
C t L T : 4 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
TUTANAK DERGİSİ 

71 nci Birleşim 

/ / Eylül 1981 Cuma 

»t ^ • t » • • 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

Sayfa 
314 

314 

1. — 2279 sayılı ödünç Para Verme İş
leri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (1 /2Z3) (S. Sayısı : 260) 314:323 

2. — Avda ve Sporda Kullanılan Tüfek
ler, Nisan Tabancaları ve Diğer Gereçlerin 
Yapımı, Almı, Satımı ve Bulundurulmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu1 

Raporu, (il/218) (S. Sayısı: 259) 323:335 

Sayfa 
3. — Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışında

ki İhalelere Kaitılması Hakkımda Kanun 
Teklifi ve İhtisas 'Komisyonu Raporu. 
('2/66) <S. Sayısı : 264) 335:337 

4. — 7470 sayılı TC Turizm Bankası Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Rapo
ru. (1 /H98) (S. Sayısı: 262) 337:341 

5. — Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütül
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/215) (S. Sayısı : 263) 341:346 



M. G. Konseyi B : 71 11 . 9 . 1981 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

3 EyHil 1981 Perşembe 

iSayışUya üye seçimi hakkındaki Geçici Komis
yon raporu okunarak, gizli oy ile yapılan seçim so
nucunda, Sayıştay Başkanlığında açık bulunan üye
liklere Özcan Saygun, Mehmet Halit Öztunalı, Tülay 
Demirkan, Ertan Dalgıç ve Sabahattin Benlikol seçil
diler. 

U40İ2 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi 'Hakkında Kanun Teklifi. (2/6İ2) 
(S. Sayısı1: 2411) ile; 

23198 Sayılı Bursa ÜniVersitesi 1981 Mali Yılı 
Bütçe Kanununa Ek (1/1210, l/ı2l4) ('S. Sayısı : 257), 

(1050 Sayılı Mühaısebei Umumiye Kanununun 
133 ncü Maddesine 'Göre Terkinine Karar Verilen 
Borçların Silinmesi Hakkında. (1/217) (S. Sayısı : 
258), 

4947 Sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka-
nunünun 8 nci Maddesinin Değiştürilmesi Hakkında 
(1/21111) (S. Sayısı: 256) ve 

24116 «Sayılı 1981 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelin Dışişleri Bakanlığı Kısmında Deği
şiklik Yapılması Hakkında (1/212) (ıS. Sayısı : 254) 
kamun tasarıları kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerde birleşime saat 14.5'0 
de son verildi. 

Netidet ÜRUĞ 

MBK GttvenikKomseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saatli : 14.25 

BAŞKAN : lOrgeneral Kenlan EVREN (Devlleıt Başkanı, GeneEkuıtaıay 've Mifllli GÜvenik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgenerali Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MM Giivcnıî'Jk İKıomseyıi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNRAYA ı(Hv. K. IK. ve 'Miffi GüıveaıÖ.% Konseyi Üyesi) 
OrarrtiraiJ Nfejat TÜMER l(Dz. K. K. ve MiIM GüfvenSk IKoaıseyl Üyesi) 
Orgeneral iSedat CELASUN (J. Gn. 'K. ve MM Güvenlik IKonSeyli Üyesi) 

BAlŞiKlAiN — Milli Güvenlik Konseyinin 711 nei 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre kanun tasan ve tdkffierinin 
görüşülmesine başlayacağız. 

II. — KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ 

1. — 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/223) (S. Sa
yısı : 260) (1) 

(1) 260 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

'BAŞKAN — Gündemin ilk sırasında, 2279 sa
yılı ödünç Para Verme 'işleri 'Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dallr Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu yer alıyor. Bu rapor 260 sıra 
sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

(Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ile Sayım Ba
kan ve ilgililer yerlerini aldılar. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve Bütçe - Plan Komisyonu Başkanından bu ko
nuda özet bir bilgi rica ediyorum. 

Buyurun Küçüıkahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KİÜÇÜİKAHıMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Biaşka-
nıım, hatırlanacağı üzere Sermaye Piyasası Kanunu 
huzurlarınızda görüşülürken, bu kanunun hisse se
nedi ve tahvil piyasasını elden geldiğince düzenle
diği, bazı hataları varsa bile bunun uygulama sonun
da görülüp düzeltilebileceğini; ancak bundan çok 
daha önemli olan konunun, bizatihi para piyasasının 
düzenlenmesıi olduğunu, bunun için tedbirler alın
ması gerektiğini, hem 2279 sayılı Ödünç Para Verme 
İşleri Kanununun, hem de Bankalar Kanununun il
gili maddelerinin mevcutlarının uygulanmasının iz
lenmesini ve gerekli değişikliklerin yapılmasında ace
le edilmesinıi arz etmiştik. 

Bu görüşümüze katılan 'Hükümetimiz, bize 2İ279 
sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununu toptan de
ğiştiren bir tasan getirdi. Hakikaten bu, piyasayı tü
müyle düzenleyebilecek bir tasarıydı. Ancak, bilaha-
ra Hükümetimiz, kendi 'içinde yaptığı incelemede bu
nun büyük bir panik yaratabileceğini ve bundan da 
bankerlerden ziyade küçük tasarruf sahiplerinin ra
hatsız olacağını; bunun hem hissi, hem de sosyal 
büyük aksülameller yaratabileceğini düşünerek, başlan
gıçta daha mülayim bir kanun tasarısıyla 2279 .sa
yılı Kanunda bazı düzenlemeler yapılmasını, asıl ta
sarının da iki üç aylık bir uygulamadan sonra, pi
yasada şu anda bilemediğimiz bazı hususlara girip 
onları aydınlığa çıkardıktan sonra yasalaşmasının uy
gun olacağı görüşüyle bugün huzurunuza gelen tasa
rıyı getirdiler. 

iBu tasan, bundan evvel Sermaye Piyasası Ka
nununda arz ettiğim gibi, önemli bir husus getirme
mekle beraber, gene de bazı düzenlemeler yapmak
tadır. Aslında bizim, Komisyon olarak, asıl tasa
rı yürürlüğe girseydi, paniğin çapı hakkında bir bil
gimiz yoktu; pek tabii Hükümetimiz, her yerde oldu
ğu gibi bu piyasanın da içindedir, paniği çok daha 
iyi takdir ettiği için, biz de bu görüşlerine katılıyo
ruz. Ancak, bu düzenleme kıısa zamanda yapılmalı
dır. 

Bu tasarı da yasalaştığı takdirde gene de büyük 
bazı aksaklıklar deVam edecek diye bir endişemiz var
dır. Özellikle gerek bu tasarıda, gerek bundan ev
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velki tasanda ve gerekse ışu andaki yapılan çalışma-
lariida mevduat sertifikasının bugünkü haliyle de
vam edeceği gibi bir kuşkumuz vardır. 

Sermaye Piyasası Kanununda yer alan hisse senet
leri piyasası zaten durgunlaşmıştır; yeni yatırımlar 
az yapılıyor; sıkı para politikasının doğurduğu ne
denlerle, paranın yokluğu sebebiyle sermaye artırım
ları yapılmıyor, hisse senetleri piyasası durmuştu. 
TahVil piyasası da durmak üzereyken bu defa ban
kerlerin eline yeni bir oyuncak verildi: Mevduat ser
tifikası. Ve bu kısa zamanda büyük gelişmeler gös
terdi. Aslında bankerleri mevduat sertifikasıyla kötü 
bir uygulamaya iten, bizatihi bugün onlardan şikâ-> 
yet eden bankalar olmuştur. Mevduat sertifikasını1 

bankalar çıkarmaktadır; ama onlar kanalıyla satmak
tadır. İşin daha da üzüntü, veren tarafı, arz ettiğim: 
bankalar da özel bankalar değildir, bunun öncülüğü
nü yapan, Anadolu Bankası, Vakıflar Bankası gibi 
tamamiiyle devlet kuruluşu olan bankalardır. 

Yapılan şudur Sayın Başkanım; şu elimde gördü
ğünüz mevduat sertifikasının bu kenarında da ba
zen faiz kuponu beraber olanı var. Bunun üzerinde 
100 lira yazılıysa, kupon üzerinde de onun bir se
nelik faizi olan 40 lira 50 kuruş yazılı (% 54 faizli 
olup, Vergisi düşüldükten sonra net 40 lira 50 kuruş 
kalıyor). Bunu banker bankadan 100 liraya alıyor; 
ama vatandaşa şatafken, alışılmış kupon, küçük bir 
şey olması gerekirken bunun kadar büyük olunca, 
onu da sanki ayrı bir mevduat sertifikasıymış gibi 
vatandaşa 40 lira 50 kuruşa satıyor. 

BAŞjKAN — 40 liraya mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜIKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — iBu mevduat 
sertifikası 100 lira, faizi ise 40 lira 50 kuruş; bunu 
şuradan ayırıyor, 100 liraya satıyor, faiz kuponunu 
da 40 lira 50 kuruşa satıyor, onu satmaması lazım. 
Öbürü bağımsız olacak, vatandaş bir sene sonra ge
tirdiği zaman o faiz kuponu alınacak kendisinden, 
onun karşılığında 40 lira 50 kuruş verilecek ama bu
nu da peşin alıyor ondan. Böylelikle hiç taş atıp ko
lunu yormadan para topluyodar. Veya bunu toptan 
Vatan'daşa 140 lira 50 kuruşa satıyor, faizini de pe
şin alıyor. Bu 140 lira 50 kuruşa % 55'den faiz ve
receğine göre,. 

IHAŞKAN — Alan vatandaş ne yapıyor bunu? 
140 liraya alınca onun kârı ne olacak? 
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EMEKLİ AıM'tRlAL HÜSNÜ KÜÇÜİKIAHİMET 
('Bütçe - Plan ıKonrisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, alan vatandaş, sene sonunda götürdüğü zaman 
100 lirasını alacak. 

iBAŞKIAN — Peki 140 lira verdi?.. 
IBMİEİKUÎ AlM'tRlAL HÜSNÜ KÜÇÜKIAHMET 

CBüöçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 40 lirayı ala
mayacak. Yani bir yerden faiz beklerken verdiğini 
de alamamak gibi bir durumla da karışılaışıma'sı müm
kün. 

(Bu uygulama bugün daha yeni olduğu için bu 
aksaklık göze çarpmıyor, ama bir seneye kalmaz (öte
kinde de önsezimiz öyleydi, arz etmiştim huzuru
nuzda), ama 6 ay sonra bunların şikâyetleri 'başlaya
caktır. 

.Diğer taraftan, banker aslında bunu bankadan 
da il00 liraya almıyor, daha düşüğe alıyor. Daha dü

düğe de alsa banka her halükârda buna 100 liranın 
faizini veriyor. Daha düşüğe aldığı zaman aradaki 
farkı da banka veriyor. Binaenaleyh banka asgari
den gü'venstiz bir müessese halime geliyor, çok güve-
venli müessese olduğu halde. Neden? Kendi arala-
'rında yaptıkları protokolla tespit ettikleri faizden da
ha fazla faiz vermiş oluyor. Esasen bankalar da, o 
faiz haddinin üzerinde bir faiz verip bankerlere yak
laşmak için böyle yapıyorlar. 

Sayın Başkanım, mevduat sertifikasıyla banker
ler ayda % 5, senede de % 60 faiz veriyorlar. Ama 
diyorlar ki, mevduat sertifikası istemezsen sana ay
da % 10, senede..% 120 faiz veririm, ilanları var, 
gizli saklıları da yok bunların; ilanları da burada. 
'Mevduat sertifikası mukabilinde aylık % 5, senelik 
% 60; mevduat sertifikası istemezseniz aylık % 10, 
yıllık % 120 diye nitekim yazıyorlar bunu. Bu tak
dirde bir garanti belgesi veriyorlar onlara. Böylelik
le bütün yaptıkları, bir »mevduat topluyorlar. Hal
buki Bankalar Kanunumuzun 24 ncü maddesi sarih; 
bankalar ve özel kanunlarla müsaade ©dilen kuru
luşlar dışındaki kimseler mevduat toplayamazlar. 
Oysaki bunlar mevduat topluyorlar. Bu bir vakıa, 
bugüne kadar da topladılar. 

iŞimdi bunların üzerine gidemiyoruz, yani yaptık
ları kanunsuz olduğu halde gidemiyoruz. Anladığım 
kadarıyla Hükümetimizin bankerlerin afcsüamelin-
den bir korkusu söz konusu değil; başlangıçta da 
arz ettiğim gibi küçük tasarruf sahipleri ndendir kor
ku. Bu kanun hakikaten (biraz sonra arz edeceğim) 
bir sürü düzenlemeleri bu küçük haliyle de getiriyor. 
Ancak bu hali çok yetersiz, mutlaka 2J3 ay sonra 

bunun toptan ele alınıp mutlaka kanunların gereği
nin yapılması lazımdır. 

Benim bu anda değinmek istediğim, mevduat ser
tifikasının da, Sayın Maliye Bakanımız ve ilgili tek
nik arkadaş da buradayken göz önünde 'bulundurul
masında yarar vardır. Bu da şu anda yeni bir yara
dır vs gittikçe de süratle büyüyen bir yara olmakta
dır. 

'Maliye Bakanlığımızın 'getirdiği değişiklik şudur: 
2279 sayılı 'Kanun faizle para vermek işiyle uğraşan
ları kapsıyordu. Buna, menkul kıymetlerin satışına 
aracılık yapanları da koyduk. Bunu koymasının ne
deni, menkul kıymetlere aracılık yapan şirketleri biz 
Sermaye Kanunu ile düzenledik. Ancak, onun yürür
lüğe girmesi için 1 -il ,5 senelik bir süre var, bu zorun
luydu. Bu aradaki boşluğu doldurmak için konmuş
tur bu., 

ilkine isi; bugün bir bankere sen bankersin diye 
nahiye müdürü de (mahallin en büyük mülkiye ami
ri diyor kanun) bu müsaadeyi veriyor. Kimin neye 
müsaade verdiğini bilemiyoruz. Şu anda Türkiye'de 
kaç tane banker var, bilmek çok zor, belki de bilme 
imkânına sahip değiliz. Yani uğraşsak da bilemeyiz. 
Bundan sonra, «Sen bankersin» diye izin verme yet
kisini Maliye Bakanlığına veriyoruz bu Kanunla. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar izin verilmişler ne 
olacak? 

