermayesi çıkarılmış ser
maye olur ve sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye 
miktarına ka'dar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiy
le yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 
esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağ
lı kalınmaksızın sermaye artınlalbilir. 

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedel
leri ödenmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz. 

Kayıtlı sermayeli ortaklıkların başlangıç sermayesi
nin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek miktardan 
az olmaması ve unlvanlarmın kullanıldığı belgelerde çı
karılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur. 

Yönetim kurulunun; imtiyazlı 'veya itibari değeri
nin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin 
yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konuların
da veya imtiyazlı 'hisse senedi sahiplerinin halklarım 
kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi için; esas sözleş
me ile yetkili kılınması şarttır. 

BAŞKAN — 12 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?..^ 

'Buyurun efendim. 
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TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, 29 ncu sayfadaki ilk fıkrada, «Ka
yıth sermayeli ortakların başlangıç sermayesinin Ma
liye Bakanlığı tarafından» deniyor ve devam edi
yor. «Maliye Bakanlığı» tarafından değil de «Kurul 
tarafından» diye ifade edilmesi gerekiyor. Onu arz 
edecektiın. 

BAŞKAN — «Kayıtlı sermayeli ortaklıkların baş
langıç sermayesinin yüksek kurulca belirlenecek mik
tardan az olması» tabiri Hükümetin metninde de var. 

Evet, ne diyorsunuz Sayın Küçükatomet? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, önümüzdeki metnin 40 nci sayfasından Hükü-
met Teklifinin 35 nci maddesinin ikinci fıkrasını oku
yorum : «Kayıtlı sermayeli olarak kurulması ve baş
langıç sermayelerinin Maliye Bakanlığınca tespit olu
nacak miktardan az olmaması.» 

Şimdi, menkul kıymetler yatırım ortaklığının baş
langıç sermayesini Maliye .Bakanlığı tespit ediyor, on
dan çok daha önemli olan anonim ortaklığın serma
yesini kurul tespit ediyor. Bu bize ters geldiği için hep
sini de, başlangıç sermayelerinin tespiti yetkisini 'bu 
nedenle Maliye Bakanlığına verdik. 

'Diğerlerinde de bu değişikliği yaptık. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz efendim? 
Buyurun. 
(OSMAN TUNAIBOYLU (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, 12 nci maddede düzenle
nen «Kayıtlı sermayeli şirketler» «normal, ticari, sınai 
faaliyetlerde bulunacak anonim şirketlerdik. 

Halbuki hükümet tasarısının 35 nci maddesinde 
düzenlenen menkul kıymetler yatırım ortaklıkları bir 
nevi itibar müesseseleridir, bankalar gibi. Bankalar, 
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenir ve denetle
nir. 

ıBiz, aynı gerekçe ile bu tip ortaklıkların, menkul 
kıymetler yatırım ortaklıklarının başlangıç sermaye
lerimin de 'Maliye Bakanlığınca tespit olunmasına, 
buna karşılık hisse senetlerini, tahvilleri vesair men
kul kıymetlerini halka arz eden diğer şirketlerin 
başlangıç sermayelerinin, izin veren malkam olan 
kurul tarafından tespit edilmesini uygun görmüştük. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Peki Maliye Bakanlığı olursa, ne 
mahzuru olur? 

OSMAN TUNABOYLU (Maliye Bakalığı Tem
silcisi) — Efendim, bu şirketlerin bütün işleri bu 
kanun dairesinde kurula devredilir. Dolayısiyle, bir 

— 135 — 



M, G. Konseyi B : 65 28 . 7 H 1981 O : 1 

organ palklaştırılması yaratmakta hem fonksiyonun 
ikMeştiirilmesi hem de bunların bir (itibar müessesesi 
olmaması dolayısıyle, sakınca olabilir. 

BAŞKAN — Hayır, başlangıç sermayesinin tes
pitinde birisinin Maliye Bakanlığınca, birisinin de 
ıkuru'lca yapılmış olması mahzurlu mu olur, yoksa 
ikisini de Maliye Bakanlığınca tespit edilmesi mi da
ha mahzurlu olur? Ben onu öğrenmek istiyorum. Ya
ni ötekinde olduğu gibi Maliye Bakanlığı bunu da 
tespit ederse ne olur? Maliye Bakanlığına zorluk mu 
olur?. 

OSMAN- TUNABOYLU {Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Güçlük olur efendim, izdiham olur. Çün
kü çök sayıda şirketler, bütün şirketler izin almak 
riçin kurula bir defa başvuracaklardır... 

BAŞKAN — Bu sefer sermaye tespiti için Maliye 
Bakanlığına yazılacak. 

OSMAN TUNABOYLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet. 

IBir de efendim, ikili bir tatbikat çıkacak ortaya 
BAŞKAN — Siz ne diyorsunuz Sayın Küçükah-

met? 
EMEKLÎ AMİRAL HÜ&NÜ K Ü Ç Ü K A I H M E T 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, evvelâ buradaki anonim şirket, normal ano
nim şirket değildir; bu görüşe katılmamız mümkün 
değil. Normal anonim şirketlerin sermaye meseleleri 
Ticaret Bakanlığında Ticaret Kanununa göre olur 
ve Ticaret Bakanlığından geçer. Bu kanunda olan, 
şirket özelliği olan bir şirikettir. Şimdi, ifadelerinden 
de anlıyorum ki, Maliye Bıalkanlığı bir kere şuna katı
lıyor, işlin ciddiyetinin büyüdüğü çapta Maliye Ba
kanlığına gerek görüyoruz. Bence menkul kıymetini 
halka arz eden anonim şirket ilk dama taşıdır. Onu 
»ne kadar ciddiye alırsak, ötekiler o kadar ciddi olur. 
Binaenaleyh, belki tersi olabilir, ötekinde Kurul; 
bunda Maliye Bakanlığı olabilir. Ama bir yeknesak
lık, biraz da kuruluş disiplini (Biraz askeri alışkan
lıktan geliyor belki) bakımından, birinde kim yapı
yorsa ötekinde de aynı kişi yapsın. Maliye Bakan
lığını bu nedenle maddeye koyduk. Bu, Maliye Ba
kanlığında bir izdiham yaratıyorsa, öteki çok daha 
büyüğünü yaratır. Çünkü bu ana kuruluştur, öteki
ler tali kuruluşlardır; çok büyük olabilirler, bugün
kü bankerlik müessesesi gibi, sayısını bile bilmiyoruz 
Bu nedenle kanuni disiplini bakımından Maliye Ba
kanlığı, Kurulunda üstünde bir kuruluştur, gerekirse 
kendi içinde bir lidari faaliyetle bunu halledebilir. 

Ama yetkili olan kuruluşun mutlaka Maliye Ba
kanlığı olması gerekir diye düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, 
Bu konuda iSayın Konsey Üyelerinden bir fikir 

beyan edecek olan var mı efendim?.. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Maliye 

Bakanlığında olmasında fayda var. 
BAŞKAN — Ben de Maliye Bakanlığında olma

sında fayda görüyorum, maddede olduğu şekilde. 
12 nci maddeyi Komisyonun hazırladığı ve sa

vunduğu ve okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

il3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Tahvil Çıkarılması : 
MADDE 13. — Hisse senetleri halka satılan 

anonim ortaklıkların çıkara'bilelekieri toplam tahvil 
(tutarı genel kurulca onaylanan son bilançodaki çı
karılmış sermaye veya ödenımüş sermaye ile bilançoda 
görülen yedek akçelerin toplamından, varsa, zararla
rının indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez. 

Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni 
ıtiahvil çıkarılamaz. 

Tahvil çılkarma yetkisi esas sözleşme ile yönetim 
ikuruluna devredilebilir. Bu takdirde Tüılk Ticaret 
Kanununun 423 ve 424 ncü maddeleri hükümleri uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — «Çıkarılan tahviller tamamen satıl
madıkça yeni tahvil çıkarılamaz» diyoruz. Yani, 1 
tane yahut 3 tane kalsa, illa o bitecek ondan sonra 
çıkaracak manası çıkıyor bundan. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bugünün 
usulü öyledir zaten; buyurduğunuz gibi, o manada. 

BAŞKAN — Hazırlık olsun diye daha evvelden 
hazırlayamaz mı bunu? Belki hazırlarda piyasaya çı
karamaz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
- (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, bütün 
mesel© satışa hazır değil. 

IBAŞKAN — Bunun kontrolü nasıl olacak? Tah
villerin tamamının bitip bitmediği nasıl kontrol edi
lecek? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tahvili sattığı 
zaman para'sı alınacağı için, bilançosundan anlaşılır. 

IBAŞKAN — Bazen toptan alıyorlar. Toptan alı
yor, aracıya veriyor; o aracı onun hepsim isaıttı mı 
satmadı mı ne bilsin şirket? 

Buyurun efendim. 

— 136 — 



M. G. Komeyİ B : 65 28 . 7 « 1981 O : 1 

OSMAN TUNAIBOYLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, ıtahvilleriın halka satış konusu, 
1211 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen işlemler
dir ve belli bir satış süresi vardır. Bu satış süresi 
sonunda satılmayan tahviller noter huzurunda iptal 
•edilir. Dolayısıyla böyle bir tespit yapma imkânı 
varıdır. Bankerler tarafından ıtaahhüt edilmesi halinde 
esasen satılmış kabul edilir. 

IBAŞKAN — Yani, bankere Verdiği anda onun 
parasını aldı mı satâmış kabul ediliyor. 

OSMAN TÜNABOYLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Aldı mı satılmıştır, evet. 

IBAŞKAN — O zaman hu yolu seçerler. Yeniden 
tahvil çıkaracaksa, gider 'bir bankerle anlaşır, satıl
mış kabul edileceği içlin yeniden çıkarır. Yanli bu
nun yoları var. 

OSMAN TÜNABOYLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Hayır efendim, orada satılmış sayılacağı 
için, banker bunun parasını şirkete vermektedir. 
Dolayısıyla şirket yönünden bir sakınca söz konusu 
değildir. 

ıBAŞKAN — Niye çıkarttırmıyoruz tahvil satıl
madıkça, onun sebebi ne? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, tahvil gayet tabii İki itibara istinat 
eder. Binaenaleyh tahvilin satılmaması 'bir 'itibarsızlık 
anlamına 'gelir sekilinde tespit edilebilir. Herhangi bir 
(itimatsızlık havası olmasın diye, satışın bir itimat, 
ıbir garanti yarattığı noktasından hareketle bu kaide 
konmuş oluyor. Bittikten sonra yenisi tabii çıkacak
tır. 

IBAlŞIKAN — Evet, doğru bir şey de taklibi çok zor. 
Tam satıldı mı, satılmadı mı; çünkü Türkiye ça
pında satılıyor, muayyen bir yerde değil. Yalnız 
'bankalarda satılsa mesele yok; yahut şirket kendisi1 

satsa hesabını günü gününe tutuyordun ama kimi
sini banlkere vermiş, kimisini bankaya vermiş; bü
tün Türkiye çapında dağılmış; hepsi satıldı mı, sa
tılmadı mı? Bu bakımdan zor. Yoksa, doğrudurv ev
vela satılmalı ki ondan, sonra yemişlimi çıkarsın. Es
kisi satılmadan yenisi çıkarılmamalıdır. Ben, kont
rolünün zor olduğundan sordum; prensip itibariyle 
doğru tabii. 

113 noü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?. Yok. 

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

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil : 
MADDE 14, — Hisse senedi ile değiştirilebilir 

tahvillerin sekili, çıkarılma ve değiştirilme şart ve usul
leri Kurul tarafından tespit ve ilan olunur. 

Ortaklık genel kurulu veya yönetim kurulu, his
se senedi ile değiştirilebilir tahvil sahiplerinin hakla
rını kullanmalarına engel olacak herhangi Ibir karar 
alamaz,: 

Kayıtlı sermaye sistemini kalbul eden anonim or
taklıklar tarafından hisse senedi ile değiştirildbilir 
tahvil çıkarılması halinde değiştirme sonucunda ve
rilecek hisse senetleri ile ortaklığın çıkarılmış ser
mayesinin flapüamı kayıtlı sermayeyi aşamaz. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var anı?... Yok'j 

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

ıl5 noi maddeyi okutuyorum» 

Kâr Dağıtım Esasları : 
MADDE 15, — Hisse senetleri halka arz yolu 

ile" satılan anonittı ortaklıklarım esas sözleşmelerinde 
birinci temettü oranının gösterilmesli zorunludur. Bu 
oran, Kurul tarafından tespit olunacak miktardan 
aşağı olamaz. 

Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem 
ve işçilere kârdan' pay dağıtılabilîmesi için esas sözleş
mede hüküm bulunması şarttır., Yasa hükmü ile ay
rılması ıgereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay 
sahipleri için (belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, 
'başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr akta
rılmasına ve yönetim kurulu üyöleri ile, memur, müs
tahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar 
verilemez. 

Hisse senetleri halka satılan, (bir anonim ortak
lık; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolay
lı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu dliğer bir 
teşeibbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde 
farklı fiyat ücret ve bedel uygulamak gibi işlemler
de bulunarak yıllık kârım azaltamaz^ 

IBAŞKAN — Eskiden, biraz kâr etti mi, 'kâ
rın büyük Ibir kısmım yönetim kurulu üyelerine, 
memurlarına kendi aralarında dağıtırlardı. Şimdi o 
olmayacak; sözleşmede varsa ancak 'olabilecek, de
ğil mi? Biraz disiplin altına alınmış oluyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
Yani, bü/tüm bu maddenin içerdiği husus, küçük or-
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taklar TüirkiyeMe paralan karşılığında ibir şey ala- I 
miyarlardı^ Çünkü 'büyük, ıbüyük ortakların umu
runda değildir kârı gelecek seneye devretmek, ilave 
yedek: akçeler ayırmak. Çeşitli yollarla kâr dağıt
mıyorlardı. iBuna mani olabilmek için en önemli mad
delerden birisidir Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Evet. Birçok hisse senedi alanla
rın şikâyet ettikleri de budur. Evvela alır, «Şu kadar 
kâr edeceğim» der; ondan sonra yaptığı kârı hemen 
yatırıma verir, ondan da alır yatırıma »verir; bir tür
lü oradan! nemalaıiamaz o hisse senetleri alanlar ve 
ıbu yüzdeni de lianet eder ıhisse senedi almaz.ı 

15 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.* 
Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum: 

IBilaaııço, Kâr ve Zarar Cetveli : 
MAIDDE 16. — 11 nci madde kapsamına giren 

ortaklıklar, bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerini, 
yıllık yönetilm ve denetim kurulu raporlarını, Kurul 
tarafından tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde 
düzenlemek zorundadırlar.. 

Gönel Kurulca ifca!bul edilip kesin şeklini alan bi
lanço ve kâr ve zarar cetveli ile denetim raporu Ku-
ıruJ tarafımdan belirlenecek şekil ve esaslar dahilin
de, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ortaklığın men
kul kıymetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilan
larının çıktığı en az iki gazetede ilan olunur. Ku
rul, bilanço ile kâr ve zarar cetvelinin ilandan önce 
göstereceği mercilerce incelenerek tasdikimi isteye
bilir. 

Ortaklık yönetim kurulu, yapılan ilanı yıllık faa
liyet raporu ve denetim raporunu genel kurul top
lantısını izleyen otuz gün içinde Kurula vermekle 
yükümlüdür,, 

BAŞKAN — iki gazetede ilanı keyfiyeti tuhaf 
oluyor; yani, küçük, basit bir gazetede ilan ediliveri-
yor. Acaba bunun bir tanesinin Ticaret Gazetesinde 
olması zorunluğu getirilemez mi? Herkes oraya bak
sın ve görsün, bütün gazeteleri herkes almak zorun
da değil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, maddede «Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi» de
nilmektedir; o da ticaret gazetesidir; ayrıca iki gaze
tede de ilan edilecektir. 

BAŞKAN — «Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile» 
evet, o var, Ayrıca iki gazete ile de 'fen edilecek. I 
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16 ncı madde üzerinde söz almak isteyen?.. Bu
yurun Sayın Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
2 nci fıkrada, «.. Kurul, bilanço ile Ikâr ve zarar cet
velinin ilandan önce göstereceği mercilerce incelene
rek tasdikini isteyebilir» diyor. 

Gerek, merci, gerek tasdiki istemek bakımımdan 
- bilmiyorum Komisyon ve Hükümet sehven mi yan
lış yazmış - Kurul, bilanço, kâr ve zarar hesabını 
kime tasdik ettirecek? 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz efendim? 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bizzat kendi 
teşkilatı içinde bunu yapabilir diye düşündük, çün
kü bu kurulun böyle de dizayn edilmesi lazım. Bu, 
Komisyonda bizim ilavem izdir; fikrimizce gerekçesi 
de şudur Sayın Başkanım: Genellikle bir kimsenin 
elinde ya hisse senedi, ya tahvil vardır veya alma 
namzedidir. Her iki tarzda da bunlar genel kurula 
gider; genel kurulun beyanına itibar etmek zorunda
dır. Genel kurulda, yönetim kurulunun ibra olmak 
mecburiyeti olduğu için bu bilgiler açık - seçik veril
mez. Biz bunların, kendi organları dışında ibir organ 
tarafından - kurul gerek gördüğü takdirde - incele-
tümesini ve tasdikini uygun gördük. Yani, küçük ta
sarruf sahipleri ellerindeki veya alacakları menkul 
kıymetlerin hakiki değerini ve müessesenin gidişi hak
kımda açık - seçik bilgi sahibi olsunlar. Yani, mües
seselere, bugün bizde olmayan, noksanlığından şika
yet ettiğimiz bir açıklık ve aleniyet getirebilir miyiz 
düşüncesi ile koyduk onu. 

BAŞKAN — Kuruculardan bazıları şikayette fa
lan bulunursa, tereddüde, şüpheye düşerse, kurul bu
nu denetletebilsin, o maksatla konmuş bu, öyle anla
şılıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — EVet efendim;. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkanım, «Yeminli Hesap Uzmanları Kuru
lu» kurulacakdı, bunun için bir tasarı hazırlanmıştı, 
ikisi aynı zamanda çıkar diye bu ilave edilmiştir, 
Saltık Paşanın haklan var, yani nereye incelettirile-
cektir'in cevabıdır, şu anda yok ama, o kanun hazır
lığı içindeyiz. 

BAŞKAN — Evet. O kanun hazır mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, Sa-
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yın Kafaoğlu onu bir heyetle yazıyor, daha bize in
tikal etmedi, kısa zamanda huzurunuza getirebilece
ğimizi zannediyorum'. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Benim endişem, 
bu şekilde kanunlaştığı takdirde, kurula bir geçici 
makam veya merci göstermiyoruz. Hukuken gösteri
lecek mercilerce incelenerek tasdikini isteyebilir. Ku
rul tasdik edebilir, ayrı konu, inceleyebilir ayrı ko
nu, ama «göstereceği mercilerce incelenecek»ı deyin
ce kanundaki bu çok elastiki ifade problemler çıka
rabilir. Mesela kurul diyebilir ki: Siz şu maliye uz
manına inceletin, yahut oraya tasdik ettirin. Bu bir 
yetki ıbunaknı yaratır. Vazıh değil gibi geldi bana. 
Şöyle olabilir mesela: «ilanından önce yönetmelikçe 
tespit edilecek mercilerce incelenerek tasdiiki»ı. Yani, 
hangi mercilerin yetkili kılındığı belli edilir veya Ma
liye Bakanlığınca tespitine gidilir. Maddede bu mer
ciler fazla elastiki kalmış oluyor. 

BAŞKAN — Her seferinde başka başka. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Her seferinde 
başka başka olabilir, her kurul için de ibaşka başka 
olabilir. Biraz önce Sayın Bakanımın da belirttiği gi
bi, belki yeminli uzmanlara da inceletmek gerekir, 
bir başika anonim şirketde Maliye Bakanlığının tef
tiş heyetine inceletebilir, bir kavram kargaşası var 
izlenimi olabilir, o sebeple arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Doğru. 
Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Biz aslımda 
Komisyon olarak kurulun yerine Maliye Bakanlığını 
düşünmüştük, «(Maliye Bakanlığı»| dersek o kadar 
aksaklık olmayacaktır. Kurul olunca, hakikaten onu 
tayinde aksaklıklar çıkabilir. İzniniz olursa, «Kurul 
bilançoyu ve kâr ve zarar cetvelini ilandan önce yö
netmelikte tespit edecek mercilerce incelenerek tas
dikini isteyebilir»^ diyelim. Yönetmeliği yaparken, bu 
mercilerin neler olabileceğini orada düşünürüz eğer 
lütfederseniz. 

'BAŞKAN — Bu değişiklik üzerinde söz atmak is
teyen [var ımı eifendim?.. Buyurun. 
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OSMAN TUNABOYLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, tasarının 29 ncu madde
sinde «Düzenlemeler» matlabı altında şöyle bir hü
küm var: 

«Kurulun yetkilerinin kullanılışı (sermaye piyasa
sının kurulması) yönettim ve çalışma esasları, fon ge
lirlerinin tahsil, giderlerin yapılması ve işlemlerin 
demetlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar, aylık 
ücretlerde yapılacak değişikliklerin esasları, personelin 
atanma ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, 
görevle bağdaşmayan haller ve diğer hak ve yüküm
lülükleri ile sair hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile 
düzenlenir.» 

29 ncu maddedeki yetki, ©akanlar Kuruluna ve
rilen yetki, böyle bir belirsizliği ortadan kaldırmak 
için müsaittir efendim. Bu da geçerli olabilir. 

'BAŞKAN — Gene de buraya koymakta fayda 
var? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, her ne kadar 29 ncu maddede varsa da, gene 
de bu madde müstakil bir maddedir, «Yönetmelikçe 
tespit edilecek mercilerce» demekte yarar var. 

'BAŞKAN — Bir mahzur yok bunda. 
EMEKLİ AMİİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir mahzuru 
yok, yararı var, bir açıklık getiriyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim şimdi, 16 ncı maddenin 
2 nci fıkrasını düzeltilmiş şekli ile okutuyorum!: 

«Genel kurulca kabul edilip kesin şeklini alan 
bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile denetim raporu 
kurul tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahi
linde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile orbalklığın 
menkul kıymetlerinin halka arz ve satışına İlişkin 
ilanlarının çıktığı en az iki gazetede ilan olunur. Ku
rul, bilanço ile kâr 've zarar cetvelinin ilanından önce 
yöetmelikte tespit edilecek mercilerce incelenerek 
tasdikini isteyebilir.»' 

BAŞKAN — ıBaşka söz almak isteyen yoksa bu 
şekli ile oylarınıza sunacağım efendim.. Yok. 

(16 ncı maddeyi bu okunan şekli ile, 2 nci fıkra
daki bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum1: Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

Efendim, zamanımız ilerlediğinden .oturumu saat 
14.00'te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.38 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,15 

BAŞKAN — Orgeneral Kenan EVREN {Devlet Başkam, Genelkurmay ve MiDi Güvenlik Konseyi Başkam) 

ÜYELER : Orgenemal Nufiettlin ERSİN (K.K. K. ve Mffli Güvenlik Konseyi Üyesii) 
Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MiHi Güvenlik Konseyi Üyesi) 

OramiraB Nejat TÜMER ı(Dz. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devanı) 

1. — Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/157) (S. Sayısı : 217) 
(Devam) 

BAŞKAN — 65 nci birlesjiımin ilkindi oturumunu 
açıyorum. 

1 noi oturumda Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporunu 16 nci maddeye 
kadar müzakere ve kalbull etmiştik. Şimdi 17 nci mad
deyi okutuyorum : 

BÖLÜM — IV 

Sermaye Piyasası1 Kurulu 
Kurul : 
MADDE 17. — Bu Kanunla verilen görevleri' 

yapmak üzere tüzelkişiliği haiz, Sermaye Piyasası 
Kurulu kurulmuşltur. 

Kurul, birli başkan, biri başkanvekii olmak üzere 
yedli üyeden oluşur. Yetkilerini kendi sorumluluğu al
tında bağımsız olarak kullanır. Merkezi Ankara'da
dır. Gerekli gördüğü yerlerde bürio açabilir. 

Kurülulfl ilgili oliduğu bakanlık Maliye Bakanlığı
dır. Maliye Bakanlığı Kurulun yıllık hesapları ile her 
türlü .işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü ted
birleri almaya yetkilidir. 

DendÜm sonuçları ile 'bunlara ilişkin işlemler ve 
alınan tedbirleri gösterir bir rapor Kurulun yıllık faa
liyet raporu ile birlikte Maliye Bakanı tarafından 
Bakanlar Kuruluna sunulur. 

BAŞKAN — Başkan ile BaşkanVekili 7'niın içine 
dahil, anladığıma göre; değil mi? 

(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ K Ü Ç Ü K A H M E T 
()Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
dahildir. 

«BAŞKAN — 5'i üye, l'i başkan, l'i başkanvekili, 
hepsi 7. 

17 nci madde üzerinde söz almak isteyen Var mı?.. 
Yok. 

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

18 nci maddeyi okutuyorum :' 
Başkan ve Üyelerin Seçimli ve Atanması : 
MADDE 18. — Kurul; Bakanlar Kurulu tarafın

dan; Maliye Bakanlığınca gösterilecek altı aday ara
sından üçü; Adalet Bakanlığı, Ticardü Bakanlığı TC 
Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliğince gös
terilecek ikişer adaydan birer kilsi seçilmek suretiyle 
yedi üyeden oluşur. 

Balkanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı adayları ara
sından seçilenlerden birlisini başkan, hirlMnli de baş-
kanvekilli olarak görevlendirir. 

ıBaşkan, başkanvekili ve üyelerin atanmaları Ka
rarname ile olur. Bakanlıklar ve TC Merkez Banka
sınca gösterilecek adayların en az yarısının bünyele
rinden olması şartltır. 

BAŞKAN — VS nci madde üzerimde söz almak is
teyen var mı?.. 

'Buyurun Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — Sa

yın Başkanım, 1 nci fıkra daha açık bir ifade taşısın 
diye şöyle bir önerimiz var, arkadaşlarla da muıtalbık 
kaldık. 

i«MADDE 1'8. — Kurul; üçü Maliye BakanliğT 
•tarafından gösterilecek altı aday; dördü, Adalet Ba
kanlığı, Ticaret Bakanlığı, TC Merkez Bankası ve 
Türküye Bankalar Birliğince gösterilecek ikişer aday 
arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek yedi üyeden, 
oluşur.» 

Bu şekil, metinde yazılı olandan daha. anlaşılır ölü
yor., 

IBAŞKAN — Evet, onun için ben saymak zorun
da kaldım, anlaşılması biraz zor. Okuduğunuz husus
la ilgili bir önerge var mı? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Var efendim. 
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BAŞKAN — Ticaret Bakanı tarafından verilen 
bir önerge var okutuyorum : 

«Başkan ve Üyelerin Seçim ve Atanması : 
18 nci maddenin 1 inci fıkrası: Madde 18. — Ku

rul; üç Maliye Bakanlığı tarafından gösterilecek altı 
aday; dördü, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
TC Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliğince 
gösterilecek ikişer aday arasından Bakanlar Kuru
lunca seçilecek yedi üyeden oluşur.» 

BAŞKAN — Bu önergede, «birer»ı kelimesi yok. 
Hepsinden (birer adet olacağı buradan anlaşılmıyor; 
meselâ sekizden iki tanesini Ticaret Bakanlığından 
seçebilir, öyle anlaşılıyor.; 

Biraz evvel okuduğumuz Komisyon metni de an
laşılıyor, «bir anlaşılmazlık yok: «Kuruil; Bakanlar 
Kurulu tarafından Maliye Bakanlığınca gösterilecelk 
altı aday arasından üçü: Adalet Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, TC Merkez Bankası ve Türkiye Banka
lar Birliğince gösterilecek ikişer adaydan birer 'kişi 
seçillmek suretiyle yedi üyeden oluşur.» 

Anlaşılıyor., 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik (Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
mevcut metinde «Bakanlar Kurulu»ı ile seçilme fiili bir
birinden çok uzakta kalıyor. Müssaade ederseniz onu 
sona alalım: ı«Kurul; Maliye Bakanlığınca gösteri
lecek altı aday arasından üçü; Adalet Bakanlığı, Ti
caret Bakanlığı, TC Merkez Bankası ve Bankalar 
Birliğince gösterilecek ikişer adaydan birer kişi Ba
kanlar Kurulu tarafından seçilmek suretiyle yedi 
üyeden' oluşur.» 

Yani, «Bakanlar Kurulu tarafından seçilir» i, 
«tklişi» den sonraya koyalım. 

BAŞKAN — Yani, o fail sona da alınabilir. 
1 nci fıkrayı bu şekilde faili sona alarak oku

tuyorum1: 
«Başkan ve Üyelerin Seçimi ve Atanması : 
Madde 18. — Kurul; Maliye Bakanlığınca gös

terilecelk altı aday arasından üçü; Adalet Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, TC Merkez Bankası ve Türkiye 
Bankalar 'Birliğince gösterilecek ikişer adaydan bi
re* İkisi, Bakanlar Kurulu tarafından seçilmek sure
tiyle yedi üiyeden oluşur.» 

IBAŞKAN — Mesele kalmadı; Balkanlar Kurulu 
başta olunca da anlaşılıyor ama, böyle olunca da
ha anlaşılır oldu. 

Siz önergenizi geri alıyorsunuz, öyle mi? 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Evet, geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz isteyen var 
mı?... Buyurun^ 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Başkan 
ve Başkanvekilini Bakanlar Kuruluna seçtiriyoruz. 

BAŞKAN — Kendileri kendi aralarından seç
miyorlar. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, özel 
neden var mı?..:. 

BAŞKAN — Evet,« ne diyor Komisyon Başka
nı?... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Man Komisyonu Başkanı) — Var efendim, 
çok özellik taşıyan bir kurum.' Hükümetin teklifine 
göre, iki kişi aday gösterilecelk; Bakanlar Kurulu, bi
rini başkan olarak seçecekti. Bizim ona itibar et
mememizin nedeni şudur: IBu iki kişi de (başkan ol
ma niteliğine haiz, yani çok üsttün nitelikli kişiler
dir; biri başkan seçilince diğerinin üye olma şansı 
da kalmıyordu; biz o nedenle onu değiştirdik; bu
rada 'başkan çok önemli efendim. 

BAŞKAN — Evet, Balkanlar Kuruluna vermek
te fayda var. O iki Başkan adayını kurul mu gös
teriyordu Hükümetin teklifinde? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, Maliye 
Bakanlığı iki iaday gösteriyordu, birini başkan ola
rak Bakanlar Kurulu seçiyordu efendim. Şimdi, bu 
6 aday arasından seçilen üç kişiden birini başkan 
olarak seçeceik. Yani, her halükârda Başkan, Maliye 
Bakanlığının göstereceği namzetler arasından olacak. 

BAŞKAN — Onlardan olacak. 
EMEKLİ AMİRAL 'HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yani, Maliye 
Bakanlığının kuruluşta, sermaye piyasasının kurulu
şunda bir ağırlığı olsun diye. 

'BAŞKAN — Çünkü bunu denetleme yetkisi de 
var 'Maliye" Bakanlığının; yani 'büyük sorumluluk al
tında/ 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel' Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
ileride, zamanla, siyasi iktidara bırakılmış bir meka
nizma halinde kalabilir başkanın durumu; zaten 
ağırlığı hükümet temsilcilerinden oluşuyor, fakat baş
kanına kadar hükümet seçmiş olacak. 

BAŞKAN — Ama bu kurulun bütün görevleri, 
işte bu şirketleri, sermaye piyasasını falan gözetim 
altında bulundurmak; bunda bir şey yok. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde kurula 
lüzum yok, Maliye Bakanlığına bağlayalım. Kurula 
bağlamamızın nedeni, siyasi etkisi az olacak bir or
gana sahip olsun ve daha serbest çalışabilsin diye-
dif. 

BAŞKAN — Ama 4 tane öteki taraftan. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 4 tane öbür ta
raftan ama 6'sı hükümet kesiminden. 

BAŞKAN — Zaten 3'ünü Maliye Bakanlığı gös
teriyor, l'ini Adalet Bakanlığı gösteriyor, 1 'ini Tica
ret Bakanlığı gösteriyor, geriye kalıyor iki tanesi... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir tanesini de 
Merkez Bankası gösteriyor, bir tanesi Bankalar Bir
liğine kalıyor. 

BAŞKAN — Hatta Merkez Bankasını da sayıyo
rum, hükümetin dışında kabul ediyorum onu, 2 ta
nesi kalıyor; 5'i gene Hülkümet tarafında, başkanı 
olsa ne olacak, olmasa ne olacak; gene etki olarak 
Hükümetin etkisi var. Eğer onu düşünürsek biz, da
ha başka türlü bir kurul teşkil etmek lazım. 

18 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok-
tur,, 

18 nci maddeyi, son okuduğumuz şekilde, yani 
birinci fıkradaki; ««Bakanlar Kurulu tarafından»! iba
resini «birer kişiden», sonraya almak suretiyle, ki öy
le okundu; bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Atanma Şartları ve Görev Süreleri: 
MADDE 19. — Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine 

atanacakların, yükseköğrenim görmüş ve iktisat, ma
liye, hukuk, bankacılık ve işletmecilik dallarından bi
rinde veya birkaçında en az onbeş yıllık tecrübe sa
hibi olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 48 nci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 
7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorun
ludur. 

Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıl
dır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Başkan dışın
daki üyelerin üçte biri 2 yılda hir yenilenir. Başkan
lık ve üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir 
sebeple, 'boşaldığı takdirde, boşalan yerlere 18 nci 
madde esasları dahilinde bir ay içinde seçim ve ata
ma yapılır. Bu halde atanan, yerine atandığı kimse
nin süresini tamamlar. 

Atanmaları için gerekli şartları! kaybettikleri, du
rumlarının bu Kanunun 20 nci maddesine aylkırıı düş

tüğü veya Kanunla verilen görevlerin yerine getiril
mesinde kusur ve ihmalleri sabit olduğu takdirde Ku
rul başkan ve üyeleri süreleri dolmadan Bakanlar 
Kurulunca görevden alınırlar. 

BAŞKAN — «Kusur ve ihmalleri sabit olduğu 
takdirde» şartı konmuş; yani istendiği zaman alma
masın diye. Bu, sabit olma hali nasıl tespit edilecek, 
mahkeme kararıyla mı, yahut Teftiş Kurulunun ra
poruyla mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAOMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Teftiş Kuru
lu raporuyla ve itirazı halinde mahkeme kararıyla. 
Yani, birbirinin aşaması. 

BAŞKAN — Tabii, sabit olabilmesi için muhak
kak bir teftiş görmesi lazım, onun bir raporu ola
cak, orada o delilleri dere etmesi gerek. 

19 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı efendim?.. Buyurun. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Baştkanım, vasıflar sayılırken, «ticaret»*, de kon
muştu hükümet tasarısında, onu kaldırmışlar; tica
retin de konmasında yarar var. 

Şöyle arz edeyim efendim : 
«Madde 19. — Kurul başkanı ve üyeliklerine 

atanacakların yükseköğretim görmüş ve iktisat, ma
liye, hukuk, bankacılık ve işletmecilik dallarından bi
rinde veya birkaçında en az 15 yıllık tecrübe sahibi 
olmaları)»/ deniliyor. Biz bunlar arasına ticareti de 
koymak suretiyle daha çoîk genişletmiştik. Öyle du
rumlar vardır iki, burada belirtilenlerin dışında ka
lır; fakat kurula girmesi de çok yararlı olabilir. Onu 
kavrasın diye «ticaret»*, i de ilave etmiştik. Bakanlar 
Kurulunda bunu görüşürken; nitekim metinde de «ti
carete var. 

BAŞKAN — «Ticaret ve işletmecilik»1 diye... 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK -

Evet, uygun bulunursa, «ıticaret»ıa de ilave edelim. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz Küçükahmet?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, «ti
caret»; deyince, açık seçik tüccarın buraya girmesi 
anlamında olur. Esasen buradalki bankacılık, hukuk, 
işletmecilik, iktisat, maliye, bunlar, bir ticari işlem
lerin ana kollarıdır. Durup dururken direkt tüccarın 
da gireceği hususunda bir hüküm koymayı fazla bul
duk, çok iyi niyetli bulduk daha doğrusu ve sakın
calı da gördük, o nedenle çıkardık; talkdirlerıinize arz 
ederiz. 
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BAŞKAN — Zaten diyorsunuz ki, bu sayılan 
şeyler ticaretin içerisine girer. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hepsi dahil 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, ticareti tarif edecek olursak, 
bunlar zaten bunun içinde vardır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. Ama 
özel olarak «ticaret* dersek, bunun karşılığı tüccar
dır, yani tüccarın girmesini istiyoruz demektir. Hal
buki, bizıirn öyle bir niyetimiz yok, kanun yapanla
rın da öyle bir niyetleri yok. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkanım, «ticaret ve işletmecilik»! dedik tüc
carı kastetmemek için. 

ıBAŞKAN — İkisi bir arada... 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Öyle dedik. Öyle kişiler var Kİ hakikaten çok değer
lidir. Tüccar, bizim korktuğumuz tipte kişi değil; fa
kat bizim oraya girmesini arzu ettiğimiz tiptedir. 
İşletmecilikle birlikte mütalaa etmek suretiyle yararlı 
olur diye düşünmüş'tük; arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, «ticaret işletmecilik» diyor. 
EMEKLİ AMIİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tabii oradaKİ cümleyi nasıl yazmak lazım, bile
miyorum. Yani, «işletmecilik» kelimesi en sonda 
geldiği için ondan evvel bir «ve» koymak zorunda
yız. Yani «ticaret ve işletmecilik» in bir arada oldu
ğunun belirmesi gerekir. 

(BAŞKAN — Ben onu söyleyecektim; «ticaret» 
en sonda geldiği için «ve işletmecilik» deyince «tica
ret» le beraber anlaşılmaz o. 

EMEKLİ AMIİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir o var. Bir 
diğeri de, burada 15 yıllık bir tecrübe istiyoruz. Ti 
carette Ölçü nedir? Yani bu vaktiyle limon sattı 5 
sene Koyalım, sonra mahallede mahalle bakkallığı yap
tı 3 sene de oradan koyalım, 15 seneyi nasıl tamamla
yacağız? Ticaretin ölçüsünü bulamadık. Bankacılığın 
ötekilerin bir ölçüsü var da, 'ticarette ölçü bulamadık 
biz. 

BAŞKAN — O da doğru, 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Efendim çok özel Ibir durum; mesdla Turgut Bey 
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giremez dedik, ticaret ve işletmecilik olursa girer de-
dk de oradan kaynaklandı; onu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ama, «ticaret ve işletmecilik» de
yince, sanki bankacılık, hukuk, ticaret ve işletmeci
lik; «ticaret ve işletmecilik» bir manaya alınmıyor 
öyle gelince. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel SeKreteri) — Efendim, eğer 
beraber söylemek istiyorsak, «maliye, huküK, banka
cılık ile ticaret ve işletmecilik» 'diyebiliriz, birleşti
rilince bir ayrı özellik taşıyorsa. «Ticaret» le ne geli
yor, onu bilemiyorum, yani «işletmecilik» olduktan 
sonra. Çünkü İktisadi Ticari İlimler Akademisi içe
risinde bu dallar var. Ayrıca tüccarı kastediyorsak 
bununla, bu işletmecilik ticaretten ayrı olarak değil 
de, ticaret ve işletmecilik mahsus olarak 'bankacılı
ğın dışında veya değilse onu bilemem. 

'BAŞKAN — «Ticaret» ayrı bir branş mıdır, yoksa 
«ticaret ve işletmecilik» bir branşa mıdır? 

EMIEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir tabirdir 
Sayın BaşKanım. 

İBAŞKAN — Daima ikisi beraber kullanılır. Yani 
mezun olurken işletmecilikten ayrı, ticaretten ayrı 
olarak mı mezun oluyor? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İşletme
cilik var. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
İşletmecilik var, mali şube var; ama ticaret şubesi 
diye bir şube yok. Ticaretten mezundur diye bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Yok ben de öyle biliyorum. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Yani, en az tereddüde mahal versin diye arz ettim;, 
yoksa bir başka anlamı yok. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Eğer mutlara 
«Ticaret» olması lazımsa, «Bankacılık ile ticaret ve 
işletmecilik» şeklinde olur efendim; ama neyi getir
diğini bilmiyoruz, neyi getirdiğimizi açıklamak la
zım. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Efendim, ben sadece gerekçesini arz etmek için be
lirtmek istedim. 

BAŞKAN — Bence, bir kişi için de kanuna mad
de koymak -gerekmez. 

19 ncu madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. 
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Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
ikinci fıkrada başkan ve üyelerin görev süresi var, 
başkanvekili tasrih edilmemiş; «Başkan, başkanveki
li ve üyelerinin» denilmesi daha rahat olur efendim. 

BAŞKAN — Çünkü yukarıda ayırdık. «Kurul 
Başkanı, başkanvekili ve üyelerinin» şeklinde olacak. 
O fıkrada «başkanvekili» unutulmuş, çünkü yuka
rıda «Biri başkan, biri başkanvekili olmaık üzere 7 
üyeden oluşur» demiştik; yarın, öbürsü gün bir ek
siklik olmasın. «Başkanvekili» burada tadat edilme
miş diye başka anlamlara götürülebilir, daiha açık 
olması için bu şekliyle ikinci fıkrayı tekrar okutuyo
rum : 

«Kurul başkanı, başkanvekili ve üyelerinin görev 
süresi altı yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. 
Başkan dışındaki üyelerin üçte biri 2 yılda bir yeni
lenir. Başkan ve üyelikler, görev süres' dolmadan her
hangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan yerlere 
18 nci madde esasları dahilinde bir ay içinde seçim 
ve atama yapılır. Bu halde atanan, yerine atandığı 
kimsenin süresini tamamlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

O halde 19 ncu maddeyi, ikinci fıkrada ilave edilen 
«Kurul başkanı, başkanvekili ve üyelerinin» şeklinde 
okunan biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Yasaklar : 
MADDE 20. — Kurul başkan ve üyeleri 'özel bir 

kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev 
alamaz, ticaretle uğraşamaz, ortaklıklarda pay sahibi 
olamazlar. Hayır dernekleri ile amacı sosyal yardım 

vve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler ve 
kâr amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün 
dışındadır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Yemin : 
MADDE 21. — Kurul başkan ve üyeleri, Yargı

tay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda görevlerinin 
devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve 
dürüstlük ile yöneteceklerine, kanun hükümlerine ay
kırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine 
dair yemin ederler. 

Yeminin, atanmalarını izleyen bir hafta içinde ya
pılması gerekir. 

Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele iş
lerden sayılır. Kurul başkan ve üyeleri yemin etme
dikçe göreve başlayamazlar. 

BAŞKAN — Yargıtay tatildeyse, adli tatildeyse 
ne olacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yeni seçilen 
üyeler tatil sonunda yemin edecekler. 

BAŞKAN — Bir hafta dedik, o zaman yeniden 
toplantıya mı çağrılacak? Yeminin adli tatil dışında 
olması için bir hüküm koyalım. 

İTİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, acele işler arasında sayılıp geldiği 
için, o dönecektir, bilahara yeminini yapar. 

BAŞKAN — Ama Kurul başkan ve üyelerinin ye
mini Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda 
olacaktır. Divan toplanacak, birinci başkan da gele
cek, onun huzurunda yemin edecek. Halbuki adli ta
tile çıkar, birisi ona vekâlet eder, nöbetçi kalır, nö
betçi dairelerdeki hâkimler bakar. 

Yeminin, Yargıtayın adli tatilde olmadığı sürece 
atanmalarını izleyen bir hafta içerisinde yapılması 
gerekir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «Yemin için yapılan başvuru acele işlerden sa
yılır» demişiz zaten; «Yeminin, atanmalarını izleyen 
bir hafta içinde yapılması gerekir» cümlesini olduğu 
gibi çıkaralım. 

BAŞKAN — Tabii. 
Geçenlerde de böyle bir kanunda mevzubahis ol

du. Bayram geliyor üst üste, 29 Ekimle bayram bir 
araya geliyor. Tam ondan evvel tayini çıkmıştır. O 
bir hafta içerisinde yemini edemez. Artık bu yemini 
de geciktiremez herhalde, uzun bir iş değil. «Acele 
işlerden sayılır» dedikten sonra bence, «bir hafta için
de yapılır» cümlesine hiç gerek yok. 

Çünkü orada bir seçim yapılmayacak, gelecek bir 
yemin edip gidecek. 

Bu konu hakkında başka söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

O halde, Komisyon Başkanının bu önerisine uy
gun olarak, başka bir teklif olmadığına göre, 2 nci 
fıkranın çıkarılmış şekliyle 21 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 2 nci fıkra çıkacak efendim. 

144 — 
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22 nci maddeyi okutuyorum : | 
Görev ve Yetkiler : 
MADDE 22. — Kurulun başlıca görev ve yetkileri 

şunlardır : I 
a) Menkul kıymetlerin halka arzına izin vermek, I 

halka arz ve satışı düzenlemek, denetlemek ve bu amaç- I 
la tebliğler çıkarmak. I 

b) Kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, I 
genel ve özel nitelikte kararlar almak; özellikle bilan- I 
ço, kâr ve zarar tablosu, yıllık raporlar, denetim ra
porları ve diğer tablolar hakkında standartlar tespit I 
etmek ve bunları tebliğlerle duyurmak. (Bu tebliğler, I 
ortaklık hesaplarının açıklığı ve ilgililerinin aydınlatıl- I 
masını sağlama amacını güder ve ortaklığın yönetimi
ne ve içişlerine karışma niteliğinde hükümler taşıya- I 
maz). I 

c) Bu Kanun hükümleri gereğince kendisine tevdi I 
edilen bilanço, yıllık raporlar ve denetim raporları ile I 
diğer belgeleri incelemek, gerekli gördüğü hususlar I 
hakkında denetçilerden ayrıca rapor istemek; elde et- I 
tiği sonuçları değerlendirmek ve ortaklık mali duru
munda tehlikeli sayılacak belirtilerin tespiti halinde 
ortaklığın dikkatini çekmek. 

d) Bu Kanuna tabi anonim ortaklıklar ile serma- I 
ye piyasasında faaliyette bulunan yardımcı kuruluşla- I 
rın faaliyetlerinin bu Kanuna ve ilgili mevzuata uy- I 
günlüğünü denetlemek. I 

e) Ortaklıklar ile sermaye piyasasında faaliyette I 
bulunan yardımcı kuruluşların Kanuna veya esas söz- I 
leşme hükümlerine veya işletme maksat ve konusuna I 
aykırı görülen durum ve işlemlerini, gerekli işlem ya- I 
pılmak üzere, yetkili mercilere bildirmek. I 

f) Kamu yararının gerektirdiği hallerde menkul I 
kıymetlerin halka arzının geçici olarak durdurulması I 
hususunda Maliye Bakanlığına teklifte bulunmak. I 

g) Maliye Bakanlığınca istenecek incelemeleri I 
yapmak. I 

h) Çalışmaları hakkında Maliye Bakanlığına ra- I 
por vermek. I 

i) Sermaye piyasası ile ilgili mevzuatta yapılması I 
gerekli değişiklikler konusunda Maliye Bakanlığına 
öneride bulunmak. I 

j) Tahviller için verilen halka arz izinleri ve bun- I 
ların satış sonuçları hakkında üçer aylık dönemler iti- I 
bariyle Merkez Bankasına bilgi vermek. I 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak I 
isteyen?.. I 

Buyurun Orgeneral Saltık. I 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
22 nci maddenin (b) bendinde, parantez içerisinde «Bu 
tebliğler ortaklık hesaplarının açıklığı ve ilgililerinin» 
denmiş; bunu «Bu tebliğler ortaklık hesaplarının açık
lığını ve ilgililerin aydınlatılmasını sağlama amacım 
güder» diye değiştirsek, daha kolay anlaşılır bir ifade 
olacak. 

BAŞKAN — Evet, «...hesaplarının açıklığını ve il
gililerin aydınlatılmasını...» şeklinde düzeltiniz efen
dim. 

Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
22 nci maddeyi bu düzeltilmiş şekliyle oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 

Yönetim ve Çalışma Düzeni : 
MADDE 23. — Kurul, başkan bulunmadığı hal

lerde vekili tarafından yönetilir ve temsil edilir. Baş
kan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile topla
nır ve salt çoğunlukla karar verir. 

Başkan ve üyeler Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 245 nci maddesinin 3 ncü bendinde yazılı 
derecelerde karabeti bulunan kimselerle ilgili konular
daki müzakerelere iştirak edemez ve oylamaya katı
lamazlar. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

24 ncü maddeyi okutuyorum i 
Diğer Kuruluşlarla tşjbirîıiği : 
MADDE 24. — Kurul, görevlerinim yerine geti

rilmesinde bakanlıklardan', ilgili resmi ve özel kuru
luşlar ile kişilerden görüş ve bi'l'gi isteyebilir. Bunlar 
söz konusu isteğe cevap vermek ve Kurulun görevli
lerine gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Kurul, kanunen başka merciler tarafından takibi 
gereken hususları ilgili mercilere intikal elttünir. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

25 nci maddeyi okutuyorum : 
Sır Saklama ve Kurulun Para, Evrak ve Maları 

Hakkında işlenen Suçlar : 
MADDE 25. — a)f Kurul başkan ve üyeleri ile 

personeli ve bu Kanuna göre görevlendirilen denetim 
elemanları çalışmaları ve denetlemeleri sırasında iliği-
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lılere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları açık-
layamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar., Bu 
yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da de
vam eder. 

ıb) (Kurulun para, evrak ve her çeşit maları Dev
let malı hükmündedir. Bunlara karşı suç işleyen, gö
revini kötüye kullanan yahut ihmal eden kurul baş
kam ve üyeleri ile petfsoneli Devlet memurları gibi ce
zalandırılırlar. 

ıBu konudaki kovuşturmalar geme! hükümlere gö
re yürütülür. 

(BAŞKAN — 25 nci madde üzeninde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

i26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kurul Personelnin Staltüsü : 
MADDE 26. — Kurul hizmetlerinin gerekitiırdiği 

asli ve sürekli görevler Kurulca devamlı görev yap
mak üzere atanan memurlar eliyle yürütülür. 

Kurul, gerektiğinde sözleşme ille yerli ve yabancı 
uzmanlar çalıştırabilir. 

275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 20 nci maddesindeki yasak, Kurul hiz
metlerinde de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde metnine ya'bancı uzmanları 
niye koyduk? Acaba Bankalar Kanununda bu var 
mı? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, doğrudan doğruya, gerektiğinde 
kullanma imkânı sağlansın diyedir; yoksa, buyurdu
ğunuz gibi, Bankalar Kanununda böyle bir hüküm 
yok, 

BAŞKAN — Yoksa, buraya nıiye koyuyoruz? Bu 
'biraz da bizi aşağılık duygusuna sevk ediyor; yani 
«ıBir yalbancı getirelim, buna o baksın» giibi bir dü
şünce. Yavaş yavaş bunlardan sıyrılsak. Bunu kanu
na koymaya ne gerek var? Bunu fcoymafsak, yabancı 
birisini getirseler «niye getirdin?» defler mi? 

Kanununda olmadığı halde, İçişleri Bakanlığı po
lisin reorganizasyonu için tngilltere'dien uzmanlar 
getirtti; içişleri Bakanlığının Kanununda veya Emni
yet Personeli Kanununda böyle bir madde yok. Za
ten Maliye Bakanlığının yetkisi vardır, getirtebilir. 
Bunu buraya koymakla kendimize itimadımızı sarsı
yoruz; yani, bizde adam yokmuş da, dışarıdan getlir-
ıtiyormuşuz gibi. 

Bence, «Kurul gerektiğinde sözeşmeyle uzman ça
lıştırabilir», ifadesi yeter; «yerli» kelimesine bile lü
zum yok. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «Kurul gerektiğinde sözleşmeli uzman personel 
çalıştırabilir» denilebilir. 

BAŞKAN — «Kurul gereklfeiğinde sözleşmeli uz
man personel çalıştırabilir.» 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, kambiyo hukuku bakımından aldığı 
parayı transfer edebilsin diye konmuş olabilir; onun 
bir gerekçesi olarak arz etltim; fakat buyurduğunuz 
gibi bir yerde onsuz da olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Uzman» 
diyoruz, zaten hepsine girer. 

BAŞKAN — «Uzman personel çalıştırabilir» di
yoruz; yani, «yerli» de demedik. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Kambiyo Hukukunda değiştirme yapılarak halledilir, 

ıBAŞKAN — 2 nci fıkrayı bu sekiyle otkutuyo-ı 
mm : 

«Kurul gerektiğinde sözleşmeli uzman personel 
çalıştırabilir.» 

©AŞKAN — 26 ncı madde üzerimde başka söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

26 ncı maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendiril

mesi :' 
MADDE 27. — Kurul personeli ile emekliliğe tabi 

görenlerden Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine altanan-
lar hakkında 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu 
ile ek ve değişikliklerine dair hükümler uygulanır. 

IBaşkan ve üyeliklere atananlardan kanunla kurul
muş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanla-ı 
rın, bu kurumlara bağlılıkları devam eder. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kim
selerden Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine atananlar 
ile Kurulda görev alanlar yeniden Devlet memuriye
tine dönmek istedikleri takdirde; Kurulda geçirdikle
ri süreler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecek
leri derece ve kademeler saklı kalmak üzere, her yılı 
bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Akademik unvanların kazanılması için gerekli' 
şartlar saklı kalmak kaydıyla 3 ncü fıkra hükmü 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununa tabi kimseler 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Ücret ve Mali Hükümler : 
'MADDE 28. — a) Kurul Başkan ve üyelerinin 

aylık ücretleri Bakanlar Kurulu tarafından tespit 
olunur, 

Kurul memurları ve sözleşme ile çalıştırılacak per
sonelin ücretleri, 1 ndi fıkradaki ücretler ve bunlarda 
değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde, 
Kurul tarafından tespit olunur. 

b) >. Kurulun bütün giderleri, emrinde kurulacak 
özel bir fondan karşılanır. 

Ortaklıklar bu fona, Kurul tarafından verilen 
izinler üzerine satışı yapılacak menkul kıymetlerin 
ihraç değerinin binde üçü tutarında ücret yatırmak 
zorundadırlar. 

Fon gelirleri Kurulun giderlerimi karşılamaya yet
mediği takdirde, açık, Maliye Bakanlığı Bütçesinden 
verilecek yardımlarla karşılanır. 

'Bu halde Kurul her mali yılın bitiminden en az 
dört ay önce, gelecek yıl için yapacağı giderleri ve 
bütçeden verilmesi gereken yardım tutarım Maliye 
Bakanlığına bildirir. 

c) Kurul 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı, 26.5.1927 
tarih ve 1050 sayılı, 2.6.1934 tarih ve 2490 sayılı, 

22.5.1964 tanih ve 468 sayılı, 21.2,1967 tarih ve 832 
sayılı kanunlarla bunların ek ve değişikliklerine tabi 
değildir. 

BAŞKAN — O halde, bu kurul1 mensuplarının gi
derleri bu ortaklıklardan alınacak bir fondan karşıla
nıyor demektir, değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
% 03 oranında. 

BAŞKAN — Yetmezse genel bütçeden verilecek, 
fazla kalırsa ne olacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Fazla kalırsa, 
gelecek sene genel bütçeden o kadar verilmeyecek. 

BAŞKAN — Hayır, yine % 03 verilecek; birikir
se sonunda ne olacak? Yani, fazla paralar Maliyeye 
mi intikal edecek? 

EMEKLİ (AMİRAL HÜSNÜ (KÜÇÜKAHMET 
'(JBütçe-tPlan Komisyonu 'Başkanı) — Normal olarak 
öyle de, bunun birikebileceği biç düşünülmedi Sayın 
Başkanımı. 

'BAŞKAN — O kadar olmaz diyorsunuz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ ıK'ÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu IBaşkanı) — Evet. Yani daima 
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Genel Bütçeden 'bir yardım alacaklar diye düşünüyo
ruz. iBinde 3 asgari olarak 'tutulmuştur. 

'BAŞKAN — ıBir de, «si nci fıkradaki ücretler ve 
bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çer
çevesinde, Kurul tarafiindan tespit olunur» deniyor. 
/Bu ücretleri Maliye .Bakanlığı 'tespit etmiyor da Kurul 
tespit ediyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bü'tçe-tPlan Komisyonu IBaşkanı) — Kurulun Başkan 
ve üyelerinin aylık ve ücretlerini Bakanlar Kurulu 
kararnameyle tespit edecek, kendi emrinde çalışanla
rın ücretlerini de iKurul ıtespit edecek, 

IBAŞKAN — Kurula büyük bir yetki veriyoruz. 
(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
daha evvel Sayın Komutanıma da arz ettim, bu Ku
rul baştan beri bendenize solak gelmiş bir teşekkül
dür. Ama ne yapalım, Hükümet bunda çok ısrar 
ettiği için peki demek zorumda kaldık. Hakikaten çok 
büyük yetki verdik. Biz bu nedenle zaten bu çapta 
bir yetki ancak ıBakanlar Kurulu veya bakanlık bün
yesine verilir diye Maliye 'Bakanlığını teklif etmiştik. 
Fakat en çok üzerinde çalıştığımız bir kanun olması
na rağmen, yeterince nüfuz edemediğimiz bir kanun 
olduğu için -(Maliye ©akanımız da geldi ısrar etti, 
Kurul mutlaka lazımdır dendi- onun için peki dedik. 

BAŞKAN — Hudultsuz bir yetki veriyoruz. Hal
buki devlet sektöründe çalışan bütün sözleşmeli per
sonel 'Maliye /Bakanlığımdan geçiyor. Burada Maliye 
•Bakanlığından 'da geçmiyor, 'Kurul kendi kendine ka
rar veriyor aldığı sözleşmeli personelin ücretleri ko
nusunda. Büyük bir yetki. Yarın öbür gün şöyle bir 
konu çıkacak: Orada çalışan bir daktilo memuruna 
25-30 bin lira verecek; öbür tarafta Maliye Bakanlı
ğında çalışan bir daktilo memuru 15 bin lira alacak. 
Acaba buna neden lüzum hissedildi? 

Buyurun efendim, 

TfiOARET IBAKANI 'KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, Hükümet metninde «(Aylık ücretler
de yapılacak değişiklikler 3U nci maddede yazılı dü
zenlemelerde belirtilecek olan esaslar dahilinde Yük
sek Kurulca düzenlenir» deniyor. Binaenaleyh, (Ba
kanlar Kurulu daha (önceden bunun esaslarını be
lirler (fikri hâkim olmuş oluyor. Fakat Komisyon met
ninde bu 311 nci madde kısmı yer almamış. O oraya 
ilave edilirse sanıyorum konu halledilir. 

IBAŞKAN — Hükümetini teklifimi okuyorum: «a) 
Yüksek Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, 
atanmalarından önce Bakanılar Kurulu tarafından ites-
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pit edilir.» Ama bu yalnız Başkan ve üyeleri 'için. [ 
«ıAylık ücretlerde yapılacak değişiklikler 3U nci mad
dede yazılı düzenlemede belirtilecek olan esaslar da
hilinde Yüksek Kuruloa düzenlenir» deniliyor. Bu da 
yine Başkan ve üyeler için, Kurulda çalışacak memur
lar, alınacak sözleşmeli personel için değil. Maddemin 
devamında «Yüksek Kurul memurları ve mukavele 
ile çalıştırılacak personelin aylık ücretleri 1 noi fık
radaki ücretler ve kumlarda değişiklik yapılmasına iliş
kin esaslar çerçevesinde -oraya atıf yapıyor- Yüksek 
Kurul tarafından« tespit olunur» diyor. Yine 3:1 nci 
maddeye atıf yapıyor. 

Evet, eğer bunu 'bir çerçeve ile çerçevelemezsek, 
biraz evvel dediğim gibi, büyük haksızlıklar doğabilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KIÜÇÜKAIHMET 
•(Bütçe-iPlan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanımı, 
Hükümet 'teklifindeki 31 nci maddenin karşılığı Ko
misyonumuzun 29 ucu maddesidir. Ona atıf yapabi
liriz ama, daha doğrusu, zatı âlimizin buyurduğu, Ku
rul -tarafından değil, «Maliye Bakanlığı tarafından 
tespit oilunur» demektir. Maliye Bakanlığı bütün Tür
kiye'deki ücret baremini tespit ediyor da bunu niye 
etmesin? 

BAŞKAN — Bu neye benzer? Bir Bakanlığın için
deki Genel Müdür ve muavinleriyle yönetim kurulu 
üyelerininkini Maliye Bakanlığı tespit ediyor; daha 
aşağıdaki diğer bütün memurlarınkini Genel Müdürlük 
tespit ediyor gibi -bir mana 'taşıyor. 

TİOARET BAKANI KEMAL OANTÜRK — 
Sayın ıBaşkanım. Bakanlar Kurulu tayin ettiğine göre 
Maliye Bakanlığının değil de Bakanlar Kurulunun yet
kisi var burada. Kurulun Başkanı, ıbaşkanvekili ve 
üyelerimin maaşlarını Bakanilar Kurulu «tespit ediyor. 
M aliye Bakanlığı değil 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ (KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Onun için, onun 
altımdakileriminkini de Maliye Bakanlığı tespit etsin. 

İBAŞKAN — Kurul Başkan ve üyelerinin aylık 
ücretleri Bakanlar Kurulu tarafımdan tespit olunur. 
Hakikaten ufak tefek memurların ücretlerimi de Ba
kanlar Kurulu değil de Maliye Bakanlığı tespit etsin. 
«Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca (tespit 
olunur» diyelim. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRİK — 
Hay hay Sayın Başkanım, bir problem yok. 

'BAŞKAN — «Kurulun yapacağı teklif üzerine 
Maliye Bakanlığınca tespit olunur» sekilinde olabilir. 
Sayın Küçükahmet, bunda bir tereddüt var mı? 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-'Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, yok efen
dim. «Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca 
tespit olunur» diyelim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız Maliye Ba
kanlığı mı yetkili, yoksa Devlet Personel Dairesi de mi 
yetkili Sayın (Başkanım? 

İBAŞKAN — Ücretleri Maliye Bakanlığı tespit 
eder. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ı(M'illi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Devlet Personel 
Dairesi, kadroları tanzim ve bu kadrolar içerisindeki 
ücretlerin dağılış şeklini tespit eder. Maliye Bakanlığı 
da zannediyorum.. Tüm Bakanlıklardaki kadroları 
Devlet Personel Dairesi tespit etmiyor mu efendim? 