EMEKLİ AIMİRIAL HÜSNÜ KÜÇÜıKlAHlMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ayrıca, şimdi
ye kadar izin 'verilmiş olanlar da bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 1 ay içinde müracaat edip, ben 
şu belgeyle bankerlik yapıyorum, şu şu işleri yapıyo
rum diye Maliye Bakanlığına bir müracaatta bulu
nacak. Maliye Bakanlığı bununla bundan sonra ban
kerlik müessesesini elinden geldiğince düzenleyecek, 
mevcutların da kimler olduğunu öğrenip ona da bir 
düzenleme getirecek. 

lArtık bunların verdikleri kredilere uyguladıkla
rı faiz hadlerini Maliye Bakanlığı tespit edebilecek. 
Aldıkları mevduata verecekleri faizi düzenleyecektir 
diyemiyoruz, çünkü kanunen mevduat almamaları 
lazım. Bunu kanuna koyarsak, dolaylı olarak, onla
rın bugüne kadar yaptıkları kanunısuzluğu bir yerde 
yasalaş'tirmiş oluruz. Bu nedenle ancak krediye 
c/c 40'dan fazla faiz alamazsın demekle, % 30'dan 
fazla faiz alamazsın demekle, dolaylı olarak, topla
dıkları mevduata verilen faıiz haddi de mümkün ol
duğu kadar aşağı çekilecek. Bugün olduğu gibi 120' 
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ler, 14OTar oranında bulunan faiz miktarları azala- | 
cak diye de ümit ediliyor 

ıBugün bankerlik müessesesinin en büyük noksan
lıklarından biri de Sayın ıBaşkanım, bunların hiçbir I 
denetime tabi olmamalarıdır. Kısmi denetimlere ta
bi ama, bunlar yeterince yapılmıyor. Bu kanuna 
'koyduğumuz bir ek maddeyle Maliye Bakanlığı bun
ların denetiminden sorumlu ve yetkili olacak, bu 
denetimler Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak. 

ıBir geçici maddeyle, 1 . 6 . 1983 tarihine kadar 
bunların vereceği her türlü ilan (ister basın, ister 
radyo, ister televizyon yoluyla olsun) mutlaka Mer
kez Bankasının kontrolundan geçecek. Burada kas
tedilen, bunların halkı aldatacak ilanlar vermesine 
mani olmak, ilanların çapını biraz azaltmak, talebi 
kısmaktır. Bugün faiz oranının azami miktarını bile
miyoruz Sayın Başkanım, çünkü son günlerde ben 
diyor herkesin verdiğinden % 3 fazla veririm; yani 
% 150 veririm, % 200 veririm demiyor; herkes ne 
verirse ondan % 3 fazla veririm diye ilan, bu önüm
deki Hürriyet Gazetesinde de var. Bu şekilde halkı 
aldatıcı ilanlara da mani olunacak, elden geldiğince 
para piyasasında, asıl tasarı kanunlaşıncaya kadar, 
2-13 ay süre için bir düzenlemeye geçilecek. 

Tabii baştan da arz ettiğim gibi, aslında paniğin 
ölçüsünü bilemediğimizden bu kanun, asıl baştan 
gelen tasarı çıkmalıydı diyemiyoruz; hakikaten Hü
kümetimizin endişe ettiği çapta olabilir. Şu veya bu 
nedenle bu işin elimizden, kontrolden çıktığı anlaşıl
maktadır. 

1 , 6 . 19183'e kadar Merkez Bankasının ilanları 
düzenlemesi, esasen bundan sonra bu düzenleme Ser- I 
maye Piyasası Kanunu gereğince yapılacak; bu ara
daki boş devrede de alabildiğine ilan vermesinler di- I 
ye. 

'Sayın Başkanım, bir de biz buna bir madde ekle-
'di'kî: Bu kanun kapsamına giren kişilerin faaliyetleri- I 
ni Maliye Bakanlığı düzenleyecek. Çeşitli uygulama
lar yapmasın diye, bunu bir yönetmelikle düzenlösin 
diye bir ek madde koyduk. Yürürlük maddesinde bu 
kanunun, biraz eVvel arz ettiğim ilanlarla ilgili olan 
hükmü, bu kanunun yayımından 3 gün sonra uygula- I 
nacak. Çünkü, bu kanun çıktığı günden bir gün ev
vel, iki gün e'Vvel radyoya, televizyona, gazeteye çe
şitli ilanlar verilmiştir, bunların geri alınmasında çe
şitli 'sakıncalar, karışıklıklar yaratılabilir diye koy- I 
duk, çok kııs'a bir süredir 3 gün, 4 ncü günden itiba
ren artık ilanlar kön'troldan geçip öyle verilecek. Di- J 
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ğer maddeleri de kanunun yayımı tarihinde yürür
lüğe girecek. 

BAŞKAN — Şimdi benim öğrenmek istediğim' 
iki nokta var: 

Birisi, bu mevduat sertifikasını allan şahıs cahil 
bir adam değil; bunu 100 liradan aldığı, zaman, bir 
sene sonra kuponu götürdüğünde 40-45 lira (ne ise) 
faizini alacağım diye, herkes bunu biliyor. Nasıl olu
yor da 140 liraya alıyor bunu? Bir şene Sonra gitti
ğinde ne alacak? Alamıyacak (ki.. Faizini zaiten .al
mışsın diyecekler. 

iEMlEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu mevduat sertifikasının bu kısmını ayrı, bu 
kıismını ayrı satıyor. «Bunun üzerinde 100 lira yazısı 
var. 

(BAŞKAN — Onu alan ne yapacak? 

EMEKLİ AMitRAL HÜSNÜ KÜÇÜKIAHMET 
(Bütçe - Plan 'Komisyonu 'Başkanı) — Alan da zaiten 
buna 100 lira verip alıyor. 

ıBAŞlKAN — Ne yapacak onu sonra? 
. .EMEİKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜİKİAIHİMIET 

(IBü'tçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunu götür
düğü zaman anaparayı alacak; fakat faizini alama
yacak. 

IRAŞK1AN — Ne diye alsın onu? 

EMıElKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKIAHMET 
(İBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tatbikatta bugün bunu hiç almadan bunları 
alanlar var, oraya para yatıranlar Var, 

Aslında mevduat sertifikasının bunun dışında da 
çok çeşitli mahzurları var. Tabii mevduat sertifikası 
dünyanın her tarafında kullanılan bir şeydir ama, bir 
nizama, zapturapta alınması lazım, 

örneğin; zengin bir kişi, çoluk çocuğuna bıraka
cağı maldan, devlet yarısını Veraset ve intikal Ver
gisi almasın diye bütün parasını buna yaitırıyor. Bu, 
hamiline muharrer olduğu için, nama yazılı olmadığı 
için çocuklarına bunu Veriyor, çocuklar o paranın' 
sahibi oluyor; Veraset ve intikal Vergisini hiç ver
miyorlar. Veyahut sermaye piyasasında, bundan ev
vel çeşitli defalarda konuştuğumuz gibi, piyasada ba
kara para var, miktarını bilmiyoruz, nerede kullanı
lıyor diyoruz; bunu aramaya gerek yok, kara para 
burada kullanılıyor. Bunları kullandırdığı için de 
sistem meydanda. 

ıBu iyi kötü gene her halükârda parasını verenin 
anaparası için hiç değilse bir garanti. Bunsuz olanın 
buna benzer bir garantisi de yoik efendim. Bunsuz 
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bunu alanlar çoğunlukla bütün bu mahzurların ço
ğunu biliyorlar. AncaJk, iki sen'e faizini alsam % 10' 
dan, anaparam da baitsa zararı yok diyor. Çünkü iki 
sene faizini alırsa % 10'dan, zaten anaparasının: 
faizini bankanın vereceğimin üzerinde değerlendir
miş oluyor. 

:B!ir diğer tarafı da, bankerlerle bankalar arasında 
rekabet eşitliği çoktan oltadan kalktı. Bankaları zap
tı rapta alıyoruz; bir banka aldığı 100 liranın aşağı 
yukarı 5'2,5 lirasını devletin emrine veriyor, % 35%ı 
Merkez .Bankası alıyor, % 2f5'inii Maliye Bakanlığı
mız ellerimden zorla alıyor; kendilerine Hazine tah
vili veriyor. Banka ancak ı% 42,5'unu kullanıyor. 
Topladığı mevduatın % 92'siimi devletin çeşitli yerle
rine veren, ancak % 7,'5'unu kullanan bankalar bile 
var. Ama banker bu paranın % 100'Ünü kullanıyor. 

(Bankerlerin burada asıl dayandıkları nokta şu: 
Sayın Başkanını, banker bana bu yüksek faizi ve

rebilmek için iki kişiden daha para alıyor; o iki ki
şiye para verebilmek için dört kişiden daha para top
luyor. Bu, bir geometrik nizamı ile artıyor. Bir gün 
banker «Paydos» dediği zaman, yüzlerce, binlerce 
küşıi parasını alamayacak; asıl bütünı kıyamet o tarih
te kopacak. 

iMAL'İYE BAKANI KAYA EIRJDBM — Müsaa
de eder misiniz Sayın Başkanım:' 

BAŞKAN — Buyurun. 
İMADİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tabii 

burada şu oluyor: Bu bankerlik yapan kişi diyor ki 
«Ben .size 100 bin liraya karşılık ayda 10 bin lira faiz 
veririm.» Böyle kimısıe geldiği zaman: «Sana 100 bin 
liralık mevduat sertifikası veriyorum; bu sağlam, bir 
defa anaparanı alıyorsun; ayrıca her ay gelip 10 bin 
lira faiz alacaksın» diyor, hatta ilk ayı da peşin ve
riyor. 

Şimdi, bununla pazarlık yapan kimse şöyle dü
şünüyor: «Anadolu Bankasının veya İş Bankasının 
mevduat sertifikası var. Bir defa verdiğim para ga
ranti, bunu bankadan istediğim zaman alabilirim. 
Vaat edilen faizin ilk ayını aldım. İkinci ayını da, 
arkadaşlaırım, dostlarım hepsi söylüyor, alınıyor ve
riliyor diyor. Öyleyse o riske de girilir. Neticede 
bütün kaybedeceğini faiz geliridir, o riske gireyim.» 
diyor. Onu taahhüt eden, o 100 bin lirayı biliyor; 
kendi parasını, ondan sonraki faizi de artık bankere 
güvenerek, «Alabildiğim ölçüde faizimi alırımı; 6 ay 
mı 6 ay, 3 ,ay mı 3 ay alırım», diyor, «Böyle bir pa
ranın da riski var» diyor ve bu şekilde bir anlaşma 
içine giriyorlar. 

IBAŞKIAN — Bunu anladım. İkinci anlamak is
tediğim nokta; biz kanun hâkimiyetini kurmak is
tiyoruz, yok olmuş olan kanun hâkimiyetini kurmak 
prensibimiz. Biz piyasada bir panik olur diye bun
dan çekiniyoruz; ancak bunu ne zaman halledece
ğiz? 

IMAUYE BAKANI KAYA ERDEM — Müsaa 
de ederseniz arz edeyim efendim. 

Şimdi efendim, halihazırda bu getirdiğimiz tasa
rıda bu kanun hâkimiyetini kurmak ön planda. İlk 
'hazırladığımız ve Sayın Küçükahmet'e verdiğimiz ta
sarıda kesin hükümlerle, cezai maddelerle bunu dü
zenlemeyi düşünüyorduk. Piyasada halihazırda (mik
tarı belli değil) 800 ila 900'ün üzerinde bankerin ol
duğu söyleniyor. Bunların içerisinde yalnız 10 tane 
banker var ki, bugün Kastelli başta olmak üzere, 
M'eban ilk sıralarda; mevcut piyasadaki mevduatın 
% 75 - •% 80'i bunlarda toplandı. Yani, onun dışın
da olan çok cüzi, ufak çapta 700 belki de 800 ban
ker bütün piyasanın % 20'sini alıyor. Bunların da 
garanti olarak ne verdikleri.. Yani bir panik olduğu 
takdirde, iki şekilde panik olacak. 

il. Garanti olarak verdikleri, mesela mevduat 
sertifikası veya tahvil vermiş; Koç'un tahvilini ga
ranti olarak vermiş. 100 bin lira almış, «Senim para
nın karşılığında 100 bin liralık tahvili al» demiş, 

Şimdi bir panik halinde bu tahvili banker ödeye
meyecek. Kastelli faiz ödüyor, «100 bini getirdiği
niz zaman peşin vereceğim» diyoır. Bunu ödeyeme-
cek. Niçin? Çünkü bu parayı Koç'a ödemiş. Koç, bu 
itahvii iade edildiği zaman diyecek ki «Ben bunu üç 
sene vadeyle verdim, çıkardım. Siz bana bunu şim
di taahhüt edin» diyecek ve herkes de hücum ettiği 
Zaman bir panik olacak, korkumuz o. Bu durumda 
bu bankerlerin hepsi bir iflasla karşı karşıya kala-
caiklar. 

iBAŞKlAN — Ne yapalım, iflas ederse etsin. 
MALİYE BAKIA'NI KAYA ERDEM — Bizim 

esas korkumuz ,şu: Doğrudur, hatta bunu göze de 
almak gerekebilir. Bunun arkasında garanti olarak 
bankaların mevduat sertifikaları var. Bunların sar
sıntıya uğrayabileceği hususu, şu uyguladığımız eko
nomik planda, Bakanlar Kurulunda uzun uzun mü
nakaşa edildi, buna girmenin ekonomik yönden sa
kıncaları olabilecek, «Aynı neticeye varalım, taviz 
falan da vermeyelim; fakat bu sonuca iki aylık veya 
üç aylık bir peryod içerisinde gidelim.» «İlk başta 
ne yapalım? İlk başta, böyle aşırı fiyatları, faiz had
lerini yükselten, halkı aldatan bu ilanları kontrol al' 
tına alalım, !kaldıralıım.v 
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BAŞKİAN — Peki, bunu aldık, onu biliyorum. 
Şimdi, şu ilanı vermek suç mudur, değil mildir? 

MALÎYE BAKANI KAYA BRİDBM — tlanı 
vermek suç; fakat.. 

ıBAŞKAN — Suç. Çünkü para toplayamaz. Açık
ça diyor ki •«'Getirin bana, eğer .mevduat sertifikası 
istemezsen aylık % .10, senelik % 120 faiz verece
ğim.» Bunun bir cezası yok mu? 

«MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, mevduatın tarifi mevzuatımızda yapılma
mış, yok. Yani, para toplama değil, mevduat. Bu
rada 24 ncü maddedeki hüküm açık değil aslen ve 
feran bu işi yapmayı kanun bankalara vermiş. 

Simdi ilgili diyor ki, «IBen bunun karşılığında, 
evet ilanımda şu menfaatle tasarrufunuzu değerlen
direceğim derken, ben mevduat alıp da faiz vermi
yorum, karşılığında mevduat sertifikası veriyorum, 
bir mal satıyorum, tahvil veriyorum, hisse senedi 
veriyorum... 

»BAŞKAN — «Ama, onu istemezseniz şu kadar 
para vereceğim» diyor. 

ıMAUİYE .BAKANI KAYA ERDEM — Bir iki 
ihtilaf konusu olduğunda suç olarak bunun üstüne 
gidilemedi ve bunun için biz ıBankalar Kanununda 
bir tadilat yapmak suretiyle - o da huzurunuza ge
lecek - mevduatın açık tarifini yapıyoruz; her ne nam 
altında olursa olsun halktan r>ara toplamak mevdu
at sayılıyor. Böyle açık bir hüküm getirildiği zaman, 
ilgililere her an müracaat etmek mümkün. Şu getir
diğimiz tasarıyla da biz bunu yapacağız. Yani, her
hangi bir suretle bu ilanlar bir daha piyasada çık
mayacak. Tedbirini aldık ve haltta kanun çıktığı za
man, bugün çıktığı takdirde yarın Merkez Bankası
nın tebliği ile ilan için ne bilgiler alınacağı, Maliye 
'Bakanlığına nasıl müracaat edileceği bildirilecek. 
M'erkez Bankasında bir ekip kuruldu, bu ekip Tür
kiye'de çıkan bütün gazeteleri tetkik etmek suretiyle, 
müsaadesiz bir ilan görüldüğü takdirde, kanunla yet
kimiz var, valilik kanalıyla derhal kapatılacak ve bu 
suretle bu kanunu neşri tarihinden itibaren çok ciddi 
takip etmemiz lazım; kanunsuz olarak birine yapma
dık mı, kanun hâkimiyetini tekrar yerine koyama
yız. Onun için, Türkiye'deki bütün gazeteler, (ma
halli gazeteler dahil) takip edilmek suretiyle Mer
kez Bankasının müsaadesi olmadan yapılan ilanla
rın derhal üzerine gidilecek. 

En mühimi, ruhsat için bize bir ay sonra müra
caat edecek. Biz o bir ayı beklememek niyetindeyiz. 
Merkez 'Bankası, şahısların lisıimleri, sermayesi, 'ticaret 

sicili, adli siciller ve sair konulardaki bilgileri top
layacak (Adalet Bakanıyla, Ticaret 'Bakanıyla muta
bık kalıyoruz), bu şahıslar hakkında, iflasla karşı 
karşıya kalmış ımı, ısahtekâr mı, sermaye durumu na
sıl, ciddi mi, değil rnıi hususlarını tespit edip, bir ay 
içerisinde ilan için Merkez Bankasına yapılan müra-

< caatlan dosyalayıp ilgili bize müracaat ettiği zaman 
her türlü bilgiyi almış olacağız. 

Biz ayrıca, bunlardan ruhsat için gelenlerin taah
hütleri nelerdir, kimlerden! para toplamış, buna mu
kabil garanti vermiş mi, gücü nedir gibi hususları 
tespit edeceğiz, 1,5 ay sonra ne olacaktır? Yani biz 
bunları kanunla kapattığımız takdirde, ikim ne dere
ce (rahatsız olacak görebileceğiz. Bugün bunu göre
miyoruz. Fakat şunu yapacağız: Bundan böyle bu gibi 
ülanlara sureti kafiyede müsaade etmememek niye
tindeyiz. 

Yani, kanunsuz işleme müsaade «itmeyeceğiz ve 
bu ilk adım olacak. Ondan sonra da diğer durumu, 
hacmi öğrendikten sonra ikinci kanunu sevk edip, 
0 çıktığı zaman da bu piyasa, sermaye piyasasında 
öngörüleni miktara ve şekle gelmiş olacak. 

'BAŞKAN — Bunun da yolunu bulmasınlar da.. 
Çünkü, başka bir yol bulurlar. Fraksiyonların el ilan
larını bastırıp da kapıların altından attığı gibi, bu se
fer de onlar atmasınlar. Yakalandığı zaman «Ben 
yapmadım bunu, başka birisi yapmış» der, ıışin için
den çıkar. «Ben ilan vermedim» diyecek. 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, tabii en önemli olan konutlardan birisi, ı% 10' 
dan fazla faiz hadleri var; % 13'e kadar var, bu
rada önümdeki gazetelerde de var. <% 10*dan aylık 
faiz haddi, mürekkep faiz hesabıyla, yıllık faizde 
>% 213,8 eder, % 21411'e kullanılan paranın ekono
mide kullanıldığınla, yani üretime dönük kullanıldı
ğına inanmak mümkün değildir. Mutlaka gayri ka
nunu yollarda kullanılmaktadıır, silah kaçakçılığı, 
esrar kaçakçılığı vesaire ve başka yerlerde. 

Bir önemli husus da, bugünlerde uygulanan şu: 
Bazen çok sıkışan şirket sahipleri bankerlere gidip 
1 ay için milyonlarca lira parayı '% 10 değil, % 20 
faizle alıyorlar. Buna karşılık olarak da şirketlerini 
ipotek ettiriyorlar. Ödeyemedikleri takdirde, hisse se
netleri belli kişilerin elinde toplanıyor ve deniliyor 
ki (bugün yaygın olan bir söylenifci) belki 4-5 sene 
sonra Türkiye'de bugünkü şirket sahiplerinden ta
mamen başka şirket sahipleriyle karşı karşıya kala-
bıilliriz, 

319 — 
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Bir diğer önemli husus da, hep (kanunların boşlu
ğu var, meselâ ışıimdli Sayın 'Bakanımı söyledi, mev
duatın 'tarifi yok; doğrudur. Mevduatım tariiif, hü
kümet, devlet iliç'ini olmadığı gibi, banker için de 
yoktur. Daima onlar çok daha akıllı, çok daha ça
lışkan ve multlaka devletlin önünde gidiyorlar. Biz 
ona çare arıyoruz. Biz vaktiyle onlara, ı«bu topladı
ğınız mevduattır, toplayamazsınız» deseydik, onlar 
bunun mevduat olmadığını 'ispat etsinler., Şimdi biz 
onlano topladığının mevduat olduğunu ispat etmek 
zorunda kaldığımız için (çünkü bu vakıa, bu toplandı), 
güç durumda kalan, hükümet, devlet ve otorite olu
yor., 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üzerinde 
başka söz almak isteyen var mu?.. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okultuyorum: 

2279 Sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2279 sayılı Ödünç Para Verme 
İşleri Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştin 

«Madde 1. — Bankalar Kanununa tabi kuruluş
lar ile özel kanunlarına göre yetkili kılınan kuru
luşlar dışında, faizden1 para kazanmak için ödünç 
para verme işleriyle uğraşan ve menkûl1 kıymetlerin' 
satışına aracılık eden gerçek ve tüzelkişiler bu ka
nun hükümlerine göre Malliye Bakanlığından ruhsat 
almak mecburiyetindedirler. 

Bunlann faaliyet sahaları, sermayeleri ve çalışma 
usulleri ile uyacakları diğer şartlar Maliliye Bakan
lığınca tespit ve ruhsatlarda gösterilir. 

Maliye Bakanlığı, bu gerçek veya tüzelkişilerin 
ödünç para verme işlerinde uygulayacakları faiz 
oramları ile alacakları sair menfaat ve masrafların ni
telikleri ile azami ve asgari miktarlarını belirlemeye 
ve gerektiğinde bunllanı kısmen veya tamamen serbest 
bırakmaya yetkilidir.» 

BAŞKAN •— 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. —2279 sayılı Ödünç Para Verme 
İşleri Kanununun 'bu kanunla değiştirilmeyen mad
delerinde yer alanı /BakıaniTar Kurulu dışındaki mer

cilere ait görev ve yetkiler Maliye Bakanlığına dev
redilmiştik 

BAŞKAN — Yani, mahalli idarelerden bu yetki
liler alınıyor. 2279 sayılı Kanun ile validen, kayma
kamdan nahiye müdürlerinden izin alanların hepsi 
artık Maliye Bakanlığından alacak. 

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

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

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

3 mcü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2279 saytfı Ödünç Para Verme 

İşleri Kanununa 2 nci ek madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Bu kanunun uygulaması Ma
liye Balkanı tarafından görevlendirilecek denetim ele
manlarınca denetlenir.» 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığındaki bu denet
çiler için «Eleman» tabirini mi kullanıyoruz biz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Hep bunu 
kullanıyoruz. 

MALİYE BAKANI »KAYA ERDEM — Uzman, 
maliye müfettişi, (hepsini kapsıyor; denetim elema
nı deyince. 

BAŞKAN —• Hepsi içine giriyor. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?. .Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önceki mevzuata göre ödünç para 
verme işleri ile uğraşanlar ile menkul kıymetlerin 
satışına aracılık eden gerçek ve 'tüzelkişiler muh
tevası Maliye Bakanlığınca belirlenecek beyannameyi 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç 1 ay İçinde Maliye Bakanliığına vererek yeniden 
ruhsat almak zorundadırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza ısunuyorum.- Kabul edenler.. 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 1 nci mad

desi kapsamına giren gerçek ve tüzelkişilerin 1.6.1983 
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tarihime Ikaıdar hasım, radyo, televizyon ve ıdiğer her 
türlü yoldan yapacakları ilan ve reklamlar Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınuın öniznine ıtabidir. 

Bakanlar Kurulu Sermaye 'Piyasası Kurulunun ta
lebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
uygulanacak önizin şartını mezkûr tarihlten önce kal-
dırabiir. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu son fıkrayı 
açıklar mısınız? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Sayın 'Başka
nım, Sermaye Piyasası Kanunu îte Sermaye Piya
sası Kurulu kurulacak. Bu, 'bütün hu ilan işlerin'i 
düzenleyecek bir ünitedir. Bu tarihten evvel bunu 
yapacak duruma getirilirse, bu takdirde Merkez 
Bankasına verilen izin kaldırılacak, 'bu kurul tara
fından yapılacak. 

BAŞKAN — O kurul kuruluncaya kadar Merkez 
Bankası mı yapacak? 

ıBMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
([Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN •— Geçici 2 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Vök. 

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

4 ınoü maddeyi! okutuyorum : 
MADDE 4. — Geçici maddeler dahil olmak üze

re bu Kanunda yazılı zorunluluk ve yükümlülüklere 
uymayanlar hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme 
İşleri Kanununun 17 nci maddesinde gösterilen ha
pis cezası ite hirlMe 100 hini liradan 1 milyon lira
ya kadar ağır para oezası uygulanacağı gibi, yargı 
yoluna başvurma halkları saklı olmak üzere, 'işyerleri 
Maliye Bakanının talebi üzerine valilerce 1 ay sü
reyle geçici olarak kapatılır. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyonun 4 ncü madde 
üzerinde bir izahatı olacak mı? 

BAŞKAN — O halde, para cezası ve kapatma 
cezası ayrıca getirilmiş oluyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komlisyonu (Başkam) — Evet. 

17 ınoi maddede de küçük bir para cezası var, bu 
yetersiz bugünün şartlarında; o da biraz artırılmış 
oluyor. 

BAŞKAN —r Yalnız biz, kanun tekniği bakımın
dan, evvela, ana maddeler biıtlCikten sonra geçici 
maddelere geçmiyor muyduk? Burada geçici mad
deleri evvela 'bittirdik ondan sonra madde 4, madde 
5'e geçiyoruz. 

Acaba 4 ncü madde bu geçici maddeleri de kap
samına aldığı için mi böyle yaptık bunu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Planı Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bir o nedenle, ıbir de buradaki geçici madde 
2279 sayılı Kanuna 'eklenen geçici madde değil, bu 
kanunun geçici maddesi. Bundan evvel yaptığımızda, 
anakanuna eklediğimiz geçici maddeleri bütün mad-
deleriın sonuna koyuyorduk. 

BAŞKAN — Ama yine de sonuna gelmesi la
zımdı. Çünkü madde 4'ü, madde 5'i bitirmeli. Zaten 
burada geçiyor, «Geçici maddeler dahil olmak üzere 
diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — O şekilde yapılabilir. 

BAŞKAN — Maddelerin düzenlenmesinıde; mad
de 1, madde 2, madde 3, madde 4, 5; ondan sonra 
geçidi madde 1, geçidi1 madde 2, ondan sonra madde 
6 ve yürürlük maddeleri falan gelmesi doğru1 olur. 
O şekilde düzenlenmesi kanun tekniği bakımından 
da doğru olur. 