BAŞKAN — Kadroları tespit eder de, hangi sene
de o hizmetin karşılığı ine kadar, me kadar ücret te
kabül eder; bunları Maliye Bakanlığı bilir. Devlet Per
sonel Dairesi bunlarla uğraşmaz. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, aslında Maliye Bakanlığı fiilen tes
pit ediyor. Mütalaa alındığı için, uygun olmayan, kar
şılıklı mutabık olunmayanlarda da Maliye Bakanlı
ğının dediği yürüdükte oluyor tatbikatta.-' 

BAŞKAN — Tabii. 
38 noi maddenin ı(a) fıkrasını yemi şekliyle okutu

yorum1: 
«Madde 28. — a) Kurul Başkan ve üyelerinin aylık 

ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunur. 
Kurul memurları ve sözleşme ile çalıştırılacak per

sonelin ücretleri, il nci fıkradaki ücretler ve bunlarda 
değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde, 
Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit 
olunur.» 

BAŞKAN — Bunun üzerinde ısöz almak teteyen 
var mı? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK <MMfö Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kadrolar mual
lakta kaldı Sayın Başkanım., 

İBAŞKAN — Kadrolar hiçbir yerde geçmedi za
ten. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama bu Kurul 
kuruluyor. Altta memurları ve sözleşmeli olarak ça
lışacak personel var. ©ir kadro tespit etmesi lâzım 
mutlaka. Onun için, uygun görürseniz «Personelin 
kadroları ve ücretleri» diyelim. 

İBAŞKAN — Evet, o olur. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK t(Mülla, Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — «Kurul memur
ları ve sözleşme ile çalışacak personelin kadrodan ve 
ücretleri..» şeklinde. 

BAŞKAN — Yani, durup durup mütemadiyen 
kadro istemesinler, 

ORGENERAL BAYDI AIR SALTIK ( M « Gü
vendik Konseyi Genel Sekreteri) — Lâyüsel olmasın, 
kendine göre bir çerçevesi, bir ısımın odsun efendim. 

İBAŞKAN — Eğer öyle yapmazsak bu iKurudun 
kadrodan bir bakanlığın kadrosu kadar gerilişler. 

Şimdi değişik sekiliyle <a) fıkrasını bir daha okuyu
nuz. 

««Madde 28. — a) Kurul Başkan ve üyelerinin ay
lık ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafımdan tespit olu
nur. 

Kurul memurları ve sözleşme ile çalıştırılacak per
sonelin kadroları ve ücretleri 1 mci fıkradaki ücretler 
ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çer
çevesinde, Kurulun teikülfi üzerine Maliye Bakanluğım-
ca ıtespi't olunur.»' 

BAŞKAN —«1 mci fıkradaki ücretler ve bunlar
da değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde» 
deniliyor; bunun anlamı medıir? 

lEMEKLÎ AMllRlAL HİÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plam Komisyonu Başkanı) —• Bakanlar Kuru
lu bunu tespit edecek Sayın Başkanını. Burada güdü
len amaç, alt kademedekime üst kademedekıinden da
ha fazla para verilmesini önlemektir. Onun için kıyas
lama yapılsın; Başkan bunu alıyor, üye bunu alıyor. 
o halde raportör bunu almalıdır diye. 

BAŞKAN — Yani onları ıdüikkate alarak.. 

EMEKLİ AiMtöRAL HÜSNÜ IKÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-ıPlan Komisyonu Başkanı) — Dikkate alına
cak Sayın Başkanım, 

IBIAŞKJAIN — 218 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen olmadığıma göre bu maddeyi ı(a) fıkra
sında yaptığımız değişikliklerle birilikte oylarınıza su-
nuyorumı: Kabul edenler,, Etmeyenler.. Kabul edil-
m-iştiı^. 

29 ncu maddeyi okutuyorum: 

Düzenlemeler :< 
ıMADDE 29. — Kurulum yetkilerinin kullanılışı, 

yönetim ve çalışma esasları, fon gelirlerinim1 (tahsili, gi-
derlıerin yapılması ve bu işlemlerim denetlenmesinde uy
gulanacak usul ve esaslar, aylık ücretlerde yapılacak de
ğişikliklerim esasları, personelimin atanma ve görevden 
alınma şekilleri, disiplin esasları,, görevle bağdaşma-
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yan haller ve diğer hak ve .yükümlülükleri lile sair hu
suslar Bakamlar Kurulu kararı l e düzenlenir. 

İBAŞKAN — (29 ncu madde üzerimde söz almak 
isteyen var mı? Buyurun efendim. 

'ORGENERAL HAYDAIR .SALTIK ^M'ffii Gü-
vemllik (Konıseyi Genel Sekreteri) — Bu tür idari dü
zenlemelerin hepsini kapsayan belgeler ya bir tüzük 
yahut bir yönetmelik halinde oluyor. Maddede geçen, 
«Bakanlar Kurulu karanıyla düzenlenir» ifadesimde-
ki amacı anlayamadık efendim, Hükümetten de öyle 
gelmiş galiba. Yani yönetmelik yapmamakta özel bir 
amaç var mı? 

İBAŞKAN — Evet. 

TİCARET BAKANI KEMAL OANTÜRK — 
Sayın Başkanım, arkadaşımı hatırlattılar, Danıştay ko
nusunda, bir yönetmelik iptal kararı alırlar ışeklimde 
bir. 

BİAŞKAİN — Hayır o tüzük olur. 
TÎCARBT BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

kaildi ki, aynı şey Bakanlar Kurulu kararı aleyhinde 
de alınabilir, o nedenle gerekçe olmaz, onun için arz 
edecektim, 

iBAŞKAN — Zaten, yönetmelik dersek, Bakanlar 
Kurulumdan çıkacak, yahut da bir bakanlık yapa
cak. 

TİÖARET BAKANI KEMAL OANTÜRK — 
Yani belli bir amacı yok. Herhangi bir amaç olma
dığına göre.. 

İBAŞKAN — «Bakamlar Kurulunca .düzenlenecek 
bir yönetmelikle» denebid'ir veya «IMaliye Bakanlığım
ca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur» dene
bilir, değil mi Küçükalhmet? 

IBM'EIKLÎ AMİRAL -HÜSNÜ KÜÇÜKABMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkamı) — izniniz olursa 
Maliye Bakanlığına bırakmıyaium, Bakamlar Kurulun
ca yapılsın. 

BAŞKAN — Evet. Çünkü, birkaç bakanlığım işi
dir, bir bakanlığı ilgilendirmiyor. Birçok bakanlığı il
gilendirdiği ıjçim, «(Bakanlar Kurulunca hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir» sekilinde olmalıdır. 

'Bu şekliyle, 29 ncu maddeyi tekrar okutuyorum1: 
«Düzenlemeler: 
Madde 29. — Kurulun yetkilerimin kullanılışı yö

netim ve çalışma esasları fon 'gelirlerimin tahsili, gider
lerim yapılması ve bu işlemlerin dene'tlerımesinde •uy
gulanacak usul ve esaslar, aylık ücretlerde yapılacak 
değişikliklerin esasları, personelindm atama ve görev
den alınma şekilleri, disiplin esasları, görevle bağdaş
mayan 'hailler ve diğer hak ve yükümlülükleri tide sair 
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hususlar Bakanlar Kurulunca hazırlanacak yönetme
likle düzenlenir.» 

•BAŞKAN — IBu şakiyle 29 ncu maddeyi oyla
rınıza sunuyorum efendim >: Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum »: 

BÖLÜM - V 

Sermaye Piyasasında Yardımcı Kuruluşlar 
Kapsam : 
•MADDE 30. — 'Bu Kanuna göre faaliyette bulu

nabilecek «Yardımcı kuruluşlar» aşağıda ıgösterilmiş-
tirt' 

A) Aracı Kurumlar, 
B) Menkul 'Kıymette: Yatırım Ortaklıkları, 
C) Menkul Kıymetler Yatırım Fonu. 
BAŞKAN — 30 ncu madde üzerimde ısöz almak 

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

Etmeyenler.. Kabul edilm'iştir. 
31 nci maddeyi okutuyorum: 

A) Aracı Kurumlar 
Faaliyetlerinin Kapsamı r 
MADDE 311. — a) Menkul kıymetlerin, kıymeti' 

evrakın, mali değerleri 'temsil eden veya ihraç edenin 
maili yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın'"baş
kası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi na
mına yahut kendi nam ve hesabına, aracılık amacıyla, 
alım satımı ancak bu Kanunda düzenlenen aracı ku
rumlar tarafından yapılır. 

Bankalar ile 1447 sayılı Menkul Kıymetller Ve Kam
biyo Borsaları Kanununa göre borsalarda faaliyette 
bulunanların hakları sakilidir. 

b) Aracı kurumlar kendi mali yüıkümlülüklerıinıi 
içeren evrak ihdas edip halka arz edemez ve alım sa
tımında bulunamazlar. 

c) Bankalar dahil aracı kurumlar, menkul kıy
metleri halika arz edebil'Mer. Menkul kıymetler dışın
da kalan kıymetli evrak ile ma i değenleri temsil eden 
veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren her 
türlü evrakın halka arzı ancak bankalarca yapıHır. 

Türk Medeni Kanununun ipotekli borç senedi ve 
irat senedine dair hükümleri sakilidir. 

d)' »Bankalar anonim ortaklıklara ait (c) bendin
de belirtilen menkul kıymetler dışındaki evrakı halka 
arz ettikleri takdirde bu evrakın içerdiği mali yüküm
lülüklere kefil olmuş sayılırlar. 'Bu evrakın halka ar
zından sağlanacak menfaat aracılık ve garanti komis
yonundan ibarettir. Evrak üzerinde bankanın borçlu 
veya alacaklı olması aracılık sıfatımı değişıtirmez. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?., Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ı(M«i Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
aracı kurumların kendi mali yükümlülüklerim »içeren 
evrak 'ihdas edip halka arz 'etmelerine müsaade etmi
yoruz (b) fıkrasıyla. Halbuki, bu aracı kurumiların 
bazılarının bankalaşmaya kadar gittiğini gördük. Ba
zı bankalara da bu hakları veriyoruz. O bakımdan, 
acaba neden «böyle bir sınırlama ihtiyacı duyuldu? 
Yani, Hükümet teklifinde de olduğuna göre, tensip bu-
yurulursa Hükümet ve Komisyon izahat versin. 

IBAŞIKAN — Evet, buyurun. 

IEMEKLÎ AMİİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bülce-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
menkul kıymetleri halika arz eden anonim ortaklık
lar var. Aracı kurumlar kendi nam ve hesaplarına 
menkul kıymet çıkartıp satarlarsa, bunlar zaten o sı
nıfa girerler. Aracılıkla bunun arasına bir hudut koy
mak gerek'tiğiınden doğmuştur. 

BAŞKAN — Yani, kendileri de bu işi yapamasın-
lar, aracılar. 

iEMEKLÎ AMİHRAL HİÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — İsimleri4-Araa 
kuruluş», 

BA$KAN — Bunlar aracılık yapıyor yalnız, de
ğil mi efendim? 

TtoARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Evet. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Mani hal olma
mak iktiza eder gibi geliyor. 

ıBAŞKAN — Ama bir şirket de iş yapamıyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şirket, bunlar da 
şirket, aracı kurum şirket, şirketler olacak, anonim or
taklıklar. 

BAŞKAN"—"Ama kuruluş gayesi bu gibi üsleri 
alıp satmak, onunkini alacak ötekine satacak falan, 
bunu yapacak. Kendisi yapacaksa zaten, şirket olsun, 
onun aracılığını başkası yapsın. Hem kendi aracı hem 
kendisi şirket oluyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben mahzur gör
medim. Fasulye satan şirketin hisselerini yahut men
kul değerlerini saltabilecekler. E, kendileri de para 
saltan, tahvil satan şirketler; kendileri bunu çfkarama-
yacalklar. Bu sınırlamanın nedenini anlayamadım. 

BAŞKAN — Buyurun., 
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TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — Sa
yın Başkanım, burada tabi şu mülahaza hâkim oh> 
yor : Aracı sadece aracılık yapsın, kendi namı hesa
bına yapılacak olanı zaten bir statü içerisinde bi
raz sonra göreceğiz. Binaenaleyh, aracı eğer hem ken
di namına aracılık yapar hem de kendi namına yuka
rıda arz edeceğimiz kurum olarak çalışırsa, aracılığı 
ihmal eder bir yerde. Kendisine ait olanlara bir önce
lik veriri Bu tabii dejenere edebilir sistemi. O bakım
dan aracılığı statü alır. Bu şekilde bir düzen kurul
ması düşünülmüş ve genellikle prensip olarak da bu 
şekildedir. 

BAŞKAN — Bir ortaklığı ele alalım; böyle bir his
se senedi veyahut tahvil çıkardı. Aracıya vermeden de 
kendisi satabilir, ille aracıya vermek mecburiyetinde 
değil ve bunların vazifesi, onlara kolaylık sağlamak. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — Ko
laylık sağlamak, bir de kendi içinde ayrıca aynı fonk
siyonu yapmak, yani kendi namına da satmak mah
zurlu olur diye demin arz ettiğim nedenlerle. 

BAŞKAN — O zaman kendisi de çıkarırsa, aracı
lık yaptığından bir komisyon alacak, kendisi çıkarır
sa o komisyonu düşecek, daha kârlı satabilir, kendinıin-
kini satmaya başlar, 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — O 
da olabilir. 

BAŞKAN — Belki o nedenle yapmıştır. O za
man kendihinkini çıkarır, İtendinirikmi «atar, ötekileri-
rainkini satmaz. Çünkü ondan bir komisyon alıyor.-

31 nci madde üzerinde başka söz almallristeyen .. 
Yoktur. 

Maıddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ödilmiştıir. 

32 nçj maddeyi okutuyorum : 
Kuruluş ve Faaliyet Şartları: 
MADDE 32. — Aracı kurumların kuruluşlarına 

izin verilebilmesi için; 
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, 
b) Sermayelerin en az % 51'inin nama yazılı ol

ması* 
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, 
d) Sermayelerinin Maliye Bakanlığınca belirtilen 

miktardan az olmaması, 
e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine 

uygun olması, 
f) Kurucularının müflis olmadığının veya yüz 

kızartıcı bir suçtan dolayı hükümhılülkterinin bulun-
madığırıın tespit edflmiş olması, 

g) 'Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması, 
Şarttır. 
Aracılık faaliyetinde bulunabilmek için Kuruldan 

«Borsa Bankerliği Belgesi» alınması ve menkul kıy
metler ve kamlbîyo borsalarından birine kayıtlı üye 
olunması zorunludur, 

Borsa bankerliği belgesi verilmesinde aranacak 
şart ve nitelikler ile faaliyetleri sırasında uyacakları 
koşullar Kurul tarafından yönetmelikle düzenlenir. 

Yapılabilecek aracılık işlemleri ve aracılık suretiy
le yüklenilecek sorumluluğun azami sınırı borsa ban
kerliği belgesinde gösterilir. 

'Borsa bankerliği belgesi olmayanlar veya belgeleri 
iptal olunanlar aracılık faaliyetlerinde bulunamayacak
ları gibi, ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamla
rında bu faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak 
hiçbir kelime veya tabiri kullanamazlar. 

Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bulunan 
bir anonim ortaklığın sonradan bu Kanuna göre ara
cı kurum olarak faaliyet göstermesi ve aracı kurumla
rın esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler de ay
nı hükümlere tabidir. 

Bankalar, aracı kurum, kuramazlar ve bu amaçla 
kurulmuş ortaklıklara iştirak edemezler. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Buyurun Komisyon Başkanı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Bas/kani) — Sayın Başka
nım, bu kanunda güdülen bir sürü amacın en önemlisi 
'küçük sermaye sahiplerini, küçük tasarruf sahiplerini 
korumaktır. Hükümetin tasarısınıda da aynen olan 
buradaki son cümle şöyledir : «Bankalar, aracı ku
rum kuramazlar ve bu amaçla 'kurulmuş ortaklıklara 
iştirak edemezler.»' 

Esasen bankaların 'kendileri aracı kurum olduk
larına göre, ayrıca bir aracı kurum kurup böyle sis
tematik yürümesinler diye düşündük. Ancak bu rapor 
'basıldıktan sonra şuna mutalli olduk : Türkiye'nin 
en ciddi 13 bankası, - işte İş Bankası da var, Ziraat 
Bankası da var - bir aracı kurum kurdular ve bu hiz
meti yapıyorlar. 

BAŞKAN — O aracı kurum hangisi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe1 - Plan Komisyonu Başkanı) — Yatırım - Fi
nansman Anonim Ortaklığı galiba efendim. Şimdi bu, 
mevcudun en ciddisi. Bu cümle burada olursa bu cid
di müesseseler olmayacak, Hükümette de var, bizde 
de var, ama izniniz olursa bu cümlenin kaldırılmasını 
arz ediyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ne diyor efendim? 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Katılıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Son fıkranın kaldırılmasını istiyor

sunuz, 
'Var mı efendim bu konu hakkında, söz almak 

isteyen? Hükümet de iştirak ediyor Komisyonun tek
lifine. 

O' halde son fıkra olan «Bankalar, aracı kurum 
kuramazlar ve bu amaçla kurulmuş ortaklıklara iş
tirak edemezler» cümlesinin çıkarılması teklif edili
yor; 32 nci maddeyi t>u şekliyle, son fıkranın çıkarıl
mış sekiliyle oylarınıza sunacağım. 

!Söz almak isteyen var mı?... Yok. 
32 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

B) Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları 
(Faaliyetlerinin Kapsamı : 
MADDE 33. — Menkul kıymetler yatırım or

taklıkları, menkul kıymet portföyü 'işletmek üzere 
kurulan anonim ortaklıklardır. 

Bu ortaklıkların menkul kıymet portföyü işlet
mek dışında yapabilecekleri faaliyetler Maliye Ba
kanlığınca düzenlenir. 

(BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz almak 
(isteyen var mı?... Yok, ' 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
'Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kuruluş ve Faaliyet Şartları: 
MADDE 34. — Menkul kıymetler yatırım ortak

lıklarının kuruluşlarına izin verilebilmesi 'için; 
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, 
b) Kayıtlı sermayeli olarak kurulmaları, 
c) Başlangıç sermayelerinin Maliye Bakanlığınca 

belirtilen miktardan az olmaması, 
d) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, 
e) Ticaret unvanlarında «Menkul Kıymetler Ya-

tırjm Ortaklığı» 'ibaresinin (bulunması, 
ıf) IKurucularmın mtüfliıs olmadığının veya yüz 

kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulun^ 
madiğinin tespit edilmiş olması:, 

g) Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması. 
" Şarttır/ 

Yatırım ortaklıkları kurucu ve imtiyazlı hisse se
nedi ve tahvil ihraç edemezler. 

Kurucuların izin için yapacakları başvurulara Ma
liye ve Ticaret bakanlıklarınca tespit olunacaik örneğe 
uygun ve noter huzurunda düzenleyip imza edecekleri 
'birer beyanname eklemeleri zorunludur, 
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Yatırım ortaklıklarının esas sözleşmelerinde yapı
lacak değişiklikler için de Maliye Bakanlığının uygun 
görüşünün alınması gereklin 

Yukarıdaki esaslara göre kurulan yatırım ortaklık
ları dışında hiçbir kuruluş «Menkul Kıymetler Yatı
rım Ortaklığı» kuramayacağı gibi, bu adı veya aynı 
anlama gelen başka bir ibareyi ticaret unvanlarında ve
ya ilan ve reklamlarında kullanamaz. 

Yatırım ortaklıkları, faaliyetlerinin gerektirdiği ve 
Kurul tarafından tespit olunacak miktar ve değerin 
üzerinde taşınmaz mal edinemezler. 

Yatırımı ortaklıkları, portföylerine borsa rayiç de
ğerinin üstünde menkul kıymet satın alamaz veya bor
sa rayiç değerinin altında menkul kıymet satamazlar. 

Sermaye ve yedek akçeleri toplamının yüzde yir
misinden fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine 
yatıramazlar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi ve
ya obsiyon halklarının 'kullanılması nedeniyle aşıldığı 
takdirde fazla kısmın en geç 6 ay içinde tasfiyesi ge
rekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkân
sız olduğu veya büyük zaraır doğuracağının belgelen-
'mesi halinde süre kurul tarafından uzatılabilir. 

Yatırım ortaklıkları, hiçbir ortaklıkta sermayenin 
ya da tüm oy haklarının yüzde onundan fazlasına sa
hip olamazlar. 

Yatırım ortaklıklarının portföyleri hakkında Ku
rula ve ortaklarına bilgi verme gibi yükümlülükler ile 
likiditesi, hesapları, bilanço, kâr-zarar cetvellerine ve 
bunların ilanına ve diğer işlemlerine ilişkin hususlar 
Kurul tarafından belirlenir. 

BAŞKAN—34 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : (Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmffiş'thv 

C) Menkul Kıymetler Yatırım Fonu 
Tanım : 
MADDE 35. — Bu Kanun hükümleri uyarınca 

halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralar
la, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilke
si ve inançlı mülkiyet esaslarına göre menkul kıymet 
portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığına 
«Menkul Kıymetler Yatırım Fonu» adı verilir. 

Bankalar dışında hiçbir 'kişi ve kuruluş veya mal 
varlığı, «Menkul Kıymetler Yatırım Fonu» kuramaz 
ve bu adı veya aynı anlama gelen başka bir ibareyi 
ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında kul
lanamaz^ 

Fonun tüzelkişiliği yoktur. Ancak mal varlığı ban
kanın mal varlığından ayrıdır. Barika, fonu, belge sa-
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hiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetir ve tem
sil eder. Fon varlığının korunması ve saklanmasından 
yönetici banka sorumludur. Banka ile katılma belgesi 
sahipleri arasındaki ilişkilere bu Kanunda hüküm bu
lunmayan hallerde Borçlar Kanununun Vekâlet Akdi 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

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

Kuruluş izni : 
MADDE 36. — Banka, yatırım fonu kurmak için, 

hazırlayacağı' noterden tasdiki fon içtüzüğünü Maliye 
Bakanlığına vererek izin almak zorundadır. 

Menkul kıymet portföyü işletmek amacı dışında 
bir amaçla yatırını fonu kurulmasına izin verilmez. 

IBAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

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

Fon İçtüzüğü : 

MADDE 37. — Fon İçtüzüğünde en az aşağı
daki hususların bulunması şarttır. 

a) Fonun adı ile kurucu bankanın unvanı ve 
merkezi; 

ıb) Fonun tutarı; 
c) Fonun yöndfciıminde uygulanacak şekil; 
d) Fonun yatırım yapacağı menkul kıymetlerin 

seçimi ve riskin dağıtılması esasları; 
e) Katılma belgeleninin satış ve gerî satın alınış 

fiyatlarının tespiti usulü ve portföyün değerlendirilme
si esasları; 

f) Fon karının tespiti ve katılma belgeleri sahip
lerine dağıtılması esâsları; 

tg) Kurucu bankanın yönetici sıfatıyla fondan ala
cağı ücret ve başka menfaat ile gider karşılıklarının 
tespiti esasları; 

h) Fonun hesap dönemi; 
i) Varsa fonun süresi; 
j) Fonla ilgili bilgilerin Türk Ticaret Kanunu

nun 37 nci maddesinin 4 neü fıkrası hükmü saklı kal
mak üzere, açıklama şekli; 

k) Fona katılma ve fondan ayrılma şartkn; 
1) Fonun tasfiye şekli. 
Maliye Bakanlığı gerektiğinde fon içtüzüğüne fo

nun alabileceği menkul kıymetlerin belli borsalarda 
kote edilmiş veya alınıp satılır olmasını ya da gerekli 
gördüğü diğer hususlarda şart konulmasını isteyebilir. 
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BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen vair mı?... 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Son fıkrayı bir 
daha okuyorum Sayın Başkanım: «Maliye Bakan
lığı, gerektiğinde fon içtüzüğüne fonun alabileceği 
menkul kıymetlerin belli borsalarda kote edilmiş ve
ya alınıp satılır olmasını ya da gerekli gördüğü di
ğer hususlarda şart konulmasını...» 

BAŞKAN — Neyin şart konulması, değil mi? 
Hangi şartı koyacak? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Gerekli gördü
ğü diğer (hususların da şart olarak konulmasını...» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — Şartı kaldırı
yoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Gerekli diğer 
hususların konulmasını isteyebilir.» 

«Şart» kelimesini kaldıralım da, «diğer hususla
rın konulmasını isteyebilir.» •diyelim.: 

'BAŞKAN — Şimdi, son fıkrayı »bir daha oku
tuyorum:1 

«Maliye Bakanlığı, gerektiğinde fon içtüzüğüne 
fonun alabileceği menkul kıymetlerin belli borsalar-' 
da köte edilmiş veya alınıp satılır olmasını ya da 
gerekli gördüğü diğer hususların konulmasını isteye
biliri» 

BAŞKAN —'- 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum» 
Kabul tSdenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.; 

38 nci maddeyi okutuyorum: 
İçtüzüğün Tescilli ve Değiştirilmesi : 

MADDE 38. — Maliye Bakanlığı tarafından uy
gun görülen fon içtüzüğü, yönetici bankanın merke
zinin 'bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan 
olunur. 

Fon İçtüzüğünde belirtilen fon tutarının artırıl
ması ve süresinin uzatılması Maliye Bakanlığının izni 
ile yapılır ve yukarıda belirtilen şekilde tescil ve ilan 
olunur. Bunlar dışında Fon İçtüzüğünde değişiklik, 
bankanın haklı nedenlere dayanarak yapacağı talep 
üzerine, merkezînin bulunduğu yerin Ticaret Mahke
mesi kararı ile yapılabilir. Mahkemeye başvurmadan 
önce içtüzük değişikliği hakkında Maliye Bakanlığın
dan uygun görüş alınması gerekir.; Mahkeme, gerekli 
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görürse katılma belgesi sahiplerine feir ay ara ile İki 
kez ilan etmek suretiyle beMeyeceği güm ve saatte 
değişikliğe karşı çılanların dinleneceklerini (bildirir. 
Karşı olanlar, sözkonüsu güne kadar görüşlerini ya
zılı olarak da mahkemeye verebilirler. 

Mahkemenin vereceği karar Man edilir. Değişik
lik yapılmışsa ticaret siciline tescil olunur. 

'BAŞKAN — «Karşı olanlar, söz konusu güne 
kadar görüşlerini yazılı olaraık da mahkemeye vere
bilirler denilmiş; «da» ya ne lüzum var? «Karşı olan
lar şifahi olarak verebilir» deseydik, yani duruşma
da, o zaman «da» olurdu. «Karşı olanlar söz konu
su güne kadar görüşlerimi yazılı olarak mahkemeye 
vere!bilirler.ı» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, isterlerse yazalı olarak da verebilirler mana
sına. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... YdL 

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

39 ncu maddeyi okutuyorum: 
Fonun Oluşması ve Katılma Belgelerinin Halka 

Arzı : 
MADDE 39. — Kurucu banka, yatırım fonunun 

kurulması için İçtüzükte öngörülen fon tutan kadar 
avans tahsis eder. Bu avans ile menkul kıymetler 
portföyü oluşturulur ve katılma beNgeleri çıkarıla
rak halka arz edilir. Banka, katılma belgelerinin' sa
tış hâsılatından fona verdiği avansı geri alır. 

fon rayiç değeri, tedavüldeki katılma belgelerinin 
temsil ettikleri tüm hisselerin sayısına bölünerek he
saplanır. 

İlk katılma 'belgelerinin ihracı sırasında katılma 
payı sayısı, bir payın ihraç değeri 50.000 lirayı geç
meyecek şekilde tespit edilir. 

Katılma paylarının ihraç ve geri satın alınma de
ğerleri, Kurul tarafından belirtilecek şekilde halka 
ilan edilir. 

Katılma belgesinde fon içtüzüğünün tam metninin 
ve bankanın yetkili imzalarının bulunması şarttır. 

Katılma belgesi, ancak temsil ettiği değerlerin 
tam olarak nakden ödenmesi şartiyle satılabilir. 

BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

41 nci maddeyi okutuyorum : 

Yönetim İlkeleri : 
MADDE 41. — a) Yatırım fonunun anal varlı

ğı, yönetici bankanın fon içtüzüğü ve bu Kanundan 
doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorum
luluğunu karşılaması dışında hiçbir amaçla kullanı
lamaz. Fon mal varlığı rehnedilemez veya teminat 
gösterilemez. Aksine yapılan işlem, pay sahipleri ba
kımından hükümsüzdür. Fon üçüncü şahıslar tarafın
dan haczedilemez. 

b) Yönetici banka fonun portföyünden, fon da 
yönetici bankanın portföyünden borsaya kote edil
miş olanlar dışında menkul kıymet satın alamaz. Fon, 
hiçbir nedenle yönetici bankanın hisse senedi ve tah
villerini ve başka fonların katılma belgelerini satın 
alaımaz, 

c) Yönetici banka fon portföyüne, sermayesinin 
'% lO'undan fazlasına sahip olan kamu kuruluşlan 
dışındaki hissedarlarının; idare meclisi başkan ve 
üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımciila-
nnın ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin j % 25' 
inden fazlasına sahip oldukları ortaklıfldarın menkul 
kıymetlerini alamaz. Yönetici bankanın iştdraklerin-
ce çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, fon port
föyünün |% 20'sini geçemez. 

d) Yatırım fonları, portföy değerlerinin i% 20' 
sinden fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine 
yatıramazllar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi 
veya opsdyon haklarının kullanılması nedeniyle aşıl
dığı takdirde, fazla kısmın en geç altı ay içinde tas
fiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarma
nın imkânsız olduğu veya büyük zarar doğuracağı-

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

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

40 ncı maddeyi okutuyorum!: 
Katılma 'Belgesi : 
MADDE 40. — Katılma belgesi, belge sahibinin 

yönetici bankaya karşı sahip olduğu hakları taşıyan 
ve fona kaç hisse ile katıldığını gösteren kıymetli 
evrak niteliğinde bir senet olup emre veya hamiline 
yazılı olarak düzenlenebilir. 

Katılma belgesinin itibari değeri söz konusu ol
mayıp ihraç veya geri satın alınma değeri, ihracı ve
ya satın alınması gününde, fon içtüzüğündeki ilke
lere göre tespit edilecek rayiç değeri üzerinden, bel
genin temsil ettiği pay sayısına göre hesaplanır. 

Fon tutarı artırılmak suretiyle çıkarılacak yeni 
tertip katılma belgelerinin değeri çıkarma günündeki I 
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nıo belgelenmesi halinde süre Kurul tarafından uza- . 
tflabilir. 

Yatırım fonları, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya 
da tüm oy haklarının \% 10'uından fazlasına sahip | 
olamazlar. 

e) Yönetici banka, fon hesabına borsa rayiç de
ğerinin üstünde menkul kıymet satın alamaz ve fona 
ait kıymetleri borsa rayiç değerinin altında satamaz. 

f) Katılma bölgelerinin satışı sırasında, fon iç
tüzüğü ya da başka belgelerle, payların değerimi et
kileyecek önemli hususlarda alıcılara yapılan yazılı 
açıklamaların doğruluğundan yönetici ve aracı ban
kalar birlikte sorumludurlar. Bu açıklamalarla ken
disine katılma payının değerinin yanlış takdirine ne
den olacak nitelikte bilgi verilen alıcının istemesi ha- I 
linde, belge karşılığında ödediği para, cari isıkonto 
haddi üzerinden işlemiş faizi ile birlikte geri veri
lip 

g) Katılma belgesi sahipleri, belgenin günlük 
rayiç fiyattan geri satın alınmasını her zaman isteye
bilirler. Maliye Bakanlığı, olağanüstü hallerde fonun 
bu yükümlülüğünün sınırlı bir süre için geriye bıra
kılmasına karar verebilir. 

h) Yönetici banka, ancak istisnai hallerde ve 
fon varlığının !% 10'unu geçmemek üzere, fon hesa
bına kredi alınması için Kuruldan izin isteyebilir. I 
Bu kredinin alınması ve geri ödenmesi hakkında Ku
rula bilgi verilir. 

i) Fon portföyündeki menkul kıymetlerle ilgili 
oy halkları banıkanın yetkili temsilcileri tarafından 
kullanılır. Banka, istisnai hallerde ve yazılı talimat 
vermek suretiyle bu hususta başkasınla yetki verebi
lir. 

i) Banka birden fazla fon kurup yönetebilir. I 
Banka, yönettiği her fonun varlıklarını kendi varlık
larından ayrı ve özel hesaplarda izlemek ve bunlar I 
için ayrı muhasebe tutmakla yükümlüdür. I 

j) Kurulacak Menkul Kıymetler Yatıran Fonla- I 
rının tutarı, bankanın ödenmiş sermaye ve yedek ak- I 
çelerinin toplamını aşamaz. I 

BAŞKAN — 41 noi madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı?.. I 

Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, I 
maddenin, (d) bendinden üçüncü satırı okuyorum : I 
«Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkânsız 
olduğu veya büyük zarar doğuracağının belgelenme- I 
si hallinde süre Kurul tarafından uzatılabilir.^ | 
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BAŞKAN — Ne kadar uzatılabilir? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir yerde, 6 ay 
içerisinde tasfiyesi gerekir, demişiz. Konular bir dar
boğaza girerse fonksiyon işlemez. 

BAŞKAN — Bir ay, ilki ay neyse birşey söyle
mek lazım, azaımi şu kadar uzatılabilir. 6 ay oldu
ğuna göre, tabii ondan fazla olmaması lazım; ama 
ikinci bir 6 ay verebilecek mi mesela? 

Hükümetimiz ne düşünüyor, böyle sınırsız mı bı
rakalım? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, belli süreyi geçmeyecek tarzda, ya
ni 6 ayı geçmeyecek tarzda, denebilir mesela. 

BAŞKAN — Hiç olmazsa 6 ayın yarısını vere
lim, 3 ay uzatalım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Olabilir, ma
kul olan odur efendim burada. 6 ay azami süredir, 
bunun yarısı kadar bir süre daha yeterlidir. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Olabilir efendim. 

BAŞKAN — O halde, «Kurul tarafından azami 
3 ay uzatılabilir» şeklinde düzeltiniz efendim. 

(d) bendini değişik şekliyle bir daha okutuyorum : 
«d) Yatırım fonları, portföy değerlerinin % 20' 

sinden fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine 
yatıramazlar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi 
veya opsiyon haklarının kullanılması nedeniyle aşıl
dığı takdirde, fazla kısmın en geç altı ay içinde tas
fiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarma
nın imkânsız olduğu veya büyük zarar doğuracağının 
belgelenmesi halinde süre Kurul tarafından azami üç 
ay uzatılabilir.» 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı?.. 
Buyurun. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkanım, basit bir husus : (ı) ve (i) ayrı ayrı 
bent diye gösterilmiştir, bir tanesini kullanalım. 

BAŞKAN — Yanlış olmuş o, ben de farkına var
dım. (i) yoktur, bir (ı) vardır. Şimdi (i)'yi (j). (İ)'yi 
de (k) olarak düzeltiniz. 

41 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı?. 
Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Hesap Raporu ve İlanı : 
MADDE 42. — Yönetici banka, her hesap döne

minin bitiminden itibaren 3 ay içinde fonun durumu, 
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portföyün terkibi ve dönem içindeki gelişmesini be
lirten bir hesap raporu hazırlar ve Kurul'a verir. 

Banka, fonun yıllık hesap raporunun bir özetini 
ilan etmekle yükümlüdür. Bu ilânda, fonun giderler 
ve hâsılat hesabı özetinin, portföyündeki menkul kıy
metlerin cins, miktar ve değerlerinin, fonun diğer he
sap ve para durumunun, bir yıl önceki durumları ile 
birlikte gösterilmesi; dönem içinde ihraç edilen ve ge
ri alınan katılma belgesi sayılarının belirtilmesi zo
runludur. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

43 ncü maddeyi okutuyorum : 
Bankanın iflası veya'Tasfiyesi : 
MADDE 43. — Yönetici bankanın iflası veya tas

fiyesi halinde Maliye Bakanlığı, yatırım fonunun yö
netim ve muhafazasını uygun göreceği başka bir ban
kaya verebilir. 

Yönetici bankanın iflas veya tasfiye kararından 
itibaren 15 gün içinde fonun yönetimini devralacak 
bir bankanın bulunmaması veya Maliye Bakalığının 
mevcut şartlar altıda fonun devamını katılma belgesi 
sahiplerinin yararına uygun görmemesi halinde fon 
sona erer. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

44 ncü maddeyi okutuyorum : 
Fonun Sona Ermesi : 

MADDE 44. — Yatırım fonu 43 ncü maddenin 
2 nci fıkrasındaki durumdan başka aşağıdaki neden
lerle sona erer. 

a) Fon İçtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu 
sürenin hitrnjesi, 

b) Fon İçtüzüğü süresiz ise bankanın Maliye Ba
kanlığının görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden 
feshi ihbar etmesi, 

c) Bankanın, haklı nedenlere dayanarak merke
zinin bulunduğu yerin Ticaret Mahkemesinden fesih 
talebinde bulunması üzerine mahkemenin Maliye Ba
kanlığının görüşünü aldıktan sonra karar vermesi. 

Fon mal varlığı Fon tçtüzüğündeki ilkelere göre 
tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma belgesi sahip
lerine payları oranında dağıtılır. 

Fesih anından itibaren hiçbir katılma belgesi ih
raç edilemez ve geri alınamaz. 
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BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

45 nci maddeyi okutuyorum : 

BÖLÜM - VI 

Denetim ve Cezai Sorumluluk 

Denetime Yetkililer : 
MADDE 45. — 11 nci madde kapsamına giren 

ortaklıklar ile sermaye piyasasındaki yardımcı kuru
luşların bu Kanundan doğan işlem ve hesapları Ku
rulca tayin olunan denetçiler tarafından denetlenir. 

Kurulun lüzum görmesi ve bunun Maliye Bakan
lığınca uygun görülmesi halinde, bu denetim, Ma
liye Bakanı tarafından görevlendirilecek Maliye mü
fettişleri, hesap uzmanları ve bankalar yeminli mura
kıpları marifetiyle de yapılabilir. 

Maliye Bakanı, gerektiğinde Kurulun talebi olmak
sızın da bu denetlemeleri yaptırabilir. 

BAŞKAN — Şimdi burada yine karşımıza çıktı : 
Önce «Kurulca tayin olunan denetçiler tarafından 
denetlenir» deniliyor, sonra «Hesap uzmanları, Ma
liye müfettişleri, banka yeminli murakıpları ile de 
yapılabilir» diye ilave ediliyor. 

Kurul kimi tayin ederse o denetleyecek manası 
çıkıyor buradan, değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —'• Evet, öyle. 

BAŞKAN — Halbuki 16 nci maddede «Yönet
melikle tespit edilecek» dedik. Bu 45 nci maddede 
«denetçiler tarafından denetlenir» diyoruz. Bu denet
çiler kimlerdir? Hükümetimiz de bunu böyle hazırla
mış. 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kurulun bir 
denetleme personeli olacak efendim, öyle düşünüldü. 

BAŞKAN — Yani kurul içerisinde olacak? 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Evet. 
BAŞKAN — O zaman olur. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onlar karar
laştıracak. Onlar yetersiz gördüğü takdirde Maliye 
Bakanlığına 'gidilecek. Maliye Bakanının direkt bu 
denetimi yapma yetkisi de var ayrıca. Yani, kurum 
içerisinde 'bir denetleme kurulu, ona bağlı bir denet
leme organı olacağı düşünüldü. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man, «kurulun denetçileri tarafından» demek lazım. 
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BAŞKAN — Tabii, «... hesapları Kurulun denet
çileri tarafından denetlenir» demek lazım. 

Hükümetimizin kastı o, değil mi? Yani Kurulun 
içindeki denetçiler? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Evet efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gerektiğinde 
bankalardan, sair denetçilerden de yardım alabilir di
ye biraz geniş düşünüldü Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O, altında var zaten. 
«Kurulun lüzum görmesi ve bunun Maliye Ba

kanlığınca uygun görülmesi halinde, bu denetim, Ma
liye Bakanı tarafından görevlendirilecek Maliye mü
fettişleri, hesap uzmanları ve bankalar yeminli mu
rakıpları marifetiyle de yapılabilir.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — örneğin, Ti
caret Bakanlığı denetçilerinden de istifade edebilir, 
diye düşünüldü efendim. 

BAŞKAN — Ama kendinden böyle denetçi bulun
ması lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O da düşü
nüldü Sayın ıBaşkanım, esas olan o. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kurulca tayin 
olunca, Ticaret Bakanlığının denetçisini Kurul tayin 
edemez ki, Ticaret Bakanının üstünde bir yetki olu
yor. 

BAŞKAN — Tayin edemez ki, dışarıdan alabilir 
ancak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Kurulun de
netçileri tarafından» diyelim efendim. 

BAŞKAN — Evet, «Kurulun denetçileri tarafın
dan» diye düzeltelim. 

1 nci fıkrayı bu şekliyle okutuyorum : 

Denetime Yetkililer : 
MADDE 45. — 11 nci madde kapsamına giren 

ortaklıklar ile sermaye piyasasındaki yardımcı kuru
luşların bu kanundan doğan işlem ve hesaplan Ku
rulun denetçileri tarafından denetlenir. 

BAŞKAN — Tamam. 
45 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
'Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum : 
Tedbirler : 
MADDE 46. — a) 45 nci madde gereğince ya

pılan denetlemeler sonunda, aracı kurumların, kanun 
vb işletme amaç ve ilkelerine aykırı durum ve işlemle
ri dolayısıyla mali durumlarının ciddi surette zayıf
lamakta olduğu tespit olunduğu takdirde, 49 ncu mad
de hükmü saklı kalmak kaydıyla Kurul tarafından 
uygun bir süre verilerek, kanun ve işletme amaç ve 
ilkelerine uygunluğun sağlanması ve mali durumun 
güçlendirilmesi istenebilir. 

Verilen süre içinde, aracı kurum tarafından ge
rekli tedbirlerin alınmadığı veya mali durumun taah-
hkitlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğu 
tespit olunduğu takdirde, Kurul, kurumun borsa ban
kerliği belgesini iptal etmeye yetkilidir. 

'Maliye Bakanı, borsa bankerliği belgesi iptal olu
nan aracı kurumun tedricen tasfiyesine Kurulun tek
lifi üzerine karar verebilir. 

b) Tedrici tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumla-
rln tasfiyeleri Maliye Bakanının belirleyeceği bir ban
ka tarafından yürütülür. 

Tedricen tasfiye karar ve işlemlerinde, Türk Ti
caret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzua» 
tin tasfiye ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

Tasfiyeye giren kurumların aktifleri öncelikle taah
hütlü satışlardan doğan yükümlülüklerinin karşılan
masına tahsis olunur. Bu yükümlülüklerin tasfiye 
spnucu beklenmeden yerine getirilmesi için (c) ben
dinde belirtilen fondan ihtiyaç oranında avans ve
rilir. 

Fon, verilen bu avanslar dolayısıyla tasfiye halin
deki kurumun bütün aktifleri üzerinde imtiyazlı ala
caklı sıfatını kazanır. Maliye Bakanı, fon adına ara
cı kurumun iflasını isteyebilir. 

Fondan karşılanan taahhütlü satış yükümlülükleri 
ye tasfiye giderlerinin kurumun aktifleri ile karşı
lanamayan kısmı, nihai ve kati açık olarak fon tara
flından yüklenilir. 

c) Haklarında tedricen tasfiye kararı verilen ara-
oı kurumların kati ve nihai açıklarının karşılanması 
için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
bir fon kurulmuştur. 

Aracı kurumlar, yıl sonları itibariyle taahhütlü 
satışlarının tutarının binde biri oranında bir meblağı 
Ertesi yılın beşinci ayı sonuna kadar bu fona yatır
maya mecburdurlar. 

Kurumların fona ödemekle yükümlü oldukları tu
tarlar Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider 
sayılır. 
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d) Kanuna, işletme amaç ve ilkelerine aykırı iş
lemleri sebebiyle aracı kurumun iflasına sebep olan 
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile 1 nci derece 
imzaya yetkili yöneticilerinin Maliye Bakanlığının ta
lebi üzerine iflasına mahkemece karar verilebilir ve 
haklarında icra ve İflas Kanununun 5, 6 ve 7 nci bap
ları hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurunuz Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 46 nci maddenin 
3 noü fıkrasında «Maliye Bakanı» kelimelerinden 
sonra bir sürü lallardı geçiyor, fıkra «... Kurulun tek
lifi üzerine karar verebilir»! diye bitiyor. Zannede
rim, Maliye Balkanı tabirini «Kurulun teklifi üzerine» 
den sonraya almada fayda var. 

Yani, «Borsa bankerliği belgesi iptal olunan ara
cı kurumun tedricen tasfiyesine Kurulun teklifi üze
rine Maliye Bakanınca karar verilebilir.»; 

Maliye Bakanı bir uçta kalıyor Sayın Başkanım, 
teklif öbür uçta kalıyor. ' 

Yahut öbür türlü alalım: «Maliye Bakanı, Kuru
lun teklifi üzerine borsa bankerliği belgesi iptal olu
nan aracı kurumun tedricen tasfiyesine karar verebi
lir.* 

BAŞKAN — O daha doğru, çünkü fail burada 
«Maliye Bakanı» drr. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman fail 
başta kalsın Sayın Başkanım: «Maliye Bakanı, Ku
rulun teklifi üzerine borsa bankerliği belgesi iptal 
olunan aracı 'kurumun tedricen tasfiyesine karar ve
rebilir.» 

BAŞKAN — (a) bendinin son fıkrası «Maliye 
Bakanı, Kurulun teklifi üzerine, borsa bankerliği bel
gesi iptal olunan aracı kurumun tedricen tasfiyesine 
karar verebilir.» şeklinde düzelecek. «Kurulun tek
lifi» sonda idi, o başa alınacak, esasta bir değişiklik 
yok. O şekilde düzeltiniz. 

46 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

46 nci maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
Cezai Sorumluluk : 
MADDE 47. — Diğer kanunlara göre daıha ağır 

bir cezayı gerektirmediği takdirde; 

a. (1) Bu Kanun hükümleri gereğince hazırla
nacak izahname, sirküler, katılma beıgesi gibi belge
lerde ve menkul kıymetlerin arz ve satışı ile 'ilgili, ola
rak halka yapılan yazılı açıklama ve ilanlarda, men
kul kıymetlerin değerini etkileyecek önemli husus
larda gerçeğe aykırı veya noksan bilgi verenler. 

(2) Bu Kanuna göre Maliye Bakanlığı ve Ku
rul tarafından istenecek bilgileri vermeyen veya ger
çeğe aykırı olarak verenlerle; görevlendirilecek dene
tim görevlilerinin istedikleri bilgileri vermeyen veya 
gerçeğe aykırı olarak verenler, defter ve belgeleri bu 
görevlilere ibraz etmeyen, saklayan, yedi eden veya 
bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler, 

(3) Bu Kanunun 4 ncü maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkralar*, 15 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, 25 nci 
maddesinin (a) bendi, 28 nci maddesinin (b) bendi, 
31 ve 32 nci maddeleri, 34 ncü maddesinin 5 nci fık
rası, 35 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 36 nci maddesi, 
44 ncü maddesinin son fıkrası, 46 nci maddesinin (c) 
bendi hükümlerine aykırı hareket edenler, 

Fiilin önem ve mahiyetine göre ayrı ayrı veya 
birlikte hükmolunmak .üzere yüzbin liradan bir mil
yon liraya kadar ağır para cezası ve 1 aydan 2 yıla 
kadar hapis cezası ile, 

b. Bu Kanunun 7, 8, 9, 10, 11 nci maddeleri, 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, 16 nci maddesi, 
34 ncü maddesinin 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu fıkraları 
40 nci maddesinin 5, 6 ve 7 nci fıkraları, 41 ve 42 nci 
maddeleri ile bu Kanunda yazılı yetkilere dayanarak 
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere, genel ve özel ni
telikteki kararlara, standart ve formlara, idari emir 
ve yasaklara aykırı hareket edenler, 50 bin liradan 
500 bin liraya kadar ağır para cezası ile, 

Cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Ceza hükmü bu. 
47 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. 
Buyurunuz Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
cezai sorumluluk olarak çok ağır bir sorumluluktur 
1 milyon liraya, kadar ceza. Türk Ceza Kanununda 
azami tavan nedir acaba para cezasında? 

BAŞKAN — Orada tavan, yok. Yani, kanun ta
van getirmemiştir de, zamana göre onu değiştirmiş. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ceza Kanunu, 
temel kanun efendim, Türk Ceza Kanunundakinden 
çok fazla buldum bu cezayı, yani bir milyon liraya 
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kadar ceza verildiğini şimdiye kadar ben hatırlamı-
yoram. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümetimizin teklifindeki ceza maddesi bizi en 
çok tedirgin eden madde olmuştur. Hükümetimizin 
teklifinde asgari ceza 6 aydan 2 yıla kadardı. Biz onu 
1 aydan başlattık. Hükümetimizin teklifinde 6 aydan 
2 yıla kadar hapis ve 50 bin liradan 500 bin liraya ka
dar ağır para cezası vardı; ikisi birlikte verilecekti. Biz 
ayrı ayrı da verilebileceği hükmünü getirdik. Yani ve
rilen ceza miktarını aşağı yukarı yarı yarıya indirdik. 
Para cezasıyla hapis cezasının birlikte verilmesi gel
mişti. Biz ya o, ya bu verilir; gerekirse hâkim her iki
sini de verebilir, diye bir hüküm getirdik. Söylediğim 
gibi miktarını da çok azalttık. 

Diğer bakımlardan burada verilen cezalar genellik
le, bizim bu düzeltmemizden sonra, Vergi Usul Ka
nunundaki cezaların az çok paralelidir. Bunun tam pa
ralelini bulamıyoruz efendim, aynı hizmet olmadığı için 
ama, ona yakın cezalar oldu. 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — Sa

yın Başkanım, bu ceza bölümünü Adliye Bakanımız 
bilhassa üzerine alıp kendisi inceletip, belli noktalara 
getirmiş ve tasarıya koymuştur. Hukuk mantığı bura
da hâkim. Ama maliyeci mantığında da ona nazaran 
bir farklılık olabilir. Binaenaleyh, buyurduğunuz gibi 
tavanlar meselesi söz konusu olabilir. Ama hukuk yö
nünden bu olmakla beraber, bir yerde mali yönden de 
verilmiş olan cezalar var, arada tezatlar olabilir. Ben 
Komisyonunkini benimsiyorum şahsen. 

BAŞKAN — Yalnız arada büyük farklılık var. 
Buradaki 100 binden 1 milyona kadar, Hükümet 50 
binle 500 bin getirmiş; ama hapis cezasıyla beraber 
getirmiş. Siz onu ayırdığınız için para cezasını ağır-
iaştırdınız, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Para cezasını 
ağırlaştırdık, hapis cezasını da azalttık. 

Sayın Başkanım, Komisyon görüşmelerinde, konu
nun Adalet Bakanlığımız tarafından iyice incelendiği 
ve öylece bu cezaların konduğu söylendi; fakat bu
nun gerçek bir incelemeye tabi tutulduğuna bendeniz 
pek kani olamadım; çok ağır geldi bize. 

örneğin; yanlış bilgi vermeyi bırakıyorum; eksik 
bilgi verme... Bunun ölçüsü yok Sayın Başkanım. Yani 

ne kadar eksiktir? Bir eksik bilgi verdiği zaman 6 ay
dan 2 yıla kadar hapis yatacak, 50 bin liradan da 500 
bin liraya kadar para cezası verecek; her ikisini bir
den çekecek. Bu çok ağır geddi bize, o nedenle azalt
tık cezaları. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Türk Ceza Ka
nunu, Madde 19. — Ağır para cezası, 1 000 liradan 
100 000 liraya kadar tayin olunacak bir paranın Dev
let Hazinesine ödenmesinden ibarettir.» 

Bu madde yürürlükte ise - yani genel hükmü ta
yin eden Ceza Kanunudur - bu kanunla onun 10 misli 
ceza vermek biraz anlayamadığım taraf oldu. 

Hapis cezası da, başlangıcına bakacağım, onu bula
madım; bir aydan da başlamaz zannediyorum; daha 
az süreden başlar. 

BAŞKAN — Vergi cezaları o zaman çok hafif 
kalır. 

Buyurun. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — Sa

yın Başkanım, demin arz ettiğim gibi, hukuk mantığı 
ile maliye mantığında farklılık olabilir. Nitekim Ban
kalar Kanununda da farklı cezalar var. Sanıyorum, 
Sayın Orgeneralimin buyurdukları hususta; diğer bir 
kanunla cezaları artıran bir başka düzenleme oldu, o 
yüzden sınırı aştılar. 100 bin liradan 500 bin liraya ka
dar olanlar da var zannediyorum. Ama önemli olan 
- demin arz ettiğim gibi - mantıktır. İkisi ayrı ayrı dü
şünmekte yarar var. 

BAŞKAN — Geçenlerde bu para cezaları ile ilgili 
bir düzeltme yaptık ya, oraya işlenmemiştir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bendeki olan eski 
kanun efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Örneğin, Ban
kalar Kanununda 100 bin liradan 500 bin liraya ka
dar para cezasını öngörüyor. 

BAŞKAN — Tabii, oradaki cezalar mali cezalar, 
vergi cezalan vesaire; bunlar ayrı mütalaa ediliyor. 
Türk Ceza Kanunu içerisindekiler, cürüm ve cezala
rın karşılığında verilen ağır para cezalarıdır. 

47 inci madde üzerinde başka söz almak islteıyen 
vaır mı?.. Yok, 

Maddeyi oyıliaırınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 
Etoeyanlter... Kabul edilimiiştir. 
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48 nci maddeyi okurtuyoruım : 
Cezailıarın Artırılımıası : 
MADDE 48. — Menkul kıymetleri hadka satılan 

anonim ortaklıklar iıe aracı kuruımlliar ve yatırım or-
takydıaonım yömatliım kurulu üyeleri ilıe denetçileri, 
müdür ve diğer personeli ve yatırımı fonu temsiıCİıeri 
ile sorumlularınım ortaklığım veya fonum partalları ve 
diğer malları ille hisse senetleri, tahvilleri, defter, ev
rak, ıdosıya, kayıt ve diğer belgeleri üzerinde liştedlik-
leni suçlanın genel hükümlere göre belirlenen cezıaüları 
yarı oranında artnrıilanak hükmatumıur. 

'BAŞKAN — «Tahvil, defter, evrak, dosya, ka-
yit ve diğer bellgelıer üzerimde işledikleri suçüiaırtıın,» 
ifadesiimdeki maksat nedir? Yamii tahrifat yaparsa1 fa
lan mı? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
'Evet efemdim. 

iBAŞKAN — Burada onu belirtmek lazım değil 
imi? Adalet Bakanlığımdan bu böyle gelmiş, Hükümet 
/tdklfinde de böyle; «Genel hüıkümleılinıde belliırltıMıenı 
cezallan .yarı oranımda artırılarak hütomıolunuırı» dem-
imiş. Vanü bu gibi şeyler üzerinde; hiısıse senetleri, tah
viller, defter, evrak, dosya kayıt ve belgeleri üzerin-
.de tahrifat (yaparsa, yok ederse bu ceza uygulanacak. 

EMBKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. Yalnız 
buradaki % 50 artırma, bu suçları yapanlardan, bun-
Uların üst seviiyedekileri içlin, emıir ve nıevkü sahlilbli 
olanlar için bu suçları sayıyor,. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanlığı TemıslilicM 
Ibuyurun efendim. 

(OSMAN TUNABOYLU (Maliliye Bakanlığı Tem-
(SİtJdisi) — Sayın Başkanını, Hükümet taısarısıının ge-
(Tekçesliınde bu maddeyle ilgili olarak aynen şöyle 
denmektedir : 

«51 noi maddede belirtülen suçlar, Türk Ceza Ka-
ınununda, emniyeti suliısüimıaJI,, sahtekârlık, dolamdırı-
cılık, hırsızlık olarak müeyyide altına aflımımıış suçlar-
idıır. Bu suçların, menkul kıymetleri halka satılan ano
nim ortaklıklar ve sermaye piyasası yardımcı kuru^ 
îıuskırına karşı yönetimi kurulu üyeleri, denetçileri, 
müdür ve diğer personeli tarafımdan işlenmesi ağır-
laştıırucı sebep ollaırak düşıünütaüş ve Ceza Kıanunun-
dakli cezaların yan oranında artırılıarak uyguliaıması 
Öngörülmüştür.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, 'işte demıin söylediğimiz gibi, 
48 noi madde üzerimde başka söz almak isteyen 

var mıı?.. Yok. 

iMıaıddeyi oylanınıza sunuıyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kalbul edüımiiştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum : 
Usul Hükümleri : 
MADDE 49. — Bu Kanunun 47 noi ımaddesliıride 

yazıî/i suçlardan dolayı kovuşturma yapılması, Kurun 
lun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Ouimı-
huriyet Savcılığına yazııln baışvuruıda bulunulmasına 
bağlıdır. Bu başvuru ile Bakanlık aynı zalmandla mü-
dahlil sıfatlını kazanır. 

•Bu Kanuna aykırı füiilıtearjin' iştemdiğime dalir bilgi 
edinen Cumhuriyet Savcıları Maliye Bakanlığını ha-
berdar ederek durumun lincelenmıesiinli isteyebilirler, 

Cumhuriyet Savcıları kovuşturmaya mahal olma
dığına karar verliırlerse Maliye Bakanlığı kendiısline 
tebliğ edilecek 'bu kanarlara karşı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre itiraza yetkildir. 

iBu Kanunda yazıla suçlarla liıljgili davalar muha-
kemıelerce acele Asilerden .sayılır ve öncelikle karara 
bağlanır. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz almlak 
isteyen var mı?.. Yok. 

/Maddeyi oylanınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
ptimeyenler... Kalbul edlilmüştıir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 

,BÖLÜM - VII 

ÇeşliltM Hükümler 

jSaMı Hükümler ve tsıtiısnalıar i: 
MADDE 5ü. — a) /Bankalar 'bu Kanunun V nci 

bölümünde düzenlenen faaliyetlerde bulunduklıaıni 
takdirde, söz konusu faaliyetleri lile sınııırlı olmak üze
re, bu Kanun hükümlerine tabi olurlar.! 

ıb) Özel kanunla kurulmuş anonim ortalıklarla 
ilgili ıhlükümlıer sakindir. 

c) 12.3.1964 ftaırih ve 440 sayılı Kanuna tabi ban
kalarım bu Kanun gereğince aracı sıfatıyla hisse se
nedi allıım satımlarında, sözü geçen Kanunum 4 ncü 
maddesii hükmü uygulanmaz. 

d) 1211 sayılı TC Mıerkez Bankası Kanunu ilıe 
7397 sayılı Sigorta Şirketlerimin Murakabesi Hakkım
da Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — «Bankalar aracılık yapamazı» diye 
bir fıkra vardı bundan evvelkıi bir maddede, onu çı
kardık. Burada (c) fıkrasında; «c - 12.3.1964 tarih 
ve 440 sayılı Kanuna tabi bankalarım bu kanun ge
reğince aracı sıfatıyla hisse senedi alım satımlarında 
ısıözü geçen kanunun 4 ncü maddesii hükmü uygulan-
maz» denilmiş. Bu da onumla lüıgili oHmasın? 

— 16Ö — 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkamı) — Sayın Başka
nım, (c) benıdinlin i'lşkisi yok. 440 sayılı Kanuna tabi 
olian bankalar. 

BAŞKAN — Buyurumuz. 

OSMAN TUNABOYLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — 31 nci maddeye baktığımızda, (a) ibetndlimün; 
2 nci fıkrasında, «Bankalar ile 1447 sayılı Menkul 
Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununa göre bor* 
salarda faaliyette bulunanların hakları saklıdır» den-
ımek suretiyle 1 ndi fıkrada getirilen hükme bir (istis
na getirmiş 'oluyoruz; bankalara da bu görevi vertiyo-
ıuz .Biraz önce de, 32 noi maddemin sonundaki fık
rayı kaldırarak, bankaların bu fişi bizzat yapmaları
na imkân tanıyoruz, zaten 31 noi maddeye göre ya
pabiliyorlar .32 ncd maddenin son fıkrasını, iştirak 
kurarak yapmalarının bir sakımcaisı olmadığı gerek
çesiyle çıkartmış bulunuyoruz, herhangi biir şey de
ğil. 

(BAŞKAN — Yani, tezat teşkil etmiyor. 

OSMAN TUNABOYLU '(Maliye Bakanlığı Tem-
siildisi) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

(50 ndi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 noi maddeyi okutuyorum : 
1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo (Bor-

saları Kanununda Değişiklik : 

MADDE 51, — 1447 sayılı Kanunun 4, 25, 26 
ve 43 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirüımfişıtir. 

Madde 4. — Borsa azaları asi ve kayıtlı olmak 
üzere (iki kısımdır . 

Asilli aza, acentelerden ibarettir .Kayıtlı aza, co-
ıberler (Kendi hesabına menkul kıymet alıp sataınlliar), 
'bankalar, aracı kurumlıar, menkul kıymetler yatırım 
ortaklılkları, bankerler, sarraflar, kufllisyenler (borsa 
kulislerinde bulunup acentelere alam satım emri ve
renler) ve senetleri borsada fcayılth şirketlerdir. 

Madde 25. — Devlet, vilayet ve belediyelerle hü
kümetin kefalet ettiği sair müesseselerin esham ve 
tahVıl/eri ile her hürlıü Hazine bonolarının Malliye 
Bakanlığının işarı üzerine borsa kotuna alınması mec
buridir. 

lEsham ve tahvillerin borsa kotuna almmastoa 
borsa meclisleri karar verir .Yabancı esham ve ıtah-
(viüerin borsa kotuna alabilmesi liioin Maliye Bakan-
dığmın izni gerekir. 
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'Madde 26. — Borsa kotunda bulunmayan esham 
ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, borsada ka
yıtlı olmayan kişi ve kuruluşların menkul kıymet alım 
ive satımını meslek edinmeleri ve borsada kayılth olan
ların dla bu işlemleri borsa dışında yapmaları veya fi
yatlarını borsamın dışında teşekkül ettirmeleri yasaktır. 

'Bu yasağa uymayanlar Sermaye Pliyasaısı Kanunu
nun 47 ndi maddesinin (a) fıkrasına göre cezalandı-
rıiıırlar. 

Madde 43. — Acenteler alım ve satımı bir kürtaj 
mukabiinde yaparlar. Kürtaj tarifeslinıi Maüıye Ba-
kanlığı tespit eder. 