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

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyli okutuyorum1: 

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamlına giren ger
çek ve tüzelkişilerim faaliyet sahaları, sermayeleri, 
çalışma usulleri ile uyacakları şartlar ve bu Kanunda 
yer alan diğer hususlar Maliye Bakanlığınca hazırla
nacak yönetmelikle düzenll'en'ir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi Komisyon ilave etti 
değil mıi efendim? Demin izah etmiştiniz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkamı) — Sayın Başka
nım, halen 2279 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gere
ğince 'bu kanuna aykırı hareket edenler hakkında 6 
aydan 2 seneye kadar hapis cezası vardır. Bu baki. 
Ama, konu bugünlerde daha çok önemli olduğundan, 
buna ayrıca 1001 bin liradan 1 milyon liraya kadar 
para cezası getirilmiş, ayrıca Maliye Bakanlığı bun
ların geçidi olarak işyerlerini 1 ay kapatma gibi bir 
ceza getirmiş; Ceza ağırlaştırâmışttr. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efen
dim. 

iBAŞKAN <— Bu madde hakkında Bakanlığınu-
zın bir diyeceği var mı ©fendim? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Arz 
edeyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu, 

gerçekte olabilecek, yani uygulanabilecek ve doğ
ru olan bir husustur. Ancak şu uygulama esnasında 
böyle bir yönetmelik birkaç yönden sakıncalı: 

1. Yönetmeliğin hazırlanıp belirli bir şekliyle 
lanı ve Bakanlar Kurulundan özellikle geçmesi ko
nulan var. 

2. «Biz burada bu kanun neşredildiği zaman 
ne yapılması lazım geldiğini; gerek Merkez; Bankası, 
gerek Maliye Bakanlığı olarak ilk planda; çünkü he
men şimdi yapılacak var, 3 - 4 gün sonra tekrar 
isteyeceğimiz bilgiler var ve bunların içerisinde bu 
yönünden bunun 'bir seyyaliydti, çabukluğu bizi engel
leyecek bu yönetmelikle, tik başta koyduğumuz hü
kümleri bilahara değişltirmemiz gerektiğinde uygula
maya göre, bu bize zaman kaybettirecek hareketi 
yapacak. 

IBiir de bazı konular var ki, biz bunu idari ola
rak, ruhsat için veya ilan için gelindiği zaman, bunu 
ilan etmeyeceğiz sanırım. Merkez Bankasına hangi 
bilgileri atıp ilan için müracaatı yapıyor, getirdiği 
zaman Merkez Bankası diyecek ki «siz mevduat top
luyor havasını veremezsiniz, şunlar konulmayacak» 
gibi şeyleri idari olarak söyleyeceğiz. 

Eğer yönetmelikte, bu yetkilere ımani olunacak 
veya şu 'ölçülerde müsaade edilecek denildiği takdir
de, Sayın Komisyon Başkanı Küçüıkahmet'in de söy
lediği gibi, bugüne kadar kanunsuz bir şeyi tescil edi
yor, yönetmelikte kabul edliyor havasını vermekten 
de endişe etitik. Her şey zaten hazırdır. Bu bakım
dan ışu, kısa bir kanundur, en geç 2 ay sonra öbü
rü gelecektir. Bu bize uygulamada mahzurlar ortaya 
getfrdbüllir. Eğer uygun görüldüğü takdirde, buradan 
kaldırılmasında yarar olacağı kanatindeyim. Arz ede
rim. 

'BAŞKAN — Evet Sayın Küçükahmet, ne diyor
sunuz? 

Doğru bu; 3 gün sonra yürürlüğe girecek yerleri 
var.,, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkamı) — Sayın Baş
kanım, idari olarak bir mahzuru olduğu fikrine ka

tılmıyorum; ona göre kaleme aldık. Ancak bu ka
nunun bir özelliği; tam tabiriyle zamana karşı yarı
şılan bir kanundur. Gün çok önemlidir. Bir gün 
Ikaybı söz konusu ise Maliye Bakanlığımıza katılırım. 

iBAŞKAN — Ben bür de şunu öğrenmek istiyo
rum: 

Böyle bir madde koymasak yönetmelik çıkara
maz mı Bakanlık?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Çıkarır. 

BAŞKAN — O 'halde?.. Birçok kanunlarımız var
dır iki böyle bir yönetmelik maddesi olmadığı halde, 
ona paralel olarak yönetmelik çıkarılabilir. Gene de 
bunu koymasak da ilerde yetkisi vardır, yönetmiliği 
çıkarabilir. 

Binaenaleyh, bunu böyle koyarsak şimdi bağlarız. 
Yömetımeliifc çıkmadan yapacaklarını yaparlar onlar; 
«Daha yönetmelik çıkmadı. Biz bilemiyoruz, hele 
bir yönetmelik çıksın bakalım» diyecekler. 

Çünlkü diyor :ki orada, «Tüzelkişilerin faaliyet 
sahaları, sermayeleri, çalışma usulleri ile uygulaya
cakları şartlar» vesaire. «'Ben bunu bir kere gö
reyim de ondan sonra yapayım» diyecek ye zaman 
kazanacak. Halbuki zaman mühim. 

Arkadaşlarım tabii ne derler, bilemiyorum. Fa
kat ben hakikaten bunun Bakanlığı bağlayacağı ve 
öteki tarafa fırsat sağlayacağı 'kanaatindeyim. 

O halde siz de bu bakımdan iştirak ediyorsu
nuz buna?.., 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
tfBütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — O halde, 5 nci maddenin çıkarılma
sını Bakanımız teklif etlti ve buna Komisyon da uy
du. Bu maddenin metinden çıkarılması teklifini oy
larınıza sunuyorum: •Kabul! edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 5 nci madde metinden çıikarıîmıştır. 

Şimdi madde 5'i okutuyorum: 

MADDE 5. — Bu Kanunun; 
a) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ya

yımından 3 gün sonra, 
b) Diğer maddeleri ve fıkraları yayımı tarihin

de, yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 6. — Bu Kanunu .Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
'isteyen var mı?... Yok. 

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

Tümünü oylamadan /evvel tekrar ediyorum: 
Kanun şöyle düzenlenecek: Madde 1, madde 2 

Olduğu gibi, buradaki «radde 4 madde 3 olacak, 
madde 3 de madde 4 olacak., Ondan sonra geçici 
madde 1, geçici madde 2 gelecek. Ondan sonra mad
de 5 ve madde 6 gelecek. 

ıBu hususu oylarınıza sunuyorum1: Kabul eden
ler..,. Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorumı: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

2. — Avda \ve Sporda Kullanılan Tüfekler Nişan 
Tabancaları ve Diğer Gereçlerin Yapımı, Alımı, Sa
tımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Tasarısı ve-
İçişleri Komisyonu Raporu. (1/218) (S. Sayısı : 259) 
(1) 

BAŞKAN — Gündemüm 2 nci sırasına geçiyoruz. 
2 nci sırada; Avda ve Sporda Kullanılan Tüfek

ler, Nişan Tabancaları ve Diğer Gereçlerin Yapımı, 
Alımı, Sateni ve Buluındurullmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Komisyon raporu yer alıyor. Bu tasan 
ve rapor 259 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştı. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü ve 'Bakanlık temsil
cileri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısınun tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Diğer arkadaşlara söz vermeden evvel ilk sözü 
İçişleri Komisyonu Başkanına bırakıyorum; kısa 
olarak izahatta bulunsunlar. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAlK (İçişleri Komlisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yüksek malûmları olduğu üzere, 6136 
sayılı Kanundaki vaki değişikliği, 1981 yılının Hazi
ran ayımda kabul buyurmuştunuz. O tarihte 6136 
sayılı Kanunun kapsamı dışımda ka'lan yivsiz av tü
fekleriyle nişan tabanca ve tüfeklerimin ve özellikle 
av malzemesinden sayılan bıçakların herhangi bir 
sisteme bağlı olmadığı, bunlar hakkında yasal dü
zenlemenin bulunmadığını ifade buyurmuştunuz. 

Hükümet, herhangi bir yasal düzenlemesi olmayan 
yivsiz av tüfekleriyle, gazla veya bava basıncıyla ateş 

(1) 259 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

\ ©den mıişan tüfek ve tabancalarımı -ki, bunlar sporda 
j fcuHanılıyor - ve av bıçaklarını yeni bir sisteme bağ-
I layan tasarıyı getirmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, konuyu tetiklik etili. Konunun 
I altı bölümden ibaret olduğu görülmektedir. Birin-
I ci bölümünde genel hükümler, amaç, kapsam ve ta-
I riflerle ilgili kısım bulunduğu ve yivsiz av tüfek -
j lerinıim gaz basıncı veya hava basıncıyla çalışan ni

şan tüfek ve tabancalarının ve av bıçaklarının bun
dan böyle bu kamum kapsamında bulunacağı ve ta-

I rifleri yazılı. 
I Ikimcli bölümde, bunları imal eden fabrika veya 

imalathanelerin 'bağlı bulunacakları koşullar ifade 
I edilmiştir. 
I Üçümcü bölümde, alım ve satım işlerimde nele-
I re riayet edileceği hüküm altına alınmıştır. 
I Diğer bölümlerde ise, belge, ruhsat, riayet edil

memesi halinde bunlara verilecek cezalar hüküm a'l-
I tına alınmıştır. 
I Komisyonumuz konuyu tetkik etmiş, Hü'kümet-
I ten gelen metni ilke olarak benlimsemiş, ancak daiha 
I rahat anlaştır ve uygulamada tereddütleri giderici 
I nitelikte bulunan bazı ufak tefek değişiklikler yap-
I imiş, böyle tüzük gibi ağırlıklı maddeleri yö met m el iğe 
I bırakmış bulunmaktadır. 
I Madde madde okumduğumda ayrıca bilgi de arz 
I edeceğim (içim, yüksek takdir ve tensiplerine sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Tümü üzerimde başka söz almak isteyen var mı 
I efendim?.. Yoktur. 
I Tümü üzerimdeki (görüşmeler tamamlanmıştır. 
I Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka-
I bul edenler... Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 
I 1 nci maddeyi okutuyorum': 
I Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nisam Taban-
I çaları ,ve Diğer Gereçlerin Yapımı, Alımı, Satımı ve 
I Bulundurulmasına Dalir Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

I Genel Hükümler 

I Amaç : 
I MADDE 1. —• Kanunun amacı, 6136 sayılı Ateş-
I li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında 
I Kamun kapsamı dışında kaftan yivsiz av tüfekleri, 
I spor ve nişan, tüfek ve tabancaları ve av bıçaklarınım 
I yapımı ve satışıma ilişkin esasları belirlemek, bunların 
I taşınması ve bulundurulmasını belgeye bağlamak su-
I retiyle denetimini sağlamaktır. 
I BAŞKAN — 1 nci ımadde üzerinde söz almak 
I «isteyen var mı?.. Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul- edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: : 
Kapsam : 
MADDE 2. ı— Her türlü yivsiz av tüfeklerini, 

hava ve gaz basıncı jle çalışan ateşsiz nişan tüfek ve 
tabancalarım ve bunların aksamını yapan fabrika ve 
imalathanelerin kurulması, işletilmıesli, tüfek ve ta
bancalar ile av bıçaklarının yapıılması, satılması, patın 
alınması, bulundurulması ve taşınması bu Kanun 
hükümlerine tabiidir, 

BAŞKAN •— 2 niciı madde üzerinde Sayın Ko
misyon Başkanının zannederim bir izahatı olacaik-
tır. 

Buyurun, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanının, kısaca arz edeceğim, tutanağa geçmesi açı-
sından. 

'Şimdiye kadar yivsiz av tüfekleriyle nişanda kul
lanılan tüfek ve tabancaların ve av bıçaklarının ima
latı, satımı, satışta alınacak belgeler ve bunlara 
riayet .edilmemesi hallinde verilecek cezalar hiçbir 
yasada yer almamıştır. 

Bundan böyle av tüfekleri, hava ve gaz basıncıy
la çalışan ateşsiz tüfek Ve tabancalar ve av bıçakla
rının yapımı, bu fabrikaların inşası, i<ma1 altın un izne 
bağlanması, imalatının ısıtandiardizasyonu ve imal edi
len 'bu malzem'enıin satışı, satan kişilerde aranılacak 
belgeler ve satın alan kişilerde aranılacak .belgeler 
bu yasanın kapsamına alınmıştır. 

Arz /ederim. 

BAŞKAN — Av bıçaklarımdan kastedilen nedir, 
av bıçakları nasıl şeydir, yani tarifi gelecek mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (îçiişfl'eri Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Çünkü, 6136 sayılı Kanun 'bilumum bıçakları 
yasaklamış, yalnız bir meslek ve sanaitın icrası veya 
ev gereçlerinden sayılan bıçakları serbest bırakmış
tır. 

Av bıçakları hakkında 6136 sayılı Kanunda bu 
yasak n'e getirilmiş ne de tarifi yapılmıştır. 

3 ncü maddemin (c) bölümlünde av bıçağının tari»-
fini vapıyoruz. Bu tarife uyan ve bundan böyle 
damgalanan av bıçaklarının taşınması - ama avcılar 
tarafımdan taşınması tabii - serbest olacaktır. 

BAŞKAN — O halde damgalı dlacak?.. 
iHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Kömlisyonu Başkanı) — Damga-
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lı olacak ve bunların av tezkeresine de işlenmesi için 
yönetmelikle özel hüküm getireceğiz. 

BAŞKAN — Pekli, her zaman üzerinde taşırsa 
'bunu; yolda yakalandığı zaman, «Ben ava gidiyor
dum, onun İçin üzerimde taşıyorum bıçağı» derse? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişlerli Komisyonu Başkanı) — Bu ko
nuyla ilgili Türk Ceza Kanununun 549 ncu madde
sinde özel bir hüküm vardır. Yani ava giderken bun
ları taşıyabileceğini... 