BAŞKAN — Şimdi biz bu 'kanunun sonuna 1447 
sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Ka
nununda değişiklik de getirdik; başlıkta öyle bir şey 
yoktu. Başlık, «Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi ve 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklindedir. Bu 
durumda başlığa bunu da ilave etmek lazım. Başlığı 
«Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi ve 
1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı» demek lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
•(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, haklısınız. Kanun bütünlüğünü bozacağına, 
51 nci maddeyi buradan çıkartıp, Borsalar Kanunun
da değişiklik teklifi getirmek, kanun yapısına daha 
uygun olur. 

Bu 51 nci maddenin içindeki maddeler Borsalar 
Kanununda bazı değişikliği gerektirmektedir. Bu de
ğişiklik teklifleri, Hükümet tasarısında 2 madde idi, 
sonradan Borsalar'la görüştük, 4 maddeye çıktı. Zan
nederim daha uygunu, tensip buyurursanız, Si nci 
maddeyi buradan çıkartıp, bu 4 maddeyi kapsayacak 
bir hazırlıkla Borsalar Kanununda bir değişiklik yap
maktır. 

BAŞKAN — Ya çıkartmalı veya başlığını değiş
tirmeli. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu .Başkanı) — İzniniz olursa 
buradan bunu çıkartalım. 

ıBAŞKAN — Buyurunuz. 
OSMAN TUNABOYLU (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, tatbikata baktığımız za
man, şimdiye kadar yapılan düzenlemelerde, örneğin 
1'215 sayılı Merkez Bankası Kanunu ile bazı kanun
ların bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, keza 
bazı maddelerde de değişikliğe tabi tutulmuştur. Ka
nunun adı ise «Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka-
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«ı Kanunudur.» Bu örnekten harekette, Sermaye Pi
yasası Kanunu İle getirilen düzenlemelerin tam ola
bilmesi için, o kanunda yapılması zorunlu değişMik-
lerdir bunlar; dolayısıyla burada bunun kalmasının 
mümkün olacağı kanaatindeyiz. Söz gelimi, 12111 sa
yılı Kanunun 69 ncu maddesinde, «12 Mayıs 1964 
tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» denmek su
retiyle bir değişiklik yapılıyor, 

•BAŞKAN — Yürürlükten kaldırılan ve değişen 
maddeler diye koymak gerekirse, o zamanı: 

«MADDE 51. — 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve 
(Kambiyo Borsaları Kanununun 4 ncü maddesi aşa-
ğııdaki şekilde değiştirilmiştir»,, 

«MADDE 52. — 1447 sayılı Menkul 'KıymeıÜer 
ve Kamıbiyo Borsaları Kanununun 25 noi maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» diye hepsimi ayrı 
ayrı madde haline getirdikten sonra kamuna da aynı 
başlığı koymak gerekecektir; kanun tekniği bakımın
dan bu şart. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, aslında söylendiği gilbi, benzeri örmekler bun
dan evvel çok olmuştur. Bu nedenledir ki - (bağışla
yın - Türkiye'de çok kanunlar çorbaya dönmüştür. 
Emekli Sandığı Kanununun Türkiye'de son şekl'M 
bilen yoktur. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü de 
dahil. 

izniniz olursa, biz Komüsyonda bunu benimsedik; 
hatta hükümetten gelen 2 madde ile ilgili değişikliği 
biz 4 maddeye çıkardık. 51 noi maddeyi komisyona 
alatan, ilk toplantımıza yetiştirmeye gayret edelim. 
Daha bu kanunun yürürlüğü için 6 ay, 1 sene, 2 şenel 
gibi süreler vardır. En kısa sürede bunu Borsalar Ka
nununda bir değişiklik olarak huzurunuza getirelim. 
Kanunların bütünlüğünü biz de bozmayalım. 

BAŞKAN — Buyurum, Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI KJEJMAL CANTÜRK — 
Sayım' Başkanım, bu kanunun beli bir amacı var, 
ifade buyurulduğu gibi. Bu amacın tahakkuku için 
hazırlanan bir metin var. Bu metin içerisinde bazı 
kanunlarda tadilat gereği yahut bazı kanunların bazı 
hallerde uygulanmaması da yer almış bulunmaktadır. 
Mesela, Ticaret Kanunu şu hususlarda uygulanmaz, 
diye de hükmü var; bir nevi Ticaret Kanununu da 
değiştirmiş oluyor. 

Kanunların vahdetti bakımından gayet tabi'i böyle 
yapılmaması lazım; fakat ihtiyaçların bir gereği ve 
zorlaması olarak da aksinin yapılması, yanıi şu hazır

lanan metne benzer metinlerin zaman zaman çıkartıl
ması zaruri oluyor. O itibarla ikinci şıkkı seçerek1 

başlığı 'bir başka şekle sokup - zaten «Çeşitli Hüküm
ler» namı altında toplanmış - bunu burada muhafaza 
etmek suretiyle, sistemi hemen' işler hale getirmekte: 
yarar vardır diyorum. 

BAŞKAN — Peki, bunu biz Bayramdan sonra 
4 Ağustos tarihinde Resmi Gazdte'de yayınlasak ve 
aynı gün yapacağımız toplantıda bu 4 maddelik bö
lümü ayrı bir kanun hailinde görüşsek ve ikisi de aynı 
zamanda yayınlansa nasıl olur?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayım Başkanını, 
filhakika Borsalar Kanununda değişiklik yaparak bu 
kanunu daha işler hale getirmek mümkün; çünkü 
burada geçen aracı kurum, menkul kıymetler yatırım 
ortaklıkları gibi deyimleri Borsalar Kanununa koy
muş oluyoruz. Ancak, bu değişikliği yapmadan bu 
kanundaki bütünlük kaybolmuyor. Yani bir başka 
deyimle, bundan evvelki kanunlarda yapitığımız gibi, 
bu kanun nedeniyle Borsalar Kanununun şu, şu, şu 
maddeleri iptal edilmiştir, demek zorunda değiliz oku
duğumla. 

Bunu bir çerçeve kanunla bundan sonra çıkardığı
mız zaman, bu kanun kendi bütünlüğü içerisinde 
pekâla vazifeyi daha rahat görebilir kanaatindeyim. 

O bakımdan 51 noi maddenin Komisyonca geri 
alınıp, ayrı bir çerçeve kanunla huzurunuza getiril-
mesinin daha uygun olacağı kanaaltindeyim. Bu ko
nuda Hükümetten tasarı gelmesine de lüzum yok. Bu 
çalışmayı yaparlar, Konsey adına kanunlaşır, bir bü
tün halinde çıkar. 

BAŞKAN — 51 nci maddenin bu 4 değişen1 fık
rası olmasa da, bu büyük bir noksanlık teşkil etmi
yor, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKABMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim, 
Hükümet iki tane getirdi, biz borsaları çağırdık, ko
misyon görüşmeleri sırasında iki madde de onlar 
koydular, 4 tane oldu; bu 2'de olabilirdi. 3 - 5 gün ara 
ile de yayınlanmasında bir mahzur yok. 

IBAŞKAN — Kaldı ki, «Yürürlük» maddesinde, 
17, 29 ncu maddeleri ile geçici 1 ve 4 ncü maddeleri 
yayımı tarihinde, diğerleri de 6 ay sonra yürürlüğe 
girer diyoruz zaten. Bunu kanun tekniğine uygun 
olarak yaparsak iyi olur. Aksi takdirde, yarın öbiir-
gün bunu kimse bulamaz, nerede değişiklik yapıldı 
diye, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi, bu kanu-
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nun bütünüyle Borsalar Kanununun da içine girmesi1 

gerekecek; 4, 25, 26 ve 43 ncü maddelerin değişmesi 
için. Halbuki ıbunu tek kanunla çıkardığımız zaman, 
Borsalar Kanununa yalnız o kısmı girecek. 

BAŞKAN — İlgili mahkemeler, avukatlar, Düs
turdan bu kanunu aradığı zaman nasıü arayacak? 
Bunun adı : Sermaye Piyasasını Düzenleme ve De
netimi Hakkında Kanun. Ama bunun başlığında, 
1447 sayılı Menkul ve Kıymetler Kambiyo ve Borsa-' 
ların Değişiklikleri dersek, ona göre arayacak, ilgili 
hemen bulabilir onu, işleyebilir. Bu geçmezse, kimse
nin aklına gelmez, bu değişikliği bulamaz, onun için 
zor olur. Ya başlığa koyacağız veya yeni bir kanun 
çıkaracağız önümüzdeki günlerde. 

51 nci maddenin bu kanun kapmasından çıkarıla
rak ayrı bir kanun teklifi olarak getirilmesini tensibi
nize sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

511 nci madde bu tasarıdan çıkmıştır. 
Geçici madde l'i okutuyorum : 
Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kurulun aylıkları, ücret
leri ve daire hizmetleriyle ilgili 1981 yılı giderleri 1981 
yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin ihtiyat tertibinden 
karşılanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibuil edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kurulmuş olup, Kanunun 11 nci 
maddesindeki nitelikleri haiz anonim ortaklıklar da 
bu Kanun hükümlerine taJbidir. Kurul, bu Kanuna 
göre gerekli şartlarrn yeninle getirilmesi için söz ko
nusu ortaklıklara 1 yılı aşmamak üzere süre verebilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen ortaklıkların esas 
sözleşmelerM bu Kanun hükümlerine uygun hale 
getirmek için yapacakları genel kurular, olağan ge
nel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve 
karar verir. 

Esas sözleşmelerini tanınan süre içinde Kanuna 
uygun hale getirmeyen anonim ortaklıkların bu Ka
nuna aykırı bulunan esas sözleşme hükümleri uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştik". 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — a) 'Bu Kanunun yürür

lüğe girmesinden önce aracılık faaliyetinde bulunan-' 
lar, Kurula bildirmek kaydıyla, faaliyetlerine bü Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren birinci yıl 
sonuna kadar devam ede/bilirler. 

Bu süre içinde kuruluş şartları ile faaliyetlerini! 
Kanun hükümlerine uygun hale getirerek borsa ban-> 
kertiği belgesi almak zorundadırlar. 

Borsa bankerliği belgesi için başvuruların bir yıllık 
ısürenin bitiminden en geç ikıi ay önce yapılması 
gerekir., 

Yukarıdaki esaslara göre borsa bankerliği belgesi 
alanlar önceden girdikleri bu Kanuna aykırı düşeni 
taahhütlerini; borsa bankerliği belgesi için başvurma
yanlar veya belge verilmesi uygun görülmeyenler ise 
önceden girdikleri taahhütlerinin tümünü Kurul tara
fından tanınacak süreler içinde tasfiye etmek zorun-* 
dadırlar. 

Borsa bankerliği belgesi almış olup da önceden 
girdikleri bu Kanuna aykırı taahhütlerini tanınan sü-t 
re içinde tasfiye etmeyen aracı kurumların borsa ban
kerliği belgeleri iptal ölumur. 

b) IBu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
faaliyet gösteren menkul kıymetler yatırım ortaklık-' 
lan Kurul tarafından tanınacak süre sonuna kadar 
faaliyetlerine devam edebilirler. Bunlar esas sözleş
melerini ve taahhütlerini tanınan süre içinde bu Ka
nun hükümlerine intibak ettirmek zorundladırlar. 
Uyum sağlamayan ortaklıklar hakkında Kurulun tek
lifi üzerine Maliye Bakanlığınca fesih davası açılır. 

c)' IBu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
kurulmuş yatırım fonlarının Kanun hükümlerine gö
re bir fon tüzüğü kabul ederek bir banka yönetimin
de faaliyette bulunabilmeleri için Maliye Bakanlığın
ca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üze
re ve iki yılı aşmamak kaydıyla uygun bir süre veri
lebilir. Bu süre içinde statü değişikliğini gerçekleşitir-
meyen fonlar sona erer. 

Sona eren fonlar Maliye Bakanlığınca belirtilen 
bir milli banka tarafından tasfiye edilir ve tasfiye 
edilen fonların aktifleri öncelikle tasarruf sahipleri
nin haklarının karşılanmasına tahsis olunur. 

iBAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
(b) fıkrasında kuruma verilen süre yine tayin edil-
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menustur. Halbuki (e), fıkrasında fon için Maliye Ba
kanlığına ikıi yıllık bir süre tanınmış, «tanınacak sü
re sonuna kadar» denmiş, süre «tahsis edilmemiş. 

iBAŞKAN — «Kurul tarafından tanınacak süre 
sonuna kadar.» Eğer yukarıda iki yıl düşünülüyorisa, 
bir yıl değil mi idi? 

ı(a) fıkrasında; «®u kanunun yürürlüğe girmesin
den önce aracılık faaliyetinde bulunamlaır, Kurula 
'bildirmek kaydıyla, faaliyetlerine bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren birinci yıl sonuna kadar 
devam edebilirler» deniliyor; bu o değil mi? 

EMEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «©ir yılı aş
mamak üzere» denilebilir Sayın Başkanım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Aşağıdaki fıkra, 
onun dışında kalan hususlar Sayın Başkanım. Onun 
için «bir yılı aşmamak» diye yukarıda bir yıl var. 

BAŞKAN — «IBir yıl» dediğimize göre «Bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren 
menkul kıymetler yatırım ortaklıkları Kurul tara
fından tanınacak bir yıllık süre sonuna kadar...» Yu
karıda «Bir yıl» dedik zaten. 

Öyle değil mi' Sayın Hükümet; süre, bir yıllık 
süredir, 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yoksa Kurulu bunda serbest mıi 
bıraktok?, 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Hayır Sayın Başkanım, serbest 'bırakmadık. 

İBAŞKAN — «Kurul tarafından tanınacak bir 
yıllık süre sonuna kadar faaliyetlerine devam edebi
lirler.!» Hatta, zaten bir yılı tanıdığımıza göre «ku
rul tarafından tanınacak» demeye de lüzum yoktur, 
bir yıllığı biz tespit ettik zaten. 

ı«Yatırım ortaklıkları bir yıllık süre sonuna ka
dar faaliyetlerine devam 'edebilirler.1» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, yukarıda
ki fıkrada da var zaten. 

(BAŞKAN — O halde «Kurul tarafından tanına
cak..;» kelimelerini de silelim. «Bu kanun yürürlüğe 
'girdiği târihten önce faaliyet gösteren menkul kıy
metler yatırım ortaklıkları bir yıllık süre sonuna ka
dar faaliyetlerine devam edebilirler.» şeklinde olsun. 

(«Azami fair yrilıik» deseydifc, o zaman Kurula bir 
yetki vermiş olurduk; ama olmasın1 dedik; kimisinin 
altı ay, kimlisiniin sekliz ay falan olmasın, «bir yıllık 
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süre sonuna kadar» dedik. Çünkü yukarıda da «bir 
yıllık süre» geçti. 

Geçici 3 ncü madde üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?., 

Geçidi 3 ncü maddeyi (b) fıkrasında yaptığımız 
son değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 29 ncu mad

desinde yazılı düzenlemeler, Kanunun yayımı tari
hinden itibaren 6 ay içimde yapılır. 

İBAŞKAN — Bu hususun geçidi maddeye girme
mesi lazımdı, 29 ncu maddenin içerisine Ikoysaydık 
daha iyi olurdu. «Bakanlar Kurulunca altı ay içe
risinde hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir» desey
dik de olurdu. 

Buyurun. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, bunlar muhtelif düzenlemeler ola
rak düşünüldüğü içim yanli talimatname olarak dü
şünülmediği için o şekilde konmadı. 

(BAŞKAN — Olabilirdi, orada da olurdu; ama 
artık buraya yazılmış. 

Geçici madde 4 hakkında başka söz almak iste
yen?. 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın 'Başkanım, 
Yazılı düzenlemeler» dedik, halbuki öbür maddede 
«yönetmelik» dedik; İkisi arasında farklılık oluyor 
efendim. 29 ncu madde «'Bakanlar Kurulunca hazır
lanacak yönetmelik» dedik. 

İBAŞKAN — Yani, «IBu kanunun 29 ncu mad
desinde yazılı yönetmelikler kanunun yayımı tarihin
den itibaren altı ay içinde yapılır» şeklinde... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Mad
de 29'un başlığı da «düzenlemeler» 'efendim, ona 
da «yürürlük» demek lazım. 

iBAŞKAN — Evet. 
Geçici 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçidi madde 5'i okutuyorum: 
GEÇİCÎ MADDE 5. — Sermaye Piyasası Kuru

lunun ilk 2 nci ve 4 ncü yıllar sonunda yenilenecek 
üyeleri, Kurulun bu dönemlerdeki son toplantılarında 
ad çekme itle tespit olunur. 

Geçici madde 5 hakkında söz almak isteyen var 
mı?.. Yok, 
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Geçidi mıadde 5'ıi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yürürlük mad
desine geçmeden evvel 25 nci maddenin son fıkra
sında anlaşılması güç bir konu vardır. Müsaade eder
seniz, bu konunun tekrar müzakeresini arz ediyo
rum, 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde, Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterinin telkriri müzakere 
teklifi var efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
25 nci maddenin (b) bendini okuyorum efendim : 

«Kurulun para, evrak ve her çeşit malları devlet 
malı hükmündedir. Bunlara karşı suç işleyen, göre
vini kötüye kullanan yahut ihmal eden kurul başkan 
ve üyeleri ile personeli devlet memurları gibi ceza
landırılırlar.»-

Şimdi burada iki unsur var, bunların bir tanesi
ni iptal etmiş oluyoruz. 

«Bunlara karşı suç işleyenler devlet malına işlen
miş suçlar gibi cezalandırılırlar.^ Bu birinci unsur. 
İkinci unsur da, görevini Ikötüye kullananlar başkan-
sa da, üyeyse de, memur ise de, devlet memurları 
gibi cezalandırılır. Bu iki ayrı unsur burada belirtil
memiş ve bu haliyle kanun, istenilen açıklığı getir
miyor. 

BAŞKAN — Şimdi «Kurulutı, para, evrak ve her 
çeşit malları devlet malı hükmündedir.» 

Burada diyeceğimiz bir şey yok. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde «Devlet 
malı hükmünde ise»ı Sayın 'Başkanımı, birinci husus; 
devlet malına karşı suç işleyenlerin ona ait hüküm
lerle cezalandırılacağı, ister memur olsun, ister me
mur olmasın. 

'BAŞKAN — O zaman, devlet mallarına karşı suç 
işleyen, görevini kötüye kulanan yahut ihmal eden 
kurul başkan ve üyeleri ile personeli devlet memur
ları gibi cezalandırılır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü-
venlıük Konseyi Genel Sekreteri) — Buna ait suç iş
leyen devlet memuru gibi cezalandırılmaz. Bunlara 
ait suç işleyen özel kanuna göre cezalandırılır; ayrı
ca diğerleri de devlet memurları gibi cezalandırılır. 
Bu yanlış, karmaşık ifade oluyor. 
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BAŞKAN — Nasıl olması lazım geldiği hakkın
da bir önerge var mı efendim? \ Altında zaten «Bu 
konudaki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürü
tülür»! denmiş. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi, Sayın 
Başkanım, tekrar arz ediyorum : 

«Kurulun para, evrak ve her çeşit malları devlet 
malı hükmündedir. Bunlara karşı suç işleyenler dev
let malarına karşı suç işleyen kişilerin maruz kala
cağı takibata maruz kalacakür»ı, bu bir ayrı husus; 
«Görevini kötüye kullanan, ihmal eden kurul baş
kan ve üyeleri ile personelli devlet memurları gibi 
cezalandırılırlara; bu ikinci husus. 

Şimdi bunların ikisi birbirine karıştı burada. Bun
lara karşı suç işleyen, görevini kötüye kullanan ya
hut ihmal eden; yani devlet malına karşı suç işleyen 
devlet memuruymuş gibi oluyor. Halbuki devlet ma
lına karşı suç işleyen devlet memurundan başjkası da 
olabilir. 

BAŞKAN — Anladım da, «Bu konudaki kovuş
turmalar genel hükümlere göre yürütülür.»ı hükmü 
onu karşılamıyor mu?, 

Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Saym Başkanım, (b) fıkrasının birinci cümlesinde 
«Kurulun para, evrak ve her çeşit malları devlet ma
lı hükmündedir» demekle ceza artırımı var. Yani bir 
şahıstan çalınan mal ile, devletten çalman mal ara
sında ceza farklılığını, ceza ağırlığını burada belirt
miş oluyor bu hüküm; bununla daha fazla ceza alı
nır denmek isteniyor. Binaenaleyh, cezanın daha 
yüksek olacağı burada ifade edimiş oluyor. 

Ondan sonraki kısımda, devlet memurlarının ta
bi olduğu usuller var, o usullere göre ceza taıkiplerti 
ve kovuşturmaları yapılacak ve cezalar da ona göre 
verilecek, denmek isteniyor. 

Bu itibarla, bunun bir saıkmcalı durum olduğu 
kanısına varamadım. 

440 sayılı Yasada da aynı hüküm vardır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçükahmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-iPlan Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başkanım, 
«Devlet malı hükmündedir» ifadesi, bunlara (karşı suç 
işleyenlerin suçlarımda bir ağırlık taşımaktadiir. ıBu 
suç işleyenler; Kurulun üyeleri de olabilir. Kurul üye
leri burada neden tereddütlüdür? Kurul üyeleri için
de devlet memuru da olabilir, olmayabilir ide, seçimle 
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geleceklerden, Bankalar Birliğinden gelecek kimse 
devlet memuru olmayabilir., 

Kurul Başkan ve üyeleri bu suçu işledikleri «tak
dirde mutlaka devlet memuru gibi haklarında takibat 
yapılacaktır. Bunların dışındakiler, (devlet memuruy-
sa zaten devlet memuru gibi, değilse normal şartlara 
göre olacaktır., 

Hukuk pek bilmediğim 'bir konu; hele 'Ceza Hu
kukunu hiç bilmem; fakat 25 nci maddede bendeni
ze göre bir terslik yok gibi geliyor., 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK l(IMİl'li Gü
venlik Konseyi Genel .Sekreteri) — Sayın Başkanını, 
fikre iştirak ediyorum; «Kurulun para, evrak ve her 
çeşit malları devlet malı hükmündedir»; ondan son
raki fıkra, «Bu konudaki kovuşturmalar genel1 hü
kümlere göre yürütülür.» Ama ikinci cümlede, «Bun
lara karşı suç işleyen, görevini kötüye kullanan ya
hut ihmal eden kurul başkan ve üyeleri ile personeli 
devlet memurları gibi cezalandırılırlar» deniliyor.. 

iBAŞKlAN — (b) fıkrasını şöyle okuyorum: «Ku-
rulun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı 
hükmündedir. Bunlara karşı işlenen suçlarla ilgili ko
vuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür. Göre
vini kötüye kullanan yahut ihmali eden kurul başkan 
ve üyeleriyle, personeli devlet memurları gibi ceza
landırırlar.» oldu mu?, 

lÖRlG'ENlERJAIL HAYDAR SALTIK ((Milli Gü
venlik Konseyi Genel iSekreteri) —̂ Tamam efendim, 

ORGENERAL INIÖRETTJN ERİSİN — «Bu konu
daki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür» 
fıkrası da var. 

BAŞKAN — Hayır, arktık onu öne aldık. 

BMIEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
((IBütçe-ıPlan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
bunlara karşı suç işleyen başkan ve üyelerin de devlet 
memuru gibi cezalandırılmasını burada öngörmüştü, 
Hükümet tasarısında da, bizde de. Şimdi, bunlara kar
şı suç işleyen kurul başkan ve üyeleri devlet memuru 
ise devlet memuru gibi, devlet memuru değişe nor
mal şartlarda cezalandırılacaktır., 

BAŞKAN — Tamam, genel hükümlere göre. 

EMEKLİ AJMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
ı(Bütçe-ıFlan Komisyonu Başkanı) — Tamam. O fark 
vardı, onu arz -etmek istedim. 

BAŞKAN — Bu mallara karşı işlenen suçlarda 
genel hüküm ne ise ona göre ceza görecekler. Dev
let tmemuruysa devlet memuru gibi; değilse genel hü
kümlere göre cezalandırılır.. 
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EMEKLİ AOVtftRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAH1MET 
(Bütçe-iHan Komisyonu Başkanı) — Buyurduğunuz 
gibi daha uygun olacaktır efendim. 

ORAM ÎR AL NEJİAT TÜMER — Sayın Başka
nım, tasarının 28 inci maddenin .(e) paragrafında, Ku
rulun 657 sayılı Kanuna ve bunların ek ve değişiklik -
ilerine tabi otfmadığını belirten bir madde var. Bu ne
denle, bu suçu işlerse, bu kanuna tabi işlem yapılır 
diye yazılmış. Çünkü, aslında (bunlar 657 sayılı Dev
let .Memurları Kanununa tabi değiller; ama, ancak şu 
suçları işlerlerse o zaman tabi olurlar., 

(BAŞKAN — «.... ek ve değişikliklerine tâbi değll-
lir» diyor-

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz şu hususu arz 
etmek istiyorum,: 

İL Ceza Hukuku •bakımından, memurla memur 
olmayan arasında cezalandırılma yönünden fark Var
dır, memurlar daha çok cezalandırılırlar. Buradaki hü
kümle o kastediliyor.. 

12, Devlet memurlarının, mesela ihmal yahut nü
fuzu iklötüye kullanmadan dolayı takibata uğramadan 
halinde çok uzun bir prosedür var, Şûrayı Devlete gi
diyor, iki sene, üç sene sürüyor. Halbuki bunun sürat
li cereyanı öngörüldü. Onun için dendi ki, memur gi
bi sayılmalarına rağmen, memurlar gibi mahkemeye 
tabi değildir, genel hükümlere tabidir; yani süratli 
mahkemeye tabidir. 

(Ben şu kanaa'tteyiimi: (b) 'fıkrası bu haliyle olursa, 
sanıyorum endişe ettiğimiz hususların dışında kalırız. 
Aksine, değişiklik yapıldığı takdirde uzun prosedür
ler olur ve cezalandırmada amaçladığımız hususa va
ramama gibi bir sonuçla karşılaşabiliriz. 

Bu şekilde kalsın diye öneriyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN •— Anlıyorum. Getirilen madde ile, «Bu 
deVlet mallarına karşı işlenen suçlan kim işlerse iş
lesin, ister devlet memuru, isterse başkası işlesin, dev
let memurları gibi cezalandırılır» demişsiniz; halbuki, 
biz de «Bu suçlarla ilgili kovuşturmalar genel hü
kümlere göre yürütülsün» dedik. 

Adam devlet memuru değilse; bir hırsız girdi, içe
rideki malları çaldı gitti. Bu, isimdi devlet memuru gi
bi mi muamele görecek? Görmemesi lazım. Ne kaba
hati var adamın? Hırsızlığa girmiş. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, tabii o ayrı bir hüküm olarak görü
nüyor. Burada kastedilen, kurul başkan ve üyeleridir. 

BAŞKAN — Zaten başkan ve üyeleri için hüküm 
koyduk, (b) fıkrasında «Kurulun para, evrak ve her 
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çeşit malları devlet malı hükmündedir. (Bunlara 'kar
şı suç dşâeyen, görevini ıkiötüye ıkullanan yahut ihmal 
edilen kurul başkan ve üyeleriyle, personeli devlet 
memurları gibi cezalandırılırlar» dedik. 

TİCARET 'BAJKIA.N1 KEMAL CANTÜRK — 
Yani, cezaları ağırlaştır, o manaya geliyor. 

İBAŞKAN — Peki, «'Bu konudaki 'kovuşturmalar 
genel hükümlere göre yürütülür» hükmünden güdü
len maksat nedir?. 

TİCARIET İBAlKıANI KEMİAL CANTÜRK — 
Onun manası şu efendim1: Eğer öyle olmazsa, memur
ların bağlı olduğu statü çerçevesinde ve usule göre 
hareket edilecek. 

iBAIŞKAN — Müsaade alacak, 
TİCARET IHAKIANI KEMAL CANTÜRK — 

Uzayacak. Şûrayı Devlet'e kadar 'bu dava gidecek. 
ORGENERAL NURETTİN BRSÎN — Bence 

değişikliğe gerek yok., 
ORlAMfMAL ıNEJAT TÜMER — IBence de yok. 
'BAŞKAN — Eğer kasıt bu ise, o zaman değişik

liğe gerek yok, ben ters anladım. 
iBMlBKLt AMİİIRİAL HÜSNÜ KÜÇÜKAKMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — 440'da ıda para
lel bir hüküm var efendim. 

TİCARET BAKANI İKİBMAL CANTÜRK — 
Aynı hüküm de 440 sayılı Kanunda var. 

iBAŞKAİN — Madem hepsini aynı şeye vermek is
tiyoruz, buna hiç gerek yok. Yalnız oradaki çalışanla
rı (kastediyorsa mesele yok. 

.0 zaman bu maddede 'bir değişiklik yapılmasına 
gerek görmüyoruz. 

25 nci maddeyi, yine eskiden kabul edildiği gibi, 
evvelce okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddesini okutuyorum. 
Yürürlük : 
MADDE Sİ. —Bu Kanunun 17-29 ncu maddele

ri ile geçici 1 ve 4 ncü maddeleri yayımı •tarihinde, di
ğer maddeleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe gi
rer. 

•BAŞKİAN — Yapacağımız diğer değişikliği de ye
tiştirebilmek bakımından «'Bu (Kanunun 17-29 ncu 
•maddeleriyle geçici 1 ve 4 ncü maddeleri yayımındanı 
15 gün sonra» diyelim, 15 günlük süre tanıyalım, ki 
o zamana kadar 'ötekini ide çıkarırız veya tarih koya
rız. 

TİCARET [BAKANI KEMAL CANTÜRİK — 
Sayın Başkanım, o zaten 51 nci maddenin dışında ka
lıyor. 

İBAŞKAN — Onu tekrar görüşeceğiz, 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK KMilli Gü

venlik (Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, «Yayımı
nı takip eden ay başında» diyelim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
(Bütçe-Plan ıKomisyonu Başkanı) — 1 Eylülde olur 
Sayın Başkanım. 

İBAŞKAN — Bir mahzur var mı 1 Eylülde olma
sında? 

TİCARET iBAKlANI KEMAL CANTÜRK — 
Hiçbir mahzuru yok. 

(BAŞKAN — Daha iyi, zamanı da kapatmış olu
ruz. 

O halde bunda hiç değişikliğe gerek yok. 
51 nci maddeyi okunduğu şekilli ile, yani Komis

yonun teklif ettiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okumuyorum': 
Yürütme : 
MADDE 52. — (Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5!2 nci madde üzerinde söz almak 

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

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarımıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
Efendim, saat 17.00'de toplanılmak üzere birleşi

me ara veriyorum. 
Kapanınla Saati : 16.43 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlelt Başkam, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiıtal Nejalt TÜMER (Uz. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. 
Gündemimizin ikinci sırasına geçiyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2. — Hazineye Ait Bir Taşınmaz Malın Satışına 
İzin Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/192) (S. Sayısı : 228) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, Hazi
neye Ait Bir Taşınmaz Malın Satışına izin Verilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu mevcut; 228 Sıra Sayısıyla dağıtılmış bulunu
yor. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum, ilk 
sözü Komisyona veriyorum; buyurun. 

EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, istanbul Bakırköy'de 30 pafta, 398 ada ve 98 par
sel sayılarında kayıtlı 1,3 milyon metrekarelik Hazi
neye ait arazide Ulaştırma Bakanlığına tahsisli olan 
30 bin metrekarelik arazi, Türk Hava Yolları Genel 
Müdürlüğüne yönetim binası yapmak üzere satılacak
tır. 

BAŞKAN — Buna izin verilmesine dair. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, buna izin 
verilmesine dair. 

Yasalarımız gereğince 30 milyon liraya kadar tu
tarı olan gayrimenküllerin satışı hakkında Maliye Ba
kanlığı yetkili; 30 milyondan 50 milyona kadar tutarı 
olursa Bakanlar Kurulu yetkili; 50 milyonu aşarsa 
bu takdirde kanun gerekli. Bunun da metrekaresi 3 
bin liradan satılıyor, 90 milyon lira tutuyor. Bu ne
denle huzurlarınıza gelmiştir. 

(1) 228 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Konu, Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız ta
rafından da tetkik edilmiş, Hava Kuvvetleri bakı
mından da uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Hazineye Ait Bir Taşınmaz Malın Satışına izin 
Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — istanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şev-
ketiye Mahallesindeki Hazineye ait 30 pafta, 398 ada, 
98 parsel numarasında kayıtlı 1.312.988 m2 yüzöl
çümlü taşınmaz malın 30.000 m2 lik kısmını, rayiç 
bedel takdir ederek 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına satmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

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

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

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 

— 168 — 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

3. — Romen İndepentante Tankerinin Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı Tarafından Çıkarılabilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2156) (S. Sayısı : 231) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında, Ro
men İndepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığı Tarafından Çıkarılabilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve IBütçe - Plan Komisyonu raporu mevcut
tur. Rapor 23li Sıra Sayısı ile dağıtılmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu ile Bakanlık temsilcisi 
arkadaşlarımız yerlerini almışlardır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum, 

Komisyona söz veriyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, batık Romen tankerinin çıkarttırılması işi bir 
iki defa ihaleye çıkartıldı fakat sonuçlandırılamadı; 
bundan sonra da ihaleler devam edebilir. Ancak, bu
num çıkartılması işine yurtiçi, yurtdışı çeşitli 'kuruluş
lar girmektedir. Yurt içinde bunu teknik olarak De
niz Kuvvetleri Komutanlığı dışında çıkartabilecek bir 
kuruluş yoktur. Bir başKa kuruluş gibi ihale etse, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yardımıyla çıkar
tacaktır. Hele bir yabancı şirket İhaleye girip bunu 
üzerine aldığı takdirde, dolar olarak yapılacak öde
me yurt dışına gidecektir. Her bakımdan hem Deniz 
Kuvvetlerinin buna teknik imkânı vardır, hem de 
Hazinenin kazancı vardır. Bu nedenle devletin, tan
kerin çıkartılmasından doğacak diğer haklarına hiç
bir halel gelmemek, yani ihaleye çıkartıldığı takdirde 
Deniz Kuvvetlerinin katılmasına oevaz veren bir ka
nun töküfıni huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Zaten sigorta sirkelinindir bu; si

gorta şirketinden bu yönden döviz de alacaktır Demiz 
Kuvvetleri. Buna girmekle o dövizi memlekete kazan
dıracaktır değil mi? 

EMIEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

(1) 231 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'1 nci maddeyi okutuyorum!: 

Romen İndepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Tarafından Çıkarılabilmesine İlişkin 

Kanun Teklifi 
MADDE 1. — Yunan gemisi ile çarpışarak Hay

darpaşa Limanı açıklarında batan, bölgede deniz tra
fiğine tehlike yaratan ve çevre kirlenmesine yol açan 
Romen bandralı İndepentante Tankerinin bulunduğu 
yerden çıkartılması maksadıyla açılmış ve açılacak 
olan ihalelere girmeye Milli Savunma Bakanlığı yet
kilidir. İşin teknik önemi nedeniyle ihaleye Müh 
Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığı katılabilir. 

'BAŞKAN — 1 nci maıdde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Bu kanun başlığında, «... Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı Tarafından Çıkarılabilmesine İzin Verilmesine 
İlişkin...» desek daha doğru olmaz mı? 

«Çıkarılabilmesine İlişkin Kanun Teklifi» mi, 
«Çıkarılabilmesine İzin Verilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi» mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Kbmisyonu Başkanı) — «İzin verilmesi» 
daha uygun olur efendim. 

BAŞKAN — Çünkü izin veriyorsunuz; «Çıkarı
labilmesine İzin Verilmesine İlişkin...» 

Başka söz almak isteyen var mı?.. Buyurun efen
dim. 

MÜNİF DURSUN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, yalnız İndepentante Tankerine 
talhısis etmeyip de, daha şümullü olarak bütün batık
lar için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bu yetkiyi 
tanısak. 

BAŞKAN — O ayrı bir kanunla gelir; şimdi bu 
gelmiş, kanun teklifini değiştirmeyelim, onu ayrıca 
düşünelim. Hükümetten böyle bir tasarı gelsin, onun 
üzerinde düşünürüz. Alma, şimdi bu acele; acele ol
duğu için önce bunu çıkaralım, ondan sonra dü
şünürüz. Bundan başka bazı batıklar var, belki on
larla uğraşmasına gerek yok Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığının, ama böyle büyük batıklar olursa, ha
liyle zaten ondan başkası yapamıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tayin 
edilmek suretiyle olabilir, hangilerime müdahale ede
bileceği, hangilerine etmeyeceği; hepsine birden mü
dahale edemez. 
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BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

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

2 noi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

ihaleyi kazandığı takdirde, projeyi gerçekleştirmek 
için gereken yerli/yabancı k̂amıu ve özel sektöre ait 
firma ve kuruluşlarla her türlü anlaşma ve protokolü 
yapmaya ve bünyesindeki personel ve malzemeyi kul
lanmaya, İndepentante Tankeri donatanı ile mali mu
kavele yapmaya ve mukavele 'bedelinin bir kısım veya 
hepsini iş bitinceye kadar yurt dışı bar bankada döviz 
olarak bulundurmaya ve bu paradan ihtiyaç duyula
cak araç, gereç ve malzemeyi satın almaya veya 
kiralamaya yetkilidir. 

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

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ( M I Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu kesme ile 
gösterilen şekilleri pek kullanmıyoruz Sayın Başka
nım, «yerli veya yabancı» -desek, zannediyorum daha 
kolay anlaşılacak. 

«BAŞKAN — Tabii yerli/yalbancı olmaz, böyle 
yazılması tekniğine uymaz. «Gerçekleştirmek için 
gereken yerli veya yabancı»..* 

Onu öyle düzeltiniz. 
Başka söz almak isteyen var mı?.. Buyurun Or

general Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı ihaleyi kazandığı .takdirde 
'bir şart var burada; şimdi dışarıdan da girecekler, 
ola ki bunu allmak isterlerse bir sıkıntı meydana gel
mez mi? ıBu 46 - 2/ıK şeyini işletme lüzumu hâsıl 
olacak belki de. Bu niye? Madem kanun çıkarıyoruz, 
doğrudan doğruya verelim yetkiyi çıkarsın. 

BAŞKAN — Bunu çıkartma yetkisi sigorta şir
ketimin, o (ihaleye çıkarıyor. 

Denıiz Kuvvetleri Komutanımız izahat yersin da
ha iyi alacak. Buyurun, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, 30 Mayıs 1980 tarihline kadar hiç kimsemin bu 
batan gemi ile meşgul olmaması sonucu (15 Kasım 
1979 günü olay meydanla gelmişti) Genelkurmay Baş
kanlığımız, sizlin (imzanızla, Başbakanlığa 'bu tankerin 
en kısa zamanda çıkarılmaısıı akkında istekte bulun-
ımuştur. Hatta bozma yeri olarak İzmir Aliağa Taşlı-
burun bölgesine alınması (ki Türkiye'de gemi sökme 
yeni olarak yapılmıştır) buraya gitmesi mümkün ol

mazsa, mahallinde mutlaka sömürülmesi ve bir an 
evvel ıtemizlıenmesi isteği yapılmıştır. 

Başbakanlık, 28 Temmuz 1980 tarihinde, Devlet 
Bakanlığı Çevre Müsteşarlığı ve diğer bütün ilgili 
bakanlıklara bir an evvel bunun hali için gerekli 
direktifleri vermiş. O günden sonra konu, Ulaştırma 
Bakanlığına ve görev olarak da en sonumda Deniz
cilik Bankası'na kadar intikal etmiş. Denizcilik Ban
kası, yaptığı araştırmalar sonucunda konunun üç ta
raflı olduğunu »tespit etmiş. Bir tanesi, mahkemesi 
halen devam etmekte olan ve rakamları 4Q milyar 
lirayı, bulan İstanbul şehrinde meydana gelen1 zarar 
ziyan 'davası; ikindisi, denizin kidetlitaesinden mey-
ıdana gelen bir zarar; üçüncüsü de, bu batık geminin 
kurtarılmasıyla ilgü olan masraf. Bütün bunlar, mah
kemeleri uzun seneler sürdürecek kadar devam ede
cek konular. 

Ş/îmdi, bu gerninlin de bir an evvel kurtarılması 
konusu ele alındığı için, Denizcilik Bankası beynel1-
miiidl lithaleye çıkmış. Liste de burada, elimde var, 
muhtelif firmalar <0k İsveç firması, bir Japon fir
ması, yine bir Japon, bir Japon daha, bir Amerikalı, 
bir Alman ve bir Avustralya firması ile iki tane de 
Türk firması) ihaleye dahil olmuşlar; fakat, bu so
nuç bir türlü alınamamış; verdikleri teklifleri kesin 
lölarak nihayete erdirememişler. Asıl sebep şundan 
lileri gelmektedir: Navron şirketi - bu geminin sahibi 
Sigortadan almış parayı, gemi ne olursa ölsün deyip 
kendisi bırakmış bu işin sonıunu. Şimdi, sigorta şir
keti de, tabii parayı ne kadar geç öderse kendi lehi
ne olacak, o da hiç meşgul olmamış. Birisinin bu işi 
mutlaka yakalaması lazım, tutması lazım., 

Gerek firmalarla, gerek Sezai Türkeş, gerekse 
Umur Marin diye birisi Türkiye'de, üç kişi bir ara
ya gelmişler şirket kurmuşlar, onlarla temasa geçi
lmiş; diğer şirketler de ya büyük kurtarma teşkilatıy
la buraya gelecekler, geldikleri takdirde birçok mev
zuatlarla uğraşacaklar, Maliye ile uğraşacaklar, her 
seferimde dışarıdan getirecekleri malzeme ile ilgili 
yeni kararlar alacaikllar; binaenaleyh, bütün bu zor
luklara karşı 'bir Türk firmasına evvela bunu yaptır
mak, kendileri de buna 'destek olmak üzere ana fi-
kirlerini tutmuşlar. 

Bu durumda biz ide konuyu inceledik. Bizim Kur
tarma Komutanliğımız var bu hizmetleri yürütmek
le mükellef. Bu konu 'ile ilgili, döviz olarak 20 mil
yon dolara kadar bir parayı sigortoa şürketi hazır 
tutmuş elinde, kim ihaleyi alırsa bu miktar parayı 
vermeye kararlı. Bunu yurt dışından bir firma ya
parsa, paranın hemen hemen ı% 75'ini alıp götüre-
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cefc ve biz 15 milyon dolar kaybedeceğiz, belki 5 mil- j 
yon dolarlık malzemeyi 'burada kullanacak.. 

'Binaenaleyh, biz şimdi bu 'işe Deniz Kuvvetleri 
olarak girdiğimizde tabii geminin kurtarılmaisıyla 
ilgili 'birçok tekniğe de ihtiyacımız var, bazı malze
melere ihtiyacımız var ve bir de blizi destekleyecek 
bu 'işte uzman büyük firmalara ihtiyacımız var. Bü
tün bunlar için, bu ingiliz sigorta şirketiyle (merke
zli de Londra'da) yaptığımız ^görüşmelerde, ancak 
böyle bir kanun çıktığı ve biz tamamen anlaşmaya 
salahiyet aldığımız takdirde yapabileceğimizi, bu 
firmalardan uygun gördüğümüzü sapkonstraktor 
olarak kendilerini 'kiralayacağımızı, dolayısıyla bütün 
aritaşmalan bundan sonra Deniz Kuvvetleri yürüttü
ğü takdirde ön hesaplara göre, asgari memlekete 8 
ila 9 milyon dolar Maliyenin kasasına bir gelir sağ
layacağımızı ve bir de 'burada kullanılan: bütün mal
zemeyi Den/iz Kuvvetleri Kurtarma Komutanlığına 
mal edeceğimlizi hesapladık. Bu bakımdan hu ihaleye 
girmek istedik. 

Eğitim bakımından yararlı olacak veya tabii bi
zimle i'gilii faydalı tarafları da var; zamanınızı alma
mak içlin saymıyorum. 

Binaenaleyh, bu kanun kabul edildiği takdirde, 
(bu hizmetli en fazla bir ,sene içerisinde tamamen kur
tarmış olacağız ve memleket en aşağı 8 (milyon dolar 
kazanacaktır. 'Bu nedenle biz bu ihaleye ginüyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
kazanacak mısınız? 

IORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 1% 
90 kazanacağız. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mesele 
o, benim endişem o- Tabii ki sizim almanız uygun. 
İhale olup da birtakım şeylerle sonradan kaçmasın 
bu imkân. 

IBAŞKAN — öteki firmalar giremiyor, çünki gir
dikten sonra Deniz Kuvvetleririin yardımı olmadan 
bunu başaramayacaklarını Ibiliıyorl'ar. O kurtarıcılar 
yok onlarca 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — En önemli 
konu, 'bir dalgıcı eğer yabancı bir firma getirirse, 
saatini diyelim ki 500 dolara daldırıyor; bizimM gö
rev olarak yapacak bunu. İBinaenaleyh, bu işçilik
ten 'büyük kârımız olacak, asıl kâr buradan gelecek 
efendim. !Biz daha ziyade eğitime önem vermek için 
kabul ettik. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?... Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu maksatla Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı tarafından yurt dışından dolaylı/dolay
sız ithal edilcek araç, gereç ve malzeme her türlü 
gümrük vergi, resıim ve harçlarınıdan muaftır., 

BAŞKAN —< 'Maddedeki «Dolayli/dolaysız» 
ibaresi yine «dolaylı veya dolaysız» olarak düzelti-

îecekıtir değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?... Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — İşin bitiminde mukavele bedelin

den, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca fatura kar
şılığı yapılan masraflar mahsup edilerek, geri kalan 
meblağ döviiz olarak Hazineye irat kaydedilir. 

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

(Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 'Bu Kanun hükümlerinin uygu

lanmasında 1050 ve 2490 sayılı Kanun hükümleri 
tatbik edilmez. 

BAŞKAN — /5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer; 
(BAŞKAN — 6 ncı madde üzerimde söz almak 

isteyen vaır mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul enedler... 

Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür.-
BAŞKAİN — 7 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir» 
•Kanur teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler..,. Etmeyenler.., 'Kabul edilmiştir. 
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4 — 24/6 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 'Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/57) (S. Sayısı : 
236) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında, 
2416 sayiı 198'1 Mali Yılı 'Bütçe Kanununda Deği
şiklik Yapıtaasıı Hakkında Kanun teklüfi ve Bütçe 
Kom'isyonu raporu mevcuttur. Rapor 236 sıra sayı 
lile dağıtılmıştın 

Bütçe Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
'temsilcisü arkadaşlar yerlerini aldılar. 

İKanunı teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Tülmü üzerinde açıklama yapmak üzere ilk 
ısözü Komisyona veriyorum. Sayın Küçüikahmet bu-
yurunj 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKABMET 
<IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın 'Başka
nım, Yüksek Denizcilik Okulunun Deniz Kuvvetleri 
(Komutanlığımıza devri nedeniyle acele (işlerin bir an 
evvel intacı dolayısıyla Başbakanlıkta yapılan çalış
malar sonunda şimdilik 1'32 müyon liralık bir öde
nek tahsis edilmiştir. 'Bu ödenek 5 milyar liralık Ma
liye 'Bakanlığı! bütçesiınde mevcut yatırımları Hızlan
dırma Fonundan ayrıllmıştır, yanli bir ek ödenek de
ğildir. Bunun 60 milyon lirasıyla bina onarımı ya
pılacak, 15 milyon lirasıyla makine teçhizatı alınacak 
ve 57 milyon lirasıyla da taşıt ataacaikıtıır, 

Bize, bu kanun teklifimizi huzurunuza getirdiği
miz tarihe kadar ve Yüksek Planlama Kurulunun 
elimiizde mevcut kararına göre 57 milyon liralık ta-
şuüla 40 kişilik 5 otobüs alınacaktır ve kanun teklifi 
huzurunuza (T) cetvelimde değişiklik yapılması için 

(1) 236 Sıra \Sayıh basmayazı tutanağa eklidir. 

o yolla gelmiiştir. Fakat yaptığımız tetkikte ve Sayın 
OramiirMimizin ikazıyHa anladık ki, astada 10 çeşit 
15 tane araç alınacaktı!" 57 milyon lirayla. Bunun dı
şında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ilave 5 tane 
otobüs talebi vardır. Fakat tabirimi mazur görün, 

.Devlet Planlama pek dikkat etmemiş, pek dikkatsiz 
davranımıış, 

Ayrıca talep ettiği 57 ımıilyon ile 5 tane taşıt, oto
büs alınacaktır. Maliyeye öyle intikal etmiş ve kanun 
teklifi de öyle huzurunuza gelmiştir. îzninüz olursa, 
Sayın Komutanım OramiraJl'imizin bize kadar intikal 
etmiş önergeleri vardır, (T) cetveEndlekıi değişiklik, 
önergesini takdim edeceğimi 

BAŞKAN — iBu önerge 1 nci madde ile ilgili. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? 

Tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere (geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelin 'Milli Savunma Bakanlığı Kıs
mında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 241'6 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Milli Savunma 
Bakanlığı kısmının sonunda bulunan (Milli Savunma 
Bakanlığınca 1981 mali yılında 237 sayılı Taşıt Ka
nununa göre satın alınacak taşıtlar) listesinin Deniz 
'Kuvvetleri Komutanlığı kısmına ilişik cetvelde yazılı 
taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — İlişik cetveli okutuyorum : 
'Milli Savunma Bakanlığınca 1981 Mali Yılında 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak 

Taşıtlar 

Sıra Taşıtın 
No, miktarı 

24 

Cinsi 

Otobüs (En az 40 kişilik) 

Diferansiyel 

4 X 2 

Kullanılacağı yer 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
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BAŞKAN — Şimdi madde ile ilgili, bu cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair önerge var; kanun tekli
fini yapan Milli Güvenlik Konseyi Üyesi ve Deniz 
Kuvvetleri Komutam Nejat Tümer'in önergesini oku
tuyorum : 

iMÜ'lli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «2416 sayılı 1981 Mali Yılı 

Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Milli Sa

vunma Bakanlığı Kısmında, Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi, ekli taşıt listesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri Komutam ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

Sıra 
No. 

24 
1 

30 
\6 

26-27 

28-29 

26 

Taşıtın 
miktarı 

2 
1 
3 
1 
2 

1 

2 

r 
1 
1 

Cinsi 

Otobüs '(En az 40 kişilik) 
Minibüs (25 kişilik) 
'Minibüs (Standart tip) 
Ambulans, şehir içi hizmetleri için 
Pikap, şehir içi hizmetleri için 
(3 kişilik) 
Kamyon, şasi kabin tam yüklü 
ağırlığı en az (3 501 - 7 500 Kg.) 
Kamyon, şasi, kabin tam yüklü ağır
lığı en az (9 000 -12 000 Kg.) Dam
perli. 
Kamyon şasi, kabin tam yüklü 
ağırlığı en az (3 501 Kg.) (Çöp) 
Vi'danjör 
Su römorku (5 tonluk) 

Diferansiyel 

4 
4 
4 
4 

4 

4 

4 

4 
4 
4 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 

Kullanılacağ 

Deniz Kuvvetleri 
»I 
» 
» 

»1 

•»> 

» i 

» 
»1 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
> 
» 

ı yer 

Komutanlığı 
» 
» 
> 

» 

:» 

,» 

» 
» 
» 

'BAŞKAN — Bu ilave edilen 5 otobüsten ayrı ola
rak mı? Yani demin sıra numarası 24, taşıt miktarı 
5 otobüs olarak okuduk. Ayrıca bir otobüs daha mı, 
7 mi olacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

Eğer müsaade ederseniz, elimizdeki Başbakanlık 
yazısında 5 otobüs için de teşebbüse geçilmiş, ödene
ğin verilmesi için. Tekrar huzurunuza gelmemek için, 
buradaki 2'yi 7 yaparsak veya buradaki 5'i 7 yapar
sak, bu listeyi ona göre tamamlarsak, bir daha huzu
runuza gelinmeyecek. 

BAŞKAN — O halde otobüs 7 olacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, 7 ola
cak. 

BAŞKAN — 7 olacak; en az 40 kişilik. 5 bura
da var, 2 de ilavesi isteniyor, o zaman 7 olarak gös
terilecek o. 26 sıra iki defa geçiyor. 

Bir (26 - 27) kamyon, şasi, kabin tam yüklü ağır
lığı ve altında bir 26 daha geçiyor sıra numarası ola
rak. O aynı yere konamaz mıydı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, buradaki isimleri mevcut (T) cetveline uydura
bilmek için öyle zorunlu oldu; Bütçe Kanunundaki 
(T) cetvellerine uydurabilmek için. 
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BAŞKAN — Peki. 
0 halde şimdi ekli taşıt listesine aşağıdaki taşıt

ların ilavesi suretiyle otobüsü 7 yapacağız, değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkam) — Evet. 
BAŞKAN — 5 vardı, 2 de bu oluyor, ötekiler nor

mal devam edecek. 1 minibüs, 3 minibüs diye değil 
mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Peki. 
Efendim, bu önerge üzerinde söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
1 nci madde üzerinde verilen bu değişiklik öner

gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, Oramiral Nejat Tümer'in önerge
sindeki cetvelin değişikliğiyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

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

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İslet
mesi Kuruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/202) (S. Sayısı : 238) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasında, Baş
bakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu 
Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu vardır. Bu Rapor 238 Sıra Sayısı ile 
basılıp dağıtılmıştır. 

{!) 238 Sıra Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerindeler. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. İlk sözü kısaca izahat vermek üzere Bütçe -
Plan Komisyonu Başkanı Küçükahmet'e veriyorum; 
buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 852 sayılı Kanunla kurulmuş olan Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletme kuruluşu, aslında 
1320 sayılı Kanunla, kanunların ve nizamnamelerin 
neşri ve basımı işlerini ve diğer basım işlerini bedeli 
mukabilinde yapar ve döner sermayeden de kâr te
min eder. 

852 sayılı Kanun gereğince sermayesi 20 milyon
dur. 20 milyonu aşan sermayesi olduğu için, kârı 20 
milyonu dolduktan sonra fazlasını Maliye Bakanlı
ğına veya Hazineye verir. 20 milyon çok yetersiz kal
dığında, günün koşulları karşısında bunu 50 milyona 
çıkartma hususunda bir teklif vardır. Kanun ondan 
ibarettir. 

Komisyon olarak, bunu 50 milyona çıkarttığımız 
takdirde zannediyoruz iki, her ne kadar bunu bir 
misli daha artırma yetkisi verilmişse de, çok kısa 
bir zamanda tekrar huzurlarınıza geleceklerdir. Bu
günkü iş hacminde onun da yeterli olduğunu zannet
miyoruz. Fakat Hükümet teklifi o yoldadır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Peki. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Tümü üzerindeki 'görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere 'geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Ku
ruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10 , 4 . 1967 tarihli ve 852 sayı
lı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş'tir. 

Madde 1. — 1322 sayılı Kanunda sayılan basım 
ve dağıtım işleri ile bunlarla ilgili diğer işleri yapmak 
ve Başbakanlığa bağlı olmak üzere 50 milyon lira 
döner sermayeli -«Başbakanlık Basımevi Döner Ser
maye İşletmesi» adı ile bir işletme kurulmuştur. Ser
maye miktarı Bakanlar Kurulunca iki katına kadar 
artırılabilir. 
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BAŞKAN — 1 n'ci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi loylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 852 sayılı Kanunun 3 ncü madde

sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu sermaye 50 milyon liraya baliğ olduktan sonra 

kârlar Hazineye yatırılır. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Başbakan 

ve Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul -

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

6. — Denizcilik Yüksekokulu Kanun Teklifi ve İh
tisas Komisyonu Raporu. (2/61) (S. Sayısı : 240) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 6 nci sırasında De
nizcilik Yüksekokulu Kanun Teklifi ve İhtisas Ko
misyonu 'Raporu mevcuttur. Bu Rapor 240 sıra sayı
sı ile sizlere dağıtılmıştı. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

T nci maddeyi okutuyorum : 

(1) 240 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir., 

DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU KANUN TEKLİFİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 

Kuruluş : 
(MADDE 1 
'Denizcilik Yüksekokulu; Deniz Kuvvetleri Ko

mutanlığı kuruluşu içerisinde, önlisans ve lisans dü
zeyinde eğitim - öğretim ve bilimsel araştırma yapan 
bir yükseköğretim kurumudur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is* 
teyen var mı?.. 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Maddede, «Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşu içerisinde» denili
yor; «Kuruluş» mu diyelim; yoksa «Deniz Kuvvet
leri Komutanlığı bünyesi içinde» mi diyelim? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMBR — Bu konudaki 
işlemleri yürüttük ve Genelkurmay Başkanlığının, 
«'Kuruluş» hakkındaki onayını almış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Deniz Kuvvetlerinin kuruluş şema
sı içerisinde eklenmiş oluyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Deniz Lisesi gibi. 

BAŞKAN — Deniz Lisesi; yani Harp Okulunun. 
Deniz Kuvvetlerinin bünyesi içerisinde esası ama... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı bünyesi içinde olacak. 

BAŞKAN — Öyle. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, kuruluş 
dediğimiz zaman, tabii biz ıkuruluş v6 kadrolarımızı 
Silahlı Kuvvetlerin miktarına göre yapıyoruz, o ba
kımdan bu kanunla bu kuruluş bünye içine giriyor. 

BAŞKAN — Evet. 
1 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Amaç : 
MADDE 2 

Denizcilik Yüksekokulu; Türk Milli Eğitiminin 
genel amaçlarına uygun olarak, Atatürk ilkelerine 
bağlı, denizcilik disiplin, bilim ve beden yetenekleri
ne, genel ve denizcilik kültürüne sahip, ülkemizin ih
tiyaç duyduğu miktarda güverte zabiti, gemi makine
leri işletme mühendisi ve deniz işletmecisi yetiştirir. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ, 'BÖLÜM 

EĞİTİM - ÖĞRETİM 

Giriş Koşulları : 
MADDE 3 
Denizcilik Yüksekokuluna yönetmelikle belirle

necek lise ve dengi okulları bitirenlerden sınavla er
kek öğrenci alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, okula, 
Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak ikili 
anlaşmalarla kabul edilirler. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen. Yok. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Eğitim - Öğretim Süresi : 
MADDE 4 
Denizcilik Yüksekokulunun, eğitim ve öğretim sü

resi Milli Eğitim Bakanlığı ile müştereken çıkarıla
cak bir yönetmelikle belirlenir. Savaş ve olağanüstü 
haller de ©akanlar Kurulunun onayı ile eğitim - öğre
time ara verilebilir ve gerekirse süresi kısaltılabilir. 
Eksik öğrenim görenlere daha sonra uygulanacak esas
lar aynı usulle kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ iBÖLÜM 

ÖĞRETİM ÜYELERİ 

Denizcilik Yüksekokulu Öğretim Üyeleri : 
MADDE 5 
özellik arz eden mesleki dersler için denizcilikle 

ilgili alanlarda en az 10 yıl başarılı hizmet yapmış 
olanlar öğretmen olarak görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — Acaba eleman bulunabilecek mi 
eğer 10 yılla sınırlarsak? 

ORAMİRAL NEJAfT TÜMER — Sayın Başka
nım, bu konuda daha ziyade askeri personelin duru
mu dikkate alınmış ve 10 yıl normal olarak hizmetin 
ders verecek seviyeye gelmesi, yüzbaşılığın son sene

leri ve binbaşılık rütbesi olarak kabul edildiği için se
çilmiştir. Diğer maddelerde zaten diğer öğretim üye
leri için ayrıca bir statü vardır. 

BAŞKAN — Bu, mesleki dersler için. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu tamamen 

mesleki dersler için. Yüzbaşılıktan daha yukarısı ola
cak. 

BAŞKAN — Yüzbaşı dahil ama; yüzbaşılığın son
larına doğru. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet. Genç 
makine mühendislerimiz var bizim, gemi inşa mühen
dislerimiz var; onlar da burada hizmet verebilsin di
ye dikkate alınmıştır. 

BAŞKAN — Peki, mesela 8 senelik olursa vere
meyeceğiz öğretim üyesi, öğretmen veremeyeceğiz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Genellikle ye
tişme paterni nedeniyle hem eğitim camiasında, hem 
tersanelerde, hem de kıtada yetiştikleri için bunların 
kıtada geçen süreleri olması dolayısıyla eğitim ba
kımından yetişmemiş olduklarına kani olduk. 6 veya 
8 sene üstünde de durduk; fakat 10 yıl bizim için en 
uygun süre olarak görüldü efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
5 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 5 nci maddede, 
yalnız özellik arz eden mesleki dersler için öğretmen
lerden bahsediliyor. Genelinde akademik kariyer sa
hibi öğretmenler görev alacaktır. 

BAŞKAN — O sonra gelecek galiba, değil mi? 
6 nci maddede geliyor, sınırlamamış onu. Orada 

10 yıl başarılı hizmet yapma şartı falan konmamış. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu, yalnız mes
leki dersler için. Diğerleri tamamen yükseköğrenim 
kurumlarıyla ilgili genel hükümlere tabi oluyor. 

BAŞKAN — 5 noi madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6 
Denizcilik Yüksekokulu öğretim üye ve görevli

lerinin görevleri; yıllık programlar içinde bilimsel 
araştırmalar yapmak, öğrencilerini, kendi alanlarında 
uygulamalı olarak yetiştirmek, onlara rehberlik yap
mak, gerekli kitap ve ders notlarını hazırlamak ve 
verilecek diğer görevleri yapmaktır, 
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'BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is- I 
teyen var mı efendim?.. Kitap ve ders notları hazır- I 
lamayı mecbur ediyoruz bu madde ile değil mi? I 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet. I 
BAŞKAN — Daha evvelce hazırlanmış kitap I 

varsa? I 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman za

ten problem yok; kitabı zaten okuyacaklar efendim. I 
Fakat günün şartlarına göre bu okula birçok yenilik- I 
ler girsin diye, bu yenilikleri takip eden öğretim üye- I 
sini bunların notlarını mutlaka hazırlamasını mecbur I 
kılıyoruz. I 

BAŞKAN — 6 ncı maddede sayılan görevleri 5 I 
nci maddede sayılanlar da yerine getirecek mi? Yani, I 
mesleki derslerle görevlendirilenler de bunun içine I 
dahil olacak mı? I 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, dahil 
olacak efendim. I 

BALKAN — 6 ncı madde üzerinde başka söz al- I 
mak isteyen var mı?.. Yok. I 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 7 
Denizcilik Yüksekokulunda ek görevle ders vere- I 

cek öğretim üye ve görevlilerine her yıl bütçe kanu- I 
nunda belirtilecek ders ücretleri ödenir. I 

BAŞKAN — Kanuna bu maddeyi k'oymasak ders I 
ücretlerini alamazlar mı acaba? Alırlar ama, garan
tili olsun diye konmuş herhalde. I 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yükseköğre
nimle ilgili genel hükümlerde bu var mrydı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Var efendim. I 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Varsa mesele 
yok. I 

BAŞKAN — Ama konmuş. Aynı şeyi alırlar. I 
7 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. I 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
8 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLll BÜKÜMLER 

MADDE 8 
Denizcilik Yüksekokulu, parasız yatılıdır. Öğren

cilerin yönetmelikle tespit edilecek iaşe, ibate, giyim, 
kuşam ve diğer ihtiyaçları Devletçe karşılanır. | 
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BAŞKAN — «flDiğer ihtiyaçlar» dan kasıt, harçlık 
mı acaba? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMÖR — Harp Okulu 
misüllü maaş verilecek. 

BAŞKAN — Harp Okulu Kanununda da böyle. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Aynen böyle, 

oradan aldık. 
BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. 
(Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Gendi Sekreter4!) — Tasarıda bu oku
la yaibancı öğrenci alınacağına dair hüküm var. Ya
bancı öğrenci alındığı takdirde bu hüküm onlar için 
de uygulanacak mı? Kanunun diğer maddderinde ge
çiyor mu bilmiyorum. 

ORAM<İRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 3 
ncü maddede «yabancı uyruklu öğrenciler okula Ba
kanlar Kurulu kararı üzerine yapılacak ikili anlaş
malarla kabul edilir» hükmü vardır; bunların hepsini 
ihtiva edecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK {Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sdkreteri) — Bunlar bedava mı 
okuyacaklar? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hayır. İkili 
anlaşmalara göre eğer bunlar elbiselerini kendileri 
yaıptıracaikkrsa yapacaklar. Muayyen paralar hesap
lanacak:. Bu paraları kabul ettikleri takdirde bu okula 
kabul edilecekler. Yani bu parasız okuma keyfiyeti, 
iaşe ve ibatelerinin parasız olması, yalnız Türk öğ
renciler İçindir. Diğeri 3 ncü maddedeki, Denizcilik 
Yüksekokuluna girecek yabancı uyruklu öğrenciler 
içindir ve ikili anlaşmalara tabidir. 

BAŞKAN — ©unu maddeye koysak, «(Denizcilik 
Yüksekokulu Türk öğrencilerinle parasız yatılıdır» 
desek; «Denizcilik Yüksekoulunun Türlk öğrencileri 
parasız ve yatılıdır» şeklinde. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Öğrencileri 
için parasız ve yatılıdır.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Deniz
cilik Yüksekokulu genel olarak yatılıdır. Türk öğ
rencileri için parasızdır» desek yeter. Türk öğrenci
lerinin yönettaeikle tespit edilir, diyelim. 

ıBASKAN — Hayır, parasız oluşu yalnız Türk öğ
rencileri için. Yönetmelik, öğrencilerin iaşe, ibate ve 
diğer ihtiyaçları hakkında. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
«Türlk öğrencilerinin yönetmelikle» desek; «Türk» 
ikelimesini oraya koysak. 
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BAŞKAN — (Başta koyarsak bundan yabancılar 
yok manası çıkar. «Denizcilik Yüksekokulunun Türk 
öğrencileri parasız ve yatılı okur.» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venli Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle diyelim em
rederseniz: Denizcilik Yüksekokulu (yabancı öğren
ciler hariç) parasız yatılıdır., 

BAŞKAN — O da olur: «Yabancı öğrenciler ha
riç.» 

8 nci maddeyi bu değişiklikle bir daha okutuyo
rum:,) 

Madde 8. — Denizcilik Yüksekokulu (yabancı 
öğrenciler hariç), parasız yatılıdır. Öğrencilerin yö
netmelikte tespit edilecek iaşe, ibate, giyim kuşam ve 
diğer ihtiyaçları Devletçe karşılanır. 

ıBAŞKAN — Bu konu üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi değişik ıbu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ıncu maddeyi okutuyorum: 
Yükümlülük : 
MADDE 9. — Denizcilik Yüksekokulu mezun

ları mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu hizmet yü
kümlülüğünün ifa ediliş şekil ve şartları Bakanlar Ku
rulunca tayin edilir. 

BAŞKAN — Bunu niye Bakanlar Kuruluna bı
raktık 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, bu okulu bitirenler normal olarak genellikle De
nizcilik Bankasının, devlet sektörünün gemilerine 
atanacaklar. Asıl deniz ticaret filomuzun, diğer sek
törün, armatürlerin elindeki gemilerin eleman kay
nağı da bu okuldur. Binaenlaeyh bu okul mezunları
nın hangi sene, ne kadarının Denizcilik Bankasının 
gemilerinde, ne kadarının diğer sektörde çalışması her 
sene değişir diye düşünüldü, gemi adetlerinin her seme 
artması bakımından. 

İkincisi, bu personeli devlet masraf yapıp, eğitip 
yetiştirdiği için, normal olarak aynen Harp Okulun
dan mezun olan subay gibi olması gerekirdi. Şimdi 
sivil sektör de bu kaptanları kullanacağı içıin Ba
kanlar Kurulu Armatörler Birliği ile mutlaka bir an
laşma yapıp devlet bunları kiraya vermek suretiyle 
yaptığı masrafın karşılığını alarak bu kaptanları verir 
(diye düşünüyoruz. O bakımdan böyle ıbir çareyi 
bulduk. 
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BAŞKAN — O zaman parasız yatılı olmayı dev
letin yetiştirdikleri için koymalıydık. Armatörler 
kendileri için yetişeceklerin masrafını kendileri ver
sinler. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Eğer siz bu 
tarzda istiyorsanız, okulun masraflarına şu kadar iş
tirak edersiniz» kararını Bakanlar Kurulu vermeye 
salahiyetlidir diye düşündük efendim. Baştan da ala
biliriz. Kendi öğrencilerini alabilirler, ayırabilirler 
masrafını da görebilirler; ama bunları bu kanunun 
içerisinde teker teker saymaya imkân yok. 

'BAŞKAN — Ama 9 ncu madde bunu karşılamı
yor. Denizcilik Yüksekokulu mezunları mecburi hiz-
metle yükümlüdürler. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Mecburi hizmet olunca nerede ya

pacak hizmeti? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Her iki taraf

ta da yapacak efendim. 
IBAŞKAN — Özel sektörde mecburi hizmet ol

maz. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Özel sektörde 

de kaptanlık olmak üzere mesela 10 sene mi 
seçilecek, 10 sene Türk gemisinde kaptanlık yapacak 
efendim; ondan evvel ayrılıip gidemeyecek. 

BAŞKAN — Devletin gemileri kamu sektöründe 
olan gemiler için mecburi hizmet koyabiliriz; ötekine 
koyamayız. Bundan şöyle anlaşılıyor: «Bu hizmet 
yükümlülüğünün ifa ediliş şekli ve şartları Bakanlar 
Kurulunca tayin edilir.» Yani kaç .sene olsun, hangi 
sene ayrılabillsin falan. Bunları kapsar bu. Yoksa, me
zun olanların, mecburi hizmetten sonra ancak özel 
sektöre geçebileceğine izin verir bu kanun bu şekliyle 
çıkarsa., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buradan 
devlete hizmet için çıkıyor zaten. Özel sektöre gi-
deceklerse bu yükümlülük olmaz. 

BAŞKAN — Olmaz tabii. Özel sektöre gidenler 
için mecburi hizmet koyamayız. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bir 'kısmına bu yükümlülük 
para olarak da konulabilir Sayın Başkanım. Elastiki 
olsun diye, Sayın Komutanımın da belirttikleri gibi 
Bakanlar Kurulu tarafından belirtilsin. Özel sektörde 
çalışacaklar bu yükümlülüğü para olarak... 

BAŞKAN — Kaldı ki özel sektörde diye koyma
dık. Böyle bir kayıt yok burada. 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (thtisas 
Komisyonu Başkanı) — Mezun olanların hepsi mec
buri hizmetle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Biz Silahlı Kuvvetler için doktor 
yetiştiriyoruz. Doktoru yetiştirdikten sonra özel sek
töre para ile satabilir miyiz mecburi hizmeti vardır 
diye? Öğretmen yetiştiriyoruz. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (lhtlisas 
Kornıisyonu Başkanı) — Biz burada işte bu sapmayı 
yapabilelim diye... 

BAŞKAN — Olmaz bu. Bu kadarhk bir cümleyle 
olmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
özel sektör parasıyla okutsun. 

BAŞKAN — O, paralı okutur. 
ORAMıÎRAL NEJAT TÜMER — Bu tayin şek

lini Bakanlar Kurulu tespit eder, diye düşünmüştük; 
ama bunu biraz daha açıklayabiliriz, eğer endişe 
varsa efendüm. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man, müsaade buyururrnusunuz, 1 nci maddede ge
çen «kuruluş» ifadeline de biraz temas etmek isti
yorum. «Kuruluş» dedik mi, bizim kaldromuza ve 
kaynağımıza giriyor; «bünye;» kelimesi bana da çok 
uygun geldi. Değişik bir ıtünde personel yetiştiriyo
ruz. Silahlı Kuvvetlerin hiçbir şekilde özel sektörle 
alakası yok ve hatta burada bir açıklama yapmak ge
rekir; Deniz Kuvvetleri böyle bir görevi yüklenmiş
tir; deniz ticaretine eleman yetiştirmek üzere diye. 
Kanuna böyle bir ilfade koymakta yarar var. 

'BAŞKAN — Bunların İçinden özel sektöre veri-
ilecekler şanslı; yetiştirdik şimdi, 100 kişi çıktı; lOÜ'ün 
501sini devlet sektörüne aldık, 50'si özel sektöre gide
cek; özel sektörde bunlara özel imkânlar tanıyacak, 
çok para verecek. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, 'bunu önlemek aslında analfikir. Bugün' hakikaten 
devlet sektörü eğer 60 bin liraya 70 bin liraya bir 
kaptan çalıştırıyorsa, 'özel sektör 150 bin liraya çalıştırı
yor veyahut daha başka. 

Halbuki, bunların mecburi hizmeti olduğu için 
özel sektörde de, devlet sektöründe de bir kere aynı 
parayı alacak. 

BAŞKAN — Bence mecburi hizmet süresi içeri
sinde -özel sektörde çalışamaz, o demektir. Kaç sene 
koyduk 8 sene koyduk, 10 sene koyduk; 10 sene so
nunda istifa hakkı vardır onun, o zaman gider özel 
sektörde çalışabilir. Yoksa okuldan çıkar çıkmaz özel 
sektöre veremeyiz. 
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ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Bu da uygula
nabilir efendim. 

(BAŞKAN — Öyle* olur. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za

man hedefi değiştiririz. Şimdi ticareti bahriyeye de 
biiz eleman yetiştirmeyi buradan öngörüyorsak, 840 
senelik 'bir zamanı da yüklenmemiz gerekecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Sayın Başkanım, 
ticareti bahriyenin zaten kullanabildiği başka bir kap
tan kaynağı yok. Neyi kullanacak? Haddizatında, bi
zim devlet sektörü dediğimiz de, devletin iştiraki olan 
'bir deniz ticaret şirketidir.. Evvelce böyle bir yüküms 
lülük yoktu. O okuldan mezun olanlar istedikleri yer
de iş butaibilİyorlardı. Şimdi Ibir yükümlülük getiri
yoruz. Evvelce de parasız yatılı okuyorlardı Ve kanu
ni bir zorunluluk yoktu kanunun içerisinde hatırladı
ğıma göre. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Parasız yatılı 
okumuyorlar, tamamen değiştirilmişti ve gündüzlüydü
ler, sabah gelip akşam gidiyorlar. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MiHi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu statü içerisinde 
Sayın Amiralimlin değindiği, Türkiye'de ticareti bah
riyenin ister Kamu İktisadi Teşebbüsü halinde olsun, 
ister özel sektörde olsun kaptan ihtiyacı var. Şimdi
ki mesele, 1 nci faktör olarak ikisinin arasındaki farfc1-
lılıklaırdır. Fakat, daha büyük mesele, bunların ya^ 
bancı bandıralı gemilere kaçmaları. Bu getirilen yü
kümlülük, yabancı bandıralı gemilere kaçmalarım ön
lemek İçin; yani, yabancı hatlarda çalışmalarım ön
lemek için oluyor. 

O nedenle eğer sakınca görmezseniz, iki ufak iilave 
ile bunu düzenleyebiliriz. ©en derim ki, bu hizmet yü
kümlülüğünün süresi, iilfa ediliş yeri, şekli ve santiarını 
eğer Bakanlar Kurulu bir protdkolla (bağlarsa, her
hangi Ibir sıVil şirket de olaJbii'leoefctir, Denizbank da 
olacaktır, DB Nakliyat da olacaktır. Yani gelip bizde, 
Silahlı Kuvvetlerde hizmet etmeyecekler Sayın Baş
kanım. Yani, bizdeki meseleler düşünülmüyor hiçbir 
zaıman., 

BAŞKAN — 9 ncu maddeye, öyle mi? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 9 ncu maddede 
«bu hizmet yükümlülüğünün süresi (süreyi de tayin 
etmek önemli tabii, kanuna koymamışız), ifa ediliş ye
ri, şekli ve şartları» diyelim. 

BAŞKAN — Evet, bunu yönetmeliğe bırakaca
ğız, «Bakanlar Kurulunca» dediğine göre. 
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ORGENERAL HAYDAR, SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yönetmelik de 
değil, ^Bakanlar Kurulu kararı olacak. Yani, her yıl 
kotaya göre şu kadarım şu şirkete bu kadarını bu şir
kete bu kadarını Denizcilik, yahut DB Nakliyat, bu 
kadarını Denizbank'a diye tesıpiıt edilecek. Ben öyle 
anlıyorum. Bakanlar Kurulu karar çıkartacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 12 
nci maddedeki yönetmeliğin içerisinde zalfcen, «-mezun
ların istihdam şekli» de vardır. Bir yönetmelik çı
karılacak, fei bu yönetmeliğin içerisinde daha birçok 
suallerin cevabını verecek hususlar olacaktır. Nefer ol
duğu 12 nci maddede belirtilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Evet, «mezunların istihdam şeklb 
diye var. 

Madde şöyle olacak : («Denizcilik Yüksekokulu 
mezunları mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu hiz
met yükümlülüğünün süresi, ifa ediliş yeri, şekli ve 
şartları Bakanlar Kurulunca tayin edilir.» Şimdi bi
raz daha düzeldi. 

9 ncu maddenin bu değişik şekli üzerinde söz al
mak isteyen var mı?... Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle bir daha okutuyorum : 

/«Yükümlülük, 
MADDE 9. — Denizcilik Yüksekokulu mezunla

rı mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu hizmet yü'küra-
lülüğünün süresi, j|fa ediliş yerli, şekli ve şartlan Ba
kanlar Kurulunca tayin edilir.:»! 

BAŞKAN — ıBu şekliyle 9 ncu maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Gemi Eğitimi) ve Stajlar 
MADDE 10. — Denizcilik Yüksekokulu öğren

cilerinin gemi eğitimleri ve stajları kamu ve özel 
kesime ait ticaret gemisi, tersane ve limanlarda yaptı
rılır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

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

11 nci maddeyi okultuyorumı: 

Yükseköğretim Hakkındaki Genel Hükümler 
MADDE İÜ. — Bu Kanunda belirtilmeyen hu

suslarda, Yükseköğretim hakkındaki genel hükümlere 
uyulur. 

BAŞKAN — İl nci madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mi?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okultuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 12. — Denizcilik Yüksekokulunun or

ganları, bunların görevleri ve çalışma usulleri ile ilgili 
hususlar, giriş koşulları ve çıkarılma, öğrencilerde ara
nacak nitelikler, kıyafet ve özlük hakları, eğitim - öğ
retimle ilgili esaslarla gemi eğitim ve staj, mezunların 
istihdam şekli, disiplin, okulda açılacak hizmet üçJ 
kurslar ve diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde çıkarılacak 
'bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 12 ndi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı ... Yok. 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümier 
MADDE 13. — 3 Haziran 1946 gün ve 49115 sa

yılı Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek 
Okul ve Kursları Hakkında Kanunun 1, 3, 4 ve 6 nci 
maddeleri ve bu maddelerde ek ve değişiklik yapan ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

'BAŞKAN — Niye olduğu gibi o kanunu yürür
lükten kaldırmıyoruz da yalnız 1, 3, 4 ve 6 oluyor? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım', kanunum 
2 nci ve 5 not maddeleri) halen muhafaza edilmişitliir. 

12 nci ve 5 nci maddeleri, Ulaştırma Bakanlığına 
denizci yetiştirmek ve mevcut denizcilerin meslek bil
gilerini artırmak amacıyla, Denizcilik Meslek Okul
ları veya kursları açmaya yetki verilen maddelerdir. 
(Bunların dışında, yani Denizcilik Yüksekokulu dışın
da Ulaştırma Bakanlığı çeşitli kurslar, meslek içi kurs
lar açabilsin... 

BAŞKAN — İyi ama, yönetmelik maddesinde 
«okulda açılacak hffizmet içi kurslar ve diğer husus
lar» dedik. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bu okula aittir bu hizmet 
içi kurslar Sayın IBaşkanım. Onun dışında başka ka-
tagoride hizmet içi kurslara ihtiyaç görülebilir kısa; 
süreli, uzun süreli. 

BAŞKAN — İki başlı olur o zaman. Var mı sindi 
böyle? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, me
sela Karadeniz'de var, Istanbufda var, IJlaştırma 
Bakanlığına bağlı Deniz Meslek Liseleri var efendim. 
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Bu deniz meslek liselerindekıi eğitim tamamen Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı. O okullardan ve bu okuldan 
istifade ederek de gemi a'damtarını yetiştirmek üzere 
'lostromo, yağcı, serdümen gibi bazı gemi adamları 
'kursları vaır, yelkencilik kursları var. Eğer 2 nci mad
deyi kal'dırsaydık kim ne yapacak belli olmazdı. O 
balkımdan 2 nci maddeyi kaldıramadık efendim. 5 nci 
ma'dde de yine aynen bunun gilbi yürürlüktedir. 

BALKAN — Peki. 
13 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı ... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 1 *i okutuyorum : 

BEŞİNCİ töÖUÜİM 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Kanunun Uygulanışı 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte halen öğrenci olanlar, bu Kanun hü
kümlerine tabi olarak löğrenimlerine devam ederler. 

ıBu Kanun hükümlerine tabi olarak öğrenüme de
vam etmek istemediğini, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 3 ay içerisinde bildiirenilier Dev
letçe yapılan masrafları faizleri ile birlikte ödemek 
koşulu ile okuldan ayrılabilirler. 

Bu 'öğrenciler öğrenimlerini tamamlama süresi 'ko
nusunda yürürlükteki bükümlere tabidirler. 

BAŞKAN — Yani, yürüdükteki hükümlerle bun
lar okumaya devam edecekler. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, halen 
uygulanan hükümlere tabidirler. Eskiden girmiştir 
bunlar, eski statüye göre bu okulları bitirecekler bu 
öğrenciler. 

'BAŞKAN — Ama yukarıda da faizleriyle birlikte 
ödemeleri var. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Onlar okumak istemeyenler 
Saym Başkanım. 

İBAŞKAN — Okumak istemeyenler; ama oku
mak isteyenler, devam ediyor, «...Ibu öğrenciler...» 
diyor. Okumak istemeyen öğrencilerin tamamlama 
süresi nasıl olur? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bu öğrencilerden halen oku
yan öğrenciler kastediliyor efendim. 

38 fe 7 f 1981 O : 3 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Okulda oku
mayı tercih edenleri kastediyor. 

İBAŞKAN — Ama olmuyor. Maddede, «Bu ka
nun hükümlerine tabi olarak öğrenimine devam et
mek istemediğini, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içerisinde bildirenler devletçe 
yapılan masrafları faizleriyle birlikte ödemek koşu
luyla okuldan ayrılabilirler» deniliyor; sonra, «Bu 
öğrenciler» diye devam ediyor. Bu öğrenciler deyin
ce, şimdi bunlar oluyor. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Diğer ayrıl^ 
mayan öğrenciler. 

İBAŞKAN — Okumak isteyen öğrenciler, yani de
vam ötaıek isteyen öğrenciler. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Okulda kalan 
öğrenciler diyelim efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — EğMm 
ve öğretime devaim etmek isteyenler. 

BAŞKAN — Evet, eğitim vte öğretime devam et
mek isteyen öğrenciler. 

ıBaışta «Bu kanun hükümlerine tabidir» dedik : 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen öğrenci 
olanlar bu kanunun hükümlerine tabi olarak öğrenim
lerine devam ederler» dedik. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Ayrılabilir» 
den sonrasını silmek lazım. 

İBAŞKAN — Hiç, ondan sonraki madde bence 
lüzumsuz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim bundan 
kasıt, ayrılanlar varsa eğer, bu okulda da iki sene, üç 
sene veya herhangi bir müddet okuduysa kredisini, 
lök'uduğunu ve müktesep haklarını, bu unsurları be
raberinde götürür bir başka okula, orada devam1 

eder. 

BAŞKİAN — Yokki bir başka okul TürkiyeMe. 
Nerede okuyacak? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü< 
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Denizcilik Yük
sekokulunda okumazsa eğer, diğer bir okula giderse 
orada okumuş olduğu iki yıllık hakkı tanırız. Zor bir 
şey bu, tabii, statü değişiyor. 

İBAŞKAN — Çok zor bir şey bu. «öğrenime» Ğe« 
yince, şimdi ayrılan öğrencileri kastediyor bu. İşte, 
bu öğrenciler öğrenimlerini tamamlama süresi konu
sunda yürürlükteki hükümlere tabidirler. Yürürlük 
kalmadı ki? Hani siz devam edin, bitirin şu üç sene
nizi, dört senenizi; siz eski usulle gidin diyemeyece
ğiz bunlara. Onlara ayrı bir sınıf ayıramayacağız. 

— 181 — 



M. G. Konseyi B r 65 28 a 7 H1981 O : 3 

ORAM'İRAL NEJAT TÜMER — Diğer yüksek-. 
okullardaki... 

BAŞKAN — Ama onu konuşmuştuk ya, dalha 
övvel brifingde de, bunlara ne yapacağız, bunlar de
vam etsin mi böyle; yoksa bu yeni statüye mi uysun
lar? Yenli statüye uysun dedik. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MSffi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayım Başkanım, 
bu öğrenciler kendi yed ve iktidarları dışında olan 
bir kanuni düzenlemeyle yeni bir statüye girmekte
dirler. Bu yeni statüde de kendilerine mecburi hiz
met yükümlülüğü getirilmektedir. Bunu istemiityorlar-
sa, o güne kadar yapılan masrafları faizleriyle birlik
te ödemeyi niye istiyoruz? Birinci hulsus bu. Kendi
leri istemediler bu statünün değişmesini. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tahsille
rimi garanti altına almak isterler. 

BAŞKAN — Diyecek ki adam, ben son sınıfa gel
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Beni bir 
yerden mezun et, diyecekler. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu da onların bir 
hakkıdır tabii. Onun için özellikle, şu anda üç sınıf 
mı, dört sınıf mı var... 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Hepsi dört 
ısmııfltıır, bu seme ıbüır kıismı mezun oldu; ama onun ye
rime yenli Üniversite Seçme Sınavından kazananlar 
ıda girip birinci sınıf olarak girecekler. Yine dört sı
nıf otluyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — BÜrindi sınıf için, 
yani bu senıeden itibaren uygulanmasını ben faydalı 
görürüm; diğerleri eski statüye göne... 

ıBAŞKiAN — Onu iışite konuştuk o brifinglerde. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Çok mahzur

ları çıkıyor ortaya. 
IBAŞKAN — O zaman okulda ikli statülü talebe 

oluyor. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Altı husus uy

guladık, hangisini seçellim diye, -en son buna vardık 
(karar olarak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunlara 
bir hak tanımalıyız. 

IBAŞKAN — Çocuk, ben kaptan olacağım diye 
okula girmiş, üçüncü sınıftan da dördüncü sınıfa geç
miş. Şıilmdi bu adama diyoruz 'ki biz «Sen bu yüküm
lülüğe talbisto. Bundan sorara senden para alimayaca-
ğıım, ıbedava, okutacağını, eljbiseni vereceğim» falan 

ama çocuk diyor M «'Ben bunun 'için girmedim ki bu 
okula, üç sene ide kendi paramla okudum,» Bunun1 

mecburi hizmeti ne kadar olacak şimdi? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın (Başka

nım, bu dördüncü sınıfları zaten ıbugünkü mevzu-
atöta - eğer yanlış ıslöylüyorlsam her halde ilgililer doğ
rularlar - tamamen eğitim gemlilierinde ve denizde 
geçiriyorlar. Blinaenalıeyh, .okuldan zaten ayrılıyorlar 
'dördüncü sınıftakiler. Çok az ıbk süreyle kalıyorlar. 
Binaenaleyh, ıbunu tercih eden zaten ister üstesin, is
te* isltemesin, ki çoğunun islüemeyeoeği kanısındayım, 
çünkü onlar zaten hiçbir meclburi hizmete tabi olma
dan bu okulu biitJirmliş statüsünde olacaklar. Konu bu 
sene girecekler... 

/BAŞKAN — Zaten bunlar içtin mesele yok; 2 ndi 
ve 3 ncü sınıf için var. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Binaenaleyh; 
'bunu bir anket halinde yapmak istedik; fakat tale
belerin hepsi bir tarafta olduğu için taltil nedeniyle, 
toplayamadık. Bunu da bîr iisteKistiki bilgi olarak tes
pit edecektik; şu şartlarla hanginiz geleceksiniz, nani
ğiniz gideceksiniz diye; ondan ısonra bir daha biir 
araştırana yapacaktık, fakat talebeleri blir araya gettün 
remedıik. Hatta bu okulda imtihan yapmak için öğret-
meralar gedmedi efendim; öğretmenleri zor topladı 
lokul müdürü de, böyle bir nevi askeri otorite ille im
tihana soktular, çocukların imtihanlarını zor yapltıra-
hfildik. 

'Bu ikinci ve üçüncü sınıf için üstünde durulacak 
Ibir konu, yani yüzde yüz halledilmiş değildir. 

BAŞKAN — Eğer böyle bunakMisak, «Bu öğren
diler löğreniimlerini tamamilamıa süresi kıonusunda yü
rürlükteki hükümlere tabidirler» dersek; sabah gidip 
akşam gelecekler. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Evet, sabah 
ıglidip, akşam gelleceklıer. Yanli, en son çareyi de böyle 
düşündük. 

ıBAŞKiAN — Öyle düşündünüz de, yalnız, «Bu 
kanunun 'yürürlüğe girdiği tarihte hailen öğrenci olan
lar bu kanunun hükümlerin© talbi olarak öğrenimle
rimle devam ederleri» fıkrası lile maddenin son fıkrası 
(tezat teşkil ediyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir geçiş dö
nemi olduğu için ıbunu uygulamak mecburiyetinde 
kaldık efendini. 

iBAŞKAN — Yani, şimdi bir kısmı yatılı, bir kıs
mı yatısız mı olacak? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hayır efen
dim, prensip olarak biz hepslinü 'yatılı, hepsini giyimli, 
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kıuşamik; hepsimi hafta kanarada ancak izime çıkacak 
!bir statüye sokuyoruz. Bu ıstatüyü kabul etmeyen 
tikindi ve üçüncü sınıf öğrencileri olursa, o zaman ne 
yapacağımız konusunu hailedelm kü, sorduğumuz 
sual de herhalde bu efendim? 

IBAŞKAN — Bu, bunu haiiötmliyor., 
IBuıyurum. 
NESRİN YILDIRIM {imtisas Komliısyomu Üye

si, Ullaştıırma Bakanlığı Tettrmsiiikaiısti) — Efendim, oku
dukları ısemıanim 'iddi katı hıizrnıdt. Bir sen© okumuş fa
raza, üçüncü sınıftakfi öğrendi dördüncü sınıfa geçti, 
'bir seme okudu; iki seme mıeöbuni hizmielüle yüklüm-
İmdiıtimeleri, denidü. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Diğer bütün ünıî  
ver&iıtelerde meûbori hizmet böyle midir? 

NESRİN YILDIRIM (Ihltisas Komisyonu Üyesi, 
Ulaştırma Bakanlığı Temisicdlsi) — Tabii, ışu anda bi
zim uyguladığımız da aynı; yanii ikinci ve iiçjüıncü sı-
mıfllar liçüın. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Iklinoi sınıfı 
okuyanı dört Sene medbuıri hlizmıet, üçüncü sınıfı oku
yan ailtı ısenıe mıedbuırli ıhlizmdüi kaibuiı ödeoek ve tnı şe
kilde hikmetlini ibMrecek. 

(BAŞKAN — Onu mu kastediyor? «Bu öğrendi
ler öğrenimlerini tamamlama ısıüresli konuşumda yü-
rüriüktekıi hükümlere itaMdiiırJer». Omu kapsamaz bu. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yürürlükte
ki hükıümilerde var mı Ibu söylediğiniz? 

ıNESRJtN YILDIRIM (Khitisaıs Komlisyonu Üyesi, 
Ulaştırma Bakanliığı TörnslilıoM) — Hayır efenıdliim, 
böyle Ibir madde koyarsak diye ısiöyliedimı. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (M!Mi Gü
venlik Konseyi Genel Sekrâteri) — Şöyle olabilir 
eğer tenıslip ©derseniz: «Bu Kanunum (yürürlüğe girdi
ği tarihte birinci sımıflta öğrenci olanlar bu Kanun 
hıükümlerline itabı olarak öğrenlirnlerime devam ©der
ler .Diğer sınıf öğrencileri için yükümlülükler iBakam-
fliar Kurulunca (tespit ©dür. Bu yükümlülükleri kabul 
dtmeyen öğrenciler, listerulers© okuUdan aıyrıliırltaır.» 

ıBAŞKAN — O zaman olur. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama, bu dunum
da, ontoridan bir tazminat istemeyelim!. 

IBAlŞKAN — Tabii; kendi parasıyla gelmiş, za-
(ten. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Gene} Sekreteri) — Düzenleme böy
le olur ve rahat olur, 

28 i 7 a 1981 O : 3 

'BAŞKAN — Maıddeyi ide ona göre düzenleye
nim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (M'iŞi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Son fıkrada te
reddüdüm var, eğer uygum görürseniz şöyle efendim; 
«Bu Kanunum yürürlüğe girdiği tarihte 1 ndi sınıfta 
öğrendi olanlar (yani 1 moi sınıfı geçemeyerek kallan-
lıar veya bu sene ÜniVersiiteleraraBiı Kuruttun yerleş-
(türmesiyle girenler) ıbu kanun hüMimlerim© tabi ola
rak öğrenimlerimle devam ©deriler. Diğer sınıf öğren-
dierimiiın mıedburi hizmet yükümlülükleri Bakamlar 
Kurulunca tayin edilir» Emrederseniz ona «hlizmıet 
yükümlülükleri» diiyellim efendim; yukarıda «hıiızmet 
yükümlülüğü» dedik çünkü. 

•BAŞKAN — Diğer 2 ndi ve 3, ncü sınıfitakliler bu 
kanun hükümlerine itabı değil mıi simidi? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü-
vemillik Konseyi Genel Sekreterli) — Bu Kanun hükümı-
lerime taibi; amcak, yalnız hizmet yiükümlülüklıerfinde 
farklılık var. 

^BAŞKAN — Ama Itedrtisat ve düğer husuıslarıda 
'buna tabi; yatılı olacaklar, gidip gelemeyecekler fii-
İlan. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMıER — O zaman mü
saade ederseniz şöyle de diyelbillkliz ©fendimi: «Bu 
Kamum yürürlüğe gerdiği tarihte 1 ndi sınıfa girecek 
olan öğrenciler ile halıen okulda öğrenci bulunup bu 
Kanumıa uymayı kabul edenler bu Kamum hükümflleri-
me ıtabidir. Uymak 'isltemıeyemflıer için uygulanacak hu-
ısaıs Bakamlar Kurulunca tayin edilir .i» 

(Hanli, eş bir üniversiteye mui girişlin, yoksa başka 
(bir tertiple eğiitiımlerinli tamamlayıp... 

IBAŞKAN — Yalnız bumliarım yükümlülükleri için 
Bakamlar Kurulu karar verecek. Mesela kaç sene mec
buri hizmeti olacağı veya başka konularda... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Başka biir 
Üniiversiteye mi girsin? Kredilerimi kullanıp da, me
sela Gemi İnşaat Fakültesine gidebilir. 

BAŞKAN — Onu ona göre yazalıım. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani, arzu 

eden öğrencilerin ide bu Kanumıa tabi olacaklarımı ıbe-
lirtellim. 'Beliki 4 mcü sınufita 'ol|am 'bile kabul eder. Çün
kü her şeyiyle mükemmel bir okul olacak; yemesi, iç-
tmıesi, yatması, elbisesi dahil .10 semdik bir iş gtaranh 
tisli... 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Bu hiz
met yükümlülüğü iki tür olmalı; bir mecburi hizmet 
bakımından, bir de tahsil süreleri ve diğer bakımlar
dan. tki tür hizmet yükümlülüğü var ve hepsimi Bal
kanlar Kuruluna veriyor... 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yand, Bakanlar 
'Kurulu şliımdi bunları alıp başka yerlere 'yıeffUıeşttlinmıek 
için bir özel çalışıma mu yapsın diye 'düşünülüyor? 

BAŞKAN — Yok, onlarla Bakanlar Kuruiıu uğ
raşmasın. Zaten Ümiveıısfielier Kanununa talbi onlar. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü-
'venülik Konseyi Genel Sekreterli) — O vakit son fık-
ırayı şöyle yaparız efendim : «Bu öğırendierliın öğre
nimlerini tamamlama süresi yürüdükteki hükümlere 
talbidlir.» 

(BAŞKAN — Pekli, bu maddeyi Komisyona ver
sek... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, Komis
yona iade öddiim ımlüsıaade ledensenliz, geçid 1 ncl mad
deyi, yeniden hazırlasın. 

İBAŞKAN — Bu geçici 1 ndi madde Komisyonda 
bir daha görüşülsün. Okuldaki öğrencililerin hepsi ye
mi kanuna tabidirler; öyle likli üç çeşit tedrisat oülmaız, 
Bir kııstmı gidecek, gdıeoek;ıbir kısmı okulda yaitacak; 
olimaız., 

ORGENERAL HAYDAR iSALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 2 nci sınıfa geç
miş olanların mecburi hlizîmıeitılıeıni iaıyrı btir statü ile 
Bakanllar Kurulunda tayin «dür. Çünkü 2 ndi sınıfa 
ıgeçmİş olanlar o koşula girmemişlerdir okula.ı 

İBAŞKAN — Evet, 1 ndi sınıfı kendi parasıyla 
okumıuış., 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Hele 3 noü ve 4 
ncü sınıfltakıiler daha çok kendi parası ile okumuş du
rumdalar. O halde Bakaınillar Kurulu bunların mec
buri hıizmet yükümllülıüklıerli/nli ayrı bir statüde tan
zim öder .Bu koşulları kabul etmeyenler para öde
meden okuldan ayrılırlar. Ayrıllantanın da o okulda 
kazanmış oldukları müktesep hakîarı muhfuzdur. Bu 
şekilde genel bir düzenleme yapallım. 

İBAŞKAN — O 'halde, geçici 1 nci maddenin Ko
misyona iadesini oylarınıza sunuyarum : Kabul edenı-
ter... Eltmıeyenilıeır... Kalbul edüJlmliışftiir,. 

Geçici 1 nci madde Komlisyoına iade edlilmıiışıtlir, 
tekrar göriişüleoeMr . 

Geçlici Madde 2'yi okultfuyoram : 
GEÇİGt MADDE 2 
iYütosek Denizcilik Okullunun eğültlim ilıe ilgili ola

rak 1981 MaM Yılı Bütçe Kanıuınunlda yer alan öde
nekleri Mili Savunma Bakanlığı Bütçesinde mevcut 
veya yenliden açılacak program, alt program, faali-' 
yet, proje ve harcama kalemlerine gerektiğinde ak

tarmaya, konu ile îljgfrU malî düzenlemeleri yapmaya 
ve önlemleri almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İBAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz almak 
'isteyen var mı?... Yok. 

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

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3 
/Bu ıdkulıun kurulmıası 'ile ilgili ödeneklerin sarfın

da 1982 Mali Yılı sonuna kadar olmak kaydıyla 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2490 sayılı Ar
tırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu lile Sayıştay vize
si uygulanmaz .Bu harcamalar Mili Savunma ve Ma
liye bakanlıklarınca en geç 3 ay içerisinde çıkarılacak 
bir yönetmeliğe göre yapılır . 

'BAŞKAN — Bu madde sakat yazılmış: «...kurul
ması lile ilgili ödeneklerin sarfında...» Böyle ifade 
edilince, yiyecek, İçecek hepsi ona da dahil olur. 
IBuınıdan 'kasıt, zannediyorum bina yapımı vesairesidir, 
inşaat konusudur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, bu konuda bir değişiklik teklifim var, müsaade 
ederseniz bunu arz edeceğim. 

iBAŞKAN — Oramiral Nejat Tümer'in bir öner
gesi vardır, okutuyorum: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığıoa 
Görüşülmekte olan Denizcilik Yüksek Okulu Ka

nun Teklifinin Geçici 3 ncü Maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

INejat Tümer 
Oramiral 

Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

Geçici Madde 3. — Bu okulun kurulması ile il
gili yatırım ' ödeneklerinin - sarfında 1İ982 Mali Yılı 
sonuna kadar olmak kaydıyla 1050 Sayılı Muhase
bei Umumiye Kanunu, 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me ve İhale Kanunu ile Sayıştay vizesi uygulanmaz. 
Bu harcamalar Mlilli Savunma ve Maliye Bakanlıkla
rınca en geç 3 ay içerisinde çıkarılacak bir yönet
meliğe göre yapılır. Bu yönetmelik: çıkarılıncaya ka
dar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 75 milyon TL. 
sına kadar harcama yapmaya yetkilidir. 

İBAŞİKAN — Yalnız bu ifadede de aynı durum 
var. «Ödeneklerin sarfına» dedik mi, 1982 Mali Yılı 
sonuna kadar; ayakkabı alımı, elbise alımı, efendim 
yiyecekler için ihaleye çıkma, hepsi içine girer bu
nun. Onlarda 2490'dan ayrılamayız. Yalnız inşaat 
bakımından yapılacak sarflarda belki bir sıkıntı var
dır. «Tabi değildir» deyince her şey onun dışına çı-
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kaçak. «Harcamalar» diyor çünkü, «ilgili ödenek
lerin sarfında...:» 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, 1981 olacak. Herhalde daktilo hatası olmuş. 

BAŞKAN — 1981 de oka... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — (Bugün 

ne uyguluyorsak aynı şeyi uygulayacaklar efendim. 
BAŞKAN — Şimdi 1981 sonuna kadar bir inşaat 

var mı burada yapılacak? 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Tabii Sayın 
Başkanımı. Bununla ilgili 'bizim Başkanlığa yapmış ol-
duğum<uz teklifte 2 tane ayrı fasıldan bir 16 milyon, 
bir de 59 ımlilyon olmak üzere para talep edildi. Ha
len okulda 'bu inşaat yürüyor; İstanbul İstihdam Ko
mutanlığı bunu yürütürken, bu 75 milyonu sarfet-
mede mevcut 2490 ve 1050 sayılı Kanunlara uygun 
olarak yürütüyor. Bu 'hizmetli bu şekilde bu kanun
larla yürütürse, önümüzdeki 1 Ekim tarihine bu in
şaatın yetişmesine limkân yoktur. 

'BAŞKAN — inşaatla ilgili ölüyor. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Tamamen. 
75 milyon lirasına kadar harcama yapmaya yetkili 
olduğunda zaten bunu yürütebilecektir. 

BAŞKAN — O halde, inşaatla ilgili 'harcama
lar ddyeiim. 

ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi1) — Sayın Balkanım, izin verir misiniz? 

iBAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZEKİ iBÖLÜKBAŞI '(Maliye Bakanlığı Temsilci

si) «Yatırım ödeneklerinin sarfımda» der isek herhal
de amacı karşılar efendim. Yatırım ödeneklerimiz 
'bütçelerinde iki ödenek türünde görülür, zaten ay
rıdır. 

BAŞKAN — Yatırım ödenekleri, evet. 
Belki ders aletleri, laboratuvarları şunlar bunlar 

da alınacaktır. 
ZEKÎ iBÖLÜKBAŞI {Maliye Bakanlığı Temsil

cisi) — Efendim, yeni bir laboratuvarın yapılması 
ve teçhizi için yapılacak harcamalar, yatırım harca
ması olarak yer alır bütçelerimizde. Münferit bir tek 
alet alırsanız, o «cart» olur da, bir laboratuvar do
natırsanız, onu «yatırım» kabul ederiz. 

/BAŞKAN — Buyurun, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bütün bu 

harcamalar Milli Savunma IBajkıanlığı bütçesinden mi 
olacak? Niye Ulaştırma Bakanlığı bunu yüklenmiyor 
veya onun adıma bu tarafa ilave yapılmıyor? Çünkü 
Mülli Savununa Bakanlığı bütçesi kendi ihtiyaçlarına 
göre düzenleniyor. Yeni bir yükleme var. 

BAŞKAN — Burada böyle bir şey yok. O geçici 
2 moi madde idi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Orada 
ele almak lazımdı o zaman. Açık değil. 

iBAŞKAN — Çünkü, Ulaştırma Bakanlığının 
bütçesıinde de yok bu, öyle hazırlanmış. 

ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — İzim verir mlisiniz Sayın Başkanım; Yüksek 
'Denizcilik Okulunun giderleri için Ulaştırma Bakan
lığının bütçesimde ödenek vardır efendim. Geçıici 2 
nci madde onu aktarmaya yetki vermektedir. 

BAŞKAN — O ödenekten aktarıyorsunuz. Ni
hayet personelim maaşı vesairesi, özlük haklarıyla 
ilgili veya diğer bazı fasıllardan da girebilir. 

ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Maliye Bakanlığı Temslil-
cisi) — Evet efendimi. 

'BAŞKAN — Fakat bütün öğrenciler bu yıl somu
na kadar yatılı olacağı 'için, bunların yiyeceği, giye
ceği, maaşı vesaire'si için ayrılmış bir ödenek yok. Var 
im?. 

ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, bu konu ile ilgili bir ek öde
nek talebi Bakanlığımıza intikal etmiş bulunmaktadır 
ve bir kısmı da, yanlış hatırlamıyorsam karşılan
mış bulunmaktadır efendim. 

İBAŞKAN — O zaman onu aktaracaklar bu ta* 
rafa. 

ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Zaten o aktarma yapıldı efendimi. 

BAŞKAN — Zaten «onu aktarmaya;»! diyoruz. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Müsaade eder
seniz Sayın Başkanım, bundan evvelki görüştüğümüz 
konuda araçlarla ilgili bir 57 milyon vardı. 57 mîilyom 
(artı) bu inşaat hizmetleri ve bu okulun 1 Ekim ta
rihinde eğitime açılabilmesi dçim gerekli bütün onarım
ları yapmak üzere 136 milyon liralık bir ek ödemek 
talep edildi Başbakanlıktan, bu aldığımız emir üze
rine, yapılan keşiflerim sonucu. Bununla ilgili olarak. 
Başbakanlık, Maliye Bakanlığına, bu kadar paranın 
Milli Savunma Bakanlığının bütçesine ilave edilme
sine dair emir verdi. Devlet Planlamadan da bu pa
ra geldi ve bu emirde de zaten bir ufak yanlışlık ya
pıldığı için, onu da biraz evvelki kamumda tashih et
tik. Binaenaleyh, paraları, Sayın Orgeneralimin söyle
diği Milli Savunma Bakanlığına 'ilave olarak verilmiş
tir, bütçe içerisinden ayrıca sarf yapılmamaktadır; ay
rı para gelmiştir bütçeye. 

BAŞKAN — Pekü, siz verdiğiniz önergede, «Bu 
okulun kurulmasıyla ilgili yatırım' ödeneMermün sar-
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fında (1|982 değil, 1981 olacak) 1981 mal yılı sonuna 
kadar olmak kaydıyla» diyorsunuz. 

lORAMİRAL NEJAT TÜMER — IBizam bütün 
sıkıntımız zaten, şu 75 milyonu rahatlıkla sarf edebil-
mdk ve okulu hizmete açabilmek efendim. 

ıBAŞKAN — Zaten 1050 Sayılı Muhasebe-i Umu
miye Kanunu ve 2490 sayılı Kanuna tabi değilse, 
«Sayıştay "Vizesi uygulanmaz»! demeye de gerek yok. 
Var mı? 

ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Malîye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayıştay Kanununda ayrıca hükümler var ©fen
dim. Sayıştay Kanunu zikredilmemiş olduğu için, o 
hususa açıklık getiriyor. 

BAŞKAN — Eğer herhangi bir kurul 2490 sayılı 
Kanuna ve 1050 sayılı Kanuna tabi değilse, Sayıştay 
ikontroluna da tabi değildir. O paraların verilmesinde 
vizeye taibi, onu kastediyorsunuz galiba, ödenejcllerin 
zamanında gitmesi liçin. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Maliyeciler, 
eğer bu «Sayıştay vizesi uygulanmaz» lafı olmazsa, 
mıuitlaka yine oradan bazı kbntrollar yapılır» dedi
ler. 

BAŞKAN — Onun için mi koydunuz? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederse
niz, bu maddeyi de alalım tekrar geriye. Çünkü aynı 
konu bundan evvel görüştüğümüz kanunlarda 'bir kere 
daha geçti. Sayıştay vizesine tabi olma veya olmama 
kısmını daha başka bir şekilde düzenlemiştik. Ma
demki tekrar huzurunuza gelecek, bunu da o sekide 
ele alalım müsaade ederseniz efendim, bu ek 3 nıcü 
maddenin bütününü tekrar huzurunuza getirelim. 

IBAŞKAN — Yalnız, bütün ödenekleri değil, han
gi ödeneklerse onlar bir daha tetkik edilsin. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mıilli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Dedik onu efen
dim; «Bu okulun kurulması için yatırım ödenekleri
nin sarfında 1981 mali yıh sonuna kadar olmak kay
dıyla» dedik. Yalnız «Sayıştay vizesi uygulanmaz»» de
yimi yerine, daha rahat, daha kapsamlı bir îfaide ko
yalım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genel Sekreter 'geçici madde 
3'ün Komisyona iadesinij teklif ediyorlar. Tekllifi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştik; 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Denizcilik Yüksekokulu 

Yönetmeliği çıkıncaya kadar, öğrencilerin yiyecek, gi-
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yecek, harçlık ve benzeri özlük halkları, Deniz Harp 
Okulu öğrencileri gibi tahakkuk ettirilir. 

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

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

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Yüksek Denizcilik Okulu 

personelinden Genelkurmay Başkanlığınca lüzum gö
rülenlerin yeni kadrolara nakilleri yapılır. 

BAŞKAN — ©uyurun, 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, Yüksdk Denizcilik Okulunun halen istihdam 
edilen işçi kadrosunda ve memur kadrosunda birçok 
çalışanları var, aşçısı, garsonları ve diğer ortalığı te
mizleyen hademeleri gibi. Bunların bir kısmını biz, 
aldığımız Genelkurmaydan 'tasdik edilen kadronun 
iÇeri'sünde devlet memuru olarak kaydettik. Bunların 
arzu edenlerini bu kadroya alabilmek için kanuni bir 
salahiyet alıyoruz. Yani, hazır bu işi yürüten, tanıyan, 
bilen adamlar aynen gelip burada devam edecekler 
hizmetlerine; o okulu orada kapatıp, o adamların hep
sini işsiz bırakmayalım diye. Kütüphane memurları; 
dahi var. 

BAŞKAN — ıBunun da daha açık yazılması iyi 
olur; halen okulda görev yapan personel falan diye. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu da düzenleye-
limu 

BAŞKAN — Geçici 5 nci maddenin de Komisyo
na iadesini oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Efendim, 
müsaade buyurursanız, 9 ncu maddede, «Hizmet yü
kümlülüğünün süresi, ifa ediliş şekli ve şartları Ba
kanlar Kurulunca tayin edilir» hükmü vardı; özel 
sektöre ait konuyu da (içine alacak şekilde incelenerek 
yeniden hazırlanmasında fayda var. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Zaten Ge
çici madde l'i açık olarak yazdığımız zaman bu 9 
ncu maddenin tamamen açıklanmış şekli olacak efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Paralı -
parasız konusu var. 

BAŞKAN — Evet, beni hep rahatsız etti o. leabe-
derse tekriri müzakere ile o gün bir daha görüşürüz 9 
ncu maddeyi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — [Bunu 
da tekriri müzakere ile Komisyona havale edelim 
efendim. 

— 186 — 
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ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Uygun görür
seniz bunu da alalım efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, tekriri 
müzakere ile bu maddeyi de Komdsyona verirsenüız hep 
(beraber hazırlarız efendim, 

BASRA'N — 9 ncu madde hakkında Kara Kuv
vetleri Komutanımız Sayın Nurettin Ersin .tarafından 
tekriri müzakere teklifi vardır. 

Tekriri müzakere ile 9 ncu maddenin de Komis
yona iade edilerek, özel sektöre devredileceklerle, dev
let sektöründe çalışacaklar arasında nasıl1 bir ayrım 
yapılacağının da açıklığa kavuşturulması teklif edili
yor 

Tekriri müzakere teklifini oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmıiştir. 

9 ncu maddenin Komisyona iadesi istenmektedir. 
IBu hususu oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul' edilmiştir. 

Yürürlük maddelerini, Komisyona geri verilen 
maddeler nedeniyle dkutmuyorum. 

Efendim, Kara Kuvvetleri Komutanımız Sayın 
Orgeneral Nurettin Ersin, gündemimizin 8 nci sıra
sında yer alan konunun 7 nci sıraya ve 7 nci sıradaki 
konunun da |8 nci sıraya alınmiaisını teklif etmektedirler. 
IBu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

7. — 1164 saydı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ^Tasarısı 
ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/188) (S. Sayısı ı- 233) 
d) 

'BASjKAN — Gündemimizin 1 nci sırasına, aldığı
mız konu, 1*164 sayılı Arsa Ofisi iKanununun1 5 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarı
sı ve İhtisas Komisyonu Raporudur. Bu rapor 233 
Sıra Sayısıyla basılıp sizlere dağıtılmıştır. 

ilhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsil
cisi arkadaşlarımız yerlerini aldılar, Sayın Bakan da 
'buradalar, 

Simidi kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme 
açıyorum. 

Tümü üzerinde ilk sözü Komisyona veriyorum1. 
Buyurun efendim. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 1969 yılın
da yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ile Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 250 milyon 

(1) 233 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir^ 
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Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Bü miktar, ka
nun hükmü uyarınca 1977 yılında iki misline yani, 
500 milyon liraya çıkartılmıştır. Günümüz şartların-< 
da sermayesinin yetersiz kaldığı değerlendirilerek bü 
'tasarıyla Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü sermayesinin 
3 miyar liraya çıkarılması ve Bakanlar Kurulu ka
rarıyla da üç katma kadar arttırılması öngörülmek
te dir-

Aynı zamanda Genel Müdürlüğün hangi kaynak
lardan para sağlayabileceği de bu tasarıda hükme 
bağlanmaktadır. Tasarıya açıklık kazandırmak yö-
nündan komisyonda bazı ilave Ve değişiklikler yapıl
mış ve tensiplerinize sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tammalanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kaibul edenler... Etmeyenler... Kahül edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci Madldesininı 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 4 „ 1969 tarihli ve 1164 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 5. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 
döner sermayesi 3' 000 000 000 liradır. Sermayenin 
tamamı Devlete ait olup, en geç üç yılda tamamlan
mak üzere her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine yeteri 
kadar ödenek konulur. 

Bu sermaye Bakanlar Kurulu Kararı ile üç katına 
(9 milyar liraya)' kadar artırılabilir. 

Ayrıca Genel Müdürlük, aşağıdaki kaynaklardan 
para sağlamaya ve bunları kullanmaya yetkilidir. 

a) Döner sermaye limitine bakılmaksızın serma
yeye eklenecek olan her çeşit bağış ve yardımlar, 

ıb) Bu Kanunun amaçlarında kullanılmak üzere 
gerçek ve tüzelkişilerden alınacak avanslar, 

c) Maliye Bakanlığımın izni ile dış kredi kay
naklarından sağlanacak paralar, 

d) Konut, sanayi, turizm bölgeleri ve kamu te
sisleri yerleşme alamlarında arazi ve arsa alımı ve 
altyapı inşaatları içlin tahsis edilen fonlardan ve genel 
bütçeye konulan ödeneklerden Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğüne ayrılacak paralar, 

e) Diğer kanunlarda Arsa Ofisine aktarılması 
öngörülen paralar. 
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ıBAŞKAN— Bu 1 nci madde ile 5 nci maddeyi 
değiştiriyoruz 11164 sayılı Kanunda. Orada 3 milyar 
var, 3 milyar rakamla yazılmış ondan sionra kerre 
üçimde (üç milyar) diye yazmak lazım. Nitekim altın
da 9 milyar, yazı ile yazıllmış. Bir sıfır yanlış çıkar, 
bunların hernı rakamla, hem de yazı ile olması lazım. 
Çeklerde de öyledir nitekiim. Bu, kanun Olduğuna gö
re, oraya «üç milyar» diye yazı ile ilave ediniz. 

1 nci madde üzerinde soz almak isteyen var mı? 
'Buyurunuz Sayın Ersün 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
müsaade buyurursanız, Sayın Bakan, Arsa Ofisi hak
kında bizlere kısa bir bilgi verebilirler mi? Bu konu
da bizim bilgimiz sınırlı. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Arz edeyim Sayın Başkanım. 
Efendim, Komisyon Başkanının söylediği giihi 

1963'de kanun teklü edilmiş, ancak altı sene geçtik
ten sionra 1969'da Parlamenıtodan çıkabilmiştir ve altı 
sene içinde 250 m'iÜyon lira para değer kaybetmiş ol
masına rağmen 1969'da çıkmış ve ondan sonra 1977 
de 500 milyona çıkarılmış, o da değerini kaybetmiş
tir. 

Valiniz Arsa Ofisi Kanununda burada görülen ba
zı gelir kaynakları o zaman düşünülmemiş, Maliye
den alınan devlet arsaları dahi bedeliyle Arsa Ofisi
nin zimmetine geçtiği için, kanun çıktıktan kısa bir 
süre sonra bu 250 milyon liralılk, sonradan arttırılan 
500 milyon liralık gelir hemen birden dolmuş ve âde
ta kanun ölü doğan bir çocuk haline gelmiştir. 

Malumuâliniz dünyada - bilhassa konut kanunu 
çıkarken arz ettiğim gibi - en büyük temel unsur 
konut ve diğer sanayidir ki, bu Arsa Ofisinde dikkat 
buyurursanız konut yoktur. Burada genellikle, daha 
ziyade büyük şehirlerin birçoklarında görüldüğü gi
bi küçülk sanayi siteleri, organize sanayilerin kurul
ması, turizm bölgelerinin gefliştirilmesiyle ilgili ka
mulaştırmaları ve toplu arsa alımını Arsa Ofisi yap
maktadır. Arsa Ofisi kamulaştırmayı yapmaktadır. 
Kamulaştırılan yerlerin bir kısmi Hazine arazisi (ola
bilir, bir kısmi: vatandaşların malı olabilir. Hazine 
arazisi dahi 66 nçı maddeye göre takdir edilecek be
del üzerinden Arsa Ofisi tarafından, onun zimmeti
ne geçtiği için, sermayesine eklendiğinden, kısa za
manda bu sermaye dolmuş, Arsa Ofisi arsa stok ede
mez hale gelmiştir. 

Halbuki 'bir memlekette kamu idaresinde olsun, 
hatta özel sektörde olsun önemli mesel©, memleket

te arsa stoku yapmaktır. Devlet arsa stoku yapamaz
sa arsa spekülasyonuna mani olamaz, konut ve di
ğer sanayileşme, küçük sanayi, organize sanayi böl
geleri kurma meselesini halledemez. 

Onun için Arsa Ofisi, bu kanun çıktıktan sonra 
bir boşluktan istifade ederek, sermayesi dolduğu için 
bilhassa küçük sanayi bölgesinde ve organize sana
yi bölgesinde kurulacak sanayi mensuplarından ken
disi faizsiz toplayıp, 20 milyon, 50 milyon neyse, bu 
arsayı ben istimlak edeyim, sonra size dağıtayım de
miş ve bu şekilde paralar dahi almıştır. 

Yalnız bundan 3 - 4 ay evvel Sayıştay'ın aldığı 
bir kararla «ıSiz, kanunda olmadığı için (dikkat bu
yurursanız burada avans alabilmesi hükmünü de ge
tirdik) avans alamazsanız. Sadece devletten para bul
duğunuz takdirde istimlak yaparsınız. İster sanayi 
kuruluşları için, ister devlet ve sosyal meskenler için 
olsun, bu durumda istimlak yapamazsınız. Paranızı 
siz bulun»; demiştir. 

Maliye bütçeden para vermemiştir Arsa Ofisine. 
Sermayesi de donmuştur. Arz ettiğim gibi, Maliye
den aldığı Hazine arsalları dahi bedel mukabilinde 
sermayesine eklendiği için Arsa Ofisi hareket ede
mez hale gelmiştir, arsa stoku yapamamıştır. 

Simidi Konut Kanununda istimlak hususu var 
iken, bu neden diye akla gelebilir. Konut Kanunun
da malumuâliniz sadece toplu konut için, mesken 
için istimlak imkânı vardır; ama orada sanayi site
leri, Iküçük sanayi, organize sanayi ve turizm geliş
meleri için, Turizm Bakanlığının emrine verilmek 
üzere yapılacak istimlaklar için o kanunda imkân 
yoktur. Bunu Arsa Ofisi yapacaktır. 

Kaldı ki, Arsa Ofisi fazla 'arazi elde ettiği, istim
lak yapmış olsa dahi, bugün mevzuatımıza göre, iki 
resmi daire arasında bedel takdiri suretiyle her za-
ımian arsa devir edilebilir. Yani, konut yapmak için 
dahi, Konut Kanununa göre Arsa Ofisinin elinde 
fazla arsa bulunduğu takdirde, Bakanlık olarak her 
zaman onu devralabiliriz. O balkımdan bu sermaye
nin arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Size bağ
lı değil mi bu? 

İMAR VE İSKAN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Evet efendim, Bakanlığa bağlı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi. 
Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Arsa Ofisinin, arsalarn sattıktan sonra yıllık olarak 
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geliri ne olabiliyor acaba? Geçen yılların uygulama
sı nedir acaba? 

İMAR VE İSKÂN ©AKANI ŞERİF TÜTEN — 
Ayrıntıları arkadaşlarımda var. Arsa Ofisi, bu is
timlak ettiği yerleri bedava vermiyor bunlara; aynen 
yıllık taksitlerle sanayicilere ve diğer yapılacak te
sislere devrediyor ve onlardan tabii iki sermaye do
layısıyla dönüyor; fakat, bu dönüş maalesef Türki
ye'de az olmaktadır. 

Arkadaşlarımda istatistikler vardır. 2,9 milyarlık 
arsa alınmış, 900 milyon liralık arsa satılmış durum
dadır. 

BAŞKAN — Gerisi satılmamış mı? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Elimizde arsa stoku var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Var. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Geçen yıllara 
ait bir rakam vermek mümkün mü acaba? Satışlar 
ne kadar olmuş? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Onu verebiliriz. 

Zannediyorum ilk yıllarda sermaye donuncaya 
kadar bir hareket göstermiş olacak. Ondan sonra 
sermaye donduğu için, ancak müesseselerden alabil
diği avansla satın alma imkânını bulmuş olacaktır 
veya Hazine arsalarından ucuz alabildiğinde faailiyet 
göstermiş olacaktır. Daha fazla faaliyet göstermesi 
imkânı 'kalm'amıştır. 

İHSAN ŞENER (İhtisas Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, rakam 
verebilirim : 

1978'de 305 milyon liralık arsa almış, 106 milyon 
liralık arsa satmış; 1979'da 953 milyon liralık arsa 
almış, 224 milyon liralık arsa satmış; 1980'de de 1 
milyar 183 milyon liralık arsa almış, 332 milyon li
ralık arsa satmış durumdadır. 

- . * . « ^ y » 

Ancak bu 1979 ve 1980'deki arsa alımının çoğu 
yeni yerleşim alanları için Ankara, İstanbul ve Iz-
rnir'de kamulaştırılan alanlardır. Halen planlaması de
vam «diyor. 

İMAR VE İSKAN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
IBütçeden alınan özel parayla bir yıl İçin alınmıştır, ya
ni 'kemdi sermayesinden ıkullanaırnamıştır. 

'BAŞKAN — Zaten kendi sermayesini! aşmış. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Donmuş vaziyette efendim. 
(BAŞKAN — Evet. 
*1 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı?... Yok. 
«Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 

Etmeyenler... Kalbul1 edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz aflmalk is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul ediimiiştlir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu ©akanlar Kurulu yü-

rultür̂  
(BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 'is

teyen?... Yok, 
IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka^ 

bul edenler.. Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Efendim, teşekkür ederim. 
Vakit bir hayli geciktiğinden, billahara tespit edi

lecek gün ve ısaatta toplanmak üzere birleşimi burada 
kapatıyorum. 

Teşekkür ederim, 

Kapanma Saati : 18.45 

...... 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25 . 2 . 1981 tarihinde karar
laştırılan «Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi Hakkındaki Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GEREKÇE 

1. Sermaye Piyasasının Düzenlenmesini Gerektiren Nedenler : 
Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların menkul kıymetlerin alım satımı suretiyle 

tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan ortamın, başka bir ifade ile yatırımcılar, tasarruf 
sahipleri ve bunlar arasındaki fon akımını sağlayan aracı kurum ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım 
fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlardan oluşan modern finansman sisteminin adıdır. 

Bu tanımın gereği sermaye piyasasının öncelikle ekonomik ve mali bir vakıa olduğu ve oluşumunun ekono
mik gelişmişlikle bağlantılı olduğu açıktır. 

Nitekim, ülkemizin ekonomik gelişme süreci içinde, herhangi özel bir düzenlemeye konu olmamış olmakla 
birlikte geleneksel finansman sistemi olan bankacılığın yanında sermaye piyasasının giderek oluştuğu, serpil-
diği görülmektedir. 