BAŞKAN <— (Hayır ava -gitmiyor? 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri (Komisyonu Başkamı) — O za
man ceza tehdidi altındadır. 

Aşağıda bununla lilgi'li açıklama geliyor Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bıçağı buraya sokmak doğru olur 
muydu, olmaz mıydı; onu düşünüyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bunu 
düşündük, başıboş bırakmayı da arzu etmedik. 

Bunların meskûn mahalde taşınmalarının sakın
calarını gidermek için buraya aldık. 

BAŞKAN — Gaye, bu tüfekleri ve tabancaları, 
gazlı olan vesaire şeyleri yasa kapsamına almaktı. 
Diğer bıçaklar için ayrıca kanun var. 

Bu av bıçakları çok karıştıracaktır yasayı. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER ıBAŞ-
KAYNÂK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — (Sayın 
Başkanını, Türk Ceza Kanununda şöyle bir hüküm 
var, «Merciinden ruhsat almaksızın kanuna göre mem
nu olmayan silahları - ki, bu memnu olmuyor tabii -
şehir ve kasaba içinde taşıyanlar için 3 aya kadar 
ıhapis ve 500 liraya kadar - ki, bu 10 katına çıktı, 
5 000 liraya kadar - da para cezası var. 

Böyle bir durumla karşılaşıldığında ceza verile
cektir. 

BAŞKAN — Çünkü, kanunun 'başlığında «Avda 
ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve 
Diğer Gereçlerin» diyor. «Gereçlerin» sözcüğüne bu 
giriyor mu? 
ı HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Av ge
reci olarak düşünülüyor., 

BAŞKAN — Yani bıçak gereç olarak mı düşünü
lüyor? 

Bakanlığımız bu konuda ne diyor? 
NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi -

Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
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av bıçakları 6136 sayılı 'Kanunun kapsamı içinde de- ı 
rin bir sorundur ve avcıların aslında büyük bir so
runudur, 

Yakalanan bıçakların, tipleri itibariyle 61316 sayılı 
Kanunun kapsamına girdiğine bazı yerlerde hüıkmedil-
mekte, bazı yerlerde hükımedilmemekte idi. 

Bu konuya bir açıklık getirmek, av bıçağını «tarif 
tetmek ve bunların yapımını, kullanılmasını, taşınma
sını da yasaya bağlamak için bu tedbir düşünüldü. 

BAŞKAN — «Gereç» tabiri kullanılmış ama. 
Yani «tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçakları» 
denmemiş ve «diğer gereçler» denmiş. «Diğer gereç
ler» den kastımız nedir? 

NİHAT TURAN (içişleri Komisyonu Üyesi -
Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Avda kul
lanılan araç ve gereçlerdir. 

BAŞKAN — Motosikletle gidecek veya atla gi
decek falan mı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ben genel 
olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. 

Gereç, geniş anlam ifade eder. 'Burada spesifik 
olarak av bıçağıdır. 

'BAŞKAN — Av bıçağıdır; zaten tariflerde de 
bu 3 ıtanesi geçiyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Gereç» denince, ta
şıdıkları kemerler, ayakkabılar girer talbii. 

O bakımdan spesifik olarak tarifte yer almamış
tır. 

Ben hatırlatma bakımdan sıöz almıştım. 

BAŞKAN — O zaman başlığını da değiştirmemiz 
lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER IBAŞ-
KAYNAK ^İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şu tarzda 
olması lazım; «Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı.» Onu öyle düzeltelim efendim, ben unuttum. 

BAŞKAN — Tamam. 
O halde, bıçağı koyuyorsak, bıçağı buraya alacak

sak, başlığına da onu koymak lazım. Ancak, önce 
2 nci madde üzerindeki müzakereleri tamamlayalım. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
öf endim?... Yoktur. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

O faalde, şimdi 'ben tekriri müzakere talebinde 
bulunacağım 1 nci madde üzerinde; talbii 1 nci madde 
ile beraber oluyor başlığı da. 

ı Bu tekriri müzakereyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun başlığının; «Avda ve Sporda Kullanılan 
Tüfekler, Nişan ve Tabancaları ve Av Bıçaklarının 
Yapımı, Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Ka
nun Tasarısı» şeklinde düzeltilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum1: 

Tarifler : 
MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren; 
ıa) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda 

kullanılan ve namlularında yiv - set bulunmayan tü
feklerdir. 

b) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: 'Hava ve 
»gaz basıncıyla çalışan aıteşsiz, namluları yivli veya 
yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve 
tabancalardır. 

c) Av bıçağı : Sadece avda kullanılan, av hay
vanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan 
oruksuz, sırtı küt veya testereli 'bıçaklardır. 

Bu Kanun kapsamına giren av tüfek, nişan tüfek 
ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri, 
uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğu, Kanu
nun uygulama şekline ilişkin yönetmelikte belirtilir. 

IBAŞKAN — Tarifte bıçağın uzunluğu yok. «Kes
meye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan» diyor ve 
oluksuz olacağı, sıritı küt veya testereli olacağı belir
tiliyor; ama 50 santim mi, 20 sanlüm mi, 30 santim 
mi olacağı yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yönet
melikte onu mutlaka koyacağız. Tipleri, uluslararası 
ve uluisal standartlara uygunluğu mutlaka - av bıçak
ları da dahil olmak üzere - konulacaktır. 

'BAŞKAN — Bıçakların da ulusal, uluslararası 
standartları var mı? 

NİHAT TURAN (içişleri Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman (Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın (Başka
nım, bir standart yok; fakat alışılagelmiş ve bütün 
dünya ülkelerinde yapılan çeşitli bıçaklar vardır. Do
muz, ayı ve geyik avına giden bir avcının kullandığı 
bıçak ile kuş aVına giden avcının kullanacağı bıçak 
arasında fark vardır. Bunların tipleri zaten katalog
larda yer almaktadır. Burada diğer özellikleri belir
tirken, boyları da, tabiatıyla bir saldırma veya bir 
kılıç boyu gilbi olmayacak. Bunlar yönetmelikte be
lirlenecektir. 
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BAŞKAN — Güzel de, uluslararası ve ulusal 
standartlar yoksa, kendimizi böyle bağlamayalım. 
Böyle uluslararası veya ulusal bir standart yoksa niye 
buraya koyduk? 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) —• Sayın Başka
nım, yivsiz av tüfekleri niçin 1971 tarihinde çıkmış 
olan ulusal bir standart var; hava ve gaz basıncı ile 
çalışan tüfekler için çıkmış olan bir uluslararası stan
dart var; av bıçakları için yok. Onu da bu gendi, 'kul
lanıma göre belirleyip, yönetmelikte tipleri belirtile
cektir. 

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

Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 

ıtkinci 'Bölüm 

Yapım 
Fabrika veya İmalathane Kuruluşuna izin Ver

me : 
MADDE 4. — Yivsiz av tüfekleri ile sporda kul

lanılan nişan /tüfek ve tabancalarını ve bunların aksa
mını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak 
isteyenler, kuruluş izni almak için kuruluş yerinin, 
plan ve projesinin uygunluğunun onaylandığını ve 
imalatın, niteliğini ve kapasitesini belirleyen Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile 
fabrika veya imalathaneyi yönetecek sorumluların 
yönetmelikte gösterilecek teknik yeterliğini bdirlleyen 
belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına başvurmak zo
rundadırlar. 

İçişleri Bakanlığınca, yukarıda (belirtilen biçimde 
ve yönetmelikte öngörülen esaslara uygun ollarak ya
pılacak 'başvuru üzerine gerekli inceleme araştırma 
ve soruşturma yapılmak suretiyle izin isteyenin ve so
rumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından 
uygun olduğunun saptanması koşulu ile kuruluş izni 
veriiür.! 

Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık 
kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geç
memek üzere İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre 
için geçerlidir. Bu süre vancak kuruluşu geciktiren, ve
ya engelleyen zorlayıcı nedenlerin İçişleri Bakanlığın
ca haklı bulunması ve kabulü koşullu ile bir seneyi 
geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uza
tılabilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı?.. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Başkanım, burada fabrika veya imalathane ku-
niuşuna izin vermeyi vurguluyoruz. Fabrika veya 
imalathane kurmak isteyen kişi, kuracağı fabrikanın 
planı, projesi, ve kapasitesi ve bunu yönetecek kişi
lerin kadrosuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığından alacağı belgeyle İçişleri Bakanlığına mü
racaat edecektir. İçişleri Bakanlığından aldığı izne 
göre fabrikanın kuruluşuna geçecektir. Fabrikanın 
kuruluşuna 'geçeceği zaman da, izin alan kişinin ve 
yönetecek kişilerin teknik vasıflarının yanında, özel
likle bunu yönetecek kişilerin de güvenlik açıisından 
sakıncalı olup olmadıklarına bakiacaktır. Bu neden
le, özellikle şimdiye kadar fabrika veya imalathane 
kuran kişiler ile bu faaliyetti yürüten kişiler hakkında1 

hiçbir yasal düzenleme yapılmamıştı; ne yeterlHlik 
açısından, ne güvenlik açısından, ne nitelik açısından 
ve ne de teknik açıdan herhangi bir düzenleme ya
pılmamıştı. Bunu bir koşula bağlamış ve çerçeve 
içine almış oluyor; bundan böyle bu tür imalat yapa
cak müesseseleri koşulla bağlamış oluyor. 

BAŞKAN — Peki, bir kişi yurt dışından böyle 
bir şeyi getirirse ne olacak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O ayrı 
bir sistem. 

BAŞKAN — Bu kanunun içinde böyle bir şey 
yok. Burada satışlarda aranacak belgeler maddesi 
var. Bu yalnız fabrika ve imalathanelerin kuruluşuna 
izin vermek içindir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK — (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tür
kiye'deki imalat için bu. Tabii buyurduğunuz konu 
bir başka yasanın kapsamına giriyor. Av silahı getir
mek, av malzemesi getirmek, Türkiye'ye ilthail etmek 
ayrı. 

BAŞKAN — O madde gelince onu konuşuruz. 
4 ncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 
Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Huzurlarınıza bir takrir 
getirdim, şunu önermekteyim; 4 ncü maddenin 1 ne i 
fıkrasından sonra 'yönetmeliğe konulması gereken. 
dikkate alınması gereken bir hu/sus var. Fabrika ve 

I imalathanenin kurulalbilmesi için, imalatın niteliğine 
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göre yıfllık asgari kapasitesini yönetmelikte göstersin, 
«Yıllık kapasitesi şu kadar olan 'bir imalathane veya 
fabrika kurulabilir» denilsin. Bunun altında fabrika 
ve imalathane olmasın ki kaçak yapılanlar önlensin. 
Yani bu av tüfeğini yapıyorum diye, av tüfeğinin 
yapımı ruhsatının himayesinde, kaçak silah yapması
nı önlemek için; «ıtmailatın niteliğine göre yıllık as
gari kapa'site ve ayrıca sorumlu yöneticilerin teknik 
yetenek ve yeterliliklerine ilişkin esaslar yönetmelik
te gösterilecektir» diyoruz. Blöyle bir fıkranın ilave 
edilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — 1 nci fıkranın sonuna mı eklenecek?.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ 'Milli Güven

lik Konsayı Genel Sekreteri) — 1 nci fıkranın sonuna 
eklenecek., 

Bu hususta hazırladığım önerge 1 nci fıkranın 
(tamamını kapsamaktadır. 

'BAŞKAN — 4 ncü maddenin 1 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında Genel Sekreterimizin bir tadil 
teklifi var, okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi (Başkanlığına 
Görüşülmek'ie olan kanun tasarısının 4 ncü mad

desinin 1 noi fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril©-' 
rek kabul edilmesini arz ederim. 

'Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral! 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

.«Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan 
tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak 
üzere fabrika Veya imalathane kurmak isteyenler, ku
ruluş izni almak için kuruluş yerinin, pi'an ve proje
sinin uygunluğunun onaylandığını ve imalatın niteli
ğini ve kapasitesini 'belirleyen Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile fabrika veya 
imalathaneyi yönetecek sorumüuların teknik yeterli
ğini 'belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına 
'başvurmak zorundadırlar. Fabrika ve imalathane ku
rulabilmesi için, imalatın niteliğine göre yıllık asığa ri 
kapasiteye ve sorumlu yöneticilerin teknik yeterlilik
lerine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir.» 

BAŞKAN — Bu Önerge üzerinde Komisyon Söz
cüsünün bir diyeceği var mı efendim?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, önergeye aynen katılıyoruz. Çünkü, bu ' 
tür silah imal eden kişileri veya müesseseleri yaygın 
hale getirmekten ziyade, bir çatı altında toplamayı ve 
herkesin tek tek ıLüfek yapmalsım ve bunun suiistima
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üni önlemeyi amaçlamaktadır. Bu itibarla imalatha
nenin imal ettiği bu tür silahların miktarını ve bunu 
yönetecek veya yapacak kişilerin niteliklerini yönet
meliğe götürmüştür. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Bakanlığımızın bir diyeceği var mı?.. 
BAHATTİN ABLUM '(İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Katılıyoruz, 

BAŞKAN — Önergeye Bakanlık da katılmakta
dır. 

Önerge üzerinde başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
O halde, Genel Sekreterimizce verilen ve madde

nin 1 nci fıkrasının değiştirilmesini istedikleri bu 
önerge ile beraber 4 ncü maddeyi, tümüyle, oylarını
za sunacağım : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbud 
edilmiştir. 

4 ncü madde bu okunan 1 nci fıkra ile kabul edil-
edilmiş oluyor. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Faaliyet İzni' : 
MADDE 5. — Verilen kuruluş iznine göre kuru

lan falbrika veya imalathane için; tesisatın plan ve 
projesine ve işletme özelliğine uygunluğunun Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile 
İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni veriir. 

ıBAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun 
açıklaması olacak mı?.. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biraz önce arz etmiştim; 4 ncü madde bir 
fabrikanın inşası ile teknik açıdan donatılmasını ön
görüyor idi; ama falbrika bitti; bu defa imalata geç
mek için bir ön şart daha getiriyoruz. Bitiminden 
sonra dahi fabrikanın inşaatı ile teknik açıdan dona-
tımlı olup olmadığının tekraren gözden geçirilmesini 
Ve imalata geçebilme izninin İçişleri Bakanlığınca 
verilmesini öngörmektedir bu madde. 

BAŞKAN — O halde kurulmadan evvel bir mü
saade alacak. Ondan sonra, bitirdikten sonra Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı konltrol edecek, uygun mudur 
projeye, ona bakacak, ondan sonra da İçişleri Bakan
lığı faaliyet iznini verecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
'Başkanım, dikkatlerinizden kaçmamıştır. Özelikle bu 
anarşik olaylarda, başıboş silah imal eden ve genelde 
de av tüfeği imal ediyorum diiye yivli ve ateşli av 'tü
feği imal eden müesseseler büyük çapta tahribat yap-
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tılar. Bu nedene dayalı fabrika ve imalathane açmak 
için ön müsaadeyi almak, müsadeyi aldıktan sonra 
fabrikayı veya imalathaneyi inşa ötmek, inşa edildik
ten sonra dahi yivli av tüfeği yapıp yapmayacağını, 
tabanca imal edip eitmeyeceğini kontrol altına almak 
için faal'iyete geçmeden önce bir kere da!ha denetime 
tabi tutan 'bir maddedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenüer... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
'tmalaltın Standardizasyonu ve Denetimi : 
MADDE 6. — Yivsiz av tüfeği imal eden fabri

ka ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin, Türk Stan
dartları Enstitüsünce kabul edilip Bakanlar Kurullu 
karan ile mecburi kılınan av tüfekleri standardına 
uygun olup olmadığı içişleri ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlıklarınca müştereken denetlenir. 

Kapasitesi ayda 50 adet tüfeği aşan fabrika veya 
imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç 
'kontrol tezgâhı tesis etmeleri zorunludur. Bu miktar
dan düşük kapasiteli imalathaneler namlu 'basınç de
neylerini yakınlarındaki fabrika veya imalathanele
rin kontrol tezgâhlarında ya da Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu basınç kontrol tezgâhlarında yaptır
mak va deneyden geçen her namluyu damgalatmak 
zorundadırlar.! 

Standardın uygulanması, namlu basınç kontrolü
nün yapılması ve denetime ilişkin diğer hususlar yö
netmelikte 'belirtilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyonun 
izahatını dinleyelim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, gayet tabii ki, yivsiz av tüfeği imal eden 
bu fabrika ve imalathanelerin Türk Standartları Ens
titüsünce denetimi, ayrıca İçişleri ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı tarafından denetime talbi tutulması 
öngörülmektedir. Bu suretle başıboş tüfek üretilme-
mesi ve özellikle d'e bu tür imal! atın namlu basıncın
dan geçtikten sonra ancak piyasaya sürülmesini ön
görmektedir. 

Üç aşamalı olarak kontrole talbi tutmayı amaçla
maktadır bu madde. 

BAŞKAN — Evvela fabrika kurma izni, sonra, 
bittikten sonra kontrol, bir de imalatını kontrol. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KÂYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bittikten 

sonra fabrikanın 'teknik açıdan donatıhp donatıllma-
dığı izni, arkadan da imalatın bir kontrol sistemini! 
getiriyor yasa. Sistemde de : 

1. Türk Standartları Enstitüsü, 
2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
3. İçişleri Bakanlığı devreye giriyor. 
Ayrıca da, bu tür tüfeklerin namlu basıncının da 

mutlaka kontrolden geçmesini ve 50'den fazla üre
tim yapan fabrikalarda bu namlu basınç kontrol sis
teminin mutlaka kurulmasını, 50'nin altında imalat 
yapan kişilerin ise, ya Makine Kimya'da veya çevre
deki bu tür fabrikalarda bu basınç kontrolünü yap
tırıp» .namlularının1 damgalatılmasını öngörmektedir. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığımızda böyle bir 
kontrol mekanizması var mı; kurulacak mı yoksa? 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) •— Kurulacak efendim. 

BAŞKAN — Yok şimdi böyle bir şey? 
BAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Henüz yok. 
'BAŞKAN — Şimdi başıboş? 
BAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Hiçbir kontrole talbi değil efendim. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?.. Yoktur. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 

Üçüncü B!öliüm 

Alım! ve Satım İşleri 
İmalat ve Satışların Bildirilmesi : 
MADDE 7. — Bu Kanun kapsamına giren yivsiz 

av 'tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası imal eden 
kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattık
ları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirt
mek koşullu ile miktarını ve satın alan kişi ve kurulu
şun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda düzen
leyecekleri listeleri ihraç edilenlerin ihraç ve güm
rük belgelerini ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde 
kaymakamlığa, il merkezlerinde valiliğe vermek zo
rundadırlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'8 nci maddeyi okutuyorum : 
Satışta Aranacak Belgeler : 
MADDE 8. — Yivsiz tüfeklerin satışında; satı

cıdan satıcılık belgesi, alıcıdan av tezkeresi, yoksa 
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mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yiv- ı 
siz tüfek sahipliği belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı 
ile çalışan ateşsiz tüfek ve talbanca satışlarında bu 
belge aranmaz. 

Satıcılar bir ay içlinde, önceki ay sattıkları tüfek 
ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri nu
maraları ile ailıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri' 
alıcıları tarafından ibraz edilen av tezkeresi veya yiv
siz tüfek sahipliği belgesinin tarih ve numarasını da 
gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amir'inö 
vermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Benim burada bir sualim vardı. Dı
şarıdan böyle bir şey getirilirse, mahkûm olacak mı 
bu şimdi?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (tçişlleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, dışarıdan bu tür malzemenin ithal edilip 
edilmemesi Gümrük Kanununa talbidir. 

BAŞKAN — Gümrüğünü verdi, av tüfeği gelirdi, 
üzerinde gamgası yok. işte basınç muayenesi yapıl
mış mı, yapılmamış mı falan bilinmiyor. Ne yapaca
ğız onu? 

(HÂKJM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(içişleri Komisyonu Başkanı) — Bu Ya
sayı kabul buyurduğunuz zaman, sanıyorum ki bun
ların Türikiye'deki ticaretini ithal ederek yapmak 
için, bu ön müsaadeye tabi bir konu. O müsaadeyi 
vereceklerini sanmıyorum. 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığına soralım: Şimdi 
dışarıdan böyle ithal edilen şeyler yok mu? 

ÜMtT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri 'Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığımız bazı tarihilerde bunların ithalini 
kararname ile (serbest bıraktı. Bu serbest bırakıldığı 
zaman, işçi beraberinde ou tüfeklerden, av tezkeresi 
olduğu takdirde, getirebiliyordu. Av tezkeresi olan 
vatandaşımız getirdiği zaman 'biz bunu, mülki amirli
ğe müracaatı ile Ibirlikte av tezlkeresine işleyebili
yoruz. 

IBAŞKAN — (Hayır, bunun ticaretini yapacak 
olanlar, yani dışarıdan ithal edecek ve satacak.. 
olanları soruyorum. 

ÜİM'ÎT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi - içiş
leri 'Bakanlığı Temsilcisi) — 'ithal edemez Sayın 
iBaştkanım, Türkiye'de yapılan bir şey... 

IBAŞKAN — Bunlarım hepsi yapılıyor mu; yani 
hem av tüfeği, hem de havalı şeylerin hepsi yapılı
yor.. mu Türkiye'de?. 
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ÜMTT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi - içiş
leri (Bakanlığı Temsilcisi) — Şu anda havalılar ya
pılmıyor Sayın Başkanım; fakat ileride yapıldığı tak
dirde, ileriyi düşünerek bu kanun maddesine koy
duk bunu. 

BAŞKAN — Güzel. Yapılmayanlarının ithalinde 
ne olacak, nasıl 'kontrol edilecek? 

ÜMlT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi - içiş
leri Bakanlığı Temsilcisi) — 613'6'da geçmişti. Bu 
Atıcılık Federasyonları demirbaşa kayıtlı silahlarını 
kendileri ithal edebilecekler, 'getirebilecekler ve de
mirbaşlarında kalacak, üyelerin üstüne kaydefcfcireme-
yecek. Fakat bu yivsiz, »etsiz silahları dışarıdan ge
tirmeleri mümkün değil. 

'BAŞKAN — Çünkü bu kanun, yalnız av tüfekleri 
ve havalı tüfeklerin yapımı değil, alımı, satımı ve 
bulundurulmasına dair de kanundur, hepsini ihtiva 
ediyor. Şimdi yapımını koyduk; nasıl yapılacak, na
sıl kontrol edilecek, nasıl müsaade verilecek? Bunu 
yapan fabrikaların veya müessesenin satımını da koy
duk; fakat dışarıdan getirileceklere yapılacak işlem 
yok bu kanun içerisinde. 

ÜMİT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi - içiş
leri Bakanlığı Temsilcisi) — Dışarıdan kişi kendisine 
yalnız bir tane getirir efendim. 

IBAŞKAN — Kişi değil. «Türkiye'de imal edile
meyen tüfekleri, yani havalı tüfekleri, spor için altı
ları tüfekleri ben ithal edeceğim» derse, buna ait 
mevcut bir kanunumuz var mı? 

ÜMtT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi - içiş
leri 'Bakanlığı Temsilcisi) — Gümrük Kanunlarımız 
müsaade ettiği nispetote yapabilir. 

(BAŞKAN — Getirmesi için müsaadesini aldı, ge-
ıtirdıi; peki satışı nasıl yapılacak, nasıl kontrol edile
cek? O yok bu kanunda. 

ÜMtT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi - İçiş
leri Bakanlığı Temsilcisi) — 8 nci maddede var 
Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — 8 nci madde de; «Av tüfeklerinin 
satışında satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan av tez
keresi, yolksa mahallin en büyük mülki amirinden 
alınacak yivsiz tüfek sahipliği belgesi aranır. Hava 
ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca 
satışlarında bu belge aranmaz» deniyor. O serbest. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ha içeriden gelmiş, 
burada imal edilmiş satılmış; ha dışarıdan ithal edi
lip satılmış, kişiye satılırken belge aranmıyor. Tabii 
Hükümetin kontrolü altında ithali ledildiği için, it-
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hal belgesi tabii 'Hükümetin kontrolü altındadır. Her 
zaman ithalatçı kontrol altına alınabilir efendim. 

'BAŞKAN — «Onlar ıda giriyor bu maddenin içi
ne» diyorsunuz... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gayet tabii. 

ıBAŞKAN — Orada satıcıllık belgesi alacak ve 
sattığı zaman da, satıcının ismini vesairesini falan bil
direcek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ıKAYNAK ((İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tereddüt ıgayet doğal. Yani Türkiye'de 
bunlar imal edilmiş olmasına rağmen, bu işin tica
retini yapan herhangi bir ıtüccar yurt dışından bunu 
ithal eder ve satarsa, getirdiği silahların bu koşul-
lları taşıyıp taşımadığı ve 'onları satacakları kişilerin 
bu şartlara tabi olup olmadığı tereddüdü mucip. 
Ancak Balkanlar Kurulu mutlaka bu tür ithalat mü
saadesi verirken, bunların beynelmilel veya asgari
den Türkiye'deki standartlara uygun olup olmadığını 
kontrol edecektir. 

İkincisi, bunu ithal eden kişi bir başka kişiye 
satarken - ki, burada vardır - bu şartüara mutlaka 
uyacaktır. Yani sattığı kişide av tezkeresi veya bu
lundurma tezkeresini ımutlaka arayacaktır. Zaten o 
basınçla işleyen tüfek ve tabancalarda herhangi bir 
kayıt getirmedik; onun ithali de serbest olacaktır, 
satışı ıda serbest olacaktır. 

BAŞKAN — Peki. 
(8 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

:Belge ve Ruhsat llşlemleri 

Belgeler ; 
MADDE 9. — Av tezkereleri, yivsiz av tüfek

lerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine ge
çer. AV tezkeresi hamilleri sahip oldukları av tü
feklerinin cins, marlka, çap ve seri numaralarını av 
tezkeresine kaydettirmek zorundadırlar. 

Avcılık dışındaki amaçlaria av tüfeği almak, taşı
mak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları 
mahallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek 
sahipliği belgesi almak zorundadır. Sahip oldukları 
tüfeklerin cins, marlka, çap ve işeri numaraları bu bel-

I geye kaydediflir. Bu belge bir defaya mahsus olmak 
üzere verilir, ancak av tezkeresi yerine kullanılmaz. 

I Yivsiz tüfek sahipliği belgelerinin verilmesi, bu 
belgelere ve av tezkerelerine tüfeklerin nitelikleri -

I nin işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damga
lanması ve diğer işlemler ile bunlara ilişkin kayıt
ların tutulmasına dair esas ve usuller yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir izahatta 
bulunacak mısınız?.. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(İçişleri Komisyonu 'Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 3162 sayıflı Kara Avcılığı Kanununun 10 
ncu maddesinde, av tezkeresini veya av tüfeğini bu
lundurabilmek için mahallin mülki amirinden izin 
almak mecburiyeti vardır. Avcılık yapacağına dair 
müracaat edecek, durumu tetkik edilecek, kendisine 
av tezkeresi verilecek ve bu silahı alabilecek. Bir 
başkası da tarımla, ziraatle uğraşıyordur, yabani 
hayvanlara karşı araziyi korumak durumundadır; 
buna da bulundurma belgesi, izni verilecektir. Av tü
feğini bulunduran veyahut av tezkeresine göre bu 
tüfeği uhdesinde tutan kişinin vefatında mirasçıları -

I na kalması da aynı sistem içerisinde olacaktır. Bunu 
I ifade ediyor bu madde. 