Ancak, buluşum içinde aşağıdaki nedenlerle sermaye piyasasının hukuki düzenlemeye ihtiyaç duyduğu da 
muhakkaktır; 

a) Bir kere, sermaye piyasasının oluşması ve gelişmesinde temel şart piyasanın güven ve kararlılık 
içinde çalışması, tasarruf sahiplerinin haklarının korunmasıdır. Bu güven ve kararlılık piyasanın geleceğinin 
bir garantisi olarak mütalaa edilmelidir. 

b) İkinci olarak, Kara Avrupası hukukunun etkisinde hazırlanmış bulunan meri Ticaret Kanunumuz 
Anonim Şirketlerin halka açılmalarında uzun ve külfetli bir prosedür öngörmektedir., 

c) Diğer yandan, sermaye piyasasının fonksiyonunu başarı ile yapması, anonim şirketler tarafından ih
raç edilen menkul kıymetlerin tasarruf sahiplerine satılmasında görev yapan aracı kurumlar ile menkul 
kıymet portföyü yönetiminde ihtisaslaşmış yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi sermaye piyasası yar
dımcı kuruluşlarının varlığını ve emin bir şekilde çalışmalarını gerektirmektedir. 

d) Dördüncü ve güncel bir neden sermaye piyasasında son yıllarda meydana gelen gelişmelerdir. 
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Son yıllarda sermaye piyasasında hisse senedi ha,roketleri hemen hemen tamamen durmuş olmakla be
raber özellikle tahvil piyasasında 'büyük bir canlılık gömülmektedir. Örneğin özel sektörce ihraç edilen tah
viller 1974'de 618 milyon, 1975\îe 1J149 milyon, 197ö\k 1.708 milyon, 1977'de 1.582 milyon İra. iken'1.978 yı
lından itibaren büyük 'bir artış 'kaydederek 1978'de 2.199 milyon, 1979'da 4.516 milyon ve 1980 Eylülünde 13.473 
milyon liraya ulaşmıştır. 

Bu gelişimin ana nedeni hızını giderek artıran enfılasyonist sürece Banka s'istemiim'izkı ayak uydurama-
malsıdır. Bu süreç içinde tasarruflarını enflasyonun tahribatından kurtarmak isteyen tasarruf sahipleri kıymet
li madeniler yanında, Bankerlerce arz edilen şartların da cazibesine kapılmışlardır. 

Öte yandan ayn'i süreç içinde küçük ve orta boy teşebbüsler ile bir banka 'ile bütünileşememiş ticaret ve 
sanayi erbabı karşı Karşıya kaldığı finansmanı sıkıntılarını giderme çaresini banker sisteminde bulmuştur. 

Bu temel neden yanında banker sisteminin gelişimini sağlayan talli neden birinci el tahvil piyasasına ilişkin 
düzenlemeleridir. Piyasanın canlanmaya başladığı tarihlerde TC Merkez 'Bankasınca tespit olunan tahvil ih
raçlarında uygulanacak azami faiz haddi \% 25 idi. Öte yandan ihraç olunan tah'viilerin ilk iki yıl paraya çev
rilmesi yasaklanmıştı* 

tşıte 'banker sisteminin gelişimi bu iki sınırlamanın ikinci el piyasasında aşılmasına dayanmaktadır. Meka
nizma fcabahatları ile şöyledir; ihraç edilen tahviller barikerle'rce % 40'a varan oranlarda başabaşın alitında 
tahvil alışından sağlanan gelirin 'bir kısimı nominal tahvil faizine eklenmek suretiyle «yılık '% net verim» 
veya «yıllık % ... net gelir» adı altında faiz verilmek suretiyle tahvillerin şahsi taahüdü tazammun eden ga
ranti belgeleri ile 'belli tarif der çerçevesinde geri alınması taahhüt edilerek haliktan para toplanmaktadır. 

Tahvil ihracının tabii sınırlarına ulaşması ile hu işlemin tahvil dahi verilmeksizin sırf garanti belgesi kar
şılığında yapınması giderek yoğunlaşmaktadır. Bu durumun gerekli güveni vermemesi dolayısıyla son zaman
larda mevduat sertifikalarının tahvil yerine ikame edildiği görülmektedir. 

İster tah'vil karşılığı ister talhviisiz yapılsın 'bu işleimlerin sermaye piyasası aracılık işlemleri olmadığı, do
laylı mevduat kabulü olduğu açıktır. Bu sfetemd'e parasını yatıran tasarruf salhilbiriin Bankalar Kanununun 
mevduat için getirdiği teminat'tan mahrum olması bir yana bu suretle toplanan fonlar ekonomik bakımdan 
bir yönlendirmeye de tabi bulunmaktadır. Öte yandan sistem önemli ölçüde vergi kayıplarına yol açmaktadır. 

Ülkemiz sermaye piyasasında giörünen ikinci bir kutum yatırım fonlarıdır. Halktan, çıkardıkları katılma 
belgeleri karşılığında, fon toplayan 'bu kurumların, Batıdaki kurumlar anlamında menkul kıymet portföyü iş
letmek dışında faaliyetleri olmamak gerekirken, Ülkemizde halktan topladıkları fonları kurucu ve yönetici
lerinin firmalarına kredi olarak verdiği, spekülatif emtiaya bağladığı risk dağılımı ilkesine riayet etmediği gö
rülmektedir. 

2. Taşanımı TemerHedef ve ilkeleri : 

a) Ta'sarı yukarıda belirtilen ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış olup temel hedefleri şunlardır; 
1. Sermaye piyasasının güven ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak ve tasarruf sahiplerinin halklarını 

korumak. 
% Sağlanan güven ve kararlılık ortamı içinde mobilize edilen tasarrufları 'iktisadi kalkınmanın emrine 

sunmak ve şirketleri sermaye bakımından halka açarak mülkiyetin tabanını yaygınlaştırmak, 
b) 'Bu temel hedeflere ulaşmak için tasarıda yer alan temel ilkeler ise şu şekilde özetlenebilir; 
1. 'Her 'türlü menkul kıymetlerin halka arz ve satışını düzenlemek ve denetlemek, 
2.. (Halka arz olunan menkul 'kıymetlere ilişkin bilgilerin halka tam ve gerçeğe uygun olarak açıklanması

nı sağlamak, 

3. 'Kara A'vruipa'sı hukuk sisteminin etkisi altında 'bulunan şirketler hukukumuza şirketlerin halka açıl
masını kolaylaştıracak kurumlar getirmek, 

4. Sermaye piyasasını etkin bir şekilde denetleyecek bir kürüm oluşturmak, 
5¥ Sermaye piyasasında faaliyet gösteren yardımcı kurumları düzenlemek ve disipline etmek, mahiyetleri 

itibariyle sermaye piyasası yardımcı kuruluşlarının faaliyetleri ile bağdaşmayan bugün uygulanmakta olan ba-

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 217) 
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zı işlemlere son vermek ve bugüne kadar yapılmış işlemlerin bir geçiş dönemi içinde tedricen tasfiye edilmesini 
sağlamak, 

6. 'Menkul kıymetler borsalarının çalişma'sına elverişli bir ortam hazırlamak. 
3. Madde Gerekçeleri r 
Tasarı 8 bölüm, 58 madde ve 5 geçici maddeden oluşmaktadır. 
Tasarının bölümleri şu 'başlıklar altında toplanmaktadır; 

I. Genel Hükümler, 
İL Menkul Kıymetlerin Halika Arzı ve Satışı, 

III. ıMenkul Kıymetleri Halika Arz Olunan Anonim Ortaklıklar, 
IV. Sermaye 'Piyasasını Düzenleme ve Denetleme Yüksek Kurulu, 
V. Sermaye Piyasasında Yardımcı Kuruluşlar, 

VI. Denetim, 
VII, Cezai Sorumluluk ve Usul1 Hükümleri, 

VIIL Uygulama Ve Yürürlük Hükümleri. 
Tasarıda yer alan hükümlerin gerekçeleri 'bölüm 'bölüm ele alınmak suretiyle aşağıda açıklanmıştır; 

BÖLÜM : I 
Genel Hükümler başlığı altında düzenlenen ibu «bölümde, Tasarının amacı, konusu, kapsa^nı ve sonraki 

bölümlerde yer alan düzenlemelerde geçen bazı kavramların anlamlan belirtilmektedir. 
Tasarının amacı (m-1) tasarruf sahiplerinin halklarını korumak: ve bu suretle kurulacak yasal 'bir himaye al

tında tasarrufları iktisadi kalkınmanın hedeflerine yönlendirmektir. 
Ancak 'burada yönlendirmeden kasıt, iktisadi faaiîiyet kolları 'itibariyle bir yönlendirmeyi değil, tasarrufla

rın m'obilize edilerek iktisadi kalkınma emrine sunulmalsıdır. 
Sermaye piyasasının emekleme döneminde kaynakların sadece mobillze edilmesi amaçlanmıştır. 
Nitekim, bugün mobilize edilen tasarrufların selektif dağılımını da düzenleyen bankacılık mevzuatının, 

jlk düzenlemede 2243 sayılı Mevduat Koruma Kanunu ile adından da açıkça anlaşıldığı üzere sadece tasarruf
ları korumayı ve bu surette tasarrufların mobilizasyonunu hedef almıştır. Selektif kredi politikasının banka
cılık mevzuatımıza girişi yaklaşık çeyrek asır sonra gerçekleşmiştir. 

Tasarının konusu (m-1) bu amacı gerçekleştirmek üzere, sermaye piyasasında güven ve kararlılığı sağla
maktır. Bunu sağlamak üzere ıtasarı ile gerekli düzenlemeler ve denetim getirilmektedir. 

Tasarı, her türlü menkul kıymetlerin halka arz ve satışını, bunları çıkaran anonim ortaklıkları ve 'bunlarla 
tasarruf sahipleri arasındaki menkul kıymet ve fon alkımını sağlayan aracı kurumlar, yatırım ortaklıkian ve 
yatırım fonlarını kapsamına alıp düzenlemektedir. (m-2) Tasarıda açıkça belirtilmeyen hallerde ıgenel hükümler 
(T. Ticaret Kanunu, T. Medeni Kanunu...) uygulanacaktır. 

İstisnalar tasarının VIII nci 'bölümünde düzenlenmiştir. 
Tasarının «Tanımlar ve Kavramlar» başlıklı 3 noü maddesinde bazı kavramların uygulama bakımından taşı

dığı manalar belirtilmektedir. 
Yüksek Kurul : Tasarının IV nci bölümünde düzenlenen Sermaye Piyasasını Düzenleme ve Demetleme 

Yüksek Kurulunun kısaltılmış ifadesidir. 
Kayıtlı Sermaye : Buigün Ülkemizde belli başlı Kara Avrupa'sı ülkelerinde olduğu gibi esas sermaye sfete-

mi caridir. Esas Sermaye, esas mukavele ile tespit olunur ve azaltılması veya çoğaltılması esas mukaveleniin 
değiştirilmesini gerektirir, 

Bir şirketin faaliyete baş'ladığı zaman büyük sermayeye ihtiyacı yoktur. Bu nedenle küçük sermayelerle işe 
başlanır ve sonra işlerin gereğine göre zaman zaman yeniden kuruluyormuş gibi uzun ve külfetli formalitelere 
başvurularak sermaye artırılabilir. 

Oysa, İngiltere ve ABDld'e Authorized Caipital veya Registered Capital denilen Kayıtlı Sermaye Sistemi 
caridir. 'Bu sistemde sermayenin azami haddi esas mukavelede gösterilir ve bu hadde ulaşıncaya kadar Yö
netim Kuruluna hisse senedi ihraç yetkisi verilir. Böylece şirketlerin İhtiyaca göre sermaye ihraç etmelerine 
esneklik getirilirken, bir yandan da sermaye piyasasına açılmada, uzun ve külfetli formaliteler ortadan kaldı
rılmaktadır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 217) 
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Sistemin diğer bir faydası, şirketlerin hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller çıkarmalarına işlerlik ka
zandıracak nitelikte olmasıdır. Şirketler ilk kuruldukları zaman 'hisse senetleri tasarruf sahipleri için hem 
riskli hem de gelir temini yönünden cazip değildir. Bu bakımdan şirketlerin kayıtlı sermaye sisteminde fon 
toplamak üzere önce tahvil ihraç etmeleri hisse senetleri gelir açısından tatminkâr 'bir duruma geldiğinde, 
ihraç ettikleri tahvilleri kolayca hisse senetleri ile değiştirmeleri imkân dahilindedir. Oysa sabit esas ser
maye sisteminde bu işlem uzun ve külfetli formaliteleri gerekli kılmaktadır. 

Diğer yandan kayıtlı sermaye sistemi ülkemiz için yabancı değildir. Kanun koyucu sistemin elverişliliği
ni ve bahşettiği kolaylıkları 7462 sayılı Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ve 86 sayılı Yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketi kanunları ile benimseyerek bu şirketler için kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş 
bulunmaktadır, 

Belirtilen avantajları dolayısiyle ve aynı zamanda bir teşvik unsuru olarak tasarı ile kayıtlı sermaye siste
mi getirilmiştir. Ancak menkul kıymetlerini halka arz edecek şirketler yönünden kayıtlı sermayenin kalbulü 
bir mecburiyet taşımamakta sistemin kabulü şirketlerin ihtiyarına bırakılmaktadır. 

Çıkarılmış Sermaye : Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin satışı yapılmış hisse senetlerinin tutarını ifade 
eden hu sermaye genel hükümler bakımından Türk Ticaret Kanunundaki esals sermaye hükmündedir. 

Başlangıç Sermayesi : Kayıtlı sermaye sistemini uygulayan ülkelerde kayıtlı sermaye miktarı bazı sınırlan
dırmalara konu olmaktadır. Bu meyanda bazı ülkeler kayıtlı sermayenin muayyen bir kısmının (1/5, 1/10 
gibi) taahhüt altına alınması, bir kısım ülkeler kayıtlı sermayeli şirketlerin asgari bir başlangıç sermayesine 
sahip olması yoluna gitmektedir. Bundan maksat çeşitli spekülatif ve maceracı hareketlere engel olmak, faali
yet konusu ve vüsati ile hedef alınan kayıtlı sermaye arasında uyumu sağlamaktadır. 

Bu nedenle tasarıda kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin bir asgari başlangıç sermayesine sahip olmaları 
zorunlu görülmüştür. 

Başlangıç sermayesinin miktarı konusunda tasarıda bir miktar belirtilmemiş bu husus Yüksek Kurula bı
rakılmıştır. Böylece başlangıç sermayesi günün ve işin şaft ve icaplarına göre Yüksek Kurulca belirlene
cektir. 

Halka Arz : 
Tasarı, menkul kıymetlerin satın alınması için yazılı, sözlü veya resimli şekilde her türlü yoldan halka 

çağrıda bulunulması yanında halkın bir anonim ortaklığa ortak veya kurucu olmaya davet edilmesini men
kul kıymetlerin halka arzı olarak kapsamına almaktadır. 

BÖLÜM : İL 

Bu bölüm menkul kıymetlerin halka arz ve satışını düzenlemektedir. Bu düzenlemelere göre; 
Menkul kıymetlerin halka arz ve satışı için Yüksek Kuruldan izin alınması şarttır. İzin alınmadan men

kul kıymetlerin halka arz ve satışı yasaktır. Bu yasağa uymayanlar tasarının 51/a - (3) maddesine göre 6 ay
dan 2 yıla kadar hapis ve 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezasına çarptırılmakla beraber, izin
siz halka arz edilen menkul kıymetlerin satışını durdurmaya, satılan kısmın karşılığı hakkında ihtiyati 
tedbir istemeye ve gerekli diğer tedbirleri almaya Yüksek Kurul yetkili kılınmıştır, (m. 4) 

Öte yandan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin hisse senetlerinin halka arz yolu ile satışı 
da yasaklanmıştır. Bunun nedeni, hisseli komandit şirketlerde hukuki yapıları gereği anonim ortaklıkların 
aksine hisse senedi sahiplerinin (Genel Kurul) komanditlere ait olan yönetim karşısında söz sahibi olama
masıdır. Bu özellik dolayısiyle, bu tip şirketler ülkemizde revaçta bulunmamakla beraber, meri hükümler 
halka açılmalarına mani bir hüküm taşımadığından, böyle bir yasaklama ihtiyaç olarak görülmüştür. 

Tasarının genel esprisi çerçevesinde, Devlet, mahalli idareler ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Yüksek 
Kuruldan izin almaları gerekli görülmemiştir. Ancak, halka arz edilen menkul kıymetleri bir bütün olarak 
izleme olanağı sağlamak üzere 5 nci maddede sayılan kurumlarca halika arz edilen menkul kıymetler hak
kında Yüksek Kurula bilgi verilecektir, (m. 5) 

Menkul kıymetleri halka arz etmek isteyenler izin için Yüksek Kurula müracaat edeceklerdir. Müracaa
ta; menkul kıymet ihraç eden anonim ortaklığın esas mukavelesi, izahname ve Yüksek Kurulca gerekli gö
rülecek diğer belgeler eklenir, (m. 6) 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 217) 
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Yüksek Kurul izahnamede yer alan açıklamaların gerçeğe uygun ve fam olup olmadığını inceler. 
Açıklamalara yeterli ve tam gördüğü takdirde izin verir. Tasarıda, 1 ay içinde olumlu veya olumsuz şe

kilde cevaplandırılmayan müracaatların kabul edilmiş sayılacağı esası getirilerek hem cevap süresi 1 ayla 
sınırlandırılmış, hem de bu suretle Yüksek Kurula sükûtla kabul imkânı sağlanmıştır. Tahvil ihracında Yük
sek Kurul müracaatları TCMB'ca tahvillerin miktarı, sair ve satış şartlan konusundaki kararlarım esas ala
rak değerlendirecektir. 

izin alındıktan sonra menkul kıymetlerin halka arz ve satışı için Yüksek Kurulca kabul edilen izahname 
Ticaret Siciline tescil ve ilan olunduktan sonra izahnamenin ekleneceği bir sirkülerle halk menkul 'kıymet 
satın almaya davet edilecektir, (m. 7) 

Menkul kıymetler Yüksek Kurulca belirlenecek süre içinde halka satılacaktır. Bu süre içinde satılmayan 
tahviller aracılar tarafından deruhde edilmediği takdirde iptal olunur. Hisse senetlerinin tamamının satışı 
esastır. Yüksek Kurul bunu teminen kurucular veya aracılardan taahhüt isteyebilecek ve bu konuda teminat 
arayacaktır, (m. 8) 

Satışlar iştirakin taahhüt edilmesi suretiyle değil, halka arz suretiyle yapıldığından menkul kıymetlerin 
bedellerinin defaten ve nakden ödenmesi esastır. 

Aracılar satışını deruhde ettikleri menkul kıymetlerin satış şartlarını kendileri tespit edeceklerinden bu 
hükme tabi değildir. 

Tasarıda mecburi kotasyon esasını getirmemektedir. Ancaik, kotasyon borsaların değerlendirmelerine bağlı 
olmakla beraber kotasyon için başvurmak bir mükellefiyet olarak öngörülmüştür. Böylece halka arz edilen 
menkul kıymetlerin borsalara mutlak surette intikali ve kotasyonu değerlendirme sonuçlarına tabi olmakla 
beraber ıborsalarca değerlendirilmeleri sağlanacaktır, (m. 9) 

Bu maddeler hükümleri, halkı aydınlatma ilkesinin genel olarak 'halka arzın sonuçları ve halka arz edilen 
menlkul kıymetlerle ilgili olarak açıklanan hususlarda meydana gelen değişikliklerin Yüksek Kurula bildiril
mesi ve halka ilanını düzenlemektedir, (m. 10 - 11) 

BÖLÜM : III 

Bu bölümde menkul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıklara ilişkin genel hükümlerde yer alma
yan halka menkul kıymet arzını kolaylaştıran hükümlerle genel hükümlerde yer almayan mükellefiyetler 
düzenlenmiştir,. 

Menkul kıymetleri halka arz yoluyla veya her ne suretle olursa olsun satılan anonim şirketler tasarının 
kapsamındadır. Kapsamın temel kriteri menkul kıymetlerin halka satılmış olmasıdır. Buna objektif bir ölçü 
olarak ortak sayısının 100'den fazla olması alınmıştır. Hisse senetleri arz yoluyla satıldığı takdirde 100'den 
fazla ortak esasına bakılmayacağı tabiidir, (m. 12) 

Kayıtlı sermaye üzerinde birinci bölümde açıklama yapıldığından burada ayrıca durulmayacaktır. Ancak 
kayıtlı sermaye sisteminin mecburi değil ihtiyari olduğuna işaret etmekte yarar vardır. 

Tahvil Çıkarılması : Tasarı hisse senetleri halka arz olunan şirketler için bir teşvik unsuru olarak tahvil 
ihraç sınırını ihtiyatları da kapsayacak şekilde genişletmekte ayrıca, T.T.K, nun uzun ve külfetli tahvil çı
karma prosedürünü kolaylaştırma imkâm getirmektedir, (m. 15) 

Diğer yandan hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil müessesesi düzenlenmekte ve şirketlere kuruluş yılların
da tasarruf sahipleri bakımından riskli ve gelir bakımından cazip olmayan hisse senetleri yerine tahvil satarak 
sonradan hisse senetleri ile değiştirme imkânı sağlanmaktadır, (m. 16) 

Tasarının 17 nci maddesi, hisse senetlerini halka arz eden anonim şirketlerin kâr tevziinden kaçınmala
rını engelleyici hükümler koymakta, 18 nci maddesi ise halkı aydınlatma ilkesinin bir gereği olarak men
kul kıymetleri halka arz olunan anonim şirketlerin bilanço, kâr ve zarar hesabı ve denetçi raporlarının ilam 
ve Yüksek Kurula tevdii yükümlülüğünü getirmektedir. 
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BÖLÜM : IV 

Bu bölümde tasarı ile verilen görevleri yapmak üzere kurulması derpiş olunan Sermaye Piyasasını Dü
zenleme ve Denetleme Yüksek Kurulu düzenlenmiştir. Yüksek Kurul bağımsız bir organ olacalktır. Maliye 
Bakanı, görev ve yetkilerini kullanmasındaki bağımsızlığı saklı olmak üzere, Yüksek Kurulun işlem ve hesap
larını teftiş ve murakabe ettirebilecek, Maliye Bakanlığı Yüksek Kuruldan her türlü bilgiyi isteyebilecektir. 

Yüksek Kurul ıbir başkan ve altı üyeden oluşmaktadır. Başkan ve üyeler 20 nci maddeye göre gösterile
cek adaylar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek ve atanacaktır. 

Başkan ve üyelerin görev süresi 6 yıldır. Üyelerin yarısının, Yüksek Kurul yapısının birden bire değiş
memesini sağlamak üzere 3 yılda bir yenilenmesi öngörülmüştür. Başkan ve üyeliğe seçilebilmek için 21 nci 
maddenin 1 nci fıkrasındaki nitelikleri haiz olmak şarttır. Bu nitelikleri kaybettikleri ve durumları 22 nci 
maddeye aykırı hale geldiği takdirde başkan ve üyelerin her zaman görevden alınmaları mümkündür. 

Başkan ve üyelik görevi teşrii, resmi veya özel bir görev ile birleşmez, (m. 22) Bunun tek istisnası özel 
bir kanunun imkân vermesidir. Hükmün amacı başkan ve üyelerin çalışmalarını Yüksek Kurula hasretme
leridir. Ticaretle uğraşmak ve 'bir ortaklıkta pay sahibi olmak da görevle bağdaşmayan hallerdendir. Ha
yır işleri, sosyal ve eğitime dönük vakıflardaki görevler ve kâr amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bunun 
istisnasını teşkil etmektedir, (m. 22) 

- Tasarının 23 ncü maddesinde, başkan ve üyelerin, görevin ifasındaki manevi tesiri gözönünde tutularak 
göreve başlamadan önce Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda yemin etmeleri öngörülmüştür. 

Yüksek Kurulun görev ve yetkileri 24 ncü maddede sayılmaktadır. Yüksek Kurulun görev ve yetkileri 
bunlardan ibaret değildir. Bu maddede sayılmamakla beraber tasarının diğer maddelerinde düzenlenen gö
rev ve yetkiler şunlardır; 

a) İzinsiz halka arz edilen menkul kıymetlerin satışını durdurmak ve gerekli tedbirleri almak, izinsiz 
satılan kısmın karşılığı hakkında HMUK'nun 103 ncü maddesine göre ihtiyati tedbir istemek, (m. 4/3) 

b) Yanıltıcı nitelikteki ilan ve reklamları yasaklamak, (m. 7/4) 
c) Hisse senetlerinin satış süresi sonunda tamamen satılacağı ve bedellerinin ödeneceğinin kurucular, 

pay sahipleri veya aracı kurum ve bankalarca şirkete ikarşı taahüt edilmesini istemek ve ilgililerden bu ko
nuda teminat almak. (m. 8/2) 

d) Menkul kıymetlerin halka satışında küçük tasarruf sahiplerinin alımını kolaylaştırmak, hak ve men 
faatlerini korumak, (m. 8/5) 

e) Satış sonuçları hakkında ortaklık veya aracı kurum ve bankalardan bilgi istemek, (m. 10) 
f) Menkul kıymetleri halka satılan anonim şirketlerin kaydını tutmak, (m. 12) 
g) Anonim şirketlerin kayıtlı sermayeli olmalarına izin vermek (m. 13) ve başlangıç sermayelerinin mik

tarını belirlemek. 
h) Aracı kurumların asgari sermayelerini tespit etmek (m. 33) ve aracılık faaliyetlerine izin vermek. 

(m. 34) 
ı) Yatırım fonlarının kredi almalarına izin vermek (m. 42) ve sahip olacakları gayrimenkullerin miktar 

ve mahiyetini tespit etmek. (m. 35/e) 
i) Kanunda gösterilen hallerde aracı kurumların borsa bankerliği belgelerini iptal ederek faaliyetlerine 

son vermek. 
j) Aracı kurumların tedricen tasfiyesi ve bu tasarıda yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması hu

suslarında Maliye Bakanlığına tekliflerde bulunmak. 
Tasarının 25 nci maddesi, Yüksek Kurulun yönetim ve çalışma düzenini, 26 nci maddesi görevlerini ye

rine getirebilmesi için bilgi isteme yetkisini, 27 nci maddesi de sır saklama yükümlülüğü ve Yüksek Ku
rulun para, evrak ve malları hakkında işlenen suçlar hakkındaki cezaları ve kovuşturmaları düzenlemekte
dir. 

Tasarının 28 nci maddesine göre, Yüksek Kurul personeli memurlar ve mukaveleli uzmanlardan oluş
maktadır. Yüksek Kurul başkan ve üyeleri ile personeli, emeklilik yönünden prensip itibariyle 5434 sayılı 
Kanun ile ek ve değişikliklerine ait hükümlere tabi olacaklardır. Ancak, Başkan ve üyeliklere atananlardan, 
diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olanların emeklilik statüleri devam edebilecektir, öte yandan Dev-
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let Memurları Kanununa ve Üniversitelerin Personel Kanununa tabi kimselerin Yüksek Kurulda geçirdikle
ri hizmet sürelerinin eski memuriyetlerine dönmeleri halinde değerlendirilmelerine imkân verilmiştir. Yüksek 
Kurul başkan ve üyelerinin ücretleri, atanmalarında Bakanlar Kurulunca tespit edilecek, ücretlerde sonraki 
yıllarda yapılacak değişiklikler 31 nci maddede yazılı düzenlemede belirtilecek esaslar çerçevesinde Yüksek 
Kurulca düzenlenecektir. Kurul personelinin ücretleri de bu ücretler ve esaslar çerçevesinde Yüksek Kurul
ca tespit olunacaktır. 

Yüksek Kurul 657, 1050, 2490 ve 468 sayılı Kanunlarla ek ve tadillerine ve Sayıştayın vize ve denetimi
ne tabi olmayacak, masrafları, menkul kıymet ihraçlarından alınacak binde 3 oranındaki ücretlerle karşıla
nacak, bu ücretler kafi gelmediği takdirde Bütçeden yardım verilecektir, (m. 30) 

Yüksek Kurul hizmetlerinde grev ve lokavt yasaktır, (m, 28) 
Yüksek Kurula ilişkin ayrıntılı düzenlemeler Bakanlar Kurulunca yapılacaktır. 

BÖLÜM : V 

Bu bölüm, sermaye piyasasında menkul kıymet ihraç eden şirketlerle tasarruf sahipleri arasında görev 
yapan yardımcı kuruluşları düzenlemektedir. Tasarı bu kuruluşları, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve 
yatırım fonları adı altında 3 grupta toplamaktadır. 

a) Aracı Kurumlar : 

Şirketler çıkardıkları menkul kıymetleri usulüne uygun olarak izahname hazırlayıp sirküler ve ilanlar va
sıtasıyla tasarruf sahiplerine duyurmak suretiyle halka arz edebilirler. Tanınmış ve iyi durumda olan bir şir
ketin çıkardığı menkul kıymetler hiç bir yardımcı faaliyet gerektirmeksizin tasarruf sahiplerince kapışılabi-
lir. Ancak, menkul kıymet arz eden her şirketin durumu böyle olmayabilir. Gerek iş konusu, gerek ranta-
bilitesi itibariyle iyi durumda olan, ancak yeni kurulan, tanınmamış bir şirketin menkul kıymetleri, tasarruf 
sahipleri bakımından başlangıçta o kadar cazip bulunmayabilir, tşte bu durumda, menkul kıymetlerin halka 
satılabilmesi bakımından aracı kuruluşlara ihtiyaç duyulur. 

ingiltere'de «Undervvriter» veya «issuing house», ABD de «<Underwriter»ı, «broker», «investment banker» 
adları altında faaliyet gösteren aracılar şirketler tarafından ihraç olunan menkul kıymetlerin halka satışına 
yardımcı olmaktadırlar. 

Aracıların faaliyetleri başlıca şu şekiller altında toplanmaktadır; 
a) Tam aracılık (Strictundenvriting) menkul kıymetlerin ihraç eden şirket nam ve hesabına satışı ve 

satış süresi sonunda satılmayan kısmın taahhüt edilmesidir. 
b) En iyi gayret aracılığı (the best effort undenvriting) menkul kıymetlerin ihraç eden şirket nam ve 

hesabına satış süresi sonunda satılmayan kısım hakkında taahhüdü tazammun etmeksizin satışıdır. 
c) Kesin bağlantı aracılığı (Firm Commitmentundervvriting) menkul kıymetlerin satın alınıp kendi nam 

ve hesabına satışıdır. 
Tasarının 32 ndi maddesine göre aracılık faaliyeti; menkul kıymetler, kâr ortaklığı belgeleri, kıymetli evrak, 

mali değerleri temsil eiden veya ihraç edenin mali taahhütlerini tazammun eıden her türlü evrakın, başkası 
nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına alınıp satılmasıdır. Bugün 
bu işlemleri borsalar dışında yapan kişi ve kuruluşlar hakkında herhangi bir düzenleme ve denetim mevcut 
değildir. Bunu sağlamak Üzere 32 nci maddenin (a) fıkrasına, bu işlemlerin ancak tasanda özel bir statüye bağ
lanan aracı kurumlar tarafından yapılacağı hükmü konmuşltur. Maddedeki «Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsaları dışında» ibaresi, 1447 sayılı Menfcul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununa göre borsalarda 
menkul kıymet alım satımında bulunan aracıların muhafaza edilmesine yöneliktir. 

Diğer yandan, gerek yaygın şube şebekelerine sahip olmaları, gerek büyük itibar müesseseleri olmaları do
layısıyla aracı kurumlar dışında, bankaların da aracılık faaliyetlerinde bulunmaları sağlanmıştır. Esasen Banka
lar Kanunumuz bankaların menkul kıymetler üzerine işlemlerini teşvik etmektedir. Ayrıca böyle bir hükmün 
konulmaması faaliyetleri münhasıran menkul kıymet alım satımı olan yatırım bankalarının kapsam dışı bıra
kılması sonucunu verirdi ki bunu yatırım bankacılığının mahiyeti ile de bağdaştırmak mümkün değildir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 217) 



— 8 — 

Maddenin (b) bendinde aracı kurumların kendi mali taahütlerini tazammun eden evrak ihdas etme
leri ve alım satımında bulunmaları yasaklanmaktadır. Bundan amaç aracı kurumların aracılık faaliyetleri 
dışına taşarak halktan kendi mali taahütleri altında para toplamalarına engel olmaktır. 

32 nci maddenin (a) bendinde sayılan kıymetlerden ancak menkul kıymetler aracı kurumlar tarafından 
halka arz edilebilecektir. Bundan amaç bir inhisar yaratmak değil, menkul kıymetler dışında kalan evrakın 
halka arzının kontrol altında tutulması ve geniş şube şebekelerine sahip bankaların bu gibi evrakı halka 
arz etmeye yönlendirilmesidir. Aracı kurumlar bu gibi evrakı halka arz etmeye mezun olmamakla beraber ban
kalarca halka arz olunan evrakların alım satımında bulunabileceklerdir! 

İpotekli borç senetleri ve irat senetleri gayrimerikulle müemmen olduklarından 32 nci maddenin (c) bendin
deki prensibin istisnasını teşkil etmektedir. 

ıBankalar 32 nci maddenin (c) bendinde yazılı evrakı halka arz ettikleri takdirde bunlara kefil olmuş sayıla
caklardın 

Tasarının 33 ncü maddesi aracı kurumların statüsünü düzenlemektedir. Buna göre, aracı kurumların A.Ş. 
şeklinde kurulmaları mecburidir. Bir itibar müessesesi olmaları dolayısıyla sermayelerine hâkim olanların bi
linebilmesi açısından sermayelerinin '% 51'nin nama yazılı olması öngörülmektedir. Diğer yandan hisse se
netlerini nakit karşılığı çıkarmaları ve bir asgari sermayeye sahip olmaları zoruniuğu getirilmektedir. Asgari 
sermaye miktarı Yüksek Kurul tarafından belirlenecektir, 

Bankaların aracılık faaliyetleri saklı tutulmakla beraber, bu faaliyetleri bizzat yapmaları amaçlandığından 
aracı kurumlar kurmaları veya kurulmuş olanlara iştirak etmeleri maddenin son fıkrası ile yasaklanmakta
dır. 

Tasarının 34'ncü maddesinde aracılık faaliyetinde 'bulunabilmek için iki şart getirilmektedir. Bunlardan 
birincisi izin almak, başka bir ifade ile borsa bankerliği belgesiine sahip olmaktır. Bu belgenin verilebilmesi 
için gerekli şartlar bir yönetmelikle düzenlenecektir. 

İkinci şart, bir menkul kıymetler borsasına kayıtlı üye olunmasıdır. Böylece menkul kıymet üzerine işlem 
yapabilmek borsaya kayıtlı üye olma şartına bağlanmaktadır. 

t>) Yatarım Ortakları ve Yafaınım Fanfan : 
Tasarruf sahipleri doğrudan doğruya ihraç eden şirketlerden veya bu ihraçlara aracılık eden aracı ku

rum ve bankalardan veya acentalar aracılığı ile menkul kıymet borsalarından menlkul kıymet satın almak sure
tiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak menkul kıymetlere yatırım yapmak bilgi ve ihtisas gerektirir. 
Ayrıca münferit portföyler küçük portföyler olduklarından riskli portföylerdir. Bu risk ana para bakımından 
sözkonusu olabileceği gibi portföy randımanı bakımından da sözkonusu olabilir. 

Bu nedenle gelişmiş batı ekonomileri sermaye piyasalarında tasarruf sahiplerine mütehassıs bir yatırım 
politikasından istifade ve yatırımın rizikosunu hafifletme bakımından imkânlar tanıyan sermaye piyasası ku
rumları ortaya çıkmıştır. Bunlar iştigal konuları münhasıran menkul kıymetler portföyü işletmek olan yatı
rım ortaklıkları ve yatırım fonlarıdır. Tasarruf sahipleri, yatırım ortaklıklarının Misse senetlerini veya yatırım 
fonlarının katılma belgelerini satın almakla çok geniş bir portföye sahip ölür ve büyük adetler kanununun 
verdiği imkânlarla rizikodan korunur. Ayrıca konunun gerektirdiği bilgi ve ihtisası profesyonel yöneticiler 
vasıtasıyla elde eder. 

Aracı kurumlar menkul kıymet ihraç eden anonim şirketlerin menkul kıymetlerinin satılmasına yardımcı 
olduğu halde, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları tasarruf sahiplerinin menkul kıymetlere yatırım yapma
sına yardımcı olan kuruluşlarıdır. 

(1) Yalınım Ortaklıkları : 
Angîo - Sakson ülkelerinde invesment trust, investment Company, Fransa'da societe d'investissement, 

Almanya'da Kapitalanlagegeselschaft adları altında faaliyet gösteren yatırım ortaklıkları müşterek portföy
lerin şirket şeklinde teşkilatlanmış tipleridir. Sabit sermayeli olarak kuruldukları g'ilbi (esas sermaye veya 
kayılth sermaye sistemine göre) sattıkları hisse senetlerini geri alacak şekilde değişken sermayeli olarak da 
kurulmaktadırlar. 

Tasarı yatırım ortaklıklarının anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermayelli olarak kurulmasını öngörmek
tedir. Burada menkul kıymetlerini halka arz eden anonim ortaklıkların aksine kayıtlı sermaye zorunlu bir 
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şarttır. Başlangıç sermayeleri Maliye •Bakanlığınca belirlenecek miktardan az olamayacaktır. 'Hisse senetleri
nin nakit karşılığı ihraç edilmesi şarttır. 

Kuruluşları Maliye Bakanlığı'nın iznine tabidir. İştigal konularının tabii bir gereği olarak, yatırım ortak
lıklarının kurucu ve imtiyazlı hisse senedi çıkarmaları, tahvil ihraç etmeleri ve çıkarılmış sermayelerinin '% 
10'undan fazla borçlanmaları yasaklanmıştır. 

Risk dağılımı ilkesinin ıbir sonucu olarak yatırım ortaklıkları şu sınırlama ve yasaklamalara tabidir; 
— Yatırım ortaklıkları çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının. % 10'undan fazlasını bir tek or

taklığın menkul kıymetlerine bağlayamazlar. 
—• Portföylerinin en az ı% 25'inin Devlet Tahvillerinden oluşması zorunludur. 
—• Sahip olacakları gayrimıenkuller Yüksek Kurulun tespit edeceği miktar ve vüsatin üzerinde olamaz. 
Diğer yandan gerek risk gerekse randıman ilkesinin gereği olarak yatırım ortaklıklarının portföylerine alıp 

satacakları menkul kıymetlerin fiyatlarının alışlarda borsa rayici üstünde, satışlarda borsa rayici altında olama
yacağı hükmü getirilmiştir. Bu suretle bir yandan hisse senedi sahiplerinin hakları korunurken, bir yandan ya
tırım ortaklıklarının alıp satacağı menkul kıymetlerin borsada kote kıymetler olması ve borsa korbeylerinin 
çalışması amaçlanmaktadır. 

Diğer yandan yatırım ortaklıkları iştigal konuları itibarı ile sadece menkul kıymet portföyü işletmek üze
re kurulan ortaklıklar olduğundan hisse senetlerine sahip oldukları şirketlerin yönetimlerinde söz sahibi 
olamazlar. Faaliyetleri ile bağdaşmayan böyle durumları önlemek bakımından, tasarıda hiç bir ortaklıkta % 
5'den fazla hissedar ve % 5'den fazla oy hakkı sahibi olamayacakları tasrih edilmiştir (m. 47) 

(2) Yatırım Fonları : 
îngiliz hukukunda Unit Trust, Amerikan hukukunda Mutual Fund, Fransız hukukunda Fond de plocement, 

Alman hukukunda Anlagefonds terimleri altında düzenlenmiş bulunan yatırım fonları sözleşmeye dayanan 
kollektif fonlardır. 

Yatırım fonları genel olarak üçlü bir ilişki içinde vücut bulur. Bu ilişkinin tarafları tasarruf sahipleri 
(Fona iştirak eden katılma belgesi sahipleri), tonu yönetecek menkul kıymet portföyü işletmekte uzman bir 
kuruluş ve fon varlığını saklayacak bankadır. 

Bu üçlü ilişkide önemli olan fon malvarlığının kime ait olacağının tespitidir. Bu konuda biri müşterek mül
kiyet diğeri inançlı mülkiyet olmak üzere iki alternatif mevcuttur. 

Müşterek mülkiyet esasına göre fon teşkil edildiği hallerde, fon malvarlığı katılma belgesi sahiplerinin 
müşterek mülkiyetindendir. Ancak, müşterek maliklerin her zaman taksim isteyebilecekleri prensibi (MK. 627) 
dolayısıyla bazı istisnalara rağmen müşterek mülkiyet geçici işlemler için kabul edilmiş bir kurum olduğun
dan yatırım fonunun sürekliliği prensibi ile bağdaşmamaktadır. Diğer yandan müşterek mülkiyete dayalı ya
tırım fonlarında katılma belgesi sahipleri ile fon yöneticisi arasındaki ilişkiler vekâlet akdi hükümlerine tabi
dir. Vekâlet akdinde vekâlet veren vekile talimat verebileceği gibi (BK. 389) onu her zaman azledebilir. 
Oysa yatırım fonlarında katılma belgesi sahipleri hiç bir şekilde yönetime katılmazlar ve fon yöneticisine 
talimat veremezler. Ayrıca, Borçlar Kanununun 396 ncı maddesindeki vekilin her zaman azledilebileceği hük
mü emredici bir hükümdür. Bu sebeple sözleşmeye aksine hüküm konulması mümkün değildir. Oysa, yatı
rım fonu uygulaması mahiyeti itibariyle katılma belgesi sahiplerinin yöneticiyi azledememesini gerektirir. 

Bu sebeplerle uygulamada yatırım fonları inançlı mülkiyet esasına dayandırılmaktadır. İnançlı mülkiyet 
esasında fona inançlı olarak fon yöneticisi maliktir. Tasarruf sahipleri muamelelerinin bir kısmını katılma 
belgesi olarak inançlı yöneticinin mülkiyetine verirler. Bu intikal bir inanç sözleşmesi (yatırım fonlarında fon 
sözleşmesi, fon iç tüzüğü) ile sağlanır. Yönetici sözleşme çerçevesinde katılma belgeleri karşılığında aldı
ğı paraların maliki olur, ancak, bu paraları sözleşme çerçevesinde kullanmak zorundadır. 

Türk/isviçre hukukunda inançlı mülkiyet özel olarak düzenlenmemiş olmakla beraber doktrin ve içti
hatlar tarafından geçerli bir hukuki müessese olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple tasarıda yatırım fonları
nın inançlı mülkiyet esasına göre kurulması öngörülmüştür. Fakat uygulamada inançlı mülkiyet esasına da
yalı yatırım fonlarında da inançlı malik (fon yöneticisi) ile inananlar (katılma belgesi sahipleri) arasındaki 
hukuki ilişkilerde kıyasen vekâlet akdi hükümleri uygulanmaktadır. Bu açıdan tasarıda açıklık bulunmayan 
hallerde vekâlet akdi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 
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Tasarı yukarıda belirtilen üçlü ilişkiyi yöneticilik ve saklayıcılık fonksiyonunu bankalarda toplamak su
retiyle ikiye indirmektedir. Bunun amacı, bankaların küçük tasarruflar nezdinde alışılmış ve güven kazanmış 
kurumlar olmalarıdır. 

Yatırım fonları münhasıran bankalar tarafından kurulacak olmakla beraber, fon tutarı ile bankanın öz-
kaynakları arasında bir ilişki kurulması tasarruf sahiplerinin güvenliği bakımından gerekli görülmüştür. Ta
sarıya göre (m.36) bankaların tesis edecekleri yatırım fonlarının tutarı ödenmemiş sermaye ve ihtiyat akçe
lerinin toplamı ile sınırlıdır. 

Tasarı hükümlerine göre yatırım fonları şu şekilde kurulacaktır; 
— Banka önce bir fon iç tüzüğü (inanç sözleşmesi) hazırlayacak bunu noterden tasdik ettirerek Maliye 

Bakanlığından izin talep edecektir (m. 37). 
— Maliliye Baklanlığı fon İçtüzüğünü inceler ve kanuni şartların yerine gelüirilmiş olduğu sonucuna va

rırsa izim verar.f 
—ı Alınan lizin ibanlkaının merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ve ilan olunur, (m. 400 
— Bundan sonra banka fona avans vererek 'bir menkul 'kıymetler portföyü teslis eder ve buna istina

den katılıma belgeleri ihdas ederek halka arz eder. (m. 38) Satılan belgelerden sağlanan para önce avansın 
kapatılmasına tahsis edilir. Mıaliye Bakanlığının müsaade etmesi şartı ile avans tahsis edilhıeden ide katılma 
belgesii çıkarılabilir^ 

Katılma belgeleri emre veya hamiline yazılı kıymeti evrak mıaMyetünde senetlerdir. Bunların ihraç 
kıymeti, portföyiin rayiç değeri 'belgenin temsil ettiği pay sayısına bölünerek hesaplanır. Küçük tsıaırruf sa
hiplerimin 'iştirakimi kolkylaştırmak üzere beher payın ihraç değerinin belgelerin ihracında 5 000 TL. yi geç
memesi esası getirilmiştir, (taı.41) 

Katılıma belgesi salhfibi itasıarrufçulanm halklarını korumak amacıyla, fonun yöndtiimin'de uyulacak esaslar 
şu şekilde tespit olüınımuıştuır. 

— Fon mal varlığı kanun ve fon İçtüzüğünde belirtilen esaslar dışında kuianalamaz. 
—' Fon mal varlığı rehin edilemez, teminat gösterilemez haczedilemez. 
— Fon, portföy değerinin '% 10'uindan fazlasını bir tek ortaklığın menkul kıymetlerime yaltıramaz, 

(m, 47) 
— Fon, m'al varlığının ı% lO'undan fazla borçianamiaz. Bu hald dahilindeki borçlanmaılıar Yüksek Kuru

lun iznine tabidiir,| 
—• Fonla, yönetici banka arasındaki menkul kıymet hareketleri borsaya kbte olanlara inhisar eder. 
Yatırım fonlarının münhasıran bankalarca kurulması esası, bankaların yatırım fonları kurarak Bankalar 

Kanunundaki sınırlamıaılıarı aışjmlalanına itmlkân vermemelidir. Bu nedenle tasarının 42 nıcli maddesinde, Bankalar 
Kanununun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname i e değişik 48 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmüne 
paralel olarak yönetiöi bankanın fon portföyüne sermayesinıin % 10'unidan fazlasına sahip olduğu hissedar
larımın, üslt yöneticilerinin sermayelerinim % 25'imden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıy
metlerimi alamayacağı, banka iştiraklerime alilt menkul kıymetlerin portföyün '% 201slimi gıeçemeyeceği hükmü 
Komulmıuştur. Yatırım fonları ayrıca yönetici bankanın menkul kıymetlerim' portföylerinde bulümduramaya-
cakıtır̂  

Tasarımın 43 ncü malddesıi kamuyu aydınlatma ilkesi gereğince fon hesaplarımın halka. tam ve gerçeği 
uygun sekilide 'ilamımı düzenlemektedir. 

Tasarının 44 ncü maiddesi fon İçtüzüğünün değiştirilme usulümü, 45 nci madldesli yönetici bankanın if
las veya tasfiyesi halinde fonun durumunu, 46 ncı maddesi fonun hangli hialerdle soma ereceğini ve tasfiye su
retimi duzeniemektedür, 

BÖLÜM : VI, 

Bu bölütade dair anlam'da ıdenetimte bu denetlemeler sonumda Mmalbİlecek tedbirler düzenlenmektedir. 
Gerek menkul kıymet ihraç eden aınonıim şirketlerin gerek sermaye piyasası yardımcı kuruluşlarımın işlem 

ve hesapları Yüksek Kurulca atanacak denetçiler eliyle denetlenecektir.. 
Prensip bu olmakla beraber, Yüksek Kurul lüzum gördüğü ve bu iıüzuhı Maliye Bakanlığımca uygun 

karşılandığı takdirde bu denetim Maffiye Bakanı tarafımdan görevlendirilecek hesap uamanHarı, Maliye mü-

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 217) 



— 11 — 

fettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları tarafımdan »da yapılabilecek, ayrıca Maliye Bakanı Yüksek Ku
rulun talebi olmaksızın da bu elemanlar marifetiyle sermaye piyasası kuramlarını denetletdhilieoelfcti'r. 

Tasarının 49 ncu maddesi amacı kurumların mali bünyderimıin zaafla uğraması -hallimi düzenlemektedir. 
Maddede önce kanon ve işletme amaç ve ilkelerine aykırı işlemleri dolayısıyla imali bünyelerinin bozul-
maıklta olduğu tespit olunan aracı kurumların Yüksek Kurulca uyarılmaları ve uygun 'bir süre verilerek ka
nuna ve Şelfime amaç ve (ilkelerine uygunluğun sağlanması esası getirilmekte dür. 

Verilen süre içimde gerek! tedbirlerin alınmaması veya maili bünyesinin taahhütlerini karşılayamayacak 
kadar zayıflamış olduğunum tespit olunması halinde Yüksek Kurul Iborsa bankerliği belgesini iptal etmek 
suretiyle aracı kurumu faaliyetten men edebilecektir. 

Yüksek Kurul borsa bamlkeriliği belgesini mali bünyesinin zayıflığı dolayısıyla iptal ettiği küruımıun tedri
cen (tasfiyesiini önerebilir.; Bu, Maliye Bakanı tarafından uygun görüldüğü takdirde anacı kurum tedrici tas
fiyeye talbi ıtuıtulacak ve akıtifleılle karşılanamayan taahhütlü saltıış yükümlükleri kurulan tedrici tasfiye 
fonundan karşılanacalktır. 

Bir şirketin çiklaırdığı hisse senetlerime aracılık ve satılmayan kusmı firkete karşı taahhüt eden aracı ku
rumun maili bünyesinin zayıflığı sebebi İle !bu taahhüdünü yerine getirememesi çıkarılan hiisse senetlerini 
satın alıp bedelinti Ödemiş ibulunan ıtasiarruf sahiplerini zarara sokar. Çünkü, şjirket çıkardığı hisse senetleri 
lie beli bir işi yapmayı hedef almıştır. Bu hiisse senetlerimin tamamını satamadığı takdirde projesinü gerçek
leştiremeyecek ve ihisse senetleri değerini kaybedecektir. Bu saidece hiisse senetlerini satın alan tasarrufçu
lar bakımından değil, sermaye piyasasına ilgi duyan diğer tasarrufçuların kaybedebiimesine yol açabilece
ğimden genelde tüm sermaye piyasası yönümden bir kayıptır. 

Tasarınım anahedefli tasarruf sahiplerinin korunması ve bu suretle kaıynalklarıın iktisadi kalkınmanın em
rine sunulması olduğundan aracı kurumlar için tedricen tasfiye imkânı yaratılması faydalı görülmüştür. 

Bu tasfiyede aracı kurumun sadece taahhütlü satışlardan doğan yükümlülükleri ve tasfiye giderlerinin ak
tiflerle karşılanmayan kısmı tedrici tasfiye fonundan karşılanacaktır. Tasfiye somumda, Tedrici Tasfiye Fo
nu, yaptığı ödemeler dolayısıyla aracı kurumun aktifleri üzerinde imtiyazlı alacaklı olacak ve Maliye Baka
nı fon adlına aracı kurumun iflasını isteyebilecek, istifa eden aracı kurumun üst yöneticilerinin iflasına Ma
liye Bakanlığının talelbi üzerine mahkemece karar verilebilecektir. Bu suretle tedrici tasfiye fonunun ala
caklarının iflastan sorumlu olan yöneticilerin mal varlığından alınması 'imkânı doğduğu gibi, 'bu durum yö
neticilerin sorumsuz davranışlardan kaçınmalarını da önleyebilecektir. 

BÖLÜM : VII, 

Tasarının uygulanması önceki bölümlerde (konulmuş Ibuılüinan mükellefiyet ve medburiyeitlere tam olarak 
uyulmasına bağlıdır. Bu balkımdan müeyyide bir zorunluluk olarak ortaya çifcmlalkttaldır. 

Tasarının 50 nci maddesinde önceki bölümlerde yer alan mükellefiyet ve mecburiyetler 3 anagrupta toplana
rak müeyyidelmdirilmiştir, 

51 nci maddede belirtilen suçlar TCK'da emniyeti suistimal, sahtekârlık, dölamdıncılik, hırsızlık olarak mü
eyyide altına alınmış suçlardır. Bu suçların, menkul kıymetleri halka satılan anonim ortaklıklar ve sermaye pi
yasası yardımcı kuruluşlarına karşı yönetim kurulu üyeleri, denetçileri, müdür ve diğer personeli tarafımdan iş
lenmesi ağırlaştırıcı sebep olarak düşünülmüş ve TOK'daki cezaların yarı oranında artırılarak uygulanması ön
görülmüştür, 

Tasarının 52 nci maddesi usul hükümlerini düzenlemektedir. Sermaye piyasasının bir güven ve itibar mü
essesesi olması dolayısıyla Bankalar Kanunumda olduğu gibi, tasarının 50 nci maddesinde belirtilen suçlar hak
kında kovuşturma yapılması Yüksek Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca Cumhuriyet savcılığına ya
zılı başvuruda bulunması şartına bağlanmıştır. 

Cumhuriyet savcıları tasarıda suç sayılan fiillere muttali oldukları takdirde resen kovuşturma yapmayacak, 
Maliye Bakanlığı ve Yüksek Kurulu haberdar ederek incelenmesini isteyecektir. 
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BÖLÜM : VIII 

Bu ibölümde, istisnalar ve saklı hükümler, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve KJaimlbiyo Borsaları Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair hükümler, intibak hükümleri ile yürürlük hükümleri yer almaktadır. 

1447 sayılı Kanunda değişiklik önıögören hükümler, Hazine bonolarının da 1447 sayılı Kanunun 25 nci mad
desi kapsamına alınmasını ve halen borsa1 meclisleriınce tanzim olunan kürtaj ücretlerinin doğrudan Maliye Ba
kanlığınca tespitini aimaçlamaktadır. 

İntibak hükümleri, 5 geçici maddede toplanmıştır. 

Geçici 1 nci madde, Yüksek Kurulun 1981 yılı giderlerinin karşılanmasını sağlamak üzere konulmuştur. 

Geçici 2 ve 3 ncü maddeler tasarı kapsamına alman anonim şirketler, aracı kurumlar ve yatırım fonlarına 
ait intibak hükümlerini düzenlemektedir. 

Geçici 4 ncü maddede Yüksek Kurula ait iç düzenlemenin taımamlanma süresi tasrih edilmekte, geçici 5 nci 
maddede ise aracı kurumların evvelce girmiş oldukları ve tasarı hükümlerine aykırı düşen taahhütlerinin 2 yıl 
içinde tasfiyesi öngörülmektedir. 

Tasarının 56 ve 57 nci maddelerinde yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler yer almaktadır. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 23 Temmuz 1981 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/157 
Karar No. : 82 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından 20 Mart 1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Sermaye Piya
sasının Düzenlenmesi ve Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda; 

Kanun tasarısının adı, kapsamında herhangi bir değişikliğe neden olmayacak şekilde «Sermaye Piya
sası Kanunu Tasarısı» şeklinde sadeleştirilmiştir. 

Ekonomi para ve kredi piyasaları açısından ele alındığında, sermaye ve para piyasaları şeklinde iki ortam 
söz konusudur. 

Sermaye piyasası bir tanıma göre orta ve uzun vadeli mali kaynak arayan müteşebbislerle halkın tasar
ruflarını belirli kurallara göre karşı karşıya getiren kurum, araç (hak taşıyıcı belgeler gibi) ve yerleri 
kapsayan bir sistemdir. Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı bu sistemi toplu bir şekilde düzenlemeyi amaçla
maktadır. Tasanda yer alan esaslara göre an nim ortaklık şeklinde ve izin belgesi almak suretiyle, dene
tim altında faaliyet gösterecek kuruluşlar sermaye piyasasında aracılık yapabileceklerdir. İzin verilmeyen 
anonim ortaklıklar ile gerçek kişiler aracılık yapamayacaklardır. Ayrıca menkul kıymetler yatırım ortaklık
ları ile menkul kıymetler yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Tasarı kapsamındaki anako-
nulardan birisi de sermaye piyasasının temel araçlarından olan menkul kıymetlerin çıkarılması ve halka arzına 
ilişkin esaslardır. 

Sermaye piyasası kavramı dışında kaldığı için para piyasasına ilişkin konular tasarı kapsamına girmemiş
tir. Bu itibarla para piyasasına ilişkin hükümler taşıyan Ödünç Para Verme İşleri Kanunu ile Bankalar Kanu
nunda bazı düzenleme ve değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu değişikliklerin zamanlama 
ve amaçları açısından Sermaye Piyasası Kanununa paralel bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Sermaye F''"» sasında faaliyet gösterecek anakuruluşlar olan anonim şirketler Türk Ticaret Kanununda 
düzenlenmiştir, 

'Bu tasarı ile Türk Ticaret Kanunundaki anonim ortaklıkların halka açılmasında mevcut uzun ve külfetli 
usullerin basitleştirilmesi amaçlanmış ise de getirilmiş olan bazı kurallar nedeniyle Türk Ticaret Kanunu ile 
kaçınılmaz bazı girişimlere yol açılmış olmaktadır. Bu durum temel kanunlarımızdan biri olan Türk Ticaret 
Kanununda bu aşamada köklü değişiklikler yapılmasının mümkün olmamasından kaynaklanmakladır. 

Tasarının kapsamı ve sermaye piyasasında faaliyet gösterecek yardımcı kuruluşlar muhafaza edilmiştir. 
Bununla beraber «Cezai Sorumluluk ve Usul Hükümleri» başlıklı VII nci bölüm VI nci bölüme eklenmiş, 
VIII nci bölüm VII nci >b'ölüm olarak «Çeşitli Hükümler» başlığı altında düzenlenmiştir. Maddelerin görüşül-
merîne geçilmiş, gerekçelerinde de belirtildiği üzere bazı maddelerin sıraları değiştirilmiş bazılanmn da daha 
açık ifadelere kavuşturulmasına çalışılmıştır. 

ıMadde 1. — Bu maddenin özümde bir değişiklik yapılmamış olup kuralları belirlenmiş ve denetim altında 
tutulacak bir sistem içinde 'halkın tasarrufları ile «iktisadi kalkınmaya dana etkin ve yayığın bir şekilde katıl
masını sağlamak esas amaç olduğundan madde metni buna igöre düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Bu maddede de esasa ilişkin bir değişiklik yapılmamış, sadece Hükümet tasarısından farklı 
olarak 3 ncü maddede mertkul kıymetler tanımlandığından, metindeki «her türlü» ibaresi çıkarılmış, bunun 
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yanında maddenin 2 nci fıkrasındaki «açıkça belirtilmeyen hallerde» ibaresi yerine amacım daha açık ve ke
sin ifade edilmesi 'bakımından («hüküm bulunmayan hallerde» ibares'i konulmuştur. 

Madde 3. — Tasarıdaki «Sermaye Piyasasını Düzenleme ve Denetleme Yüksek Kurulu,» «Sermaye Piya
sası Kurulu» olarak değiştirilmiştir. Tasarının 2 nci maddesinde .«Her türlü menkul kıymetlerin halka arz ve 
satışı,.. 'Bu Kanun hükümlerine tabidir.» denildiği halde yine tasarının 32 ncü maddecinde menkul kıymetler
den başka «Kâr ortaklığı belgeleri, kıymetli evrak, mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali taahhüt
lerini tazammun eden her türlü evrak» hakkında düzenlemeler getirilmektedir. Menkul kıymetin gerek tasarı
da, gerekse mevcut kanunlarımızda tanımı mevcut değildir. Menkul kıymete bir tanım getirmek ve tasarı
dan düzenlenen menkûl kıymetler dışındaki evrakın da tasarı kapasmına dahil olduğunu açıkça belirtmek ba
kımından madde metriine «menkul kıymetlen» tanımının eklenmesi yararlı ve gerekli görülmüştür. 

Menkul kıymet olmamakla beraber halka arz ve satışı yapıldığı takdirde, kıymetli evrak ile mali değer
leri temsil eden veya ihraç edenin mali taahhütlerini tazammun eden her türlü evrakın da menkul kıymeit-
ler hükümlerine talbi olması öngörülmüştür. 

Maddede yer alan diğer tanımlarda esasa ilişkin olmayan ve fakat bunların anlaşılmasına açıklık getir
meyi amaçlayan değişiklikler yakılmıştır. 

Madde 4. — Madde «halka arz izni» ni düzenlediği için madde başlığı ve m'etinden «satış» kelimeleri 
çıkarılmıştır. 

tzin gerekmeyen halleri belirten 5 nci madde ilgisi nedeniyle 4 ncü maddeye eklenmiştir. 

Madde 5. — 5 nci madde olarak kabul edilen tasarının 6 nci maddesine göre, menkul kıymetlerin halka 
arz ve satışına izin almak üzere yapılacak başvurular 30 gün içinde ve reddölunmadığı takdirde kabul edilmiş 
sayılacaktır. Böylece otama'tiik bir kalbul mekanizması getirilmiş bulunmaktadır. Diğer yandan başvuruya ek
lenecek belge ve bilgiler yeterli görülmediği takdirde ek süre verilerek noksanların tamamlanması istenebile
cektir. Tasarı bu ek sürenin 30 günlük süreyi durdurup durdurmadığı hakkında açık hüküm taşımamaktadır. 
Bunun yaratabileceği anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla ek süre verilrnleslih'in cevap süresinin işle
mesini durduracağı açıkça befrtlmişfır. 

Tasarıdaki sükûta dayalı zımni ve otomatik izin müessesesi, başvuruların yoğunlaşması hallerinde bazı 
başvuruların incelenmeden kabulüne müncer olabileceğinden benimsenmemiş, bu nedenle başvuruların olum

lu veya olumsuz karara bağlanması esası getirilmiştir. 
Getirilen diğer bir değişiklik, verilen süreler içinde, noksanların tamamlanmamasının başvuruların düşrnesi 

sonucunu vermesidir. Bu bir müeyyide olduğu gibi izin verma işleminün uzamamasmı sağlamaya yönelik bir 
tedbir olarak da öngörülmüştür. 

M,aldlde 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 nci madde olarak dteğişıtiritaiş; 1 ncü fıkrada, üzalhnanıede belir-
tileedk bilglarin tespitinde Türîk Ticaret Kanununun buna ilişkin hükümlerinin d!e gözonünde tutulması 
hususu eklenerek Türk Ticaret Kanunu ile bağlantısı kurulmuştur. 

2 ncü fıkrada (halkın menkul kıymetleri satın almasına yönelik ilanın yayın omganlaırı ile yapimasına iliş
kin esasların kurul tarafından tespiti öngörtilimüş'tör. 

Madde 7. — Tasarının 8 ncü maddesi 7 nci madde olarak, ifadede açıklık getiren bazı düzîeftmieler ya
pılmak suretiyle kabul edtiimlişitJir. 