Yalnız bir noktası var, av tezkeresi bulunan kişi 
bu silahla mahallin' dışına çıkar, av arazisine çıka
bilir; ama bulundurma ruhsatı alan kişi bu silahla 

J avcıllik yapamaz. Arada bu fark var. 

IBAŞKAN — Peki bir kişi avcılık kulübüne dahil 
I oldu, tezkereyi aldı... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Avcılık 
kulübü tezkere veremiyor. Avcılık kulübü, bir der-

J nek, bir dayanışma derneği. 
IBAŞKAN — Hayır, av tezkeresini aldı. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 

KAYNAK {İçişleri Komisyonu Başkanı) ,— Av 
I tezkeresini onlar vermiyor. 
I ıBAŞKAN — Biliyorum, mahallin mülki amirin

den aldı; ondan sonra «'Ben bunu artık bir müzeye 
devredeyim» dedi, devretti. Üzerinden sildirtecek mi 

I bunu? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Arkadan 
ıgedıiyor efendim, devretme işlemi. 

I BAŞKAN — Devretmiyor, yani müzeye veri-
I yor. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tüfek 
ve tabancaların el değiştirmesi 10 ncu maddede; bir 
müzeye, gayet tabii, hediye edebilir; sakıncası yok 
bunun. 

'BAŞKAN — Yönetmelikte belirtilecek. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
Başkanım, onun hiçbir sakıncası yok efendim. 

BAŞKAN — Hayır, bana verilen var da böyle; 
av tezkeresi aldık, duruyordu. Şimdi, bunu aldım, 
Genelkurmayın müzesine verdim; ne yapacağım ben 
şimdi onu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
NAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi Sayın 
Başkanım, tetkik buyurulduğunda görülecektir ki, 
sizin sahibi bulunduğunuz tüfek, bu yasa gereği av 
tezkerenize çapı, cinsi, numarası, mafkası ile işlen
mek durumundadır. Eğer bir başkasına veriyorsanız 
veyahut da bir yere hediye edecek iseniz, av tezkere
nizden onu sildireceksiniz; yeni silah edindiğinizde 
yeni silahınız tabii oraya kaydedilecek. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen olacak mı efendim?.. Yok. 

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

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Tüfek ve Tabancaların El Değiştirmesi : 
MADDE 10. — Yivsiz av tüfekleri ile nişan tü

fek ve tabancalarının herhangi bir nedenle el değiş
tirmesi halinde yapılacak iş ve işlemler yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

11 nci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Suçlar ve Cezalar 

İzinsiz İmalata İlişkin Cezalar : 
MADDE 11. — 4 ncü maddede belirtilen kuru

luş iznini veya 5 nci maddede belirtilen faaliyet izni
ni almadan bu Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, 
nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya 
imalathane kuranlara veya işletenlere veya işyerleri ya 
da ikametgâhlarında söz konusu silahları imal eden
lere veya 6 nci maddede belirtilen esaslara aykırı 
olarak yapan veya satanlara 1 yıldan 3 yıla kadar 
hapis ve 5 000 liradan 15 000 liraya kadar ağır para 
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cezası verilir. İmal edilen veya satılan tüfek ve ta
bancaların müsaderesine hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyon bu madde hakkında bir 
izahatta bulunacak mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yüksek malumları, yasanın 4 ncü mad
desi, fabrika ve imalathane kurma ile ilgiliydi; aynı 
yasanın 5 nci maddesi ise, izin almasına rağmen, tek
nik şartları haiz olmadığı halde faaliyete geçenler 
içindir. Bu madde,, izin almadan fabrika ve ima-
latehane kuran ve teknik şartları haiz olmayan, yö
netici kadrosu bulunmayan, teknik yönetici olma
masına rağmen imal eden kişilere verilecek cezaları 
ifade ediyor. Bu tür faaliyette bulunan kişilere 1 yıl
dan 3 yıla kadar hapis cezası, 5 bin liradan 15 bin 
liraya kadar da ağır para cezasını öngörmektedir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bir önergem var müsaadenizle. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde, Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterinin bir önergesi var; 
önergeyi okutuyorum : 

Milli GüVenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul edil
mesini arz ederim. 

Necdet Üruğ 
Orgeneral 

M. G. K. Genel Sekreteri 

MADDE 11. — 4 ncü maddede belirtilen ku
ruluş iznini veya 5 nci maddede belirtilen faaliyet 
iznini almadan bu Kanun kapsamına giren yivsiz tü
fek, nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika 
veya imalathane kuranlara veya işletenlere veya iş-
verleri ya da ikametgâhlarında söz konusu silahları 
imal edenlere veya 6 nci maddede belirtilen esasla
ra aykırı olarak yapan veya satanlara 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis ve 15 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası verilir. İmal edilen veya satılan tüfek ve 
tabancaların müsaderesine hükmolunur. 

BAŞKAN — Değişiklik 5 bin liradan 15 bin li
raya kadar idi; öneride «15 bin liradan az olmamak 
üzere» diye tabanı belirtiyor; üstü, hâkimin takdiri
ne bırakılıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNÂK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Türk 
Ceza Kanununda 19 ncu maddede tavan 100 bin li
ra; orada bir değişiklik olursa, ona göre değişecek. 
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BAŞKAN — Yani 15 bin lira ile 100 bin lira 
arasında olacak. Bana da 5 bin lira az gelmişti; 5 
bin lira ceza bugün için hiçbir şey değil. Gerçi hapis 
cezası veriliyor; ama öteki yaptıklarının da, para 
olarak cezasını çekmesi lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir yer
de bu bir nevi ticarettir; gayet tabii ki, para ceza
sının daha ağırlıklı olması gerekiyor. Çünkü, 4 ncü 
madde, izinsiz fabrika kurmak; 5 nci madde tek
nik şartlan haiz olmadan imalat yapmak; 6 ncı 
madde de, imalatın verilen standartlara uyma
ması nedeniyle imalata devam etmeyi hem hürriyeti 
bağlayıcı ceza tehdidi altında, hem de para cezası 
tehdidi altında tütüyor. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerindeki öneri 
hakkında başka söz almak isteyen var mı?.. 

Bakanlığımız buna katılıyor mu? 
BAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Konsey Üyelerinden söz almak isteyen?.. 

Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 nci madde, bu önerge istikametinde değiştiri

lecektir. 
V2 nci maddeyi okutuyorum : 
İmalat ve Satış Listelerinin Zamanında Verilme

mesine İlişkin Cezalar : 
MADDE 12. —7 nci ve 8 nci maddelerde belirti

len imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde 
vermeyen veya imalat ya da satışını bildirmeyen ima
latçı ve satıcılara 5 000 liradan 20 000 liraya kadar 
ağır para cezası verilir. Tekerrürü halinde iki katı 
cezaya hükmolunur. İkinci tekerrürde imalatçı veya 
satıcılara 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası 
ile birlikte ceza süresi kadar meslek ve sanatın ta
tili cezasına hükmedilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde Komisyo
nun bir diyeceği var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biraz önce arz ederken, imalatçı veya sa
tıcı firmanın uyması lazım gelen koşullan beyanda 
bulunmuştum. Burada satıcı kişi, sattığı veya imal 
ettiği bu tür tüfek ve tabancaların cinsini, miktarı
nı, çapını ve sattığı kişilerin kimliklerini, listeler ha
linde, imal ettiği ayı müteakip ayın sonuna kadar 

ilgili mercilere verecektir. Bunlara riayet edilmeme
si halinde, bu kişilere 5 bin liradan 20 bin liraya ka
dar para cezası; tekerrüründe 10 bin liradan 40 bin 
liraya kadar; üçüncü defa tekerrür ettiği zaman, ha
pis cezasıyla beraber para cezası ve meslekten men 
ve sanat cezası da verilmektedir. 

BAŞKAN — 12 nci mdde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Av Tezkeresi ve Diğer Belgelere İlişkin Cezalar: 
MADDE 13. — Av tezkeresi veya yivsiz tüfek 

sahipliği belgesi olmadan yivsiz av tüfeği bulundu
ran veya taşıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
549 ncu maddesindeki ceza hükümleri uygulanır ve 
ayrıca tüfeğin müsaderesine hükmedilir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bura
da, av tezkeresi veya bulundurma belgesi olmadan 
tüfek taşıyanlara, 3 aya kadar hapis, 5 bin liraya 
kadar da para cezasına hükmolunacaktır. 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanununun 549 ncu mad
desi bu hükmü kapsıyor. 

13 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

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

Geçici madde l'i okutuyorum : 

ALTINCI ©ÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun kapsamına 
giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası imal 
eden fabrika ve imalathaneler, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, teknik nitelik
ler, kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara 
sahip olduklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
onaylatmak ve içişleri Bakanlığından faaliyet izni 
almak ve aynı zamanda bu süre içinde 6 ncı mad
de hükümlerine göre namlu basınç kontrol tezgâh
larını kurmak zorundadırlar. Bu şartları yerine getir
meyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri sürenin 
bitiminde durdurulur. 

BAŞKAN — Namlu basınç kontrol tezgâhlarını 
kurmak zorunluluğunu getirdik biz bu madde ile. 
Halbuki daha evvelki hükme göre, «yoksa, Makine 
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Kimya Endüstrisi Kurumunda veya başka bir yer
de yaptırabilecekti bunu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAY'NA'K (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, «6 ncı madde hükmüne göre» dedik. 6 
ncı madde de 50'nin üzerinde imalat yapanlara uy
gulanacaktır. Burada, şimdiye kadar böyle bir ya
sal düzenleme olmadığı için başıboştuk vardı. Bu 
tur fabrika ve imalathanesi olan kişiler, teknik ni
teliklerini, kapasitelerini, yöneticilerinin ve kendile
rinin güvenlikle ilgili belgelerini bildirmek; eğer 
50'nin üzerinde de imalat yapıyorlarsa, namlu ba
sınç kontrol tezgâhlarını da bir yıl içinde kurmak 
mecburiyetindedirler. Kurmadıkları takdirde, kapa
tılacaklardır. 

BAŞKAN — Bu basınç kontrol tezgâhı Türkiye' 
de yapılıyor mu? 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Halen ba
zı fabrikaları vardır; büyük bir yatırımı gerektir
mez; fakat yine de kapasitesi itibariyle ayda 50 ade
din alınması, ondan düşük kapasiteleri olan imalat
haneleri aşan bir yatırım olacaktır. Makine Kimya 
Endüstrisinin basınç kontrol tezgâhları mevcuttur. 

BAŞKAN — «Tezgâhları mevcuttur» değil de, 
yeni tezgâhlar yapabiliyor mu, imal edebiliyor mu; 
bu basınç kontrol tezgâhlarını yapabiliyor mu Tür
kiye'de; yoksa ithal malı mıdır bu? 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır, it
hal malı değildir, Makine Kimya Endüstrisi Kuru
mu yapabilir. 

ORHAN GÜVEN (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, tezgâh olarak yapımı planlanmış 
değildir. Ancak, böyle bir talep vuku bulursa, tek
nolojik olarak yapabilir. 

'BAŞKAN — Çünkü bu maddeyi koyunca, Hü
kümetin kapısına dizilecekler ve «ben basınç kont
rol aletinden alacağım, ithal müsaadesi verin» diye
cekler. 

ORHAN GÜVEN (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Makine 'Kimya Endüstrisi Kurumu Temsilcisi) — 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, çıkarılan kanu
na göre, 50'nin altında imalat yapıyorsa bir ayda, 
mühürleyecek; bir ayda 50'nin üzerinde bir imalat 
yapıyorsa, o zaman talep doğacaktır ki, bunu gerek 
Makine Kimya Endüstrisi ve gerekse TBKSAN... 

BAŞKAN — Makine Kimya bir sene içinde ya
pabilir mi bunları? 

ORHAN GÜVEN (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Temsilcisi) — 
Çalışmayı gerektiren bir husustur; bilemiyorum. 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, bu tezgâhlar bir yerde basit olarak yapılabi
lecek tesislerdir; bütün emniyet tedbirleri alınmış bir 
beton kanal veya tünel içinde, namluların bağlana
cağı ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca bu 
yönetmelikte tespit edilecek azami basıncı sağlayan 
mermilerin atılacağını ve namluların da bağlanacağı 
tezgâhlardır. Bunların üzerinde ve yanlarına konacak 
bir iki ufak manometre vardır ki, bunlar aslında bü
yük yatırımlar değildir. Yalnız, kapasitesi 50'den 
aşağı olanlar için büyük olabilir, diye düşündük ve 
kapasiteyi, tezgâh sınırı yönünden, o şekilde getir
dik. Alet, ithal edilmesi gereken bir alet değildir, 
basit şeylerdir; fabrikalar kendileri dahi bunu yapa
bilirler, imal edebilirler. 

BAŞKAN — Eğer yoksa ve bir sene içinde de 
gelmemişse, imalatçının kabahati olmaz bunda. Mü
racaatını yapmıştır, imal edip etmeme öteki tarafa 
aittir, artık Hükümet bunu yetiştiremezse ek bir 
madde ile sonradan düzeltebilir; fakat muhakkak 
alması lazım onu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi
ye kadar böyle bir sistem istenmediği için Türkiye' 
de, gelişmemiş veya bu imalata yönelinmemiş. 

BAŞKAN — Ama lazım bu; yarın, kazalar olur... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK. (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumun Temsilcisinin beyanı
na göre, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu bunu 
üretecek ve ilgililere verebilecek kapasitededir. 

Ayrıca, yine daha önceki konuşmalarımızda tek
nisyen arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, 
özel sektör de bunu imal edebilir ve bu türlü ima
lata yönelip, kendileri dahi bunu imal edebilirler. 
Teknik açıdan zor bir sistem olmadığını söylüyor
lar. 