Aiyrıea, uygulamada satış sırasında alıcıya teslim edilmeyerek mükerrer satışlarının önlenmesi amacıy
la, talhlvfiilerin satış sırasında alıcıya teslimini zorunlu kılan bir büklüm elklbnmişltir. 

Madde 8. — Tasarının 9 ncu maddesi değiştirilerek 8 ndi madde olarak kabul edilrnlistir. 
Tasarı maddesi incelendüğinde amacın mecburi koıtasyom ıdeğil kbte edilmesii isteği ile bir menlkul kıy

metler borsasına başvurmak olduğu anlaşılmaktadır. Madde buna ıgöre yeniden dülzenlenmfiş ve madde baş
lığı «ıBbrSajya Başfvuru» olarak deği§ıtiınilmliş.tSr. 

Madde 9. — Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu madde olarak -kalbul edlfeişjtir. Özde bir değişiklik yapıl
madan diaha açık ve uyumlu bir şdkldte ifade etmek üzere başlık ve madde metnıi yeniden yazılmıştır. 
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Maidde 10- - -Tasa r ın ın 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak kalbul edilmiştir. «Devamlı Bilgi Verme» 
başlığı altında düzenlenmiş olaın bu maidde verilen izinler üzerine halka arz edilen ımenkul kıymetlilere ilişkin 
izalhnamede yer alan hususlarda meydana gelen değişikliklerin sürekli olarak bidirilimesi ve kurul tarafın
dan 'tespit olunacak esaslar dahilinde halka açıklanmasıını amaçlamaktadM'. Bu amaç doğrultusunda madde 
baışilıığı ve madde metni arasımda birlik sağlamalk ve 'ifadelere açıklık kazandırmak üzere madde yenliden 
düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemede, değişikliklerin bildirilmesi için kullanılan «derhal» i'baresindeki bsŞfsizIiğ'i gidermek üze
re «en 'geç 10 gün içinde» ibaresinin kullanılması uygun g ü l m ü ş t ü r . . 

Ayrıca, izahnamıedeki değişikliklerim ilanın da 'izahnamenim aslı için öngörülen esaslara göre yapılacağı 
belirtilerek 6 ncı madde ile paralellik sağlanmıştır. 

Madde 11. — Tasarının 12 noi maddesi 11 nci madde olaralk kabul edilmiştir. Maddede Kanun kapsamı
na ıgirien anoriiim ortaklıklar konusunda doğabilecek bazı tereddütleri önlemek içim menkul kıymetleri hal
ka arz olunan anonim ortaklıklar ile, ortak sayısının lOO^den fazla olduğu tespit edilen anonim ortaklıklara 
ait Ihüsse senetlerimin halka arz olunmuş sayılacağı ve dolayısıyla bu Kanuna tabi olacağı açıkça belirtimiş-
tik. 

Böylece, maddenin 1 ncii paragrafında yer alan «Menkul kıymetleri . . . . veya her ne suretle olursa ol
sun halka satülan anonim ortaklıklar ...» ifadesizdeki «halka saitış»'m tanımının olmamasının yaratabileceği 
bd'ifsMik önlenmiştir. 

Maidde 12. — Tasarının 13 ve 14 ncü maddeleri konunun bütünlüğü dikkate alınarak birleştirilmiş ve 
İİ2 nci madde olaralk kalbul edilmiştir. 

Maidde 13. — Kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim ortaklıkların sermayelerini belli sınırlar için
de artırmaları konusunda Türk Ticaret Kanununum esas sermaye artırımına ilişkin hükümlerine uyulmaksı
zın yönetim kuruluna yetki tanımak suretiyle 12 nci madde ile getirilen kolaylık dikkate alınarak tahvil 
çıkarılması konusunda tasarıda öngörülen 423 ncü maddeye ek olarak 424 ncü maddesi hükmünden de 
müstesna tutulması düşünülmüştür. Bu değişiklikle tasarının 15 nci maddesi 13 ncü maidde olarak kabul edil-
mÜşltıir. " '-.V'V7; 

Maidde 14. — Tasarımın 16 ncı maddesi; özünde bir değişiklik yapılmadan daha kolay anlaşılmasını sağ-
lam'alk üzere fıkralar arasında sıra ve bazı ifade değişiklikleri ile, 14 ncü madde olarak kalbul edilmiştir. 

Maidde 15. —Tasarının 17 nci maddesi 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. Bu maddede başlıca iki 
hususta değişiklik yapılmıştır. 

'Birimci olaralk, hisse senetlerinin cazip hale getirilmesi ve hisse senetlerine yatırım yapan tasarruf sahip
lerinin kârdan belirli bir pay alabilmelerini sağlamak amacıyla birinci temettü oranına asgari bir sınır tes
pit edilmesi uygun 'görülmüş ve böyle 'bir asgari oramın kanunla tepiitinin uygulatmada doğurabileceği sa
kıncalar gözönünıde tutularak günün şart ve icaplarına ıgöre kurul tarafımdan tespitli 'benimsenmiştir. 

İkinci olaralk, maddenin üçüncü fıkrası, ortaklıkların kârlarınım, 'bunların hisıse senetlerine yatırım yapan 
tasarruf sahiplerinim menfaatlerine aykırı düşecek şekilde dolaylı veya dolaysız olaralk azaltılmasının önlenmesini 
amaçlamaktadır. Fıkra hükmü benimsenmiş, ancak, tasarıda yer alan «menkul kıymetler» ibaresi «hisse 
senetleri» olarak değiştirilmek suretiyle amaca daha uygun hale getfiriilmişitSr. 

Maidde 16. — Tasarının 18 nci maddesi 16 ncı maidde olarak kalbul edilmiştir. 
Bilanço ve kâr - zarar cetvelinin düzenlenme esaslarımiin maddede yer alması sağlanmış, ayrıca kamuyu 

aydınlatma ilkesinin gereği olarak bilanço ve kâr - zarar cetvelinin halka gerçeğe uygun şekilde açıklanma
sını saPaımak amacıyla kurula, bunların ilanından önce, göstereceği mercilerce incelenerek tasdikini İsteme yet
kisi verilmiştir. 

Diğer yandan bu ilanın «ortaklığım ilanlarının çıktığı iki gazetede» yalpılacağıma dair tasarıda yer alan 
hükme açıklık verilmesi gerekli 'görülmüş ve ilanın ortaklığın menkul kıymetlerinin halika arz ve satışına iliş
kin ilanların çıktığı «en az iki gazetede» yapıilması yolunda değişiklik getirilmiştir. Bu suretle uygulamada or
taklıkların iç denetim mekanizmasının daha etkin hale 'getirilmesi amaçlanmıştır. 
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Madde 'başlığı da 'kapsamına uygun hale getirilmüştir. 
iSermaye piyasasını Düzenleme ve Denetleme Yüksek Kuruluna ilişkin döıdfüncü bölüm başlığı, 3 ncü 

maddede belirtâMiği üzere, Kurulun adına bağlı olarak «Sermaye Piyasası Kurulu» şeklinde değiştirilmiş
tir., 

Madde 17. — Tasarının 19 ncu maddesi, başlığı «Kurul» şeklinde değiştirilmiş ve aşağıda bdlrtilen dü
zenlemelerle, 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

a) Devlet teşkilatı dışında bağımsız olarak faaliyet 'göstermesi öngörülen Kurulun tüzelkişiliği haliz oldu
ğu1 beirtülmişıtSr, 

lb) Kurulun merkezi Ankara olarak değiştirilmiştir. 
c) Kurulun ilgili olduğu Bakanlığın Maliye Bakanlığı olduğu belirtilmiştir. 

İd) Bağımsız da olsa, kamu adına görev yapan, yetkilerini kamudan alan bir teşkilâtın görevlerimi ne ölçü
de yaptığı, yetkilerini ne suretJte kullandığı, genel bütçe dışında olmakla beralber Kanunla sağlanmış gelirlerini 
ne şekilde harcadığı gibi hususların kamunun denetimi dışınida kalmamiası gere'kli görülmıeiktedir. Bu itibarla 
sermaye Piyasası Kurulunun yıllık işlem ve hesaplarının belli esaslar dahilinde Devlet denetimline talbi tutulma
sı Zorunlu göriülmlü'ş ve 'bu amaçla Kurulun yıllık hesap ve idari, mali her tjürlü işlemlerinin Maliye Bakan
lığı tarafından denetim elemanları marifetiyle denetlen mıesi, gerekli tedbirlerin alınması ve denetim sonuçları
nın kurulca hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile birlikte, Kurul üyelerini atayan merci olması dolayısıyle, Ba
kanlar Kuruluna sunulması; bu raporların Bakanlar Kurulunca görüşülüp alınacak tedbirlerin ve yapılacak 
işlemlerin karara bağlanması esası getirilmiştir. Bu suretle, Kurulun faaliyetleri Hükümet demetimi kapsamına 
alındığı gibi Hükümetin denetimi yolulyla yasama organının denetimime de talbi tufcullmuş olacaktır. 

Maidde 18. — Tasarının 20 nici maddesi 18 nci maidde olarak düzenlenmiştlir. 
Tasarıda, Kurula üye olarak atanmak üzere, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa

ları Birliği tarafından da aday gösterilmesi kalbul edil misti r. Ancak Mali piyasa üzerimde önemli görev ve yet
kilere sahip Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aday göstermesi kurulun kuruluş amaçları bakımından 
dalha uygun bulunduğundan Merkez Bankasınca aday gösterilmesi yolunda değişiklik yapılmıştır. 

'Diğer yandan, Bakanlıklar ve Merkez Bankasınca gösterilecek adayların en aız yarısının bünyelerinden 
olması hususunda bir ekleme yapılması gerekli bulunmuısjtur. 

Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından gösterilecek adaylardan birisinin de başikanvekilli olarak görevlendi
rilmesi öngörülmüştür. 

Madde 19.— Tasarımın 21 nci maddesi 19 ncu madde olarak kaibul ddil'miştir. 
Ancak, tasanda yer alan m'addenin başlığı ile metni arasında uyumu daha açık şekilde ifade eden değişik

likler yapılmış birimdi fıkradaki «İhtisas sahibi» ibaresi «Tecrübe sahibi»' olarak değiştirilmiştir. 
Ayrıca ikinci paragraftaki üyelerin yenilenmelerine ilişkin esaslar, «Yarısı üç yılda bir» yerine, «Üçte 

biri 2 yılda bir» şeklinde düzenlenmiştir. 

Madde 20. — Tasarınım 22 nci maddesi bazı kelime değişiklikleri ile 20 nci maidde olarak kalbul ediil-
mliştlir. 

Maidde 21. — Tasarımın 23 ncü maddesi 21 nci madde olarak kalbul dditaiştür. 
Tasarının 1 nci fıkrasındaki «Bilerek ve isteyerek» İbaresi, bilmeden ve istemeden kanun hükümlerine ay

kırı hareketin caiz görüldüğü şeklinde yanlış anlamalara neden olacağımdan, madde metninden çıkarılmıştır. 

Ma'dlde 22. — Tasarının 24 ncü maddesi 22 nci madde olarak kalbul edilhrlişitir. 
Maddenin (f) bendinde yer alan «Menkul kıymetlerin halka arzını geçici olarak durdurmak» görev ve 

yetkilisi konunun önemi nedeniyle «Maliye Bakanlığına teklifte bulunmak» şeklinde değiştirilmiştir. 
Maddeye (i) ve (k) benÜeri ile iki yeni görev eklenmiştir. 

Maidde 23. — Tasarınım 25 nci maddesi 23 ncü madde olarak kalbul edilmişicir. Maddenin başlığı kısaltıl-
muştır. Aynca, 17 ve 1!8 nci maddelere paralel olarak, başkanın buluramam'ası halinde Kurulun yönetim ve 
temısfflinin vekili tarafından üstlenileceği maddeye- eklenmliş ve toplantı çoğunluğu «en az beş üyenin» yerine 
«(Başkan dahil beş üyenin» şeklinde değiştirilmiştir. 
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fMaldlde 24. — Kurulun, diğer kuruluşlarla işbirliğini düzenleyen, tasarının 26 ncı miadkîesi, 24 ncü mad
de olarak kaibul edilmiştir. 

Kurulun, «İlgili» resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş ve bilgi isteyebileceği belirtilmiiş; Kurulun 
tespit ettiği ve kanunen başka merciler tarafından takibi gereken hususları ilgili mercilere intikal ettirmesinle 
ilişkin ifadeden «Doğrudan» kelirndsi çıkarılmıifşltır, 

Madde 25. — Tasarının 27 nci maddesi 25 nci madde olacak kabul edifmüştir. Tasarıda yer alan Ku
rul üye ve personeline ek olarak, görevlendirilecek denetim elemanları da madde kapsamına alınmış ve madde 
ifadesine açıklık getirilmiştir. 

Madde 26, — Tasarının 28 nci maddesi, madde metnine 275 sayılı Kanunun adının eklenmesi suretiy
le ve 26 ncı madde olarak kabul edilmiiştir. 

iMadde 27. — Tasarının 29 ncu mladdesi 27 nci madde olarak kaJbul edilmiştir. Maddeye 5434 sayılı 
Kanunun adı eklenmiştir. 

Ayrıca, ikinci paragraftaki «Talbi olanların» ibaresi «Bağlı olanların»; «Taıbiyetilerb kelimesi «Bağlılık-
laırı» olarak değiştirilmiştir, 

Madde 28. — Tasarının 30 ncu maddesi 28 nci madde olarak fcalbul edilmiştir. 
Tasarıda, Kurul Başkan ve üyelerinin ücretlerinin, atanmalarından önce, Bakanlar Kurulunca tespiti ve 

derişikliklerin Kurul tarafından yapılması öngörülmüş ise de, Kurul başkan ve üyelerinin ücretleriniti' tespiti 
ile gerektiğinde değiştirilme yetkisinin Bakanlar Kurulunda kalmasının daha uygun olacağı düşünülerek «Atan
madan önce «ibaresi ve değişikliklerin Kurul tarafından yapılmasına ilişkiin hüküm çıkarılmıştır. 

Ayrıca, (c) bendiınlde sayılan kanunların tarihleri ilave edilmiştir. 

Madde 29. — Tasarının 3(1 nci maddesi 29 ncu madde olarak kabul edilmiştir. Kurulun giderlerini 
karşılamak üzere kurulması öngörülen fon gelirlerinin talhsili ve Kurulun giderlerinin yapılması, gider ve iş
lemlerinin denetlenmeısi esaslarının düzenlenmesi de madde kapsamına alınmıştır. Böylece Kurulun Tasarı
da açık bir şekilde yer almıyan bütçesine ilişkin esasların Bakanlar Kurulunca düzenlenmesi imkânı getiril
mektedir., 

'Madde 30. — Bu madde V nci bölümde yer alan yardımcı kuruluşların topluca gösterilmesi amacıyla, 
bölümün ilk maddesi olarak Taisiaırııya eklenmiış'tir. 

•Madde 31. — Tasarının 32 nci maddesi 31 nci madde olarak düzenlenmiştir. «Aracı kurumların faali
yetlerinin kapsamı»na ilişkin bu madde, amacının aksine, bors'a dışı işlemlere cevaz verildiği Meniımini yarat
maktadır. Bu izlenimi or'tadan kaldiurniak amacıyla, maddenin (a) fılkrasındaki «Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsaları dışında» ibaresi metinden çıkarılmış, bu ibarenin ifade ettiği mana, «1447 sayılı Menkul Kıymetler 
ve Kamıbiyo Borsaları Kanununa göre borsalarda faaliyette bulunanların hakları saklıdır» İbaresi kullanılarak 
beliftilmişjtir, 

Ayrıca, (a) fıkrasında belirtilen menkul kıymetlerin alım-satım faaliyetinin «Aracılık amacıyla» yalnız 
aracı kurumlar tarafın'dan yapılabileceğine açıklık getirilmiştir, 

Diğer taraftan Tasarıda belirsiz kalan, aracı kurum larra menkul kıymetleri halka arz efddbilecekleri hususu 
(c) fıkraJsınida belirtüEmiştir. 

IMaidde 32, — Aracı kurumların «Kuruluş» ve «Aracıuk faaiiyetöeni Yapabilme Şajıtian» bajsüjdllaruu 
taşıyan 33 ve 34 ncü m'addelerd birleştirilerek 32 nci maddede dû oesü«ıılB3lifi€r, 

Kuruluşta aranacak şartlar ile faaliyette bulunabilme şartlan birbirlerini tamamla/yan bir buttun özelliği 
gösterdiğinden aynı maddede düzenlenmesi uygun bulunmuştur, 

IMadlde 33. — Tasarının 35 nci maddes'iınıde yer alan menkul kıyınıeltleır yatı/Jim ortaklıklanıaa ilişkin 
hlüküMer iki madde halinde 33 ve 34 ncü maddeler olarak düzenlenmiştir., 
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(Bu maddede Söz kbnıusu ortaklıkların tanımı yapılmış ve faaliydtlerinin kapsamı belirtillm^tir. 
Tasamda, yatırım oritaklManımi) menkul kıymetler portföyü işletme dışında başka faaliyetlerde bulunama

yacakları öngörülmüştür. Sınırlayıcı olan bu hüküm karşısında anılan ortaklıkların kurulması olasılığı çok 
az görülmektedir. Bu bakımdan, maddenin yeni şeklinde «Menkul kıymet portföyü işletme dışında yapabile
cekleri»» faaliyetlerin Maliye Bakanlığınca düzenlenmesi esası benimsenerek gerekli esneklik sağlanmıştır. 

Madde 34. — Bu maddede menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kuruluş ve faaliyet şartlarına ilişkin 
esaslara yer verilmiştir. 

Tasarıdan farklı olan hususlar şu şekilde özetlenebilir. 
a) Yatırım ortaklığı portföyünün % 25'inin devlet tahvillerinden oluşması zorunluğu kaldırılmıştır. 

Böylece ortaklık portföy gelirini azami kılmak üzere gerektiği ölçüde devlet tahvili alabilecektir. 
b) Tasarıda 47 nci maddede belirtilen -ve portföy değerlerinin dağılımı ve bir anonim orttaklıkta sahip 

olunabilecek azami paya ilişkin oransal sınırlamalar artırılarak bu maddeye alınmıştır. 
Ayrıca, belirtilen oranların aşılması halinde fazlalığın tasfiyesi için öngörülen altı aylık sürenin gerekti

ğinde uzatılması yetkisi Kurula tanınmıştır. 

Madde 35. — Tasarının 36 nci maddesi 35 nci madde olarak kabul edilmiştir. Bu maddedeki yatırım 
fonlarının tutarını sınırlayan üçüncü fıkra, ilgisi nedeniyle yönetim ilkelerini düzenleyen 41 nci maddeye 
(j) işaretli bend olarak aktarılmış ve maddede bazı ifade değişiklikleri yapılmıştır. 

Madde 36. — Tasarının 37 nci maddesi, birinci fıkrasında yapılan ifade düzenlemeleriyle 36 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Tasarının 39 ncu maddesi 37 nci madde olarak kabul edilmiştir. Bu maddede fon içtü
züğünde bulunması gereken hususların asgari olduğu ve duyulacak ihtiyaca göre Maliye Bakanlığınca ge
rekli şartların eklenebileceği daha açık bir şekilde ifade edilerek düzenlenmiştir. Ayrıca (b) bendinde yer 
alan «Bankanın kuruluşta tahsis edeceği avans miktarı», «fon tutarı» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 38. — Tasarının 40 ve 44 ncü maddeleri ilgisi nedeniyle birlikte ele alınmış ve 38 nci madde 
olarak düzenlenmiştir. 

içtüzükte yapılacak değişiklikler tasarıda tümüyle mahkeme kararına bağlanmıştır. Fon tutarının artırıl
ması ve süresinin uzatılması, işin niteliği ve katılma belgelerinin fon tarafından her an geri satın alınabil
mesi olanağının bulunması dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının iznine bırakılmıştır. 

Ayrıca fon tüzüğünde yapılacak değişikliklerin ilan şekli maddeye eklenmiştir. 

Madde 39. — Tasarının 38 nci maddesi 39 ncu madde olarak kabul edilmiştir. Tasarıda, Maliye Ba
kanlığının kurucu banka tarafından avans tahsis edilmeden de fon teşkiline izin verebileceği hükmü yer 
almaktadır. Uygulamada, avans tahsis edilmeden fon teşkiline izin verilecek hallerin takdirinde karşılaşılacak 
güçlükler yanında karşılıksız katılma belgesi ihracını önlemek amacıyla bu hükmün maddeden çıkarılması 
uygun bulunmuştur. 

Madde 40..— Tasarının 41 nci maddesinde, bir payın azami ihraç dieğeri olarak gösterilen 5 000 lira ye
tersiz 'bulunduğundan bu (miktar 50 000 liraya yükseltilmiş ve bazı ifade değişiklikleriyle 40 nci madde ola
rak kalbul edilmiştir. 

Madde 41. — Tasarımın 42 nci maddesi 41 nci madde olarak kalbul edilmiştir. Tasarıda yer alan hükümler 
aynen korunmuştur. Ancak, yönetim itelerinin topluca bu maddede düzenlenmesi amacı Ve İlgisi nedeniyle; 

a) Tasarının 47 nci maddesinde, yatırım fonları portföy değerlerinin bir ortaklığın menkul kıymetlerine 
yatırılmasında, sermayesine katılmada veya sahip olunacak oy haklarında öngörülen sınırlama oranı bitr katı 
artırılarak (d) bendinde düzenlenmiştir. 

b) Tasarının 36 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki, bankaların kuracakları menkul kıymetler fonlarının 
tutarını ödenmiş sermaye Ve yedek akçeleri toplamı ile sınırlayan hüküm (j) benldli olarak eklenmiştir. 

Madde 42. — Tasarının 43 ncü maddesinin başlığı «Hesap Raporu ve İlanı» sekilinde değiştirilmiş ve 42 
nci maJdde olarak kalbul edilmiştir. 
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MaJdde 43. — Tasarının 45 nci maddesinin sonundaki «infisah eder» 'ibaresi «sona erer» sekinde değiştiril
miş ve 43 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Tasarının 46 nci maddesi 44 ncü madde olarak kabul edilmiştir. Bu arada tasarının 46 nci 
maddesinin (d) bendinde sözü ediien durumun yine tasarının 45 nci maddesıiride düzenlenmiş bir hal olması 

nedeniyle, maddenin birinci cümlesi içine alınması uygun bulunmuştur. 

Madde 45. — Tasarının 48 nci maddesi 45 nci madde olarak kabul edilmiştir. Maddenin 1 nci fıkrasındaki 
«... işlem ve hesap'Iarı...» ülbaresinin başına «bu Kanundan doğan» ibaresi eklenerek, diğer yasalar kaplamına 
giren denetimlerle karıştırılimamaJsı hususuna açıklık getirilmiştir. 

Madde 46. — Tasarının 49 ncu maddesi 46 nci madde olarak ka'bud edilmiş ve «yüksek kurul» ibaresi 
«Kurul» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 47. — Tasarının 50 nci maddesi «cezai sorumluluk» başlığı altında 47 nci madde olarak düzen
lenmiştiler. 

Maddenin; (a) fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamı, «kurucu, yönetici, müdürler ile aracı kurum ve 
bankaların sorumluları» ibaresi çıkarılmak suretiyle genişletilmiştir. 

(2) numaralı bendi kapsamına Maliye Bakanlığı ve kurul tarafından doğrudan istenecek bilgileri verme
yen veya gerçeğe aykırı olarak verenler de alınmıştır. 

Tasarıya göre maddenin (a) fıkrasında yapılan en önemli değişiklik cezaların azami hadlerinin 'artırılma
sı, asgari hadlerinin azaltılması ve para cezaları ile hapis cezalarına birlikte veya ayrı ayrı hükmolunabil-
mesine imkân tanınmasıdır. 

Maddenin (b) ve (c) fıkraları birleştirilerek aynı ceza sınırları içine alınmış, cezaların alt sıman azaltılıp 
üst sının artırılmıştır. 

Madde 48. — Maddenin içeriği ide daha uyumlu hale getirmek amacıyla başlığı değiştirilen tasarının 
51 nci maddesi 48 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 49. — Tasarının 52 nci maddesi, ikinci fıkrasının ifade biçimi değiştirilerek 49 ncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Tasarının istisnalar ile saklı hükümleri düzenleyen 53 ve 54 ncü maddeleri, konu birliği 
nedeniyle, birleştirilmiş ve bazı ifade düzeltaeteriyle 50 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 51. — Sermaye Piyasası Kanununa paralel olarak, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Ka
nununda esaslı değişikliklerin yapılması bir ihtiyaçtır. Ancak, çok geniş bir değişiklik veya düzenlemenin, 
sermaye piyasasının ve borsa işlemlerinin gelişimi içinde daha sonra de alınmasında yarar 'bulunmaktadır. 
Bu nedenle Tasarının 55 nci maddesinde 1447 sayılı Kanunun sadece 25 ve 43 ncü maddelerinde değişiklik 
öngörülmüştür. Sermaye piyasasının güvenlik, açıklık, kararlılık içinde çalışması bakımından menkul kıymet
ler üzerine yapılan işlemlerin borsalardan geçmesi gerektiği düşünülerek, 1447 sayılı Kanunun 25 ndi mad
desi değişiklik metnine, hisse senedi ve tahvillerin borsa kotuna alınmasına karar verecek organları belikten 
bir ilave yapılmıştır. 

Tasarıda öngörülen değişiklik şeklinde 1447 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırıldığı anlamı çıkmaktadır. Oysa esas amacın bu olmadığı ve söz konusu fıkranın Kanunda muha
fazasına gerek bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan anılan fıkra maddeye eklenmiştir. Ancak 1447 sa
yılı Kanunun 25 nci maddesinin 2 nci fıkrası yerli veya yabancı tüm esham ve tahvillerin borsa kotuna alın
masını Maliye Bakanlığının iznine bağlamaktadır. Borsa faaliyetinin kokylaştırılarak teşviki amacıyla fıkra, 
yanlız yabancı esham ve tahvillerin borsa kotuna alınmasını Maiye Bakanlığı izninde tutup, diğerlerini bor
sa meclisine bırakacak şekilde değiştirilerek maddeye eklenmiştir. 

Ayrıca 1447,sayılı Kanunun 26 nci maddesi, yürürlükteki Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Ni
zamnamesinin 62 nci maddesinde mevcut hükümleri de içerecek şekilde ve müeyyidesi de eklenerek düzen
lenmiştir. 
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Bu hüküm, aynı Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan borsanın kayıtlı azaları amam, Tasarı lile düzenle
nen aracı kurumlarla, yatırım ortaklıklarının da dahil edilmesini gerektirdiğinden, iadı geçen Kanunun 
4 ncü maddesinde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Bu suretle yeniden düzenlenen Tasarının 55 nci maddesi 51 nci madde olarak kaıbul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Tasarının geçici 1 not maddesi «Yüksek Kurul»; ibaresi «Kurtıl»ı şeklinde değiştiri
lerek kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi «Yüksek Kurul»* ibaresi ^Kuruıl»j şdsfade değaftılri-
lip son fıkrasındaki ifade düzenlemesiyle birlikte geçici 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Tasarının Geçici 3 ve 5 nci maddeleri, yardımcı kuruluşların tümünü kapsayacak 
biçimde geçici 3 ncü madde olarak düzenlenmiştir. 

(a)fıkrasında aracı kurumların uyumunu sağlayacak esaslar açık bir biçimde ifade edilmeye çalışılmış
tır, Tasarıda aracı kurumlara baştan belge verilmesi ve tanınan süre içinde uyum sağlamayanların belgele
rinin iptali öngörülmüştür. Baştan belge verilmesinin uygun .olmadığı düşünülerek, öngörülen süre içinde 
faaliyetlerime devam edebilmeleri olanağı tanınmış ve bu süre içinde uyum sağlayanlara belge verilmesi esa
sı getirilmiştir. 

Tasarıda, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları için geçici madde yer almamıştır. Bu konuda bir boşluk 
doğmaması için (b) fıkrasıında uyum için gerekli esaslar öngörülmüştür. 

(c) fıkrasında ise menkul kıymetler yatırım fonlarının uyumuna ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4. 
tiyle ıkabul edilmiştir. 

Tasarının' geçici 4 ncü maddesi atıf yapılan madde numarası değiştirilmesi sure-

Geçici Madde 5. — Geçici 3 ncü maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere tasarının geçidi 5 nci mad
desindeki hususlar geçici 3 ncü maddede yer almıştır. Buna karşılık tasarının 21 noi nmdidesan'de yer alan 
Kurul üyelerinin ilk yenilenmelerine ilişkin hükümler geçici nitelikleri dikkate alınarak geçici 5 nci madde
de düzenlenmiştir. 

Madde 52. — Tasarının yürürlüğe ilişkin 56 nci maddesi, tasarıda yapılan değişikliklere ve geçici madde
lerdeki intibak hükümlerine uygun şekilde düzeltilmiş ve 52 nci madde olarak kabul ediirniştir. 

Madde 53. — Yürütmeye il'işkin 57 nci madde 53 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BÖŞGEkMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Aib. 

Kâtip Üye 
Taksin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnfo. 

Üye 
Mehmet KÂMHUOÖLU 

Üye 
Berki MELLt 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
&QİanKmMAN 

Üye 
Serpil ULUER 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 

BÖLÜM : I 

Genel Hükümler 

Amaç ve Konu 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, sermaye piyasasının güven ve kararlılık içinde çalışmasını, piyasaya 
arz edilen menkul kıymetlere ilişkin gerekli bilgilerin kamuya gerçeğe uygun olarak açıklanmasını düzen
lemek ve denetlemek suretiyle tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve tasarrufları iktisadi kalkınma hedef
lerine yönlendirmektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Her türlü menkul kıymetlerin halka arz ve satışı ve bunları çıkaran anonim ortaklıklar ile 
sermaye piyasasında faaliyette bulunan yardımcı kuruluşlar bu kanun hükümlerine tabidir. 

Bu kanunda açıkça belirtilmeyen hallerde genel hükümler uygulanır. 

Tanımlar ve Kavramlar 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanmasında aşağıdaki kavramların ifade ettiği manalar karşılarında gös
terilmiştir., 

a) Yüksek Kurul : Bu kanunun IV. bölümünde düzenlenen Sermaye Piyasasını Düzenleme ve Denet
leme Yüksek Kuruludur. 

b) Kayıtlı Sermaye : Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla Yönetim 
Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanununun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse 
senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir. 

c) Çıkarılmış Sermaye : Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil 
eden sermayeleridir. 

d) Başlangıç Sermayesi : Anonim ortaklıkların kayıtlı sermayeli olabilmeleri için zorunlu asgari ser
maye miktarıdır. 

e) Halka Arz : Menkul kıymetlerin satın alınması için, yazılı, sözlü veya resimli şekilde her türlü yoldan 
halka çağrıda bulunulması ya da halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilme
sidir. 

BÖLÜM : II 

Menkul Kıymetlerin Halka Arzı ve Satışı 

Halka Arz ve Satış İzni 

MADDE 4. — Menkul kıymetlerin halka arz ve satışı için Yüksek Kuruldan bu kanun uyarınca izin 
alınması zorunludur. 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka arz yoluyla satılamaz. 
îzin alınmaksızın halka arz edilen menkul kıymetlerin satışını durdurmaya ve gerekli tedbirleri almaya, 

satılan kısmın karşılığı için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 103 ncü maddesi uyarınca ihtiyati tedbir -
istemeye Yüksek Kurul yetkilidir. İzinsiz arz ve satıştan doğacak hukuki ve cezai sorumluluk saklıdır. 

Mil! Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 217) 



— 23 — 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel Hükümler 

Konu ve Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun konusu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınma
ya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıkhk ve karar
lılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Menkul kıymetlerin halka arzı ve bu yolla satışı, bunları çıkaran anonim ortaklıklar ve ser
maye piyasasında faaliyet gösteren yardımcı kuruluşlar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan bazı deyimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Kurul : Bu Kanunun IV ncü bölümünde düzenlenen Sermaye Piyasası Kuruludur. 
b) Menkul Kıymetler : Ortaklık veya alacaklılık sağlayarak, belli bir meblağı temsil eden; hisse senet

leri, tahviller ve Hazine bonoları gibi kıymetlerdir. Bunlar dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri tem
sil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın halka arz ve bu yolla satışı da men
kul kıymetler hükümlerine tabidir. 

c) Halka Arz : Menkul kıymetlerin satın alınması için yazılı, sözlü veya resimli şekilde her türlü yoldan 
halka çağında bulunmayı ifade eder. 

Halkı bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet etmek de menkul kıymetlerin halka arzı 
sayılır. 

d) Kayıtlı Sermaye : Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim ku
rulu karan ile Türk Ticaret Kanununun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse se
nedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir. 

e) Başlangıç Sermayesi : Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu olan asgari çıka
rılmış sermayeleridir. 

f) Çıkarılmış Sermaye : Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden 
sermayeleridir. 

BÖLÜM - II 

Menkul Kıymetlerin Halka Arzı ve Satışı 

Halka Arz İzni : 

MADDE 4. — Menkul kıymetlerin halka arzı için Kuruldan bu Kanun uyarınca izin alınması zorunlu
dur. 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka arz yoluyla satılamaz. 

İzin alınmaksızın halka arz edilen menkul kıymetlerin satışını durdurmaya ve gerekli tedbirleri almaya, sa
tılan kısmın karşılığı için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 103 ncü maddesi uyarınca ihtiyati tedbir 
istemeye Kurul yetkilidir. İzinsiz arz ve satıştan doğacalk hukuki ve cezai sorumluluk saklıdır. 

MHÜ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 217) 



— 24 — 

(Hükümetini Teklifi) 

İzin Gerekmeyen Haller 

MADDE 5. — Genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından 
çıkarılan menkul kıymetlerin halka arzı için izin alınması gerekmez. Ancak halka arz edilen bu menkul 
kıymetler hakkında Yüksek Kurula bilgi verilir. 

İzin Verilmesi 

MADDE 6, — İzin için yapılacak başvuruya menkul kıymeti çıkaran ortaklığın esas sözleşmesi, izahname 
ve Yüksek Kurulun gerekli gördüğü diğer belge ve raporlar eklenir. Yüksek Kurul gerekli gördüğü belge
lerin belirteceği merciler tarafından tasdikini isteyebilir. 

Yüksek Kurul, belgeler üzerinde yapacağı (incelemede özellikte rnetnkuıl kıymetlim değeni (hakkında ger
çeğe uygum ihiır 'yargıya varıknasinı sağlayacak bilgile itin tam ve doğru olarak laoıktamp açıklammaıdağı hu
susumu araştırır. 

İnoelıemeler somumda açıklamalarımı yeteri ve doğru olduğu kamışıma varıldığı ıtabdirde menkul kıymet
lerin halka arz ve satışıma (iaainı venillir. Yüksek KıuıruJl belgelerde ve açıkiliamalıafdakli moksaımlaraını beMü ede
ceği bir sürede tamıamlamımaısamı isteyebilir., 

Yüksek Kurul,, açıklamalarımı yeterli ve gerçeğe uygun bulunmadığı ya da halka satışım kamumun lyara-
rıma aykırı düşeoegj. veya halkım açıkça isitfeımaırana yol açacağı kanosuna vardığı takdirde, gerekçe göster
mek suıe%le fbaşvuruyu reddeder. 

Yapıldığı tarihtem 30 gün liçıimıde reddedilmeyeni başvurular kabul edilmiş sayılır, 
Yüksek Kurul tahvMlerin hıallika arz ve satışıma izlim verirken, tahvilerim cnıiktarı, faliz ve satış şartları ko-

ausumda Türküye Cumhuriyet Merkez Bankasınca aJtımmış olan kararları gözömıümde Itultar. Halka arz edie-
oek itahvilemn lihracı üçün Merkez Bamkıasımıdam ayrıca izin alınması gıerektmez., 

Halka Arzın Şekli 

MADDE 7. — Halka açıklanacak biligiıler üzahmıarnıede yer alır. İzahmame örmekleri ve lizammamede ham,1-
gi bilgilerdin bulunacağı Yüksek Kurul tarafımdan., hisse senedi ve tahvil (ihraçları, bakılmandan ayrı ayrı 
olmak üzere, .tespit edebilir ve çıkartacak tebliğde gösıtarilıir.. 

Halka arz iızmıiınıim verdfaesıindem somıra -izahname (ticaret sicillin© tescil ve (ilan eidillir Halkını rnıenkuİ! kıy
metleri satraıataaya davet edilmesi, dızahımamıeniim ve esas sözleşmemin Yüksek Kurul tarafımdan gereklli gö-
ırülecek maddelerinim ekleneceği biır sirküler (ile yapılır. 

Halka yapılacak ilamlar ve açıklamalar, gerçeğe uymayan abartılmış veya yamıHtıcı bdl|giıer içeremeyece-
ği gibi, verilen halika arz iznimin resmi bir teminat olarak yorumlanmasına götürecek 'açık veya dolaylı bdır 
ifade taşıyamaz. 

Yüksek Kurul yamalıta miteliikte gördüğü reldtemlaırı lyasaklayıa'biılir. 

Menkul Kıymetlerin Halka Satışı 

MADDE 8. — Menkul kıymıötUier halka arz Sızmimde gösterilen satış süresi üçünde satılabilirler. 
Yüksek Kurul,, halika arz edileni hisse seneflerimim üç ayı geçmemek üzere tanınacak satış süresi sonum

da tamamen satılacağı ve bedellerinin ödemeceğimlimı kurucular, pay sahipleri ya da bliır veya bir kaç araca 
kurum ve banka tarafımdan ortaklığa karşı taahhüt edilmesini isteyebilir. Bu taahhüt, süre somunda sa
tılmayan ısemetlerin kurucular, paıy sahipleri veya aracılar tarafımdan saitınalıımflip bedelerimlim nakden öden
mesini kapsar. Yüksek Kurul taahhüt kapsamıma girecek şartları tespite ve taahhüdün yerlime getirileceği 
hakkında ortaklığa teminat veıtilmesimıi istemeye yetkilidir. 
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Genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idareler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından çıkarılacak 
menkul kıymetlerin halka arzı için izin alınması gerekmez. Ancak halka arz edilen bu menkul kıymetler hak
kında Kurula bilgi verilir. 

İzin Verilmesi : 

MADDE 5. — Halka arz izni için yapılacak başvuruya menkul kıymetleri çıkaran ortaklığın esas sözleş
mesi, izahname ve Kurulun gerekli gördüğü diğer belge ve raporlar eklenir. 

Belgeler üzerinde yapılacak incelemede gerçeğe uygun bir yargıya varılmasını sağlayacak bilgilerin tam ve 
doğru olaralk açıklanıp açıklanmadığı hususu araştırılır. Belgeler ve açıklamalardaki eksikliklerin Kurul tara
fından belirlenecek bir sürede tamamlanması zorunludur. Noksanlıkları bu süre içinde tamamlanmayan baş
vurular düşer. 

İncelemeler sonunda, açıklamaların yeterli ve doğru olduğu sonucuna varıldığı takdirde menkul kıymetle
rin halka arzına izin verilir. Açıklamaların yeterli ve gerçeğe uygun bulunmadığı veya halka arzın kamu ya
rarına aykırı düşeceği ya da halkın istismarına yol açacağı kanısına varıldığı takdirde, gerekçe gösterilmek su
retiyle başvuru reddedilir. 

Başvurular en çok otuz gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler bu sü
renin hesabında dikkate alınmaz. 

Kurul tarafından, tahvillerin halka arzına izin verilirken, satışa çıkarılacak tahvillerin miktar, faiz ve satış 
şartlarının tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınmış olan kararlara uyulur. Halka 
arz edilecek tahvillerin ihracı için Merkez Bankasından ayrıca izin alınması gerekmez. 

Halka Arzın Şekli : 

MADDE 6. — Menkul kıymetlerin halka arzında açıklanacak bilgiler izahnamede yer alır. İzahnamede 
hangi bilgilerin bulunacağı hisse senetleri ve tahvil ihraçları bakımından ayrı ayrı olmak üzere Türk Ticaret 
Kanununun ilgili maddelerindeki hususlar gözönünde tutularak Kurul tarafından belirlenir. 

Halka arz izninin verilmesinden sonra izahname ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Halkın menkul kıy
metleri satın almaya davet edilmesi, izahname ve esas sözleşmenin Kurul tarafından gerekli görülecek mad
delerinin ekleneceği bir sirküler ile yapılır. Yayın organları ile yapılacak diğer ilanların esasları Kurul tarafın
dan tespit edilir. 

Halka yapılacak ilanlar ve açıklamalar, gerçeğe uymayan abartılmış veya yanıltıcı bilgileri içeremeyeceği 
g?bi verilen halka arz izninin resmi bir teminat olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifa
de taşıyamaz. Kurul bu konuda yanıltıcı nitelikte gördüğü reklamları yasaklar. 

Menkul Kıymetlerin Halka Satışı : 

MADDE 7. — Menkul kıymetlerin halka arz yolu ile satışı, arz izninde gösterilen satış süresi içinde ya
pılır. 

Kurul, halka arz edilen hisse senetlerinin üç ayı geçmemek üzere tanınacak satış süresi sonunda tamamen 
satılacağı ve bedellerinin ödeneceğinin kurucular, pay sahipleri ya da bir veya birkaç aracı kurum veya banka 
tarafından ortaklığa karşı taahhüt edilmesini ister. Bu taahhüt, süre sonunda satılmayan senetlerin kurucular, 
pay sahipleri veya aracılar tarafından satın alınıp bedellerinin nakden ödenmesini kapsar. Kurul, taahhüt kap
samına girecek şartları tespite ve taahhüdün yerine getirileceği hakkında ortaklığa teminat verilmesini iste
meye yetkilidir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 217) 



— 26 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Halka arz yolluyla ihraç iediien hisse senedi veya geçici ilmühaber bedelılıerüınlin nakden ve defaten öden
mesi şarttır. Ancak aracı kurum ve bankaların taahhütleri sebebiylıe sahip oldukları hıisıse senetleri veya 
ilmıuhaiberiıeri halika satışlarında defaten ödeme zorunlulıuğu yoktur. 

Satılan hisse senetleri yenine veniılen itaıuhalberîıer ıen geç üç ay İçinde kesim biçimde basimıış senıetlıetr-
le değiştirilir. 

Yüksek Kurul menkul kıymetlilerin halka satışında küçük tasaraıuf sahiplerinin senet aüımaJıairmı kolay
laştırıcı ve bunların hak ve yararlarım koruyucu ted birlenin alınmasını ortalıktan ve satışı yapamılandaın (is
teyebilir. 

Borsaya Kote Edilme 

MADDE 9. — Ortaklıklar halka arz aditan ıtelhıvÜMieri satış süresiinıin bitiminden litilbaıren 30 glün içinde 
bir tnekul kıymetler borsasına kıote ettiimmek için baş vuruda bulunmakla yükümlüdür. 

12 nüi madde kapsamma giren ortokılıkilarıın çıkar dutları geçici ilmuhıaberfer ile hliıss© »enetllerii de 1 ineli 
fıkra hükmüne tabidir. 

Yüksek Kurula Bilgi Verme 

MADDE 10. — Menkul kıymetlenin sataş süreslinlin bitiminden itibaren 6 iş günü iiçdın'de satışı yalpam or
taklık ya da laracı kunuım ve bankalar Yüksek Kurulla ısaıtışıın sonucu hakkında Yüksek Kurull tarafımdan 
belirtilecek şekilde bilgi verirler. 

Devamlı Bilgi Verme 

MADDE 11. — Oftaikliklar i(zıaihname ile açıklanması gereken konularda meydana gelen önemli değişik
likleri, tespit edeceği örneklere uygun biçimde derhal Yüksek Kurula .bildirmekle yükümlüdürler. Bu bilgiler 
Yüksek Kurulun uygun göreceği biçimde halka açıklanır. 

BÖLÜM : III 

Menkul Kıymetleri Halka Arz Olunan Anonim Ortaklıklar 

Kapsam 

MADDE 12. — Menkul kıymetleri halika arız olunan veya her ne suretle olursa olsun ihalka satılan anonim 
ortaklıklar Ibu Kanun (hükümlerine tabidir. 

Menkul kıymetleriı herhangi bir şekilde halka satılan anonim ortaklıklar, durumu öğrendikleri tarihlten iti
baren 30 gün içinde Yüksek Kurula bijhiirrnetk zorundadırlar. Ortaklık denetçileri, Ibu durumu öğrendikleri 
takdirde Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

Yüksek Kurul, menkul kıymetlerinin halka satıldığını tespit ettiği anonim ortakların kaydım yapar ve or
taklığa da bu kaydın yapıldığını belirten bir belge verir. 

Ortak sayısının 100'den fazla olduğu tespit olunan anonim ortaklıkların hisse senetleri her hal ve kârda 
halka satılmış sayılır. 

Kayıplı Sermaye 

Madde 1:3. — Hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulan amortim ortaklıklarla kurulmuş olup da ser
maye aıntırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz edecek olan anonim ortaklıklar, Yüksek Kuruldan izin al
mak kaydı ile kayıtlı sermaye sistemini ıkafbul edebilirler. 

'Bu halde ortaklığın esas sermayesi çıkarilmış sermaye olur ve esas sözleşmede tespit edilen kayıth ser
maye mijktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından sermaye antırılalbiir. 
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Halka arz yoluyla satılan hisse senedi veya geçici ilmühaber bedellerinin tam olarak nakden ödenmesi 
şarttır. Ancak aracı kurum ve bankaların taahhütleri sebebiyle sahip oldukları hisse senetleri veya ilmüha
berleri halka satışlarında bu şart aranmaz. 

Satış sırasında verilen geçici ilmühaberler en geç üç ay içinde hisse senetleriyle değiştirilir. Satışı yapılan 
tahvillerin satış sırasında alıcıya teslimi zorunludur. 

Kurul, menkul kıymetlerin halka satışında küçük tasarruf sahiplerinin hisse senedi almalarını kolaylaş
tırıcı ve bunların hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin alınmasını ortaklıktan ve satışı yapanlardan iste
yebilir. 

Borsaya Başvuru ; 

MADDE 8. — 11 nci madde kapsamına giren anonim ortaklıklar, çıkardıkları menkul kıymetleri, satış 
süresinin sonundan veya halka satıldıklarını öğrendikleri ya da bu durumun tespit olunduğu tarihten itibaren 
otuz gün içinde, kote edilmesi isteği ile, menkul kıymetler ve kambiyo borsalarından birine başvurmakla 
yükümlüdürler. 

Satış Sonuçları Hakkında Bilgi Verme : 

MADDE 9. — Menkul kıymetlerin halka arz yolu ile satışını yapan ortaklık ya da aracı kurum veya ban
kalar, satış süresinin bitiminden itibaren altı işgünü içinde, satışın sonucu hakkında Kurula bilgi vermekle 
yükümlüdürler, 

Verilecek bilgilerin şekil ve esasları Kurul tarafından 'belirlenir. 

İzahnamedeki Değişiklikler : 

»MADDE 10. — İzahname ile halka açıklanan konularda meydana gelen değişikliklerin ilgili anonim ortak
lıklarca en geç on gün içinde Kurula bildirilmesi zorunludur. 

'Bildirimin şekil ve esasları Kurul tarafından belirlenir. 
Değişiklikler 6 ncı maddede belirtilen esaslara göre ilan edilir. 

BÖLÜM - III 

Menkul Kıymetleri Halka Arz Olunan Anonim Ortaklıklar 

Kapsam : 

MADDE 11. — Menkul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıklar bu Kanun hükümlerine tabidir. 
Ortak sayısının 100'den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse senet

leri halka arz olunmuş sayılır. 
Kurul, bu Kanuna tabi anonim ortaklıkların kaydını tutar. Ortaklıklar menkul kıymetlerinin herhangi bir 

şekilde halka arz edildiğini, öğrendikleri tarihten itibaren otuz gün içinde, Kurula bildirmek zorundadırlar. 
Denetçiler bu durumu öğrendikleri tarihte ortaklık yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. 

Kayıtlı Sermaye 

MADDE 12. — Hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulan anonim ortaklıklar ile kurulmuş olup da 
sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz edecek olan anonim ortaklıklar, Kuruldan izin almak 
şartı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilirler. 

Bu halde ortaklığın esas sermayesi çıkarılmış sermaye olur ve sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye mik
tarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 

esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağü kalınmaksızın sermaye artırılabilir. 
Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz. 
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Kayıtlı sermayeli ortaklıkların başlangıç sermayesinin Yüksek Kurulca belirlenecek miktardan az olmaması ve 
unvanlarının kullanıldığı belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur. 

Sermaye Artırılması 

MADDE 14. — Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunda kayıtlı hadde kadar yeni hilss» senada çıka* 
rılması işlemine Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hüMmfcrij uygulanmaz. 

Yönetim Kurulunun, imtiyazlı veya itilbari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiblerinin yeni 
pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarımı ihlâl edici 
nitelikte İkârar alabilmesi için, esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır. 

İhraç edilen hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senetleri ihraç olunamaz. 

Tahvil Çıkarılması 

'MADDE 15. — Hisse senetleri halika satılan anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri toplam tahvil tutarı Ge
nel Kurulca onaylanan son bilançodaki çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile bilançoda görülen yedek 
akçelerin 'tioplamından varsa zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez. 

Çıkarılan tahviller italmamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz. 
Tahvil çıkarma yetkiısi esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanu

nunun 423 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Hisse Senedi ile\ DeğişHtflebilir Tahvil 

MADDE 16. — Kayıitlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklar tarafından hisse senedi ile değiş
tirilebilir tahvil çıkarılması halinde değiştirme sonucunda verilecek hisse senetleri ile ortaklığın çıkarılmış ser-
mayesinin toplartıı kayıtlı sermayeyiı aşamaz. 

Ortaklık genel kurulu veya yönetim kurulu, değiştirilebilir tahvil sahiplerinin haklarını kullanmalarına 
engel olacak herhangi bir karar alamaz, 

DeğiştMabilir tahvillerin çıkarılma ve değiştirilme şart ve usulleri Yüksek Kurulca tespit ve ilan olunur, 

Kâr Dağıtım Esasları 

MADDE 17, — Hisse senetlerini halika arz eden anonim ortaiklikların esals sözleşmelerinde birinci te
mettü oranının gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kârdan 
pay dağMıaihitaeslî için esas sözleşmede hükıülm ıbulunması şarttır, 

Yasa hükmü ile ayrılması genelken yedek akçeler l e eslas söadleşınıteUle paly Sahipleri için belirlenen birin
ci tiemettü payı ayrılmadıkça, 'başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yia Ikâr aktarmasına ve yönetim kurulu 
üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. 

Menkul kıymetleri halka satılan ibiir anonüm ortaklık, yönetüim, denetim veya sermaye bakımından do
laysız veya dolaylı olarak ilişkili bulunduğu diğer bir tieşebbüis veya şahısla emsalerine göre 'bariz şekilde 
farklı fiyat, ücret ve bedeller uygulamak. gibi işlemlerde bulunarak yılık (kâinim azaltamaz. 
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Kayıtlı sermayeli ortaklıkların başlangıç sermayesinin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek miktardan 
az olmaması ve unvanlarının kullanıldığı belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur. 

Yönetim kurulunun; imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni 
pay almak haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtla
yıcı nitelikte karar alabilmesi için; esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır. 

Tahvil Çıkarılması : 

'MADDE 13. — Hisse senetleri halka satılan anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri toplam tahvil tutarı ge
nel kurulca onaylanan son bilançodaki çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile bilançoda görülen yedek 
akçelerin toplamından, varsa, zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez. 

Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz. 
TahVil çıkarma yetkisi esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Ka

nununun 423 ve 424 ncü maddeleri hükümleri uygulanmaz. 

Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil : 

MADDE 14. — Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin şekil, çıkarılma ve değiştirilme şart ve usulleri 
Kurul tarafından tespit ve ilan olunur. 

OrtaÖciMc genel kurulu veya yönetim kurulu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil sahiplerinin haklarını 
kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar alamaz. 

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklar tarafından hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil 
çıkarılması halinde değiştirme sonucunda verilecek hisse senetleri ile ortaklığın çıkarılmış sermayesinin toplamı 
kayıtlı sermayeyi aşamaz. 

Kâr Dağıtım Esasları : 

MADDE 15. — Hisse senetleri halka arz yolu ile satılan anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde birin
ci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Bu oran, Kurul tarafından tespit olunacak miktardan aşağı 
olamaz. 

Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtıkabilmesi için esas sözleşmede 
hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri 
için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 
yönetim kurulu üyeleri ile, mtjnur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. 

Hisse senetleri halka satılan, bir anonim ortaklık; yönetim, denetim veya sermaye-bakmundan dolaylı veya 
dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, 
ücret ve bedel uygulamak gibi işlemlerde bulunarak yıllık kârını azaltamaz. 
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Bilançonun İlanı 

MADDE 18. — Genel Kurulda ka'bul edilip kesıin şeklini alan 'bilanço, (kâr ve zarar ihesa'bı ve denetçi 
rapora Yüksek Kurulun ıtespliıt edeceği esaslar d'a'hiindle Türkilye Ticaret Sicilli Gazetesinde ve ayrıca ortaklı
ğın lanlamnın çıktığı <iiki gazetede ilan edilir. Yönettim Kurulu >bu iıanı, yılık raporu ve denetçiler raporunu 
Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Yüksek Kurula vermekle yükümlüdür. 

BÖLÜM : IV 

Sernuaıye Piyasasını Düzenleme ve Denetleme Yüksek Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 19. — Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere bir Sermaıye Piyasasını Düzenleme ve De
metleme Yüksek Kurulu kurulur. 

Yüksek Kuru!, yetkilileriM kendi sorumluluğu atakla müsıtaikliılbn 'kutöainür. 
Yüksek Kurulun merkezi İstanbul'dur. Gerekli gördüğü yerlerde bürolar açalbilir. 
Maliye 'Balkanı, Yükseık Kurulun işlem ve hesaplarım teftiş ve müralkalbe ettirebilir. Maliye Bakanlığı bu 

hususlta her mievfi, malumatı Yüksek Kuruldan isiteyebliliir. 
Yüksek Kurul bilr başkan ve 6 üyeden teşekkül eder. 

Yüksek Kurul Başkan ve (/yelelerinin Seçimi ve Atama Usulü 

MADDE 20. — Yüksek Kurul Başkanı Malüye Bakanlığı, tarafınidan gösterilecek likıi aday, Yüksek 
Kurul üyeleri de; iMsii Maliye Bakanlığınca gösterıilecek 4 aday, dördü AdlaM Bakanliığı, Ticaret Bakanlığı, 
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayii Odaları ve Ticaret Borsaları Biriliği tarafından 
gösterilecek lilkişer aday arasından Bakanlar Kurulunca seçıilir ve atanırlar. 

Atanma İçin Gerekli Nitelikler ve Görev Süresi 

MADDE 21. — Yüksek Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine aıflanacakların, yükseköğrenim görmüş ve İk
tisat, Maliye, Hukuk, Bankacılık, Ticaret ve İşletmecilik dalarından 'birinde veya birkaçında en az onbeş 
yıllık 'İhtisas salibi oümafan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ndi maddesinin 1 nüi fıkrası
nın (A) ibenıdinde 1, 4, 5, 6 ve 7 numara altında gösterilen şartlan taşımaları zorunludur. 

Yüksek Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Süresi Ibiıtenler yenliden seçilebilir. Üyelerin 
yanışı üç yılda bir yenilenir. İlk üçüncü yıl sonunda yenilenecek üyeler Yüksek Kurulun bu 'dönemdeki 
son toplantısında kura ile (tesrJİt olunur. 

Yüksek Kurul Başkanlığı ve üyeliği, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, 
boşalan yerlere Baklanlar Kurulunca bir ay (içinde 20 noi madde hükümlerine göre atama yapılır. Bu halde 
atanan yerine atandığı kimsenin süresM tamamılar. 

Yüksek Kurul Başkan ve üyeleri atanmaları için gerekli nitelikleri kaybettikleri veya durumlarının bu 
Kanunun 22 nci maddesine aykırı düştüğü sabit olduğu takdirde Bakanlar Kurulunca görev süreleri dolma
dan da görevden alknaıbilir, 
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Bilanço, Kâr ve Zarar Cetveli : 

MADDE 16. — 11 nci madde kapsamına giren ortaklıklar, bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerini, yıllık 
yönetim ve denetim kurulu raporflaonı, Kurul ıtaraf ındian tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek 
zorundadırlar. 

Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile denetim raporu Kurul ta
rafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ortaklığın menkul kıymetle
rinin halka arz ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı en az iki gazetede ilan olunur. Kurul, bilanço ile kâr ve 
zarar cetvelinin ilandan önce göstereceği mercilerce incelenerek tasdikini isteyebilir. 

Ortaklık yönetim kurulu, yapılan ilanı yıllık faaliyet raporu ve denetim raporunu genel kurul toplantı
sını izleyen otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdür. 

BÖLÜM - IV 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Kurul : 

MADDE 17. — Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere tüzelkişiliği haiz, Sermaye Piyasası Kurulu 
kurulmuştur. 

Kurul, biri başkan, biri başkanvekili olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yetkilerini kendi sorumluluğu al
tında bağımsız olarak kullanır. Merkezi Ankara'dadır. Gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir. 

'Kurulun ilgili olduğu bakanlık. Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığı Kurulun yıllık hesaplan ile her türlü 
işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir. 

Denetim sonuçları ile bunlara ilişkin işlemler ve alınan tedbirleri gösterir bir rapor Kurulun yıllık faali
yet raporu ile birlikte Maliye Bakanı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Başkan ve Üyelerin Seçimi ve Atanması : 

MADDE 18. — Kurul; Bakanlar Kurulu tarafından; Maliye Bakanlığınca gösterilecek altı aday arasından 
üçü; Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TC Merkez 'Bankası ve Türkiye Bankalar Birliğince gösterilecek iki
şer adaydan birer kişi seçilmek suretiyle yedi üyeden oluşur. 

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı adayları arasından seçilenlerden birisini başkan, birisini de başkanvekili 
olarak görevlendirir. 

Başkan, başkanvekili ve üyelerin atanmaları Kararname ile olur. Bakanlıklar ve TC Merkez Bankasınca 
gösterilecek adayların en az yarısının bünyelerinden olması şarttır. 

Atanma Şartları ve Görev Süreleri : 

MADDE 19. — Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine atanacakların, yükseköğrenim görmüş ve iktisat, maliye, 
hukuk, bankacılık ve işletmecilik dallarından birinde veya birkaçında en az onbeş yıllık tecrübe sahibi olma
ları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde 
belirtilen şartları taşımaları zorunludur. 

Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Başkan dışındaki üye
lerin üçte biri 2 yılda bir yenilenir. Başkanlık ve üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşal
dığı takdirde, boşalan yerlere 18 nci madde esasları dahilinde bir ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu halde 
atanan, yerine atandığı kimsenin süresini tamamlar. 

Atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri, durumlarının bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı düştüğü 
veya Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesinde kusur ve ihmalleri sabit olduğu takdirde Kurul başkan 
ve üyeleri süreleri dolmadan Bakanlar Kurulunca görevden alınırlar. 
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Yasaklar 

MADDE 22. — Yüksek Kurul Başkanı ve üyelerinin görevleri özel bir kanuna 'dayanımadıtfcça, teşrii, 
resmi veya özel herhangi !bir görev liile birleşemez. Bundan başka ibaışkan ve üyeler ticaretle uğraşamayacalkları 
gibi herhangi bir orltaJkÜı'kl-a pay sahibi olamazlar. Hayır dernekleri ile amacı Hayır, sosyal, eğitıîm isterine 
yöMeMiş vafcıflatfdalki görevler ve kâr 'amacı gütmeyen Ikoopara'tif ortaklığı bu 'hükmün dışındadır. 

Yemin 

MADDE 23. — Yüksek Kurul Başkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda görevle
rinim devamı süresünce Yüksek Kumulun üslerini tam Ibir diıklkat ve dürüstlük (ile yöndtecdkflerine, bilerek ve iste-
yerelk 'kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve etitirtneyecdMeröne dair yemin etmekle yüküm-
lüldüırler. 

Yemliriiin, atanmalarını (izleyen bir hafta içinde icrası gerekir. 
Yemin için yapılan 'başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. 
Yüksek Kurul Başkan ve üyeleri yemin etmedikçe göreve 'başlayamazlar. 

Görev ve Yetkiler 

MADDE 24, — Yüksek Kurulun başlıca görev ve ydtMeri şunllardıır; 
a) Menkul kıymetlerin halkla arzına izlin vermek; halika arz ve satışı düzenlemek, denetlemelk ve bu 

almaçla tdblğler çıkarmak. 
Ib) Katounun aydınlatılmasını sağlatmak' amacıyla, genel ve öziel nitelikte 'kararlar almak; özelikle bilan

ço, !kâr ve zarar talblosu, yıüılk raporlar, denetim raporları ve 'diğer t'aJbMar hakkında standart tespit et
mek ve bunları tebliğlerle duyurmak. 

Bu tdbliğler, ortaklık hesaplarının açıklığı ve ilgililerinin aydınteııimaisını sağlama amacını gülder ve or
taklığın yönetimline ve içişlerine karışma niiMiğinde hükümler taşiyamaız.< 

c) 'Bu Kanun hükümleri gereğince (kendisine tevdi edilen bilanço, yıllık raporlar ve denetim raporları 
ile düğer beilgeîeri incelemek, gerekli gördüğü hususlar hakkında denetçilerden ayrıca rapor istemek; elde 
ettiği sonuçlan değeriendiırimek ve ortaklık mali durumunda ıtdhlifcelii sayılacak beirtiferin tespiti halinde or
taklığın dikkatini çekmek. 

İd) Bu Kanunıa ıtalbft anonim ortaklıklar ile sermaye piyasasınlda faaliyette bulunan yardımcı kuruiuşla-
rm faaliyetlerinin bu Kanuna ve ilgili mevzuata uygunluğunu 'denetltemelk^ 

e) Ortaklıklar ile sermaye piyasasında faaliyette bulunan yardımcı kuruluşların kanuna veya esas söz
leşme hükümlerine veya işletme maksat ve konusuna aykırı görülen idürum ve işlemlerini, gerekli işlem ya
pılmak: üzere, yetkili mercilere bildirmek. 

f) Kamu yararının gerektirdiğiı hallerde menkul kıymetlerin halka arzını geçici olarak durdurmak. 
ig) Maliye Bakanlığınca istenecek incelemeleri yapmak. 
fi) ÇaJtoşm'alaırı hakkında Miaıiye Bakanlığına rapor vermek. 
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Yasaklar : 

MADDE 2Û. — Kurul başkan ve üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev 
alamaz, ticaretle uğraşamaz, ortalıklarda pay sahibi olamazlar. Hayır dernekleri ile amacı sosyal yardım ve 
eğiitn lişlerfine yönelim'iş vakıflardaki görevler ve kâr amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dı
şındadır. 

Yemin : 

MİADDE 21. — Kurul balkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda görevlerinin 
devama süresince Kurulun işlerM tam bir dikkat ve dürüstlük ile yöneteceklerine, kanun hülküMerıine ay
kırı hareket etmeyeceMeıüne ve ettirmeyeceklerine dair yemdin ederler. 

Yeminin, atanmalarını izleyen bir hafta içinde yapılması gerek!ir.ı 
Yemin Sçaln yapılan başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. Kurul başkan ve üyeleri yemiin etmedikçe 

göreve 'başlayamazlar. 

Görev ve Yetkiler : 

MAIDDE 22. — Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır n 
a) Menkul kıymetlerin halka arzına (izin vermek, halika arz ve satışı düzenlemek, denetlemek ve bu 

amaçla telbiğller çıkarmak, 
t>) Kıaımıunıuın aıydmla'tılmalsını sağlamak amacıyla, genel ve özel nitelikte kararlar almak; özellikle bilan

ço, ikâr ve zarar tablosu, yılık rapodar, denetim raporları ve diğer tablolar hakkında standartlar tespit 
eftmek ve bunları tdbiğllerle duyurmak. (Bu tebliğler, ortaktık hesaplarının açıklığı ve ilgüllilerinin aydınla
tılmasını sağlama amacım güder ve ortaklığın yönetiminle ve içüşflerine karışma niteliğinde hükümler taşı
yamaz).; 

c) Bu Kanun hükümleri gereğince kendisine tevdi edilen 'bilanço, yılık raporlar ve denetim raporları 
ile d'iğer belgeleri! incelemek, gerekli gördüğü hususlar 'hakkında denetçilerden ayrıca rapor istemek; elde 
ettliğü sonuçları değerlendirmek ve ortaklık mali durumunda tehlikeli sayılacak belirtilerin tespitti hainde 
ortaklığın dikkatini çekmek, 

d) Bu Kanuna tabi anonim ortaklıklar ile sermaye piyasasında faaliyette bulunan yardımcı kuruluşla
rın faaliyetlerinin bu Kanun ve ilgili mevzuata uygunluğunu denetlemek,! 

e) Ortaklıklar ile sermaye piyasasında faaliyette bulunan yardımcı kuruluşların Kanuna veya esas söz
leşme hlükürnlerline veya işletme maksat ve 'konusuna aykırı görülen durum ve 'İşlemlerini, gerekli işlem 
yapılmak üızere, yetkili mercilere bildirmek, 

f) Kamu yararının gerektirdi] ği hallerde menkul kıymetlerin halka arzının geçici olarak durdurulması 
hususunda Maliye Bakanlığına ifcekifte bulunmak, 

g) Maliye Bakanlığınca istenecek incelemeleri yapmak, 
İh) Çaliişmaları hakkında Maliye Bakanlığına rapor vermek, 
i) Sermaye piyasası ile ilgilli mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konusunda . Maliye Bakanlığına 

öneride (bulunmak, 

k) Tahviller için verilen halka arz izinler*! ve bunların satış sonuçları hakkında üçer aylık dönemler iti
barîyle Merkez Bankasına bilgi vermek. 

Milli GüverJik Konseyi ,<Ş. Sayısı : 217) 



— 34 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Yüksek Kurulun Yönetimi ve Çalışma Düzeni 

MIADDE 25. — Yüikseik Kurul, Başkan tarafından yönetilir ve temsil edilir. En az beş üyenin hazır bu-
îuınmlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. 

Yüksek Kuruıl Başkan ve üyeleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 net maddesinin 3 ncü toen-
ıdinde yazılı 'derecelerde karabeti bulunan kimselerle ilgili 'konularda'fci müzakerelere iştirak edemezler ve 
oylamaya kanlamazlar. 

Diğer Kuruluşlarla İşbirliği 

MADDE 26. — Yüksek Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinlde Ibak'anlıklardan, resmi ve özel kuruluş
lar ite kişdferden görüş ve bigi Üsıfleydbiiir. İlgililer bu istıeğe cevap vermek ve Yüksek Kurulun görevlerine 
gereken {kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Yüksek Kurul, kanunen 'başka meröiıler tarafından ta'kilbi gereken faususDarı doğrudan ilgili merciMere bikü-
dr, 

Sır Saklama ve Yüksek Kurulun Para, Evrak ve Malları Hakkında İslenen Suçlar 

MADDE 27. — a) Yüksek Kurul Başkan ve üyeleri ile personeli, çalışmaları sırasında öğrendikleri il
gililere ve üçüncü kişilere ait sırları açıkteyamaztar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük gö
revden ayrıtaalarındiaın sonra da devam eder, 

ıb) Yüksek Kurulun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı suç is
teyen, görevini kötüye kullanan yahult lilhmal edenler Devlet Memurları halklkında uygulanan cezalarla ce-
Zalanidırılıirlar» 

Bu konüdalkü kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür. 

Yüksek Kurul Personelinin Statüsü 

MADDE 28. — Yüksek Kurul hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler Yüksek Kurulca devamlı 
görev yapmak üzere atanan memurlar elyle yürütülür. 

Yükseik Kurul gerektiğinde mukavele ile yerli ve yalbancı uzmanlar çalıştırabilir. 
15.7.1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 20 nei maddesindeki yasak, Yüksek Kurul hizmetlerinde de uy

gulanır. . 

Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi 

MADDE 29. — Yüksek Kurul personeli ile emekliliğe ta'bi görevlerden Yükseik Kurul Başkanlığı ve 
üyeliklerine atananlar hakkında 5434 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine dair hükümler uygulanır. 

Başkan ve üyeliklere atananlardan kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarınla tabi olanların 
bu kurumlara ta'biydtleri devam eder. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ta'bi kimselerden Yüksek Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine ata
nanlar ile Yüksek Kurulda görev alanlar yeniden Devlelt memuriyetine dönmek istedikleri takdirde, Yükseik 
Kurulda geçirdikleri süreler, öğrenim durumlarıma göre yükselebilecekleri derece ve kademeler sakıtı olmak 
üzere, her yılı 'bir kademe ilerlemesıiıne ve her üç yılı bir derece yükseflrnesline esas olacak ştiklilde değerlen
dirilir. 

Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı »kalmak 'kaydıyla 3 ncü fıkra hükmü 1765 sa
yılı Üniversite Personel Kanununa talbi kimseler hakkında da uygulanıirfl 
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Yönetim ve Çalışma Düzeni : 

MADDE 23. — Kurul, balkan bulunmadığı hallerde vekili, tarafımdan yönetilir ve temsil edlilir. Baş
kan dahil en az beş üyerüm hazır bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. 

Başkan ve üyeler Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 nc'i maddesiinıin 3 neti bendimde yazılı 
dfenecelerde karabeti bulunan kimselerle ilgili konulardaki müzakerelere iştirak «demez ve oylamaya katıla-
mazlarj 

Diğer Kuruluşlarla İşbirliği : 

MADDE 24. — Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde balkanUklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar 
'ile MşiJerden görüş ve bilgi isteyebilir. Bunlar söz konusu isteğe cevap vermek ve Kurulun görevlilerine ge
reken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Kurul, kanunen başka merciler tarafından takibi gereken hususları iflgîlli mercilere intikal etitirdr. 

Sır Saklama ve Kurulun Parat Evrak ve Malları Hakkında İşlenen Suçlar : 

MADDE 25. — a) Kurul başkan ve üyeleri ile personeli ve bu Kanuna göre görevterıdirlen denetim ele
manları çalışmaları ve denetlemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları açıklaya-
mazlar ve kemdi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. 

b) Kurulun para, evrak Ve her çeşit malları Devlet Malı hükmündedir^ Bunlara karşı suç 'işleyen, gö
revini 'kötüye kullanan yahut ihmal eden kurul başkan ve üyeleri ile personeli Devlet memurları gibi ce-
zalandırılırlar.1 

Bu konudaki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür, 

Kurul Personelinin Statüsü : 

MADDE 26. — Kurul hizmetlerinin gerektirdiği asili ve sürekli görevler Kurulca devamlı görev yap
mak üzere atanan memurlar eliyle yürütülür. 

Kurul, gerektiğinde sözleşme ile yeri ve yabancı uzmanlar çalıştırabiliri 
275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci maddesindeki yasak, Kurul faiz-

metaterİnde de uygulanır., 

Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi : 

MADDE 27. —* Kurul personeli ile emekliliğe tabi görevlerden Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine atanan
lar hakkımda 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine dair hükümler uygulanır. 

Başkan ve üyeliklere atananlardan kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağh olanla
rın, bu kurumlara bağlılıkları devam eder. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kimselerden Kurul Başkanlığı ve üyehkleırine atananlar 
Ie Kurulda görev alanlar yeniden Devlet memuriyetine dönmek üsıtedıikleri takdirde; Kurulda geçirdikleri 
sürefcr, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derece ve kademeler '.aklı kalmak üzere, her yılı bir 
kaideme 'ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde dieğerleıfldîriiliir. 

Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak kaydıyla 3 ncü fıkra hükmü 1765 sa
yılı Üriiversite Personel Kanununa tabi kimseler hakkında da uygulanır. 
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Ücret ve Mali Hükümler 

MADDE 30. — a) Yüksek Kurul Başkan ve üyeleririi'n aylık ücretleri, atlanmalarından önce Bakanlar 
Kurulu tarafından tespit olunur. Aylık ücretlerde yapılacak değişiklikler 31 ncÜ rnladdede yazılı düzenleme
de betotileoefc olan esaslar dahilinde Yüksek Kurulca düzenllentir. 

Yüksek Kurul memurları ve mukavele ile çalıştırılacak personelin aylık ücretleri 1 nci fıkradaki ücret
ler ve 'bunlarda değişiklik yapılmasına iişkiin esaslar çerçevesinde Yüksek Kurul 'tarafından tespit olu
nur. 

b) Yüksek Kurulun bütün giderleri, emrinde kurulacak özel bir fondan karşılanır. 
Ortaklıklar bu fona, Yüksek Kurul tarafından verilen izinler üzerine satışı yapılacak menkul kıymetlerin 

ihraç değerinin binde üçü tutarında ücret yatırmak zorundadırlar. 
Fon gelirleri Yüksek Kurulun giderlerini karşılamaya yetmediği takdirde, açık, Maliye Bakanlığı Bütçesin

den verilecek yardımlarla karşılanır. 
Bu halde Yüksek Kurul her mali yılın bitiminden en az beş ay önce, gelecek yıl için yapacağı giderleri ve 

Bütçeden verilmesi gereken yardım tutarını Maliye Bakanlığına bildirir. 
c) Yüksek Kurul $57, 1Ö50, 2İ490 ve 468 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadlillerine ve Sayıştayın vize 

ve denetimine tabi değildir.. 

Düzenlemeler 

MADDE 31. — Yüksek Kurulun yetkilerinin kullanılışı, yönetim ve çalışma esasları, aylık ücretlerde ya
pılacak değişikliklerin esasları, personelinin atanma ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, görevle bağ
daşmayan hal'er ve diğer hak ve yükümlülükleri ile sair hususlar Balkanlar Kurulu Kararı ile düzenlenir. 

BÖLÜM : V 

Sermaye Piyasasında Yardımcı Kuruluşlar 

Aracı Kurumlar Faaliyetlerinin Kapsamı 

MADDE 32. — a) Menkul 'kıymetler, kâr ortaklığı belgeleri, kıymatl'i evrak, mali değerleri temsil eden 
veya ihraç edenin mali taahhütlerini tazammun eden her türlü evrakın menkul kıymetler ve kambiyo borsaları 
dışında başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına alım satı
mı ancak bu kanunda düzenlenen aracı kurumlar tarafından yapılır. 

Bankaların bu konudaki faaliyetleri saklıdır. 

b) Aracı kurumlar kendi mali taahhütlerini tazammun eden evrak ihdas edip halka arz edemez ve alım 
satımında bulunamazlar. 

c) (Menkul kıymetler dışında kâr ortaklığı belgeleri, '1 ıymetli evrak, mali değerleri temsü eden veya ihraç 
edenin mali taahhütlerini tazammun eden her türlü evrakın halka arzı ancak bankalarca yapılır, 

Türk Medeni Kanununun ipotekli borç senedi ve irat senedine dair hükümleri saklıdır. 
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Ücret ve Mali Hükümler : 

MADDE 28, — a) Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretîeri Bakanlar Kurulu tarafından tespit olu
nur, 

Kurul memurları ve sözleşme ile çalıştırılacak personelin ücretleri, 1 nci fıkradaki ücretler ve bunlarda 
değişiklik yajpJmasıına ilişiklin esaslar çerçevesinıde, Kurul tarafından tespit olunur. 

Ib) Kurulun (bütün giderleri, emrinde kurulacak özel bir 'fondan karşılanır. 
Ortaklıklar bu fona, Kurul tarafından verilen izinler .üzerime «atışı yapılacak menkul kıymetlilerin ihraç 

değerimin hinde üçü tutarında ücret yatırmak zorundadırlar.; 
Fon ıgeflirîeri Kurulun giderlerini karşılamaya yetmediği takdirde, açık, Maliye Bakanlığı Bütçesinden 

verileodk yardımlada karşılanır, 
!Bu halde Kurul her mali yılın bitiminden en az dört ay önce, gelecek yıl için yapacağı giderleri ve 

bütçeden verilmesi gereken yardım tutarını Maliye Bakanlığına bildirir. ( 

c) İKunuI 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı, 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı, 2.6.1934 tarih ve 2490 sayılı, 
22.5.19164 tarih ve 468 sayılı, 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı 'kanunlarla ıbunılarm ek ve değişikiklerline tabi 
değildk, 

Düzenlemeler : 

MADDE 29. — Kurulun yetkilerinin kullanılışı, yönelin ve çalışma esasları, fon gelMerinun tahsilli, gi
derlerin yapılması ve ibu işlemlerin denetlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar, aylık ücretlerde yapı
lacak değişikliklerin esasları, personelinin atanma ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, görevle 
bağdaşmayan haller ve diğer hak ve yükümlülükleri ile salir hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir. 

BÖLÜM - V 

Sermaye Piyasasında Yardımcı Kuruluşlar 

Kapsam : 

MADDE 30. — Bu Kanuna göre faaliyette bulunabilecek «Yardımcı kuruluşlar» aşağıda gösterilmiş
tir. 

A) Aracı Kurumlar, 
B) Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, 
C) Menkul Kıymetler Yatırım Fonu. 

A) Aracı Kurumlar 

Faaliyetlerinin Kapsamı : 

MADDE 31. a) Menkul kıymetlerin, kıymetli evrakın, mali değerleri temsil eden veya 'ihraç edenin ma
li yükümlülüklerini. içeren her türlü evra'km başkası nam ve hesabma veya başkası hesabma kendi namına 
yahut kendi nam ve hesabına, aracılık amacıylia, alım ısaitımı ancak bu Kanunda düzenlenen aracı kurumlar 
tarafından yapılır* 

Barikalaır ite 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununa göre borsalarda faaliyette 
bulunanların haklan saklıdır. 

b) Aracı kurumlar kendi mali yükümlülüklerini içeren evrak İhdas edip halka arz edemez ve alım sa
tımında bulunamazlar, 

Milli Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 217) 



— 3 8 • — 

(Hükümetin Teklifi) 

d) 'Bankalar anonim ortaklıklara ait (c) 'bendimde belirtilen eVrakı halika arz ettikleri takdirde bu evrakus 
tazammun ettiği mal1! taahhütlere kefil olmuş sayılırlar. Bu evrakın halka arzından sağlanacak menfaat aracı* 
lık ve garanti komisyonundan ibarettir, evrak üzerinde bankanın borçlu veya alacaklı olması aracılık sıfatını 
değiştirmez, 

Kuruluş 

MADDE 33. — Aracı Kurumların; 
a) Anonim ortaklık şeklin'de kurul'malan, 
b) Sermayelerinin en az ı% Sl'inin nama yazılı olması, 
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, 
d) 'Sermayelerinin Yüksek Kurulca belirtilen miktardan az olmaması, 

şafttır. 
Aracı kurumlarin kuruluşlarına İzlin verilebilmesi için, esas sözleşmesinin bu kanun hükümlerine uygun

luğunun ve kurucuların müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığı
nın tespit edilmiş olması ve Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması şarttır, 

Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bulunan bir anonim ortaklığın sonradan bu kanuna göre aracı ku
rum olarak faaliyet göstermesi ve aracı kurumların esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler de aynı hüküm
lere tabidir. 

Bankalar aracı kurumlar kuramaz ve bu amaçla kurulmuş ortaklıklara iştirak edemezler. 

Aracılık Faaliyetleri Yapabilme Şartları 

MADDE 34. — Aracılık faaliyetinde bulunabilmek için Yüksek Kuruldan «Borsa Bankerliği Belgesi> alın
ması ve menkul kıymetler ve kambiyo borsalarından birine kayıtlı üye olunması zorunludur. 

Borsa bankerliği belgesi verilmesinde aranacak şart ve nitelikler Yüksek Kurul tarafından bir Yönetmelik
le düzenlenir. 

Yapılabilecek aracılık işlemleri ve tavassut suretiyle yüklenilebilecek sorumluluğun azami haddi borsa 
bankerliği belgesinde gösterilir. 

Borsa bankerliği belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar aracılık faaliyetlerinde bulunamayacak
ları gilbi, ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak 
hiç bir kelime veya tabiri kullanamazlar. 
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c) Bankalar dıahül aracı kurumlar, menkul kıymetleri balca arz edebilirler. Menkul kıymetler dışında 
kalan kıymetti övrak ile mali dteğerfeıli ıtıem&il eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren her 
türlü evrakın halka arzı ancak bankalarca yapılır. 

Türk Medenü Kanununun ipotekli borç senedi ve îralt sienedüne dair hükümleri seklidir, 
İd) 'Bankalar anonim ortaklıklara ait (c) bendinde belirtilen menkul kıymetler dışındaki evrakı halka 

arz ettikleri takdirde ıbu evrakın içerldiği mal yükümlülüklere kefil oimuş sayılırlar. Bu evrakın halka ar
zından sağlanacak menfaat aracılık ve garanti komisyonundan 'ibarettir. Eivralk üzerinde bankanın borçlu 
veya alacaklı olması aracılık sıfatını değiştirmez. 

Kuruluş ve Faaliyet Şartları : 

MADDE 32, — Aracı kurumların kuruluşlarına izin verilelbilmesS için; 
a) An'oniiim ortaklık şakinde kurulmaları, 
b) Sermayelerinin en az \% 51'inin nama yazılı olması* 
c) ' Oisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, 
d) Sermaıyelerinıin Malîye Bakanlığınca belirtilen miktardan az olmaması, 
e) 'Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 
f) Kumcularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı Iblir suçtan dolayı hükümlülükleranin bulunma

dığının tespit edilmiş olması, 
g) Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması, 

Aracılık faaliyetinde bulunabilmek için Kuruldan «iBorsa Bankerliği Bölgesi» alınması ve menkul' kıy
metler ve kam'biyo borsalarından birine kayıtlı üye olunması zorunludur., 

Borsa bajnUtierl'iği belgesi verlilmesinıde aranacak şarft ve riiteflikler ile faaliyetleri sırasında uyacakları ko
şullar Kurul tarafından yönetmelikle dıüzenleniir. 

Yapılalbil'eciek aracılık İşlemleri ve aracılık suretiyle yüklenilecek sorumluluğun azami sınırı borsa ban* 
kerliği belgesiinde gösterilir., 

Borsa bankerliğü belgesi olmayanlar veya 'belgeleri iptal olunanlar aracılık faaliyetlerinde bulunamayacak
ları 'gjibii, tücaıret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu faal'iyetlerde bulundukları intibaını yaratacak 
hiçbir keime veya taibiro kullanamazlar. 

Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bulunan bir anontim ortaklığın sonradan bu Kanuna göre ara
cı kurum olarak faaliyet göstermesi ve aracı kurumların esas sözleşmelerinde yapılacalk değişiklikler de aynı 
hükümlere talbidür̂  

Bankalar, aracı kurum, kuramazlar ve bu amaçla kurulmuş ortaklıklara iştirak edemezler. 
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Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları 

MADDE 35. — a) Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, iştigal konusu münhasıran menkul kıymet 
portföyü işletmek olan anonim ortaklıklardır. 

Yatırım Ortaiklıklarının; 
l1, Ticaret unvanlarında «Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı», ibaresinin bulunması, 
2. Kayıtlı sermayeli olarak kurulması ve başlangıç sermayelerinin Maliye Bakanlığınca tespit olunacak 

miktardan az olmaması, 
3. Hisse senetlerinin nakit karşılığı ihraç edilmesi zorunludur. 
Yatırım ortaklıkları kurucu ve imtiyazlı hisse senedi ve tahvil ihraç edemezler. 

b) Yatırım ortaklıklarının kuruluşuna izin verilebilmesi için, ortaklık esas sözleşmesinin bu kanun hü
kümlerine uygunluğunun ve 'kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlü
lüklerinin 'bulunmadığının tespit edilmiş olması ve Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması gerekir. 

Kurucuların izin için yapacakları başvurulara Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca tespit olunacak örneğe 
uygun ve noter huzurunda düzenleyip imza edecekleri birer beyanname eklemeleri zorunludur. 

Yatırım ortaklıklarının esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler için de Maliye Bakanlığının uygun 
gürüşünün alınması gerekir. 

c) Yukarıdaki esaslara uygun olarak kurulan yatırım ortaklıkları dışında hiçbir kuruluş «Menkul Kıy
metler Yatırım Ortaklığı» kuramayacağı gibi, bu adı veya aynı anlama gelen başka bir ibareyi ticaret un
vanlarında veya İlan ve reklamlarında kullanamaz. 

d) Yatırım ortaklıklarının portföylerindeki menkul kıymetlerin en az % 25'inın Devlet tahvillerinden 
oluşması zorunludur. 

e) Yatırım ortaklıkları faaliyetlerinin gerektirdiği ve Yüksek Kurulca tespit olunacak miktar ve vüsatin 
üzerinde gayri menkul edinemezler. 

f) Yatırım ortaklıkları, portföylerine borsa rayicinin üstünde menkul kıymet satın alamaz ve bu rayiç 
altında menkul kıymet satamazlar. 

g) Yatırım fonları hakkındaki 42 nci madde hükümleri yatırım ortaklıkları hakkında da uygulanır. 
Yatırım ortaklıkları ortağın istemesi halinde portföyün tam terkibini talep sahibine bildirmekle yükümlü

dür, 

Milli Güvenlik: Konseyi (S. Sayısı : 217) 



— 41 — 

(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

B) IMenlkul Kıymetler Yatırın Ortaklıkları 

Faaliyetlerinin Kapsamı : 

MADDE 33. !— Menkul 'kıymetler yatırım ortaklıkları, menkul kıymet portföyü işletmek üzere kurulan 
anonim ortaklıMardır^ 

Bu ortalklıklann menkul kıymet portföyü işletmek dışınlda yapabilecekleri faaliyetler Malye Bakamlığııı-
ca düzenleniri 

Kuruluş ve Faaliyet Şartları : 

MİADDE 34. — Menlkuıl 'kıymetler yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına (izim veridbilmesli için; 
a) (Anonim iortalkihık şdkinlde kurulmaları, 
tb) Kayıtlı sermayeli olarak kurulmaları, 
c) (Başlangıç sermayelerinin Maliye Bakanlığınca belMlen miktardan az olmaması, 
d) Hisse senetlerinin nalkîît karşılığı çıkarılması, 
e) Ticaret unvanlarında «Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı» 'ibaresinin bulunması, 
t) Kıuımculariinın müflis olmadığının veya yüz kızartıcı 'bir suçtan dolayı hülklüımıİülüMeriınin bulunma

dığının Itespilt edilimliş olması, 
g) Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması, 
Şarttır. 
Yatınım ortaklikları kurucu ve imtiyazlı hisse sened'i ve tahvil İhraç etiiemezler. 
Kurucuların izlin için yapacakları 'başvurulara Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca tespit olunacak örneğe 

uygun ve noter huzurunda düzenleyip lirnıza edecekleri 'birer beyanname eklemeleri zorunludur. 
Yatırım ortaMılktfaonın esas sözleşmeleri n'de yapılacak ıdeğişfflkffider üçün de iMaıliye Bakanlığının uygun 

görüşünün alınması gerekir.; 
Yuikarıdlaki esaslara göre kurulan yatırım1 ortaklıkları dışın'da hıiçibir kuruluş «Menkul Kıymetler Yatırım Ortak

lığı» (kuramaiyacağı gilbi, bu atfı /vöya aynı anlama gelen başka bir ibareyi ticaret unvanlarında veya ilan ve 
reiklamlarında kullanamaz. 

Yatırım ortaklıkları, faMtöyetlerinm gerektöird'iği ve Kurul taraıfınidan tespfüt olunacak miktar ve değerin 
üzerinde taşınmaz mal edinemezler. 

Yatırım oritaklılkları, portföylerin© borsa rayiç değerinin üstünde menkul kıymet satın alamaz veya borsa 
rayiç değerinin altında menkul kıymet satamazlar. 

Sermaye ve yeldeki akçeleri toplamının yüzdie yirmîsin'den fazlasını bir ortaklığın menikul (kıymetlerine 
yatıramazlar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya ofbsiyon haMarının kullanılması nedeniyle azaldığı 
ta'kklî de fazla kısmın eni geç 6 ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtlilen ısüre içinıde elden çıkarmanın imkânsız ol
duğu veya büyük zarar doğuracağının belgelenmesi halinde süre kurul taraifın'dan uzatılabilir.. 

Yatırım ortaklıkları, hiçbir ortaiklılkfta sermayenin ya da tüm oy ıhak'lannın< yüzde onun'dan fazlasına sa
hip olamazlar. 

Yatırım ortaklıklarının portföyleri hakkınlda Kurula ve ortaklıklarına bilgi verme gibi yüklümlüıllükler ile 
likiditesi, hesapları, bilanço, kâr^arar cetvellerine ve bunların ilanına ve diğer işlemlerine ilişkin hususlar 
Kurul tarafınidan belirlenir. 
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Menkul Kıymetler Yatırım Fonu 

Tanım 

MADDE 36. — Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla, bu kanun ve fon iç tüzüğü hü
kümleri uyarınca, belge sahipleri hesabına ve riskin dağıtılması ilkesine göre menkul kıymet portföyü iş
letmek amacıyla bir banka tarafından kurulan fona «Menkul Kıymetler Yatırım Fonu»/ adı verilir. 

Yatırım fonu, inançlı mülkiyet esaslarına göre tesisedilmiş mal varlığıdır. Fonun tüzelkişiliği yoktur. An
cak mal varlığı bankanın mal varlığından ayrıdır. Banka, fonu belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekil
de yönetir ve temsil eder. Fon varlığının korunması ve saklanmasından yönetici banka sorumludur. Banka 
ile katılma belgesi sahipleri arasındaki ilişkilere bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu
nun Vekâlet Akdi hükümleri uygulanır. 

Bankaların kuracakları Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının tutarı ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri
nin toplamı ile sınırlıdır. 

Bankalar dışında hiçbir kişi ve kuruluş veya mal varlığı, «Menkul Kıymetler Yatırım Fonu»! kuramaz 
ve bu adı veya aynı anlama gelen başka bir ibareyi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında kulla
n a n ^ 

Kuruluş İzni 

MADDE 37. — Yatırım Fonu kurmak için, Bankanın, hazırlayacağı noterden tasdikli fon içtüzüğünü 
Maliye Bakanlığına vererek izin alması gerekir. 

Menkul kıymet portföyü işletmek amacı dışında bir amaçla yatırım fonu kurulmasına izin verilmez. 

Fonun Oluşması ve Katılma Belgelerinin Halka Arzı 

MADDE 38. — Kurucu banka, yatırım fonu, kurulması için fon içtüzüğünde öngörülen avansı tahsis 
eder. Bu avans ile menkul kıymetler portföyü tesis edilir ve katılma belgeleri ihdas olunarak halka arz 
edilir. Baraka katılma belgelerinin satış hâsılatından fona verdiği avansı geri alır. 

Maliye Bakanlığı, avans tahsis etmeden fon teşkiline izin verebilir. 

Fon İçtüzüğü 

MADDE 39. — Fon iç tüzüğünde aşağıdaki hususların bulunması şarttır. 
a) Fonun adı ile kurucu bankanın unvanı ve merkezi; 
b) Bankanın kuruluşta tahsis edeceği avans miktarı; 
c) Bankanın fonun yönetiminde uygulayacağı şekil; 
d) Fonun yatırım yapacağı menkul kıymetlerin seçimi ve riskin dağıtılması esasları; 
e) Katılma belgelerinin satış ve geri satın alınış fiyatlarının tespiti usulü ve, portföyün değerlendirilmesi 

esasları; 
f) Fon kârının tespiti ve katılma belgeleri sahiplerine dağıtılması esasları; 
g) Kurucu bankanın yönetici sıfatıyla fondan alacağı ücret ve başka menfaatler ile gider ıkarşılıklarınm 

tespiti esasları; 
h) Fonun hesap dönemi; 
ı) Varsa fonun süresi; 
i) Fonla ilgili bilgilerin Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak 

üzere, açıklanma şekli; 
j) Fona katılma ve fondan ayrılma şartları; 
k) Fonun tasfiye şekli; 
IMaliye Bakanı, gerektiğinde fon içtüzüğüne fonun alabileceği menkul kıymetlerin belli borsalarda kote 

edilmiş veya alınıp satılır olması ya da benzeri husus larda şart konulmasını isteyebilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 217) 



— 43 — 

(Btütsçe - Plan Komisyonu Metni) 

C)' Menkul Kıymetler Yatırımı Fonu > 

Tanım : 

(MADDE 35 . — Bu Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla, 
belge salMpleri hesalbına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre menkul kıymet pojfliföyü 
işletmek amacıyla kurulan mal varlığına «Menkul Kıymetler Yatırım Fonu» adı verilir. 

(Bankalar dışında hiçbir kişi ve kuruluş veya mal varlığı, «Menkul Kıymetler Yatırım Fonu» kuramaz 
ve bu adı veya aynı anlama gelen başka bir ibareyi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında kullana
maz. 

Fonun tüzelkişiliği yokitur. Ancak mal varlığı bankanın mal varlığımdan ayrıdır., Banka, fonu, belge sa
hiplerinin haklarını koruyacak sekide yönetir ve temsil eder. Fon varlığının korunması ve saManımasınldan 
yönetici banka sorumlludur. Banka ile katıImia belgesi salMpleri arasınldaki ilişkilere bu Kanunda hüküm bu
lunmayan hallerde iBorçlar Kanununun Vekâlet Akdi hükümleri uygulanır. 

Kuruluş İzni : 

MIADDE 36. — Banka, yatırım fonu kurmak için, hazırlayacağı noterden tasdikli fon içtMğünti Maliye 
Bakanlığına vererek izin almak Torundadır. 

IMenkul kııymöt portföyü işletmek amacı dışında bir amaçla yatırım fonu kurulmasına izin verilmez. 

Fon İçtüzüğü : 

MADDE 37, — Fon îçtiüfeiüğlüüde en az aşağıdaki hususların bulunması şarttır. 
a) Fonun adı ile kurucu bankanın unvanı ve merkezi*,' 
ib) Fonun tutarı; 
c) Fonun yönetimiin'de uygulanacak şekil; 
!d) Fonun yatırımı yapacağı menkul kıymetlerin 

seçimi ve riskin dağıtılması esasları; 
e) iKatılma belgelerinin satış ve geri sata alınış fiyatlarının tespiti uisuM ve portföyün değerlenldirilmesi 

esasları; 
if) Fon kârının tespiti ve katılma belgeleri sahiplerine dağıtılması esasları; 

g) (Kurucu bankanın yönetici sıfatıyla fondan alacağı ücret ve başka menifaat ile gider karşılıklarını» tes
piti esasdan; 

h) Fonun hesap dönemi; 
ı) Varsa fonun sülresi;1 

ıi) Fonla ilgili bilgilerin Türk Ticaret Kanununun 37 nci ma'ddesinlin 4 noü fıkra*ı htükimlü saklı kalmak 
üzere, açıklanmıa şekli; 

j) Fona katılma ve fonldan ayrılıma şartlaırı; 
k) Fonun tasfiye şekli., 
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Tescil 

MADDE 40. — Maliye Bakanı tarafından uygun görülen fon içtüzüğü, yönetici bankanın merkezinin 
bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur. 

Katılma Belgesi 

MADDE 41. ı— Katılma belgesi, belge sahibinin yönetici bankaya karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve 
fona kaç hisse ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir senettir. Emre veya hamiline yazılabi
lir. itibari değeri yoktur. 

Katılma belgesinde fon içtüzüğünün tam metninin ve bankanın yetkili imzalarının bulunması şarttır. 
Katılma belgesi, ancak temsil ettiği değerlerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla çıkarılabilir. 
Katılma belgesinin ihraç veya geri satın alınma de geri, ihracı veya satın alınması gününde, fon içtüzüğün-

deki ilkelere (göre tespit edilecek rayiç değeri üzerinden, belgenin temsil ettiği pay sayısına göre hesaplanır. 
Çıkarılacak yeni tertip katılma belgelerinin değeri, çıkarma günündeki fon rayiç değeri, tedavüldeki ka

tılma belgelerinin temsil ettikleri tüm hisselerin sayısına bölünerek hesaplanır. 
'tik katılma belgelerinin ihracı sırasında katılma payı sayısı, bir payın ihraç değeri 5 000 lirayı geçmeye

cek şekilde tespit edilir. 
Katılma paylarının ihraç ve geri satın alınma değerleri, Yüksek Kurulca belirtilecek şekilde halka ilan 

edilir. 

Yönetim İlkeleri 

MADDE 42. — a) Yatırım fonunun mal varlığı, yönetici bankanın fon içtüzüğü ve bu kanundan do
ğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu karşılaması dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. 
Fon mal varlığı rehnedilemez veya teminat gösterileni ez. Aksine yapılan işlem pay sahipleri bakımından hü
kümsüzdür. Fon üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez. 

b) Yönetici banka fonun portföyüriden, fonda yönetici bankanın portföyünden borsaya kote edilmiş 
olanlar dışında -menkul kıymet satın alamayacağı gibi ıfonda hiçbir nedenle yönetici bankanın hisse senedi ve 
tahvillerini ve başka fonların katılma belgelerini satın alamaz. 

c) Yönetici banka fon portföyüne, sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olan hissedarlarının (kamu 
kuruluşları dışında) idare Meclisi başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı 
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Maliye Bakanlığı, gerektiğinde fon içtüzüğüne fonun alabileceği menkul kıymetlerin belli borsalarda 
ko'te edilmiş veya alınıp satılır olmasını ya da gerekli gördüğü diğer hususlarda şart konulmasını isteyebilir. 

İçtüzüğün Tescili ve Değiştirilmesi : 

MAlDDE 38. — Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen fon içtüzüğü, yönetici bankanın merkezinin 
bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur. 

Fon içtüzüğünde belirtilen fon tutarının artırılması ve süresinin uzatılması Maliye Bakanlığının izni ile 
yapılır ve yukarıda belirtilen şekilde tescil ve ilan olunur. Bunlar dışında Fon îçfttüziülğünde değişiklik, banka
nın haklı nedenlere dayanarak yapacağı talep üzerine, merkezinin bulun'duğu yerin Ticaret Mahkemesi kararı 
ile yapılabilir. Mahkemeye başvurmadan önce içtüzük değişikliği hakkında Maliye Bakanlığından uygun görüş 
alınması gerekir. Mahkeme, gerekli görürse katılımla belgesi sahiplerine bir ay ara ile M kez ilan etmek suretiy
le belirleyeceği gün ve saatte değişikliğe karşı olanların dinleneceklerini bildirir. ıKarşı olanlar, sözkönusu güne 
kadar görüşlerini yazılı olarak da mahkemeye verebilirler. 

'Mahkemenin vereceği karar ilan edilir. Değişiklik yapılmışsa ticaret siciline tescil olunur. 

Fonun Oluşması ve Katılma Belgelerinin Halka Arzı :, 

MıAlDDE 39. — Kurucu ban'ka, yatırım fonunun kurulması için İçtüzükte öngörülen fon tutarı kadar 
avanıs tahsis eder. Bu avans ile menkul kıymetler portföyü oluşturulur ve katılma belgeleri çıkarılarak halka 
arz edilir. Banka, katılma belgelerinin satış hâsılatından fona verdiği avansı geri alır. 

Katılma Belgesi : 

ıMİAlDIDE 40. — Katılma belgesi, belge sahibinin yönetici bankaya karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve 
fona kaç hisse ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir senet olup emre veya hamilime yazılı 
olarak dülzenılenebilir. 

iKatılma belgeslinin itibari değeri söz konusu olmayıp ihraç ıveya geri satın alınma değeri, ihracı veya sa
tın alınması gününde, fon içtüzüğü'ndeM İlkelere göre tespit ddilecek rayiç değeri üzerinden, belgenlin temsil 
ettiği pay sayısına göre hesaplanır. 

Fon tutarı artırılmak suretiytle çıkarılacak yeni tertip katılma belgelerinin değeri çıkarma günlündekli fon 
rayiç değeri, tedavüldeki katılma belgelerinin temsil ettikleri tüm hisselerin sayısına bölünerek hesaplanır. 

ilk katılma belgelerinin ihracı sırasında katılma payı sayısı, bir payın ihraç değeri 50.000 lirayı geçmeye
cek şeklide tespit edilir. 

İKatılma paylarının ihraç ve geri satın alınma değerleri, Kurul tarafından belirtilecek şekilde halka ilan 
edilir. 

Katılma belgesinde fon içtüzüğünün tam metninin ve bankanın yeDk!ilü imzalarının bulunması şarttır. 
Katılma belgesi, ancak temsil ettiği değerlerin tam olaralk nakden Ödenmesi şartiyle satılatbilir. 

Yönetim İlkeleri : 

'MıAlDDE 41. — a) Yatırım fonunun mal varlığı, yönetici bankanın fon içtüzüğü ve bu Kanundan 
doğan yiüklümıM'ükleriai yerine getirmesi ve sorumluluğunu karşılaması dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. 
Fon mal varlığı rehhedlilemez veya teminat gösterilemez. Aksine yapılan işlem, pay sahipleri bakımından 
hükümsüzdür, Fon üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez. 

Ib) Yönetici banka fonun portföyünden, fon da yönetici bankanın portföyünden borsaya kiote edilmiş 
olanlar dışında menkul kıymet satın alamaz. Fon, hiçbir nedenle yönetici bankanın hisse senedi ve tahlville-
rini ve başka fonların katılma belgelerini satın alamaz. 

c) Yönetici ban'ka fon portföyüne, sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olan kamu kuruluşjlan dı
şındaki hissedarlarının; idare meclisi başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı 
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ya da birlikte sermayelerinin % 25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerini alamaz. 
Yönetici harikanın -iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı fon portföyünün % 20'sini geçemez. 

d) Yönetici banka, fon hesabına borsa rayicinin üstünde menkul kıymet satın alamaz ve fona ait kıy
metleri bu fiyatın altında satamaz. 

e) Katılma belgelerinin satışı sırasında alıcılara, fon içtüzüğü ya da başka belgelerle, payların değerini 
etkileyecek önemli hususlarda yapılan yazılı açıklamaların doğruluğundan yönetici banka ve aracılar birlikte 
sorumludurlar. Bu açıklamalarla kendisine katılma payının değerinin yanlış takdirine neden olacak nitelikte 
bilgi verilen alıcı, belge karşılığında ödediği paranın cari iskonto haddi üzerinden işlemiş faizi ile birlikte 
geri verilmesini isteyebilir. 

ıf) Katılma belgesi sahipleri belgenin günlük rayiç fiyattan geri satın alınmasını her zaman isteyebilirler. 
Maliye Bakanlığı olağanüstü hallerde fonun bu yükümlülüğünün sınırlı bir ,süre için geriye bırakılmasına ka
rar verebilir, 

g) Yönetici banka, yalnız istisnai hallerde ve fon varlığının % 10'unu geçmemek üzere, fon hesabına 
kredi alınmasına Yüksek Kuruldan izin isteyebilir. Bu kredinin alınması ye geri ödenmesi hakkında Yüksek 
Kurula bilgi verilir. 

h) Fon kıymetleriyle ilgili oy hakları bankanın yetkili temsilcileri tarafından kullanılır. Banka, istisnai hal
lerde ve yazılı talimat vermek suretiyle bu hususta başkasına yetki verebilir. 

ı) Banka birden fazla fon kurup yönetebilir. 
Banka yönettiği her fonun varlıklarını kendi varlıklarından ayrı ve özel hesaplarda izlemek ve bunlar için 

ayrı muhasebe tutmakla yükümlüdür. 

Hesap Raporu ve Kamuya Açıklama 

MADDE 43. — Yönetici banka her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde fonun durumu, 
portföyün terkibi ve dönem içindeki gelişmesini belirten bir hesap raporu hazırlar ve Yüksek Kurula verir. 

Banka fonun yıllık hesap raporunun bir özetini ilan etmekle yükümlüdür. Bu ilanda fonun giderler ve hâ
sılat hesabı özetinin, portföyündeki menkul kıymetlerin cins, miktar ve değerlerinin, fonun diğer hesap ve pa
ralarının durumunun, hesapların bir yıl önceki durumları ile birlikte gösterilmesi dönem içinde ihraç edilen 
ve geri alınan katılma belgesi sayılarının belirtilmesi zorunludur. 

Fon İçtüzüğünün Peğiştiritmesi 

MADDE 44. — Fon içtüzüğü, bankanın haklı nedenlere dayanarak yapacağı talep üzerine merkezinin 
bulunduğu yerin Ticaret Mahkemesi kararı ile değiştirilebilir. Mahkemeye başvurmadan önce içtüzük değişik
liği hakkında Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması gerekir. Mahkeme, gerekli görürse katılma belgesi 
sahiplerine bir ay ara ile iki kez ilan etmek suretiyle değişikliğe 'karşı olanların belirleyeceği gün ve saatte 
dinleneceklerini bildirir. Karşı olanlar söz konusu güne kadar karşı görüşlerini yazılı olarak da mahkemeye 
verebilirler, 
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ayrı ya da birlikte sermayelerinin % 25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklarını menkul kıymetlerini ala
maz. Yönetici bankanın iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, fon portföyünün % 201sinii ge
çemez. 

d) Yatırım fonları, portföy değerlerinin % 20'sinden fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine ya-
tıramazlar. Bu sınır, porftföy değerinin değişmesi veya opsiyon halklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı tak
dirde, fazla kısmın en geç altı ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkânsız 
olduğu veya büyük zarar doğuracağının belgelenmesi halinde süre Kurul tarafımdan uzatılabilir. 

Yatırım fonları, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 10'undan fazlasına sahip ola
mazlar. 

e) Yönetici banka, fon hesabına borsa rayiç değerinin üstünde menkul kıymet satın alamaz ve fona ait 
kıymetleri borsa rayiç değerinin al'tınida satamaz. 

f) Katılma belgelerinin satışı şurasında, fon içtüzüğü ya da başka belgelerle, payların değerini etkiliıye-
cek önemli hususlarda alıcılara yapılan yazılı açıklamaların doğruluğundan yönetici ve aracı bankalar birlikte 
sorumludurlar. Bu açıklamaîlaırîa kendisine katılma payının değerinin yanlış takdirine neden olacak nitelikte bil
gi verilen alıcının istemesi halinde, belge karşılığında ödediği para, cari iskönto haddi üzerinden işlemiş faizi 
ile birlikte geri verilir. 

ıg) Katılma belgesi sahipleri, belgenin günlük rayiç fiyattan geri satın alınmasını her zaman isteyebilir
ler. Maliye Bakanlığı, oiağanüs'tü halterde fonun bu yükümlülüğünün sınırlı bir süre için geriye bırakılmasına 
karar verebilir. 

ıh) Yönetici banka, ancak istisnai hallerde ve fon varlığının % 10'unu geçmemek üzere, fon hesabına 
kredi alınması için Kuruldan izin isteyebilir. Bu kredinin alınması ve geri ödenmesi hakkında Kurula bilgi 
verilir. 

ı) Fon portföyündeki menkul kıymetlerle ilgili oy halkları bankanın yetkili temsilcileri tarafından kulla
nılır, Banka, istisnai hallerde ve yazılı talimat vermek su retiyle bu hususta başkasına yetki verebilir. 

i) Banka birden fazla fon kurup yönetebilir. Banka, yönettiği her fonun varlıklarını kendi varlıklarından 
ayrı ve özel hesaplarda izlemek ve bunlar için ayrı muhasebe tutmakla yükümlüdür. 

j) Kurulacak Menkul Kıymetler Yatırını Fonlarının tutarı, bankanın ödenrnüş sermaye ve yedek akçele
rinin toplamını aşamaz. 

Hesap Raporu ve İlanı : 

MİADDE 42. — Yönetici banka, her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde fonun durumu, 
portföyün terkibi ve dönem içindeki gelişmesini belirten bir hesap raporu hazırlar ve Kurul'a verir. 

Banka, fonun yllık hesap raporunun bir özetini ilan etmekle yükümlüdür. Bu ilanda, fonun giderler ve 
hâsılat hesabı özetinin, portföyündöki menkul kıymetlerin cins, miktar ve değerlerinin, fonun diğer hesap ve 
para durumunun, bir yıl önceki durumları ile birlikte gösterilmesi; dönem içinde ihraç edilen ve geri alınan 
katılma belgesi sayılarının belirtilmesi zorunludur. 
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Bankanın İflası veya Tasfiyesi 

'MADDE 45. — Yönetici bankanın iflası veya tasfiyesi halinde Maliye Bakanlığı yatırım fonunun yöne
tim ve muhafazasını uygun göreceği başka 'bir bankaya verebilir. 

Yönetici bankanın iflas veya tasfiye kararından itibaren 15 gün içinde fonun yönetimini devralacak bir 
bankanın bulunmaması veya Maliye Bakanlığının mevcut şartlar altında fonun devamını katılma belgesi sa
hiplerinin yararına uygun görmemesi halinde fon infisah eder. 

Fonun Sona Ermesi 

'MADDE 46. — Yatırım fonu aşağıdaki nedenlerle sona erer. 
a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin bitmesi ile; 
b) Fon içtüzüğü süresiz ise bankanın Maliye Ba kanlığının görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden fes

hi ih'bar etmesi ile;1 

c) Bankanın her zaman haklı nedenlere dayanarak merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Mahkemesinden 
fesih talebinde bulunması üzerine mahkemenin Maliye Bakanlığının görüşünü aldıktan sonra vereceği karar 
ite; 

d) ©u Kanunun 45 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki neden ile; 
Fon mal varlığı fon ietüzüğündeki ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma belgesi sahipleri

ne payları oranında dağıtılır. 
Fesih anından itibaren hiçbir katılma (belgesi ihraç edilemez ve geri alınamaz. 

Sınırlamalar 

MADDE 47. ı— Menkul Kıymetler Yatırım ortak lıkları çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının, 
yatırım fonları portföy değerlerinin '% 10'dan fazlasını 'bir tek ortaklığın hisse senedi ve tahvillerine yatıra-
mazlar. Bu sınırlama portföy değerinin azalması veya opsiyon haklarının kullanılması nedeniyle geçici bir 
süre için aşılabilir. Bu takdirde fazla kısmın en geç altı ay içinde tasfiyesi gerekir, 

Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, (hiçbir ortak lıkta sermayenin % 5'inden fazla pay sahibi ve tüm oy 
haklarının % 5'inden fazla oy hakkı sahibi olamazlar. 

Yatırım ortakliklan çıkarılmış sermayelerinin % 10'undan fazla borçlanamazlar. 

BÖLÜM : VI 

Denetim 

Denetime Yetkililer 

MADDE 48. — 12 nci madde kapsamına giren ortaklıklar ile sermaye piyasasındaki yardımcı kuruluş
ların işlem ve hesaplan Yüksek Kurulca tayin olunan denetçiler tarafından denetlenir, 

Yüksek Kurulun lüzum görmesi ve bunun Maliye Bakanlığınca uygun görülmesi halinde, bu denetim, 
Maliye Bakanı tarafından görevlendirilecek Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve bankalar yeminli mura
kıpları marifetiyle de yapılabilir. 

Maliye Bakanı, gerektiğinde Yüksek Kurulun talebi olmaksızın da bu denetlemeleri yaptırabilir. 

Tedbirler 

MADDE 49. — a) 48 nci madde gereğince yapılan denetlemeler sonunda, aracı kurumların, kanun ve 
işletme amaç ve ilkelerine aykırı durum ve işlemleri dolayısıyla mali durumlarının ciddi surette zayıflamakta 
olduğu tespit olunduğu takdirde, 52 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yüksek Kurulca uygun bir 
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Bankanın İflası veya Tasfiyesi : 

MADDE 43. — Yönetici bankanın iflası veya tasfiyesi halinde Maliye Bakanlığı, yatırım fonunun yönetim 
ve muhafazasını uygun göreceği başka bir bankaya verebilir. 

Yönetici bankanın iflas veya tasfiye kararından itibaren 15 gün içinde fonun yönetimini devralacak bir 
bankanın bulunmaması veya Maliye Bakanlığının mevcut şartlar altıda fonun devamını katılma belgesi sahip
lerinin yararına uygun görmemesi halinde fon sona erer. 

Fonun Sona Ermesi : • . 

MADDE 44. — Yatırım fonu 43 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki durumdan başka aşağıdaki nedenlerle 
sona erer. 

a) Fon İçtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin bitmesi, 
b) Fon İçtüzüğü süresiz ise bankanın Maliye Bakanlığının görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi 

ihbar etmesi, 
c) Bankanın, haklı nedenlere dayanarak merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Mahkemesinden fesih tale

binde bulunması üzerine mahkemenin Maliye Bakanlığının görüşünü aldıktan sonra karar vermesi, 
Fon mal varlığı fon içtüzüğündeki ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma belgesi sahiplerine 

payları oranında dağıtılır. 
Fesih anından itibaren hiçbir katılma belgesi ihraç edilemez ve geri alınamaz. 

BÖLÜM - VI 

Denetim ve Cezai Sorumluluk 

Denetime Yetkililer : 

MADDE.45. — 11 nci madde kapsamına giren ortaklıklar ile sermaye piyasasındaki yardımcı kuruluşla
rın bu Kanundan doğan işlem ve hesaplan Kurulca tayin olunan denetçiler tarafından denetlenir. 

Kurulun lüzum görmesi ve bunun Maliye Bakanlığınca uygun görülmesi halinde, bu denetim, Maliye Bakanı 
tarafından görevlendirilecek Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve bankalar yeminli murakıpları marifetiyle 
de yapılabilir. 

Maliye Bakanı, gerektiğinde Kurulun talebi olmaksızın da bu denetlemeleri yaptırabilir. 

Tedbirler : 

MADDE 46. — a) 45 nci madde gereğince yapılan denetlemeler sonunda, aracı kurumların, kanun ve iş
letme amaç ve ilkelerine aykırı durum ve işlemleri dolayısıyla mali durumlarının ciddi surette zayıflamakta 
olduğu tespit olunduğu takdirde, 49 ncu madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Kurul tarafından uygun bir süre 
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süre verilerek, kanun ve işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanması ve mali durumun güçlendirilmesi 
istenebilir. 

Verilen süre içinde, aracı kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı veya mali durumun taahhütlerini 
karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğu tespit olunduğu takdirde, Yüksek Kurul kurumun borsa banker
liği belgesini iptal etmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanı, borsa bankerliği belgesi iptal olunan aracı kurumun tedricen tasfiyesine Yüksek Kurulun 
teklifi üzerine karar verebilir. 

b) Tedrici tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumların tasfiyeleri Maliye Bakanının belirleyeceği bir banka 
tarafından yürütülür. 

Tedricen tasfiye karar ve işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzuatın 
tasfiye ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

Tasfiyeye giren kurumlarım aktifleri öncelikle (taahhütlü satışlardan doğan 'yükümlülüklerinin karşılan
masınla taihsıis olunur. Bu yükümlülüktenim taisfiye sonucu beklıemm'eden yerime geftirilmesi için (c) bendinde 
belirtilen fondan ihtiyaç oranımda avans verilir. 

Fon, verilen bu avanslar dolayısıyla tasfiye haindeki kurumun bütün aktifleri üzeninde imtiyazlı ala
caklı sıfatını kazanır. Mıaliıye Bakanı, fon adına aracı kurumun iflasını isiteyelbillir . 

Fondam karşılanan taahhütlü satış yükümlülükleri ve tasfiye giderlerinin kurumun aktifleri ille karşılana
mayan kışımı nihali ve kati açık olarak fon tarafından yüklenilir. 

c) Haklarında tedricen 'tasfiye kararı verilen aracı kurumların kaitii ve nihai açıklarının karşılaınıması 
için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mıezdimde bir fon kurulmuştur. 

Aracı kurumlar, yıl somları itibariyle taahhütlü ısa tıslarının tutarınım binde biri oranımda bir meblağı er
tesi yılın beşinci ayı somuma kaldar bu fona yatırmaya mecburdurlar. 

Kurumların fona ödemekle yükümlü oldukları tıuıtarlar Kurumlar Vergisi matrahınım tespitimde gider sa
yılır. 

d) iKanuna ve işletme amaç ve ilkelerime aykırı işlemleri sebebiyle aracı kurumun iflâsıma sebep olan 
Yönetim Kurulu Başkam ve Üyelıerü ile 1 mci derece imzaya yetkili yöneticilerinin Maliye Bakanlığınım 
talebi üzerine iflasıma mahkemece karar verilebilir. Ve haklarında İcra ve t flaş Kanununun 5, 6 ve 7 nci 
bapları hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM : VII 

Cezai Sorumluluk ve Usul Hükümleri 

Çeşitli Suçlar ve Cezalar 

MADDE 5û. — Diğer kanunlara göre 'daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde : 
a. (1) Bu Kamun hükümleri gereğince nıazurllamacak izahname, sirküler, katılıma belgesi gibi belgelerde 

ve menkul kıymetlerim satışı 'iılıe SlgilHi olarak halka yapılacak yazık açıklama ve ilamlarda, men
kul kıymetin değerimi etkileyecek önemli hususlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunan, veya 
noksan bilgiler veren kurucu, yönetici ve müdürler ile aracı kurum ve bankalarım sorumluları, 

(2) ıBu Kanuna göre görevlendirilecek dene^m görevlilerimin görevleri gereği istedikleri bilgileri 
vermeyen veya gerçeğe aykırı olarak verenler, defter ve belgeleri bu görevlilere gösitenmeyen, 
vermeyen, incelenmesine engel olan, saklayan veya yok edenlerle, bu kam/uma göre Yüksek 
Kurul tarafımdan istenecek blilgli ve 'belgeleri vermeyen veya gerçeğe aykırı olarak veremler, 

(?) Bu Kanunun 4 ncü maddesi, 7 nci (maddesinin üçüncü fıkrası, 17 nci maddesinin üçüncü fık
rası, 27 nci maddesinin (a) bemdü, 30, mou maddesinin (b) bendi, 32, 33 ve 34 ncü maddeleri, 
35 nci maddesinin (c) bendi, 36 mcı maddesinin 3 ve 4 mcü fıkraları, 37 mci maddesi, 46 mcı 
maddesünim son fıkrası ve 49 mcu maddesinin (c) bendi hükümlerime aykırı hareket edenler, 
Altı aydan iki yıla kadar hapis ve ellibin liradan Ibeşyiiz bin liraya kadar ağır para oezası ile, 
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verilerek, kanun ve işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanması ve mali durumun güçlendirilmesi is
tenebilir. 

Verilen süre içinde, aracı kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı veya mali durumun taahhütleri
ni karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğu tespit olunduğu takdirde, Kurul, kurumun borsa bankerliği belge
sini iptal etmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanı, borsa bankerliği belgesi iptal olunan aracı kurumun tedricen tasfiyesine Kurulun teklifi üze
rine karar verebilir. 

b) Tedrici tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumların tasfiyeleri Maliye Bakanının belirleyeceği bir banka ta
rafından yürütülür. 

Tedricen tasfiye karar ve işlemlerinde, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzuatın tas
fiye ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

Tasfiyeye giren kurumların aktifleri öncelikle taahhütlü satışlardan doğan yükümlülüklerinin karşılanması
na tahsis olunur. Bu yükümlülüklerin tasfiye sonucu beklenmeden yerine getirilmesi için (c) bendinde belirtilen 
fondan ihtiyaç oranında avans verilir. 

Fon, verilen bu avanslar dolayısıyla tasfiye halindeki kurumun bütün aktifleri üzerinde imtiyazlı alacaklı 
sıfatını kazanır. Maliye Bakanı, fon adına aracı kurumun iflasını isteyebilir. 

Fondan karşılanan taahhütlü satış yükümlülükleri ve tasfiye giderlerinin kurumun aktifleri ile karşılana
mayan kısmı, nihai ve kati açık olarak fon tarafından yüklenilir. 

c) Haklarında tedricen tasfiye kararı verilen aracı kurumların kati ve nihai açıklarının karşılanması için 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bir fon kurulmuştur. 

Aracı kurumlar, yıl sonlan itibariyle taahhütlü satışlarının tutarının binde biri oranında bir meblağı ertesi 
yılın beşinci ayı sonuna kadar bu fona yatırmaya mecburdurlar. 

Kurumların fona ödemekle yükümlü oldukları tutarlar Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider sayılır. 
d) Kanuna, işletme amaç ve ilkelerine aykırı işlemleri sebebiyle aracı kurumun iflasına sebep olan Yöne

tim Kurulu başkan ve üyeleri ile 1 nci derece imzaya yetkili yöneticilerinin Maliye Bakanlığının talebi üzeri
ne iflasına mahkemece karar verilebilir ve haklarında îcra ve İflas Kanununun 5, 6 ve 7 nci bapları hüküm
leri uygulanır. 

Cezai Sorumluluk : 

MADDE 47. — Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; 
a. (1) 'Bu Kanun hükümleri gereğince hazırlanacak izahname, sirküler, katılma belgesi gibi belgelerde 

ve menkul kıymetlerin arz ve satışı ile ilgili olarak halka yapılan yazılı açıklama ve ilanlarda, menkul kıymetle
rin değerini etkileyecek önemli hususlarda gerçeğe aykırı veya noksan bilgi verenler, 

(2) Bu Kanuna göre Maliye Bakanlığı ve Kurul tarafından istenecek bilgileri vermeyen veya gerçeğe 
aykırı olarak verenlerle; görevleridirilecek denetim görevlilerinin istedikleri bilgileri vermeyen veya gerçeğe 
aykırı olarak verenler, defter ve belgeleri bu görevlilere ibraz etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların gö
revlerini yapmalarını engelleyenler, 

(3) Bu Kanunun 4 ncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları, 15 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, 25 nci mad
desinin (a) bendi, 28 nci maddesinin (b) bendi, 31 ve 32 nci maddeleri, 34 ncü maddesinin 5 nci fıkrası, 
35 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 36 ncı maddesi, 44 ncü maddesinin son fıkrası, 46 ncı maddesinin (c) bendi 
hükümlerine aykırı hareket edenler, 

Fiilin önem ve mahiyetine göre ayrı ayrı veya birlikte hükmolunmak üzere yüzbin liradan bir milyon li
raya kadar ağır para cezası ve 1 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile, 
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b. Bu Kanunun 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri, 12 inci maddesinin ikincti fıkrası, 18 ncıi maddasli, 35 oci 
maddesinin (d), (e), (f) ve (g) (bendeni 41 nci maddeslinin son fıkrası, 42 nci maddesi, 43 ncü maddesinin son 
fıkraısı ve 47 nci maddesi hükümferanje aykırı harekât edenler, 

Kırkbiın liradan ikiiyüz dli bin lıiraya kadar ağır para cezası ite, 
c. Bu Kanunda yazılı yetkilere dayanılarak çıkarılan yönetmellik veya tebliğlere genel ve özel; ntiıtdükv 

teki kararlara, standart formlara, idari emik ve yasaklara aykırı hareket edenler, yirmi bin liradan di . blin 
Kiraya kadar ağır para cezası ile 

Cezalandınîırfar. 

Çeşitli Kişilerin Sorumluluğu 

MADDE 51, — Menkul kıymetleri haılka ısaıtılatn anonim ortakfljıkliar ite aracı kurumlar ve yatınım 
ortaklarının yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri, müdür ve diğer personeli ve yatırım fonu temsilcileri ile 
sorumlularının ortaklığın veya fonun paraları ve diğer malları ile hisse senetleri, tahvilleri, defter, evralk, 
dosya, kayıt ve diğer 'belgeleri üzerinde işledikleri suçların genel hükümlere göre belirlenen cezaları yarı ora
nında artırılarak hükmıolunur. 

Usul Hükümleri 

MADDE 52. — Bu Kanunun 50 nci maddesinde yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması Yüksek 
Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulması
na 'bağlıdır. Bu başvuru ile Bakanlık aym zamanda müdahil sıfatını kazanır. 

Bu kanunda suç sayılan fiillere 'başka şekilde muttali olan Cumhuriyet Savcıları Maliye Bakanlığı veya 
Yüksek Kurulu haberdar ederek durumun incelenmesini isteyebilirler. 

Cumhuriyet Savcıları kovuşturmaya mahal olmadığına karar verirlerse Bakanlık Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre kendisine tebliğ edilecek bu kararlara karşı itiraza yetkilidir. 

Bu kanunda yazılı suçlarla ilgili davalar mahkemelerce acele işlerden sayılır ve öncelikle karara bağlanır. 

BÖLÜM : VIII 

Uygulama ve Yürürlük Hükümleri1 

İstisnalar ve Saklı Hükümler 

MADDE 53. — Bankalar hakkında Bankalar Kanunu ve özel kanunlarındaki hükümler uygulanır. An
cak, Bankalar bu kanunun V'nci bölümünde düzenlenen faaliyetlerde bulundukları takdirde, bu faaliyetleri 
ile sınırlı olmak üzere, bu kanun hükümlerine tabi olurlar. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun 
Hükümleri saklıdır., 

MADDE 54. — Özel Kanunla kurulmuş anonim ortaklıklarla ilgili hükümler saklıdır. 
12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanuna tabi bankaların bu kanun gereğince aracı sıfatıyla hisse senedi 

alım satımlarında sözü geçen kanunun 4 ncü maddes hükmü uygulanmaz. 
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't>.j Bu Kanunun 7, 8, 9, 1Q, 11 nci maldideleri, 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, 16 nci maddesi, 34 ncü 
maddesinin 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu fıkraları, 40 ncı maddesinin 5, 6 ve 7 nci fıkraları, 41 ve 42 nci maddeleri 
ile bu Kanunda yazılı yetkilere dayanarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere, genel ve özel nitelikteki kararlara, 
standart ve formlara, idari emir ve yasaklara aykırı hareket edenler, 

50 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile, 
Cezalandırılırlar. 

Cezaların Artırılması : 

MADDE 48. — Menkul kıymetleri halka satılan anonim ortaklıklar ile aracı kurumlar ve yatırım ortak
lıklarının yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri, müdür ve diğer personeli ve yatırım fonu temsilcileri ile so
rumlularının ortaklığın veya fonun paraları ve diğer malları ile hisse senetleri, tahvilleri, defter, evrak, dosya, 
kayıt ve diğer belgeleri üzerinde işledikleri suçların genel hükümlere göre belirlenen cezaları yarı oranında 
artırılarak hükmolunur. 

Usul Hükümleri : 

MADDE 49. — Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması, Kurulun 
teklifi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. 
Bu başvuru ile Bakanlık aynı zamanda müdahil sıfatını kazanır. 

Bu Kanuna aykırı fiillerin işlendiğine dair bilgi edinen Cumhuriyet Savcıları Maliye Bakanlığını haberdar ede
rek durumun incelenmesini isteyebilirler. 

Cumhuriyet Savcıları kovuşturmaya mahal olmadığına karar verirlerse Maliye Bakanlığı kendisine tebliğ 
edilecek bu kararlara karşı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre itiraza yetkilidir. 

Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalar mahkemelerce acele işlerden sayılır ve öncelikle karara-bağlanır. 

BÖLÜM - VII 

Çeşitli Hükümler 

Saklı Hükümler ve İstisnalar : 

MADDE 50. — a) Bankalar bu Kanutnun V nci 'bölümünde düzenlenen faaliyetlerde bulundukları tak
dirde, söz konusu faaliyetleri ile sınırlı olmak, üzere, bu Kanun hükümlerine tabi olurlar. 

b) Özel kanunla kurulmuş anonim ortaklıklarla ilgili hükümler saklıdır. 
c) 12.3.1964 tarih ve 440 sayılı Kanuna tabi bankaların bu Kanun gereğince aracı sıfatıyla hisse senedi 

alım satımlarında, sözü geçen Kanunun 4 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 
'd) 1211 sayılı TC Merkez Bankası Kanunu ile 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Ka

nun hükümleri saklıdır. 
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Çeşitli Hükümler 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik 

MADDE 55. — 1447 sayılı Kanunun 25 ve 43 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 25. — Devlet, vilayet ve 'belediyelerle Hükümetin kefalet ettiği sair müesseselerin esham tahvil
leri ile her türlü Hazine bonolarının Maliye Bakanlığının iş'arı üzerine borsa kotuna alınması mecburidir.» 

«Madde 43. — Acenteler alım ve satımı bir kuftaj mukabilinde yaparlar. Kürtaj tarifesini Maliye Ba
kanlığı tespit eder.» 

Geçici Hükümler 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Yüksek Kurulun aylık ve ücretleri ve daire 'hizmetleriyle ilgili 1981 yılı giderleri 
1981 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin ihtiyat tertibinden 'karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 'kurulmuş olup kanunun 12 nci madde
sindeki nitelikleri 'haiz anonim ortaklıklar da ıbu kanun hükümlerine tabidir. Yüksek Kurul bu 'kanuna göre 
gerekli şartların yerine getirilmesi için bu ortaklıklara belli bir süre verebilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen ortaklıkların esas sözleşmelerini bu kanun hükümlerine uygun hale getir
mek için yapacakları genel kurullar, adi genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir. 

Yüksek Kurulun bu madde gereğince tanıdığı süre içinde esas sözleşmelerini bu kanuna uygun ihale getir
meyen anonim ortaklıkların bu kanuna aykırı 'bulunan esas sözleşme hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — a) Bu Kanunun yayım tarihinde faaliyette bulunan ve Kanunun yürürlük 'tarihine 
kadar faaliyete geçecek olan aracıların yürürlük tarihine tekaddüm eden 3 ay içinde ıbu Kanununa göre 
borsa bankerliği belgesi isteminde 'bulunmaları ve Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde durumlarını 
(bu Kanun hükümlerine intibak ettirmeleri zorunludur. 

Durumlarını bu süre içinde 'bu Kanun hükümlerine intibak ettirmeyen aracı kurumların borsa bankerliği) bel
geleri iptal olunur. 

Ib) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş yatırım fonlarının bu Kanun hükümlerine göre bir 
fon tüzüğü kabul ederek bir banka lyönetimi-nde faaliyette bulunabilmeleri için Maliye Bakanlığınca Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere ve ik.it yılı aşmamak kaydıyla uygun bir süre verilebilir. Bu süre 
içinde statü değişikliğini gerçekleşttirmeyen fonlar infisah eder. 

infisah eden fonlar Yüksek Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca belirtilen bir milli banka tarafın
dan tasfiye edilir ive tasfiye edilen fonların aktifleri öncelikle tasarruf sahiplerinin haklarının karşılanmasına 
tahsis olunur. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 217) 
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1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik : 

MADDE 51. — 1447 sayılı Kanunun 4, 25, 26 ve 43 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Borsa azaları asli ve kayıtlı olmak üzere iki kısımdır. 
Asli aza, acentelerden ibarettir. Kayıtlı aza, coberler (kendi hesabına menkul kıymet alıp satanlar), banka

lar, aracı kurumlar, menkul kıymetler yatırım ortakliklan, bankerler, sarraflar, kulisyerler (borsa kulislerinde 
bulunup acentelere alım satım emri verenler) ve senetleri borsada kayıtlı şirketlerdir. 

Madde 25. — Devlet, vilayet ve belediyelerle hükümetin kefalet ettiği sair müesseselerin esham ve tahvil
leri ile her türlü Hazine bonolarının Maliye Bakanlığının işarı üzerine borsa kotuna alınması mecburidir. 

Esham ve tahvillerin borsa kotuna alınmasına borsa meclisleri karar vefir. Yabancı esham ve tahvillerin 
borsa kotuna alınabilmesi için Maliye Bakanlığının izni gerekir. 

Madde 26. — Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, borsada kayıtlı 
olmayan kişi ve kuruluşların menkul kıymet alım ve satımını meslek edinmeleri ve borsada kayıtlı olanların da 
bu işlemleri borsa dışında yapmaları veya fiyatlarım borsanın dışında teşekkül ettirmeleri yasaktır. 

Bu yasağa uymayanlar Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin (a) fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

Madde 43. — Acenteler alım ve satımı bir kürtaj mukabilinde yaparlar. Kürtaj tarifesini Maliye Bakanlığı 
tespit eder. 

Geçici Hükümler : 

GEÇtCt MADDE 1. — Kurulun aylıkları, ücretleri ve daire hizmetleriyle ilgili 1981 yılı giderleri 1981 yılı. 
Maliye Bakanlığı bütçesinin ihtiyat tertibinden karşılanır. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olup, Kanunun U nci mad
desindeki nitelikleri haiz anonim ortaklıklar da bu Kanun hükümlerine tabidir. Kurul, bu Kanuna göre ge
rekli şartların yerine getirilmesi için söz konusu ortaklıklara 1 yılı aşmamak üzere süre verebilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen ortaklıkların esas sözleşmelerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek 
için yapacakları genel kurullar, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir. 

Esas sözleşmelerini tanınan süre içinde Kanuna uygun hale getirmeyen anonim ortaklıkların bu Kanuna 
aykırı bulunan esas sözleşme hükümleri uygulanmaz. 

GEÇÎÇÎ MADDE 3. — a) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce aracılık faaliyetinde bulunanlar, Ku
rula bildirmek kaydıyla, faaliyetlerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yıl sonuna kadar 
devam edebilirler. 

Bu süre içinde kuruluş şartları ile faaliyetlerini Kanun hükümlerine uygun hale getirerek borsa bankerliği 
belgesi almak zorundadırlar. 

Borsa bankerliği belgesi için başvuruların bir yıllık sürenin bitiminden en geç iki ay önce yapılması ge
rekir. 

Yukarıdaki esaslara göre borsa bankerliği belgesi alanlar önceden girdikleri bu Kanuna aykırı düşen taah
hütlerini; borsa bankerliği belgesi için başvurmayanlar veya belge verilmesi uygun görülmeyenler ise önceden gıir-
dÜkleri (taahhütlerinin (tümünü Kurufl! tarafından (tanınacak süreler içinde tasfiye etmek zorundadırlar. 

Borsa bankerliği belgesi almış olup da önceden girdikleri bu Kanuna aykırı taahhütlerini tanınan süre için
de tasfiye etmeyen aracı kurumların borsa bankerliği belgeleri iptal olunur. 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren menkul kıymetler yatırım ortaklıkları 
Kurul tarafından tanınacak süre sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. Bunlar esas sözleşmelerini ve 
taahhütlerini tanınan süre içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar. Uyum sağlamayan or
taklıklar hakkında Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca fesih davası açılır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 217) 
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(Hükümetin Teklifi) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 31 nci maddesinde yazılı düzenleme Kanunun yayım tarihinden iti
baren 6 ay içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Aracı kurumlar, evvelce girdikleri bu Kanuna aykırı düşen taahhütlerini Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde tasfiye etmek zorundadırlar. 

Bu taahhütlerini- belirtilen süre içinde tasfiye etmeyen aracı kurumların borsa bankerliği belgeleri jptal 
olunur. 

Yürürlük 

MADDE 56. — Bu Kanunun 19 - 31 nci maddeleri itle geçici 1 nci maddesi, geçici 3 ncü maddesinin (a) 
fıkrası ve geçici 4 ncü maddesi yayımı tarihinde diğer maddeleri yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 57. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25 . 2 .1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. V. 

K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K.' Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı Îrriar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı-
S. Bingöl İ. Evliyaoğlü Dr. Ş. Tüten M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 
V. Özgül S. Side C. Baban 
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c) Bu Katiunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş yatırım fonlarının Kanun hükümlerine göre bir 
fon tüzüğü kalbul ederök bir banka yönetiminde faaliyette bulunabilmeleri için Maliye Bakanlığınca Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarlilhlten başlamak üzere ve M yılı aşmamak kaydıyla uygun bir süre verilebilir. Bu süre için
de statü değişikliğini gerçekleştirmeyen fonlar sona erer. 

Sona eren fonlar Maliye Bakanlığınca belirtilen bir milli banka tarafından tasfiye edilir ve tasfiye edilen 
fonların aktifleri öncelikle tasarruf sahiplerinin haklarının karşılanmasına tahsis olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 29 ncu maddesinde yazılı düzenlemeler, Kanunun yayın tarihinden 
itibaren 6 ay içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Sermaye Piyasası Kurulunun dik 2 nci ve 4 ncü yıllar sonunda yenilenecek üye
leri, Kurulun bu dönemlerdeki son toplantılarında ad çekme üe tespit olunur. 

Yürürlük : 

MADDE 52. — Bu Kanunun 17-29 ncu maddeleri ile geçici 1 ve 4 ncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer 
maddeleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 53. — Tasarının 57 nci maddesi 53 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ı;ı m i'^m •»'• 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 228 

Hazineye Ait Bir Taşınmaz Malm Satışına İzin Verilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /192) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26 Haziran 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-883/04782 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16 . 6 . 1981 tarihinde karar
laştırılan «Hazineye Ait Bir Taşınmaz Malın Satışına İzin Verilmesine Dair Kanun Tasarısı» ite gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

istanbul İli, Bakırköy İlçesindeki Hazineye ait ve Ulaştırma Bakanlığına tahsisli 30 pafta, 398 ada, 98 
parsel sayılı 1.312 988 m-, yüzölçümlü taşınmaz malın 30.000 m-, lik kısmının Türk Hava Yolları Genel 
Müdürlüğü Yönetim Binası yapılmak üzere satışı istenmiştir. 

Onanlı İmar planında hava alanı sahasında kalan bu yerin satışına ilişkin Ulaştırma Bakanlığının görüşü 
istendiğinde 29 . 9 . 1978 gün, 21547 sayılı yazıyla uygun görüş bildirilmiştir. 

2490 sayılı Kanun uyarınca satış için kıymet takdir ettirildiğinde beher m2 sine 3.000 TL. kıymet konduğu 
toplam kıymetin 90.000.000 liraya baliğ olduğu bu miktarın 1050 sayılı Kanunun değişik 24 ncü maddesine 
dayanılarak 1981 yılı Bütçe Kanununda belirlenen 30.000.000, 50.000.000 TL. lık sınırların üzerinde olduğu 
görülmüştür. 

1050 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine göre, Bütçe kanunlarında belirlenen parasal sınırların üstündeki 
taşınmaz malların satışı için özel kanun çıkarılması zorunlu olduğundan Türk Hava Yollan Genel Müdürlü
ğünün ihtiyacını karşılayacak taşınmaz malm satışına izin verilmesi için işbu tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğüne satılması düşünülen taşınmaz malın değeri 90.000.000 
TL. olup, 1050 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine göre 1981 yılı Bütçe Kanunuyla belirlenen 50.000.000 TL. 
lık tavanı aştığından bu madde ile Maliye Bakanlığına satış izni verilmiştir. 

Madde 2. — Bu maddeyle kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirlenmiştir, 

Madde 3. — Bu maddede kanunun Bakanlar Kurulu ile yürütüleceği belirtilmiştir. 
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Bütçe - P4w Koalisyonu Raporu 

TC 
Miüi Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/192 
Karar No. : 82 

6 Temmuz 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . 6 . 1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine 
sunulan «Hazineye Ait Bir Taşınmaz Malın Satışına.? İzin Verilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonu
muzca incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda; Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü Yönetim Binası yapılabilmesi için, 
Hazineye ait olan ve Ulaştırma Bakanlığına tahsisli istanbul - Bakırköy'deki 1.312.988 m2 lik taşınmazın 
3>Q.QQ0 m2 lik kısmının satışı isteış^Jttedir. 

Bu konuda kuruluşlar arası mutabakat sağlanmakla birlikte 1050 sayılı Kanunun değişik 24 ncü madde
sine dayanılarak 1981 mali yılı Bütçe Kanununda belirlenen sınırların üzerinde bir değer tutması nedeniyle 
satış işlemi yapılamamıştır. 

Yasal sınırlamanın üstünde bir değere haiz olan taşınmazın, satışının yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 
tasarı Komjsjo#umMZca da olumlu bulunarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, satış işleminin yapılabil
mesi için MaĴ ye Bakanına yetki verilmesi ile ilgili 1 nci madde ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

iBagkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

(Kâtip Üyö 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Aîb. 

Üye 
Güven BOSGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Aîb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 

IMft. K<1, Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

(Mly. Kd. Aflb, 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

üye 
Serpil ULUER 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hazineye Ait Bir Taşınmaz Maun Satışına tzin 
Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — tstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şev-
ketiye mahallesindeki Hazineye ait 30 pafta, 398 ada, 
98 parsel numarasında kayıtlı 1.312.988 m2 yüzöl
çümlü taşınmaz malın 30.000 m2 lik kısmını, rayiç 
bedel takdir ederek 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına satmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür., 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Hazineye Ait Bir Taşınmaz Malın Satışına İzin 
Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

16 . 6 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tanm ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
J. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd, 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Şîde 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı V. 
Prof. Dr. M. N. Özda$ 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
$. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Küttür Bakanı 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tab. Kay. Bak. V, 
Ş. Kocatopçu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

~..y. » ^ • « 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 231 

Romen İndepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Tarafından Çrkarılabilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Bütçe-Plan 

Komisyonu Raporu. (2 /56) 

16 Temmuz 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Romen İndegtentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarafından Çıkanlabibnttsine ilişkin Kanun 
Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğim arz ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Haydarpaşa Limanı açıklarında, Yunan Gemisi ile çarpışarak, batan Romen Bandrah İndepentante Tan
keri bölgede deniz trafiği ve çevre kirlenmesi bakımından tehlike yaratmaktadır. 

Bölgedeki bu tehlikeyi önlemek ve adı geçen geminin çıkarılmasını sağlamak amacıyla kanun teklifi 
hazırlanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 16 Temmuz 1981 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
Esas No. : 2/56 
Karar No. : 84 

MİLLİ GÜVENLtK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat T Ü M E R tarafından 16 . 7 . 1981 tarihinde Milli Güvenlik 
Konseyine sunulan «Romen İndepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarafından Çtkanlabil-
mesine İlişkin Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda; 

Yunan gemisi ile çarpışarak Haydarpaşa Limanı açıklarında batan Romen İndepentante gemisi deniz 
trafiği ve çevre kirlenmesi açısından tehlike yaratmaktadır. 

Bu tehlikeleri bir an önce önlemek amacıyla adı geçen geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
çıkarılabilmesini sağlamak için hazırlanan kanun teklifi olumlu bulunarak maddelerin görüşülmesine geçilmlş-

-tir„ 
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Teklifin maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

MIy. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Berk 
Üye 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

/ MELLİ Serpu 

» 

Üye 
f ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Milli Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 231): 
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TEKLİF 

Romen Indepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Tarafından Çıkartabilmesine İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Yunan gemisi ile çarpışarak Hay
darpaşa Limanı açıklarında batan, bölgede deniz trafi
ğine tehlike yaratan ve çevre kirlenmesine yol açan 
Romen bandralı Indepentante Tankerinin bulunduğu 
yerden çıkartılması maksadıyla açılmış ve açılacak 
olan ihalelere girmeye Milli Savunma Bakanlığı yet
kilidir. işin teknik önemi nedeniyle ihaleye Milli 
Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı katılabilir, 

MADDE 2. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
ihaleyi kazandığı takdirde, projeyi gerçekleştirmek 
için gereken yerli/yabancı, kamu ve özel sektöre ait 
firma ve kuruluşlarla her türlü anlaşma ve protokolü 
yapmaya ve bünyesindeki personel ve malzemeyi kul
lanmaya, Indepentante Tankeri donatanı ile mali mu
kavele yapmaya ve mukavele bedelinin bir kısım veya 
hepsini iş bitinceye kadar yurt dışı bir bankada döviz 
olarak bulundurmaya ve bu paradan ihtiyaç duyula
cak araç, gereç ve malzemeyi satın almaya veya 
kiralamaya yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu maksatla Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından yurt dışından dolaylı/dolaysız 
ithal edilecek araç, gereç ve malzeme her türlü güm
rük vergi, resim ve harçlarından muaftır. 

MADDE 4. — İşin bitiminde mukavele bedelin
den, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca fatura karşılığı 
yapılan masraflar mahsup edilerek, geri kalan meblağ 
döviz olarak Hazineye irat kaydedilir. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerinin uygulan
masında 1050 ve 2490 sayılı Kanun hükümleri tatbik 
edilmez. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNl 

Romen Indepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Tarafından Çıkanlabifanesinc İlişkin 

Kanun 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3. ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 6 nci maddesi aynen 

Teklifin 7 nci maddesi aynen 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 233 

1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 

(1 /188) 

TC 
Başbakanlık 25 , 5 .. 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-874104161 

MİİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.5.1981 tarihinde 
kararlaştırılan «1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
na» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğim emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

1950 yıllarından bu yana, çeşitli nedenlerle gittikçe hızlı bir şekilde artan kırsal alanlarından kentsel alan
lara göç eğilimlerinin doğurduğu düzensiz kentleşme ve yerleşme olgusunun doğal bir sonucu olan kentsel ar
sa fiyatlarının olağan dışı değer kazanması, kentsel alanları, büyük ölçüde arsa spekülasyonunun aracı haline 
dönüştürmüştür. ( 

Geniş uygulama alanı bulan arsa spekülasyonunu önlemenin bir aracı olarak tanzim alış ve satışları yap
mak, konut, sanayi, turizm bölgeleri ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak üzere, İmar ve iskân Ba
kanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğini haiz döner sermayeli Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kurulduğu bilin
mektedir.' 

Kuruluşun, Kanun Tasarısı 1963 yılında hazırlanırken o günkü arsa fiyatlarına göre 250 milyon lira ser
maye yeterli görülmüş ve tasarı 1969 yılında yasalaşırken sermaye miktarı aynı tutulmuştur. 

1969 yılı değerlerine göre dahi çok küçük olan 250 milyon liralık sermayenin Yasa ile öngörülen bir misli 
artışla 500 milyon liraya çıkarılmasına rağmen bu rakamın da 1980 yılı koşullarına göre hiçbir anlam taşı
madığı ortadadır. 

Çünkü, 500 milyon lira ile bugün Türkiye ölçüsünde tanzim alışları yapmak bir yana, tek bir ilin, tek bir 
bölgesinde, örneğin bir tek konut bölgesinin dahi kamulaştırılması mümkün değildir. 

Halen bu sermaye de tamamen dolmuş bulunmaktadır. 
Bu nedenle, Arsa Ofisinin etkin bir çalışma yapabilmesi için sermayesinin en az 3 milyar liraya çıkartılması 

kesin bir zorunluk halini almış bulunmaktadır. 
Ayrıca mevcut yasadaki sermaye birikimi için öngörülen 10 yıllık süre birinci fıkradaki belirtilen amaçların 

gerçekleştirilmesi için 3 yıla indirilmiştir. 
Genel Müdürlüğün 1164 sayılı Yasa ile verilen görevleri yapabilmek üzere konut, sanayi ve turizm bölge

lerinde arazi ve arsa sağlamak üzere özel ve tüzelkişilerden bu amaçla ayrılmış olan miktarı avans alabilmesi 
öngörülmüştür. 

Maliye Bakanlığının iznini almak şartıyla altyapı inşaatının yapılması için dış kredi kaynaklarından fayda
lanma esası getirilmiştir. Konut açığını kapatmak amacıyla yeni yerleşim alanlarında arazi ve arsa sağlamak 
ve sağladığı arazi ve arsaların altyapı inşaatı için genel bütçeye konulan ödenekten yararlanabilmesi sağlan
mıştır. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/188 
Karar No. : 54 

16 Temmuz 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelenip görüşülmüştür. 

1969 yılında çıkarılan Kanunla, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 250 000 000 lira olarak 
saptanmıştır. Bu miktar, kanun hükmü uyarınca 1977 yılında 500 000 000 liraya çıkarılmıştır. Günümüz şart
larında miktarın yetersiz olduğu, değerlendirilerek, bu tasarı ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü döner sermayesi
nin 3 000 000 000 liraya çıkarılması öngörülmektedir. 

Komisyon görüşmeleri sırasında Maliye Bakanlığı temsilcisi, tasarının 1 nci çerçeve maddesi ile düzenle
nen 1164 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki «üç yılda» ifadesinin, bazı durumlarda kaynak 
ayırmakta Maliye Bakanlığını güç duruma düşürebileceğini ileri sürerek, bu ifadenin kaldırılmasını teklif et
miştir. Ancak, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü sermayesinin tasarıda öngörülen meblağa çıkartılmasının üç yıl
dan daha uzun bir sürede gerçekleşmesi halinde, beklenilen faydayı sağlayamayacağı değerlendirilerek ifade
nin aynen muhafaza edilmesi Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir. 

Komisyonumuz tasarı gerekçesini ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün günün şartlarına göre verimli bir 
şekilde çalışabilmesi için tasarı ile önerilen döner sermaye artırımını benimsemiş ve tasarıya açıklık getirebil
mek amacıyla; tasarının 1 nci çerçeve maddesi ile düzenlenen 1164 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki «üç katına» ifadesinden sonra parantez içinde (9 000 000 ÖÖ0 liraya) ifadesinin ilave edilmesi
ni, aynı maddenin (a) bendindeki «limite» kelimesinin «döner sermaye limitine» şeklinde düzeltilmesini, (b) 
bendindeki «özel» kelimesinin «gerçek» şeklinde düzeltilmesini, (d) bendinin, «konut, sanayi, turizm bölge
leri ve kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edilen fonlar
dan ve genel bütçeye konulan ödeneklerden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ayrılacak paralar» şeklinde değiş
tirilmesini uygun mütalaa etmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 ncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
R aporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 
Kurmay Albay 

Üye 
Arif ÇAKIROĞLU 

îmar ve tskân Bakanlığı 
Arsa Ofisi Gn Md. 

Arsa Alım-Satım D. Bşk. 

Proje Yetkilisi 
Ahmet ÖZTEKER 

Kurmay Binbaşı 

Üye 
İhsan ŞENER 

İmar ve tskân Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 

Üye 
Turhan AKPORAY 

Maliye Kıdemli Albay 

üye 
Şener AKKAYNAK 

Maliye Bakanlığı 
'Muhasebat Gn. Md. 

Başyardımcısı 

Üye 
/. Şükrü YASAN 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kont. 
Gn. Md. Gn. Md. Müş. 

Üye 
/. Mesut YÜKSELTÜRK 

Maliye Bakanlığı 
Milli Emlak Gn. Md. 

Gn. Md. Yrd. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29.4.1969 tarihti ve 1164 sayılı 
Kamunun 5 nd (maddesi aşağıdaki şekilde 'dieğiştirii-
miş/ttir. 

«Madde 5. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 
döner sermayesi 3 OOO 000 000 unadır. Sermayenün 
itamamı Devlete ait olup, en geç üç yılda tamatmlan-
ımafc üzere her yıl Maliye Balkanlığı Bütçesine yeite-
ri kadar ödenek konulur. 

Bu sermaye Bakanlar Kurullu kararı 'ile üç katı
na kadar artırılaJbiiılliır. 

Ayrıca Gend Müdürlük, aşağıdaki kaynaklardan 
para sağlamaya ve bunları kullanmaya yefckildir. 

ıa) limite 'bakılmaksızın sermayeye eklenecek 
olan her çeşit bağış ve yardımlar, 

b) Bu Kanunun amaçlarında kullanılmak üzere 
özd ve tüzdkisjlerdien alınacak avanslar, 

c) Maliye Bakanlığının liznli ile dış kredi kay-
nakflarıından sağlanacak paralar, 

d) Yenileşme alanlıarına tahsis edilen fonlardan 
arazi ve arsa aimı ve altyapı inşaatları için gend 
'bütçeye konulan ödendderden Arsa Ofisi Gend 
Müdürlüğüne ayrılacak paraflar, 

e) Diğer kanunlarda Arsa Oıfüsline aktarılması 
öngörülen paralar.» 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

1164 Sayın Arsa Ofisi Kanununun 5 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı 
Kanunun 5 nd maddesi aşağıdaki şekillide değiş tiril -
mistir. 

«'Madde 5. — Arsa Ofisti Gend Müdürlüğünün 
döner sermayesi 3 000 000 000 İradır. Sermayenin 
tamamı 'Devlete ait olup, en geç üç yılda 'tamamlan
mak üzere her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine ye
teri kadar ödenek konulur. 

ıBu sermaye Bakanlar Kurulu Kararı Ue üç 'katına 
(9 milyar İraya) kadar artaflaiblir. 

Ayrıca Genel Müdürlük, iaşağıdaki kaymaklardan 
para sağlamaya ve bunları ıkuılanmaıya yetkildir. 

a) Döner Sermaye Oraitine bakılmalksızın ser
mayeye eklenecek olan her çeşit bağış ve yardımlar, 

b) Bu Kanunun amaçlarında kullanılmak üzere 
gerçek ve ıtüzdMşiıîerden alınacak avanslar, 

c) Maliye Bakanlığımın izni ile dış kredi kay-
naikJIarından sağlanacak paralar, 

d) Konut, Sanayiıi, Turizm Bölgderi ve Kamu 
Tesisleri Yerleşme Alanlarında arazi ve arsia alamı 
ve aUltyapı inşaatları için tahsis edilen fonlardan ve 
gend bütçeye konulan ödeneklerden Arsa Ofisi Ge
nd Müdürlüğünle ayMacak paralıar, 

e) Diğer Ikanunlarda Arsa Ofıisıine aktarılması 
öngörülen paralar.» 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 233) 
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MADDE 2. 
rüırlüğe girer,, 

MADDE 3, 
Kurulu yürütür.) 

(ıHüıklümettra TdkMi) 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakamlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 
Devlet Ba'kaını V. 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Devlet Bakam 

?rof. Dr. M. N. Özdaş 
Milli Savunma Bakanı 

Ü. H. Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

/. Türkmen 
Milli Eğitim Bakanı 

II. Sağlam 
Ticaret Bakanı 

K. C ant ürk 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

R. Baturalp 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Ş. Kocatopçu 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğhı 
Köy işleri ve Koop. Bakanı 

M. R. Güney 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

S. Side 

125 . 5 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 
Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Ulaştırma Bakanı V. 

M. R. Güney 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. T. Esener 
Enerji ve Tabii Kay. Bak. 

S. Bingöl 
İmar ve tskân Bakanı 

Dr. Ş. Tüten 
Gençlik ve Spor Bakanı 

V. Özgül 
Kültür Bakanı 

C. Baban 

(İhtisas Komisyonunun Tdklf Elbtiği Metin) 

MADDE 2. 
rürlüğıe girere 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3A — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

*mm^ 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 236 

2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelin Milli Savunma Bakanlığı. Kısmında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Kamisyonu Ra

poru. (2/57) 

21 Temmuz 1981 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

2416 sayılı 1981 M&M Yiı Bütçe Kanununda Değtşrk^k Yapılması Hakkında Kamun Teklifli ve gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini atrz ederim. 

Nejat TÜMER 
Oflamfitfal 
Demiz Kuvvetfettf Komutanı ye 
Mim Güvenlik Konseyi 
Üyesi 

IGEREKÇE 

Bilindiği ıgilbi, Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak, eğitim ve öğrenim hizmetini yütfültmekte olan «Yufc-
•seflc Denizcilik Okulu» Deniz Kuvvetlerine devredilmiş bulunmaktadır* 

Okulun Deniz (Kuvvetlerine devri ile birlikte öğrencilerin taşınmasında zorluklarla karşılaşılmıştır. Taşıma 
ıhizmdtlerinin yürliMilmeısi amacıyla gerekli olan otobüslerin alınabilmesi için ödenek sağlanmıştır. 

Ancak, 24116 sayılı 1981 yılı Biültlçe Kanununun Milli Savunima Bakanlığı Bütçesine ekli «Satın Alınacak 
Taşıt» bölümlünün Deniz KuMvetleri Komutanlığı kısmında değişiklik yapılmadan otobüMerin satın alınması 
mlürcıklun değildir. 

Teklif sözü edilen değişikliğin yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/57 
Karar No. : 85 

21 Temmuz 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer tarafından Milli 
Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Yapılan incelemede; Deniz Kuvvetlerine devredilen Yüksek Denizcilik Okulu öğrencilerini taşımak ama
cıyla satın alınması gerekli görülen otobüsler için Milli Savunma Bakanlığı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa 
ekli satın alınacak taşıtlar cetveline 5 adet taşıtın eklenmesi istenmektedir. 

Teklifin gerekçesinde de belirtildiği gibi sözü edilen otobüsler için ayrıca ödenek talebinde bulunulmamış 
ve gerekli ödeneğin bütçe imkânlarıyla sağlandığı anlaşılmıştır. 

Devir nedeniyle ortaya çıkan sorunun çözümü amacıyla hazırlanan teklif Komisyonumuzca da olumlu 
bulunarak maddelerinin incelenmesine geçilmiş ve gerekli değişikliği sağlayan 1 nci madde ile yürürlük ve 
yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb< 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Nazmı BİLGİÇ 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞ LU 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULUER 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 236) 
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TEKLİF 

2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Milli Savunma Bakanlığı Kısmında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Milli Savunma Ba
kanlığı kısmının sonunda bulunan (Milli Savunma Bakanlığınca 1981 mali yılında 237 sayılı Taşıt Kanununa 
göre satın alınacak taşıtlar), listesinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kısmına ilişik cetvelde yazılı taşıtlar ek
lenmiştir.. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür, 

Milli Savunma Bakanlığınca 1981 Mali Yılında 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak 
Taşıtlar 

Sıtra Taşıtını 
No. miktarı Cinsi Diferansiyel Kullanılacağı yer 

24 5 Otobüs (En az 40 kişilik) 4 X 2 jDeniz Kuvvetterii Komutanlığı 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 236) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

2416 Saydı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE L — Teklifin 1 nci maddesi aynen kaibul «dütonişfe 

MADDE 2. — Teklifin 2 ncd maddesi 'aynen kaibuil edlümliştür., 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aıynen kabul ©dünlişıtir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 236) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 238 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /202) 

T.C. 
Başbakanlık 20 s 7 , 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-332/04815 

MİLUt OöVENIİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9 . 7 . 1981 tarihinde kararlaştırılan «Başbakanlık Basımevi 
Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GEREKÇE 

Başbakanlık İBasım'evi 10 . 4 . 1967 tarih <ve 852 sayılı Başbakanlık Baisıtolevi Döner Sermaye İ^dtm'esi 
Kuruluşu Hakkındaki Kanun ıgereğince 1 . 3 . 1968 tarihinde döner sermayeli bir kuruluş olarak faaliyete 
geçmiş ive 7 yıl sonra sermayesi 20.000.000 liraya yükselmiştir. 

Sermaye, kuruluş kanununun 3 ncü maddesi gereği aşağıda belirtileni kaynaklardan elde edilen gelirler 
ile 20.000.000 liraya ulaşmııştır. 

a) 6.762.0100 İlim, 1968 - 1975 mıalıi yılı bütçelerine konulan ive işletmeye transfer edilen, ödeneklerden, 

b) 14.175.354 ılirâ, kuruluş tarihinde IBasımevin'de mevcut olup işletmeye devrediilen araç ve gereçlerden, 

c) 9.Ö6İ2J645 lira, 111971-11975 yıllarında fişletme tarafından elde edilen kârlardan, 

İJşletmıe bu güne kadar elde ettiği gelir ile 1 adet Web^Ofset baskı makinesi, !6 adet mubJtelif ebatta ti-
po baskı makine'si, 2 det maşalı pedal, 2 adet •mücellit keski bıçağı, 2 adet tel ızı'mba makinesi (ve 1 a'det 
mücellilt bıçağı rve makÜnlesi 'satın almış bu suretle işletme sabit sermayesini teşkil öden araç ve gereçlerin de
ğeri l!3.826-863 liraya yükseltilmiştir. 

ıBilinidÜği üzere, İBasıîmıeViride Başbakanlık tarafından yayımlanmakta (olanı IResmi 'Gazetenin basım ve 
dağıtım işleri ile diğer kamu kuruluşlarının her türlü baskı 'işleri yapılmaktadır. 

Hacim ve Traji çok aitmiş olan Resmi Gazetenin aksamıakisiizın yayımlanması ve ıdağıtımı, d'iğer kamu 
küruruışlarmın talep ettikleri baskı istekleriniin yerine getirilebilmesi için işletmenin araç ve gereç bakımın
dan yenilenmesi ive takviye edilmesini gerektirmektedir. 
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İşletmede mevcut olan araç ive gereçlerin (bir kısmı normal 'kullanılma sünelerini doldurmuş bulunmak
tadır. Halen kullanılmakta olan 7 adet 'sıcak 'dizgi makinesi 1939 yılınlda satın alınmış ive ekonomik ömürle-
rini 'dol'durmuştur. Mevcut araç ve gerecin bir kısmının yenilenmesi ve takviye edilmesi 'için îşletlmeye elek
tronik 've sıcak Idizlgi makineleri, ıharman çekme makinesi, kapak çekmıe makiniesi, kiülçük çapta Web-Ofset 
makinesi, katlamla makinesi, mlücellit bıçağı, 'tel Idikişmakinesi, tutkallama makinesi, 'kamyonet, münülbü's, 
jeneratör, komıpresiör gilbi araç ve gereçlerin satın alınması Sorunlu 'bulunmaktadır. 

Sabit sermayesi I13.82I6.863 milyon lira olan işletmenin sermayesi 20.000.000 lira olduğundan teknik 
imkânların artırılması ve takviye efdilmesi için Zorunlu olan yatırımların yapılması ıhalinde sermaye limiti 
aşılmış olacaktır.) 

Ayrıca, işletmenin personel giderleri {İşçi. vie memur) Idöner sermaye gelirleririden ödenmektedir. Ser
maye yetersizliği nedeni ile işçi ve memurların aylıklarının ödenmesinde sıkıntı çekilmeklte, kâğıt ve 'diğer 
matjbaa Ihamma'didesi için yeterli İbir stok bulundurulması mümkün olmamaktandır. 

Personel giderlerinin ödenmesinde zorluk çekilmemesi, gerekli yatırımların yapılabilmesi, yeterli sevi
yede malzeme ıstfoku bulundurulması için (İşletime Sermayesinin günümüz ekonomik şartları ve fiyatları 
gözonünde bulundurularak '20.000.000 liradan 50.000.000 liraya çıkarılması gerekmektedir., 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T.C. 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 24 Temmuz 1981 

Esas No. : 1/202 
Karar No. : 86 

MİMli Güvenlk Konseyi Başkanlığına 

Babanlar .Kurulunca 20 . 7 . 19811 tarihinde Milli Güvenlik IKonseyine sunulan «Başbakanlık Basım
evi Döner Sermaye İşletmesi (Kuruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmeline Dair 
Kanun Tasarısı» İKbmisiyonlumuizca incellenmıiışlür. 

Bu inceleme isonucunda; 

Başbakanlık: Basımievi 852 sayılı Yasa gereğince 1 . 3 . 1968 tarihinde döner sermayeli bir kuruluş ola
rak faaliyete geçmiştik-. 7 yıl sonra sermayesi 20.000.000 TL.'na yükselmiştir. 

Basımevinde Başbakanlık tarafından yayınlanmakta olan Resmi Gazetenin basım ve dağıtım işleri ile 
diğer kamu kuruluşlarının Iher 'türlü baskı 'işleri yapılmaktadır. 

Mevcut araç ve gereçlerin ibir kısmı normal kullanma sürelerini doldurmuşlardır. Bunlardan 7 adet 
sıcak dizgi makinesi 1939 yılında satın alınmış ve ekonomik fömürlerinl doldurmuşlardır. 

Resmi Gazetenin tirajı ve diğer kamu kuruluşlarının talep ettikleri 'baskı istekleri çok artmış bulun
maktadır. 

Bu isteklerin aksamasız yerine getiriTeibilmiesi için işletmenin bir kısım araç ve gereç bakımımdan yeni
lenmesi ve takviye edilmesi -gerekmektedir. Bunlar arasında elektronik ve sıcak dizgi makineleri, tlarman 
çekme makinesi, kapak çekme makinesi, küçük çapta Web-Ofset makinesi, kamyonet, minübüs, jenaratiör, 
kompresör gibi araç ve gereçler bulunmaktadır. 

Milli Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 238) 

http://i13.82I6.863
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Ayrıca, işletmenin personel .giderleri (işçi ve memur) dörter ısermaıye gelirlerinden karşıJıanmaktadır. 
Sabıit sermayesi 13.826,(863 TL. sı olan işle'toenin.sermayesi 20.000.000 TL. olduğumdan işçi Ve memurların 
aylıklarının ödenmesinde sıkıntı çekilmektedir. 

Gerekli yatırım'Iarın yapılabilmesi, yeterli 'düzeyde malzeme stoku ıbulundurula'bilrraesi ile işçi ve me
murların aylıklarının ödenmesindeki sıkıntıyı gidermek amacıyla sermaye mnüktarını 50.000.000 TL.'ye çıkaran 
ve İBakanlar İKuruluna sermaye miktarını iki katına çıkarma yetkisi veren tasarı Komisyonumuzca uygun 
bulunarak maddelerin 'görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının maddeleri iKlomi'syonumuzCa aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik IKbnseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üya 
Mehmet KÂ Mİ LOĞ LU 

Berki MELLİ Serpil 
Üye 

ULU ER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Milli Güvenlük Konseyi (S. Sayısı : 238) 
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HÜKÜMETIN TEKLİFİ 

Başbakandık 'Basımevi Dünler Sermaye İşletmesi Ku
mlusu Hakkındaki Kanunun Bazı Miaddelerlnlin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10 . 4 . 1967 tarM Ve 852 sayılı1 

Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

l«Mad'de 1. — 1322 sayılı Kanunda sayılan ba
sım Ve dağıtım işleri ile bunlarla ilgili diğer işleri yap
mak ve Başbakanlığa bağlı olmak üzere 50 milyon 
lira döner sermayeli «Başbakanlık Basımevi Döner 
Sermaiye İşletmesi» adı ile bir işletme kuruirnuş'tur. 
Sermaye miktarı Bakanlar Kurulunca iki katına ka
dar artırılabilir» 

MADDE 2. — 852 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değinilmiştir. 

«Bu Sermaye 50 milyon liraya baliğ olduktan son
ra kârlar Hazineye yatırılır.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Başbakan 
ve M'afiye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakanı 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

'Devlet ıBak. - Başbakan 
Yrd. V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve îskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

BÜTÇE - PUAN KOMİSYONU METNİ 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Ku
ruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerimin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1 
bul edilmiştir. 

— Tasarının 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir.. 

MADDE 4. 
bül edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka-

Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka-

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

MiM Eğitim Bakam 
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 

9 . 7 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bak. 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
VB Özgül 

» • « 
Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 238) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 240 

Denizcilik Yüksekokulu Hakkında Kanun Teklifi ve İhtisas Ko
misyonu Raporu. (2/61) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Denizcilik Yüksekokulu Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

1. Taşıma kapasitesinin büyüklüğü ve buna göre az masraflı oluşu yönünden, deniz ulaştırması, diğer 
ulaştırma şekilleri içinde en kudretlisidir. Deniz yolu ile yapılan ticaret ötedenberi, dünya ticaretinin önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Günümüzde bu ticaretin başlıca' aracı olan gemilerin yapımındaki ileri tek
noloji, çağdaş yönetim teknik ve yöntemleri, ulusların çeşitli ve özellikle ekonomik sebeplerden deniz yolu 
ile yapılan ticarete verdikleri öncelik, denizlerin gıda ve doğal kaynaklar yönünden zenginliğinin anlaşılma
sı gibi hususlar, denize verilen önemi artırmıştır. 

Denizcilik sektörü ya da Denizcilik Endüstrisi olarak isimlendirilen kuruluşlar topluluğu içindeki her 
bir kuruluşun, milli menfaatler paralelinde, üretken bir biçimde işleyebilmesi, doğal olarak, bu sektörün her 
kesim ve düzeyinde yeterli nitelik ve nicelikte, eğitilmiş insangücü ile mümkün olabilmektedir. 

2. Ancak Türkiye'de, bugüne kadarki uygulamada özellikle personel açısından, denizcilik sektöründe, he
def ve tedbirler açıklığa kavuşturulamamıştır. 

Genel ulaştırma sektörünün eğitim ihtiyaçları da dahil olmak, üzere tespit edilmiş ya. dar edilecek ulaştır
ma politikasının etkin bir biçimde yönetilmesi, asıl amacı ve görevi olan; Ulaştırma Koordinasyon İda
resi, Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak 1970'lerde kurulmuşsa da bu konuda eğitim sorununa tam bir çözüm 
getirilememiştir. 

3. Eğitim ve öğretimi bizzat yapan Yüksek Denizcilik Okulunun 3 Haziran 1946 gün ve 4915 sayılı Ku
ruluş Kanunu ile 27 Temmuz 1951 gün ve 5819 sayılı Ek Kanuna ve 23 Mayıs 1958 gün ve 4/10370 sayılı 
tüzüğe göre, okul dört yıllık bir eğitim vererek Deniz Ticaret Filosuna, Deniz İşletmelerine ve Liman Ör
gütlerine güverte zabiti, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ve Deniz İşletmecisi yetiştirmekte; müfredat prog
ramları Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Batkanlığı tarafından ortaklaşa onaylanmaktadır. Okul 1963 - 1980 
yılları arasında çıkartılan 11 adet yönetmelikle idare edilmektedir. Eğitim programlarının hazırlanmasında 
ve uygulanmasında ilgili kişi ve kuruluşlarda birlik ve beraberlik olmadığı görülmüştür. 

4. Yüksek Denizcilik Okulunun bugünkü kuruluş biçimi ve kadro olanakları, bu görevi disiplinli bir şe
kilde yerine getirecek seviyede değildir. 

Gerçekte bir gemi zabitinde aranacak belli başlı özelliklerin bilgi, beceri, mesleğe heves, görev ciddiye
ti ve sorumluluğu ile toplu yaşama isteği gibi özellikler olduğu, bunların tümüne sahip bir zabitin ise di
siplinli olarak nitelendirilebileceği açıktır. 
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5. Yüksek Denizcilik Okulunun milli menfaatler paralelinde belirlenecek amaçlara erişebilmesi, kuruluş 
ve işleyiş biçimi ne olursa olsun, kuvvetli, ehliyetli ve yeterli sayıda yönetici ve öğretici kadronun işbaşında 
bulunmasına bağlıdır. 

Okulun asıl programı aksatılmadan ek bazı askeri ders ve eğitimlerle, Türkiye'nin yeri, Savunma Strate
jisi ve ticaret filosu ihtiyaçları çerçevesinde arzulanan ve gereken şekilde disipline edilebilmesi için yeni bir 
ruh, anlayış ve yönetimle kurulmasında zorunluluk görülmektedir. 

6. Deniz Ticaret gemilerinde ve limanlarında görev alacak kişilerle, harp gemilerinde ve kıyı tesislerin
de görev alacak kişilerin benzer disiplin ve yüksekeğitim seviyesine sahip olmalarının şart olduğu ve bu ne
denlerle aralarında büyük bir benzerlik bulunduğu açıktır. Bu kişilerin aynı pota içerisinde yetişmeleri gerek
mektedir. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 

Halen Ulaştırma Bakanlığına bağlı Yüksek Denizcilik Okulu, bir yüksekokul olarak Denizcilik Yüksek
okulu adıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlanmaktadır. Okul ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim - öğ-
rtdtilm ve (bilimsel aıraşltırma yapan bk Yüiklsielköğıetiım KummuidıuTi 

MADDE 2 

Okulun Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde faaliyet göstermesi esas alınarak yükseköğretim ve bütün
lüğe önem verilmiş ve Milli Eğitim Temel Kanununun eğitimin temel kanunu olduğu vurgulanmak istenmiş
tir. Okul ülkemizin ihtiyaç duyduğu sayıda, güverte zabiti, gemi makineleri işletme mühendisi Ve deniz iş
letmecisi yetiştirecektir. Böylece planlı bir öğretim yapılması öngörülmüştür. Yetiştireceği kişilerin ATA
TÜRK ilkelerine bağlı olarak bir disiplin içerisinde bulunmaları, denizcilerin gerektirdiği disiplin, bilim 
ve bedeni yeteneklere sahip bulunacak şekilde eğitim - öğretim görmeleri istenmektedir. 

MADDE 3 
Bu okula, yönetmelikle belirlenecek lise ve dengi okulları mezunlarından, erkek öğrenciler sınavla alına

caktır. 

Halen sürdürülmekte olan, yabancı uyruklu öğrencilerin de bu okuldaki eğitim - öğretimden istifade ge
leneğinin süTMürültmlesi (düşünülmüş; afocalk bunun Balfcainlar Kurulunun kairtaırı üzerine yapıtacalk ilkdl amlaş-
malaırfla Ibeirflbnımösi esaisı ıkalbul edlmiştiır. 

MADDE 4 
ı 

Eğitim - öğretim süresi, Milli Eğitim Bakanlığı ile müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecektir. 
Savaş ve olağanüstü hallerde; Bakanlar Kurulunun onayı ile daha sonra tamamlanmaık üzere ara verilecektir. 

MADDE 5 

!Bu madlde ile özelik arz eden mesfek dersleri için denizcilikle ilgili alanlarda en az 10 yıl başarılı hiz
met yapmış olanlarım öğretmen lolarak görevlendirilmeleri Ikalbull edifadktoedik". 

MADDE 6 

'Bu maddede Öğretim üye ve görevliierıiınıin (görevleri sıralanmiaktadır. YıMıık programlıar liçarisıinde kalmak 
suretıiylıe 'bilimsel aıraşıtMimalıaır yapmak, Öğrencıiltetriinli kendi alıan'larımda uygulamaya da yer -vererek 'yetiştir
mek, onlara 'rehberlik ederek yandım etmek, gereki kitap ve ders notlarını hazıriıamıak. 

Milli Güvenlik Konseyi '(S. Sayısı : 240) 
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MADDE 7 
Maidde, ek görevle ders verecek öğretim üye ve görevlilerime vertilecıek ders ücretlerimin »Bütçe Kamumu 

(ile belirleneceğini ifade etmektedir. 

MADDE 8 
önceden, okulun zaman zaman yatılı veya yatısız durumlara dönüştürüldüğü ıgözöınıünıde ıtuıtularak, yatı

lı ve öğrenimin parasız olduğu, hıer (türlü İhtiyaçlarımın devlet tarafımdan karşılanacağı bu madde ile bellidıenı-
miştür. 

MADDE 9 
Madde 8'e paralel olarak bu madde ile mecburi hizmet öngörülmüş ve bu yükümlülüğün nasıl yerine 

getirileceği hususunun Bakanlar Kurulunca tayin edilmesi esası benimsenmiştir. 

MADDE 10 
Bu madde ile Türk Deniz Ticaretinim ve imanlarının ihtiyaç duyduğu güverte zabiti, gemi makineleri is

tetme mühendisi ve deniz işletmecisi yetiştiren ıbu okulun; öğrenimlin gereği olarak, öğrencilerimin gemi eği
timleri ve stajlarını, kamu ve özel kesime aıit ticaret gemisi, tersane ve Ilımanlarda yapacaklarını, öngörmekte
dir. 

İMADDE di, 
Okuil, bir yükseköğretim kurumudur. Deniz Kuvvetlerinle bağlıdır ve özel kanunu-vardur. Her hususum bu 

özel kamumda bellirlıenmesi mümkün değildir. Bu nedenle yükseköğretimle ilgili genel hükümlıeıtin bu boşluğu 
doldurması uygun görülmüştür. Aksi takdirde, (ihtiyaç halimde yeni hükümler getirilmesi için çaba siarfedilıe-
oekıfe 

MADDE 12 
Denizcilik Yüksekokultum/um teşkilatı ve bunlarım görevleri ve çalışma usulleri; okula giriş koşulları İÜ© 

çıkarılma; öğremd'leriın nitelikleri, kıyafet ve özlük hakları; eğitim - öğretimle ilgili fesaslıarfla, gemi eğitim ve 
stajı; mezunlarımı nıerelerde ve me şekilde istihdam edilecekleri, disuJplıiın konuları, okullıda açılacak hizmet içi 
kursları ve diğer hususlar kanunum yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenecektir. 

Okulun açacağı hizmet içi meslek kursları ille, yetiştirdiği öğrencilerinin eğitim - öğretimlerimi yenileme ve 
geliştirmelıani, amaçliaınmıştır. 

MADDE 13 
4915 sayılı Kanun, Yüksek Denizcilik Okullumun1 Ulaştırma Bakamitığıma bağlı olduğunu ve bu Bakamlı-

ğım meslek okulları ve kursları açabileceğimi öngörmektedir. Kanunun bütünlüyle yürürlüklten kalldırıllması uy
gun olmayacaktır. Ulaştırma IBakanıkğımın, üljkenıin ıtüm denlizdilük adamımda mıeslek adamları yetiştirmesi görevi 
gereğidir. Ayrıca, bu mesleği sürdüren kişiler içim kurslar düzeınlıeyebitaelıidir. Bu nedenle 2 mcfi, 5 nci, 7 nıcii ve 
8 nci maddeleri yürürlükte bırakılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1 

Bu madde, okuldaki öğrencilerin bu kanun hükümlerine tabi olmasını Öngörmektedir. 
Ayrılmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde, yapılan masrafları fa

izleriyle birlikte ödemeleri şartıyla, müracaat etmeleri öngürüllmüştür, 

Aym şekilde hailen öğrenci olanların, öğrenimlerini tamamlama konusunda halen uygulanmakta olan hü
kümlere tabi olmaları, esası benimsenmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2 
Bütçe olanaklarının, bu bağlantı delikliği dolayısıyla azami sekide kullanılması gerekmededir. Bu ne

denle Maliye Bakanlığına yetki verlmıiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3 
Okul yenliden teşkil ve teçhiz edilirken, süratte hareket edilebilmesi için 2490 ve 1050 sayılı Kanunlara 

ve Sayıştay vizesine uyulmaması istenmiş ve 'bunun en geç 3 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve Ma
liye Bakanlığınca müştereken çikarılacak bir yönetmelikle düzenlienmesi uygun görülmüştür. Aslırida her iki 
kanunda devletin parasını harcarken dikkat edilecek hususları düzenlemektedir. Uzun bir süre, bü kanun
lara uyulmaması da uygun görülmemiş ve aym zamanda işlemlerin süratle sonuçlandırılması için 1982 mali 
yılı sonuna kadar süre tanınmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 4 
Yönetmeliğin çıkarılması için 3 aylık bir süne tanınmıştır. Bu süre için, öğrencilerin yiyecek, 'giyecek, harç

lık ve benzerî özlük haklarının, Deniz Harp Okulu öğrencileri gibi tahakkuk ettirileceği esası getiriftmiiştir,, 
GEÇİCİ MADDE 5 
Hailen, Yüksek Denizcilik Okulunda çalışan tecrübeli ve değerli personelden yararlanmak için Genelkur

may Başkanlığına yetki verilmiştir. 
MADDE 14 
Bu madde kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini düzenlemektedir. 
MADDE 15 
Bu madde ile bu kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği öngörülmektedir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

27 Temmuz 1981 Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 2/61 
Karar No. : 56 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Halen Ulaştırma Bakanlığına bağlı Yüksek Denizcilik Okulunun, Denizcilik Yüksekokulu adıyla Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına bağlanmasına ilişkin olarak, Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Deniz Kuvvetleri Ko
mutam Oramiral Nejat Tümer'in Milli Güvenlik Konseyine sunduğu «Denizcilik 'Yüksekokulu Kanunu 
Teklifi»\, ilgili Hükümet Temsilcilerinin iştirakiyle yapılan İhtisas Komisyonu toplantısında görüşülmüş, 
Kanun teklifinin tümü benimsendikten sonra maddelere geçilmiş ve maddeler 'aynen 'benimsenmiştir. 

Kanun teklifi, gerekçesi ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
Komisyon Başkanı 

Cumhur EVCİL 
Kurmay Albay 

Üye 
Salih KARAEMİNOĞULLARI 

Yüzbaşı 
Genelkurmay Başkanlığı 

Üye 
Mahir ARI 

Devlet Personel 
Dairesi Başkanlığı 

Üye 
Abdülhalim ERTÜRK 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 

Proje Yetkilisi 
M. Setim OKÇAY 

Kurmay Binbaşı 
Üye 

Muştala AKILLI 
Kurmay Albay 

Milli Savunma Bakanlığı 
Üya 

/. Şükrü YASAN 
Maliye Bakanlığı 

Üye 
Nesrin YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanlığı 

Üye 
Necati ERTÜRK 
Kurmay Binbaşı 

Üye 
İsmail GÜL 

Kurmay Binbaşı 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Üye 
Ay doğan ATAÜNAL 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Üye 
7. Doğan GÜRBÜZ 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı 
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DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU KANUN TEKLİFİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

Kuruluş 

MADDE 1 

Denizcilik Yüksekokulu; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşu içerisinde, önlisans ve lisans düzeyinde 
eğitim - öğretim ve biimısel araştırma yapan Ibir yükseköğrâtlim kuırumıuıdtur. 

Amaç 

MADDE 2 
Denizcilik Yüksekokulu; Türk Milli Eğitimlinin genel amaçlarına uygun olarak, Atatürk ilkelerine bağlı, 

denizcilik disiplin, bilim ve beden yeteneklerine, genel denlizöillik kültürüne sahip, ülkemıizkı ıMiyaç doyduğu 
miktarda güverte zabiti, gemi makineleri, işletme mühendisi ve deniz işletmecisi yetiştirir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

EĞİTİM - ÖĞRETİM 

Giriş Koşulları 

MADDE 3 
Denizcilik Yüksekokuluna yöoetmeliklie belıiırJıenıecek foe ve dengi okulları bMirenilierden sınavla erkek öğ-

renıcd alıinıtr. Yabancı (uyruklu öğrencililer, okula, Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak ik'ilıi aınlaşıma!-
lıarla kalbul edMıiriıer. 

Eğitim • Öğretim Süresi 

MADDE 4 
Denâzdildk Yüksekokulunun, «egsiltüm ve öğretim süresli Mlillli Eğitim Bakanlığı 'ile müştereken çıkarılacak 

hir yönetmelikte bellirlıeriir. Savaş ve olağanıüısıtiü hallilerde Bakanlar Kurulunun onayı ile eğitim - öğretime ara 
verilebilir ve gerekirse süresi kısaltılabilir. Elksik öğrenlim görenlere daha sorara uyguHaınacak esaslar aynı 
usulle kararlaştırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖĞRETİM ÜYELERİ 

Denizcilik Yüksekokulu Öğretim Üyeleri 

MADDE 5 
Özelik arz eden mesleki ıdensier için denizdilüklıs ilgili alanlarda en az 10 yıl başarılı hlizmıeit yapmış olam-

taır öğretmen olarak görevlendirilebiider. 

MADDE 6 
Denizcilik Yüksekokulu öğretim üye ve görevlilerinin görevleri; yıllık programlar içinde bilimsel araştırmalar 

yapmak, öğrencilerini kendi alanlarında uygulamalı olarak yetiştirmek, onlara rehberlik yapmak, gerekli kitap 
ve ders notlarına hazırlamak ve verilecek diğer görevleri yapmaktır, 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN 'BENİMSEDİĞİ METİN 

Denizcilik Yüksekokulu Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

Kuruluş 

MADDE 1 
Teklifin 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Amaç 

MADDE 2 
Teklifin 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

IKINCI BÖLÜM 

EĞITIM - ÖĞRETIM 

Giriş Koşulları 

MADDE 3 
TeMifin 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Eğitim - Öğretim Süresi 

MADDE 4 
Teklifin 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖĞRETİM ÜYELERİ 

Denizcilik Yüksekokulu Öğretim Üyeleri 

MADDE 5 
Teklifin 5 noi maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 6 
Teklifin 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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(Denizcilik: Yüksekokulu Kanun Teklifi)' 

MADDE 7 
Denizcilik Yüksekokulunda ek görevle ders verecek öğretim üye ve görevlilerine her yıl bütçe kanununda 

belirtilecek ders ücretleri ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

MADDE 8 
Denizcilik Yüksekokulu, parasız yatılıdır. Öğrencilerin yönetmelikle tespit edilecek iaşe, ibate, giyim, kuşam 

ve diğer ihtiyaçları Devletçe karşılanır. 

Yükümlülük 

MADDE 9 
Denizcilik Yüksekokulu mezunları mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu hizmet yükümlülüğünün ifa 

ediliş şekil ve şartları Bakanlar Kurulunca tayin edilir. 

Gemi Eğitimi ve Stajlar 

MADDE 10 
Denizcilik Yüksekokulu öğrencilerinin gemi eğitimleri ve stajları kamu ve özel kesime ait ticaret gemisi, 

tersane ve limanlarda yaptırılır. 

Yükseköğretim Hakkındaki Genel Hükümler 

MADDE 11 
Bu Kanunda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim hakkındaki genel hükümlere uyulur. 

Yönetmelik 

MADDE 12 
Denizcilik Yüksekokulunun organları, bunların görevleri ve çalışma usulleri ile ilgili hususlar, giriş koşul

ları ve çıkarılma, öğrencilerde aranacak nitelikler, kıyafet ve özlük hakları, eğitim - öğretimle ilgili esaslarla 
gemi eğitim ve staj, mezunların istihdam şekli, disiplin, okulda açılacak hizmet içi kurslar ve diğer hususlar 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 13 
3 Haziran 1946 gün ve 4915 sayılı Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik. Meslek Okul ve Kursları Hak

kında Kanunun 1, 3, 4 ve 6 ncı maddeleri ve bu maddelerde ek ve değişiklik yapan kanunlar yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Kanunun Uygulanışı 

GEÇtOl MADDE 1 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen öğrenci olanlar, bu Kanun hükümlerine tabi olarak öğrenimle

rine devam ederler. 
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/(l'bttisas Komisyonunun 'Benimsediği Metıin) 

MADDE 7 
Teklifin 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

MADDE 8 
Teklifin 8 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yükümlülük 

MADDE 9 
Teklifin 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Gemi Eğitimi ve Stajlar 

MADDE 10 
Teklifin 10 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yükseköğretim Hakkındaki Genel Hükümler 

MADDE 11 
Teklifin 11 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 12 
Teklifin 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 13 
Teklifin 13 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Kanun Uygulanışı 

GEÇtCt MADDE 1 
Teklifin Geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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(Denizcilik Yüksekokulu Kanun Teklifi)' 

Bu Kanun hükümlerine tabi olarak öğrenime devam etmek istemediğini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 3 ay içerisinde bildirenler Devletçe yapılan masrafları faizleri ile birlikte ödemek koşulu ile 
okuldan ayrılabilirler. 

Bu öğrenciler öğrenimlerini tamamlama süresi konusunda yürürlükteki hükümlere tabidirler. 

GEÇİCİ MADDE 2 
Yüksek Denizcilik Okuluna eğitim ile ilgili olarak 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununda yer alan ödenekleri 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak program, alt program, faaliyet, proje ve 
harcama kalemlerine gerektiğinde aktarmaya, konu ile ilgili mali düzenlemeleri yapmaya ve önlemleri almaya-
Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3 
Bu okulun kurulması ile ilgili ödeneklerin sarfında 1982 Mali Yılı sonuna kadar olmak kaydıyla 1050 sa

yılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile Sayıştay vizesi uygu
lanmaz. Bu harcamalar Milli Savunma ve Maliye bakanlıklarınca en geç 3 ay içerisinde çıkarılacak bir yö
netmeliğe göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4 
Denizcilik Yüksekokulu Yönetmeliği çıkıncaya kadar, öğrencilerin yiyecek, giyecek, harçlık ve benzeri 

özlük haklan Deniz Harp Okulu öğrencileri gibi tahakkuk ettirilir. 

GEÇİCİ MADDE 5 
Yüksek Denizcilik Okulu personelinden Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülenlerin yeni kadrolara-

nakilleri yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

Yürürlük 

MADDE 14 
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 15 
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 
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(İhtisas Komisyon unun Benimsediği MetıLn) 

GEÇİCİ MADDE 2 
Teklifin Geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3 
Teklifin Geçici 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4 
Teklifin Geçici 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5 
Teklifin Geçici 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

Yürürlük 

MADDE 14 
Teklifin 14 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yürütme 
MADDE 15 
Teklifin 15 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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