BAŞKAN — 50'den fazla üreten, «Ben de gide
yim bunu Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda 
yaptırayım» dese bunu, kanuna göre kabul etmeye
ceğiz; illa kendisi kuracak, ayda 50'den fazla imal 
ediyorsa. 

Geçici 1 nci madde üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 
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Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum; 
GEÇİCİ MADDE 2. — Ellerinde yivsiz av tü

feği bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde; 

a) AV tezkeresi hamilleri yivsiz av tüfeklerini 
bu tezkerelerine işletmek, 

b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi 
almak, 

c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak, 
Zorundadırlar. 
Bu süre içinde, yukarıda belirtilen işlemleri ya

panlardan menşe ve 6 nci maddede belirtilen şart
lara uygunluk aranmaz. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihi izleyen 60 gün içinde tüm imalatçı ve 
satıcılar ellerinde bulundurdukları yivsiz av tüfek
lerini, nişan tüfek ve tabancalarını mahallin en bü
yük mülki amirliğine bildirmek zorundadırlar. Tes
pit edilen bu tüfek ve tabancalar hakkında 6 nci 
madde hükmü uygulanmaz. Ancak bu tespitten son
ra yapılacak imalat ve satışlarda 6 nci madde hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

7 nci Bölüm, 14 ncü maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ ©ÖLÜM 

Son Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 
'MADDE 14. — 22 Aralık 1934 tarih ve 2637 sa

yılı Taşınması Yasak Olmayan Silahların Alım Sa
tımı Hakkında Kanun ve buna ilişkin Nizamname 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik Yapılması : 
MADDE 15. — Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
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ten itibaren altı ay içinde İçişleri Bakanlığının Koor
dinatörlüğünde, Milli Savunma, Tarım ve Orman, 
Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor bakanlıkların
ca müştereken çıkarılır. 

BAŞKAN — 6 ay çok değil mi? Çünkü, biz bu
na 1 sene zaman tanıdık bazı şeylerde, hepsi bu 
yönetmeliğe tabi kısımlar olacak bunların içinde, 
6 ayı böyle geçecek, o halde 6 ay tanıyoruz gibi bir 
şey çıkar bunda. Yani 6 ay fazla; uzun bir yönet
melik mi olacak? 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, oldukça teferruatlı. Çünkü, tek
nik niteliklerin tespiti lazım. Personelin, işin nitelik
lerinin tespiti gerekiyor, bunların tespiti zaman ala
bilir diye 6 aylık bir süre veriyoruz. Yani, fazla ol
duğunu takdirlerinize arz ederim efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (tçişleri Komisyonu Başkanı) — Onun 
hakkında pek bir şey bilemiyoruz, İçişleri Bakanlı
ğına ait bir görev. 3 ay da olabilir, tavanı bunun 
6 ay; ama uzun buluyorsanız 3 ay da diyebiliriz; 
hazırlayabilirler sanırım. 

BAŞKAN — 6 ayda muazzam şey çıkar. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER DAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hazır
layabilirler zannediyorum; tensip ederseniz «3 ay 
içinde» diyebiliriz. 

BAŞKAN — «4 ay içinde» diyelim hiç olmaz
sa; değil mi?.. 

«6 ay» ı «4 ay» olarak düzeltiyoruz. 
15 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı

dır? Yoksa, «4 ay» olarak bu maddeyi oylarınıza 
sunacağım. 

Söz almak isteyen?.. Yoktur. 
O halde 15 nci maddeyi, («6 ay» lık süreyi, «4 

ay» olarak) düzeltilmiş şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük maddesini okuyunuz. 
Yürürlük : 
MADDE 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme maddesini okuyunuz : 
Yürütme : 
MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki iha
lelere Katılması Hakkında Kanun Teklifi ve İhti
sas Komisyonu Raporu. (2/66) (S. Sayısı : 264) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasına ge
çiyoruz. 

3 ncü sırada, Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışın
daki İhalelere Katılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve bu konudaki İhtisas Komisyonu Raporu yer alı
yor. 

Bu rapor, 264 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
ihtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Tem

silcisi yerlerindeler. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Komisyon Sözcüsü bu konuda kısaca bir izahat

ta bulunacak mı?.. 
Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, yüksek ma
lumları olduğu üzere, memleketimizde başta inşaat 
sektörü olmak üzere, birçok sektörlerde büyük ge
lişmeler kaydedilmiş ve bu sektörlerin kapasitesinde 
bu gelişmeye paralel büyük artışlar meydana gelmiş
tir. 

Daha önce Devlet Demiryollarının yurt dışında
ki ihalelere katılmasını sağlayan kanunun görüşül
mesi esnasında zatıâlileri, bütün kamu kuruluşları
nın yurt dışındaki ihalelere katılmasını sağlayacak 
bir çerçeve kanunun zaruretini işaret ve bunun ha
zırlanmasını emir buyurmuştunuz; bu teklif hazır
landı ve zatıâlilerine şimdi sunulmuş bulunmakta
dır. 

Bu teklifle, yurt dışında ihalelere katılacak kamu 
kuruluşlarının ve bunların sahalarının belirtilmesini 
ve bu konudaki usul ve esasların tespitini saptayacak 
şekilde hazırlanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok

tur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

(1) 264 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

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

1 nci maddeyi okuyunuz. 
Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere 

'Katılması Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — Genel, katma ve özel bütçeli ku

ruluşlar ve müesseseler bunlara bağlı döner serma
yeli kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve ka
nunla kurulan diğer kamu kuruluşları ile sarmaye-
sinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte 
Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olan ku
ruluşların faaliyet alanlarına giren konularda yurt 
dışında yapılacak ihalelere katılabilmelerine, taah
hütlere girişebilmelerine, bu amaçla gerekli incele
me, araştırma, proje, inşaat ve işletme gibi hizmet
lerle girişilen taahhüdün gereği olan diğer işlem ve 
hizmetleri bizzat veya aralarında birleşerek yahut 
bu kanun kapsamı dışında kalan yerli ve yabancı 
kuruluşlarla ortaklık şeklinde yapabilmelerine izin 
vermeye, bu faaliyetleri kontrol ve nezaret etmeye 
ve bu konudaki usul ve esasları tespit etmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞK1AN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder mi
lsiniz 'efendim, bir hususu belirtmek işitiyorum? 

BAŞKAN — ıBuyurun; Orgeneral Üruğ. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada bir
çok faaliyeıtler var; bu faaliyet esaslarını da 
Bakanlar Kurulunca bir yönetmeliğe bağlamak 
ihtiyacını hissettik. Eğer, müsaade ederseniz, 
maddenin sonundaki «.... Bu konudaki usul ve 
esasları....» ifadesi yerine, yukarıdan beri sayılan, 
hepsini kapsayan, «Bu konulardaki usul ve esasları 
bir yönetmelikle tespit etmeye Bakamlar Kurulu yet
kilidir» diyelim. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMBR — Efendim, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Oramiral Nejat 
Tümer. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü
zakerelerde bunu bu şekilde değerlendirdik ve ilave
sini düşündük. Ancak, bundan evvelki görüşmelerde 
Maliye Bakanımuzun temas ettiği bundan evvelki sta
tüde bir yönetmelik yapmak, bu gibi hizmetlerde bir 
aciliyet var ise, bu yönetmelik yapılana kadar o za
man mani teşkil ediyorsa, hiç koymadan bu şekilde 
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çıkması daha uygun olur. Balkanlar Kurulu istediği 
zaman bunu çıkarabilir diye bir şey düşünüyorum. 

BAŞKAN — Yani oraya koymasak da yönetmelik 
çıkarabilir. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Yani, bağla
yabilir gibi geldi bana biraz evvelki Maliye Baka
nımızın görüşmelerinden. 

BAŞKAN — Yalnız, «konulardaki» diemek lâ
zım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Acele bir 
şey olmadığı belli. Libya'da Bayındırlık Bakan
lığı veya Karayolları bir yol yapacak. Binaenaleyh, 
acil bir konu değil. Ancak, gerçekten bunların mut
laka bir yönetmeliğe bağlanması gerekir. Çünlkü her 
bakanlığın, evvela bir yönetmelikte koordinasyonu ele 
alması lazım. Aksi takdirde, her hakanlığa bağlı ayrı 
ayrı KİT'ler yahut kendi teşkilleri, koordinasyonsuz 
olarak, başka bir yerde, dış ülkede inşaatla girebilir 
yahut da inşaata, satın almaya vesaireye girebilir. Bu 
bakımdan evvela yönetmelikte 'koordinasyonun temin 
edilmesi esas; yönetmeliğe icbar etmek için bunu ko
yalım uygun görürseniz; sabahki müzakerede de arz 
etmiştim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız, Devlet 
Demiryollarının bir problemi vardı malum; «ona 
mani olabilir mi?» diye düşünüyorum! ©fendim. 

BAŞKAN — Irak'ta... 
Hükümet temsilcisi arkadaşımız bu konuda bir 

şey söyleyecekler mi efendim? 
TUNAY İNCE (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ma

liye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, biraz 
önce de buyurdukları gibi; işlerin aciTiye'ti bakımın
dan, acil bir durum olduğu konusunda bilgim yok. 
Sayın Bakanım belirtmişler; yalnız, Bakanlar Kurulu 
her zaman esasları saptayabiieieğine göre, yönetmelik 
de çıkarılabileceğine göre, Sayın Baicanımın, acil bir 
durum olduğunu belirtip, yönetmeliğin engel olduğu
nu belirtmesi üzerine görüş olarak, yönetmeliğin her 
zaman yapılabileceğinden hareketle işin bu şekilde 
olmasının uygun olacağını arz ederim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, baş
ka bir konuyla ilgiliydi, bununla ilgisi yok efendim. 

BAŞKAN — O diğer konulardı, bu değildi, bu
nunla ilgili değildi o. Acaba bu konuda bir aciliyeit 
var mı? Devlet Demiryollarının Iraksan alacağı bu 
şey, ne zaman? Bilginiz var mı bu konuda? 

TUNAY İNCE (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ma
liye Bakanlığı Temsilcisi) — Son safhası hakkında 
bilgim yok Sayın Başkanım, Yalnız, kuruluş kanunun
da değişiklik yapıldığına göre, Devlet Demiryollarının 
bu işine engel olmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü, 
kanunu yapıldı ve yurt dışında iş yapmasına engel 
bir durumu yoktur Devlet Demiryollarının. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yalnız, bu konuda bazı tereddütler 
var; bende de var. «Böyle kamu kuraluşllan, devlet 
teşkilleri dışarıda ihalelere girecek olursa bunda mu
vaffak olacağı şüphelidir» derler; daha ziyade, ortak 
olmasını ileri sürerler; «Bir şirket, bu şirkete ortak 
olur; ama doğrudan doğruya Devlet Demiryolları 
kendi üzerine alırsa veya başka bir bakanlık, başka 
bir iş için üzerine alırsa, bunu yapması çok güçtür» 
derler. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumları 
olduğu üzere, .daha önce de Devlet Su İşleri ve Ka
rayolları, yurt dışında bu tip ihalelere katılmış; an
cak, kamu kuruluşlarının kendine özgü fonmalitelerıi, 
uzun süren işlemleri nedeniyle bunlar pek başarılı 
olamamıştı. Daha önce Devlet Demiryollarında da 
arz edildiği gibi, «Devlet Demiryolları ortak olmak 
'kaydıyla, bir şirket aracılığı ile bu hizmet verilir» di
yor. 

Buyurduğunuz gibi, ileride de olabilecek bu tür 
girişimlerde işlemleri süratlendirecek, iş yapılacak ülke
nin mevzuatına uygun elastiki ve geniş şekilde hareket 
edebilecek, geniş hareket sahaları olabilecek şulicetlerin 
kurulması, tabii ki, buyurduğunuz gibi, uygun olacak
tır ve işleri kendi mevzuatımızın dışında, bir başka 
mevzuatla entegre etmekte kolaylık 'sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Zaten o nedenle konmuş o. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet. Bu, özellikle o düşünü
lerek metnin içine dahil edilmiştir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Öyle olmasında büyük yarar var
dır. Yani, gene bir şirket bu işi almalı; onun yapa
mayacağı kısımlar vardır; mesela demiryolu döşe
mesini bilmiyor bir şirket şimdi; ona Demiryolları 
ortak olacak, o kısımdan para alacak, o kadar; ama 
işin tümünü alırsa muvaffak olamıyor. Nitekim, şimdi
ye kadar yapılanlar var: İşte, Devlet Su İşlerinin Lib
ya'da var; şurada burada var, pek muvaffak olama
dı. Bu kanun çıkarsa, Harita Genel Müdürlüğü de 
belki dışarıda bu işi 'alabilecek; değil mi? Ona da 
mani idi; alamıyordu? 
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KURMA/Y ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 'Başkanını. 

BAŞKAN — O halde şimdi bir Kere, en son cüm
lede, sondan ikinci satırdaki ibare «nezaret etmeye ve 
bu konudaki» değil, «bu 'konulardaki» olacak; «bu 
konulardaki usul ve esasları tespit etmeye 'Bakanlar 
Kurulu yetkilidir» şeklinde de bırakabiliriz. 'Bakanlar 
Kurulu, bu yetkiyi, isterse bir yönetmelik halinde 
çıkarabilir; aceleyse, yönetmelik çıkıncaya kadar he
men bir kararname çıkarır onu halledinceye kadar, 
arkasından da yönetmeliği çıkarabilir; böyle bir elas
tikiyet de sağlar Hükümete. Bu demek değildir ki, 
yönetmelik yapılmayacaktır. Yönetmelik de olabilir, 
yönetmelik olmadan da bir kararnameyle yapabilir. 
Bunu biz ilgili bakanlığa bırakalım. Bu, 'Bakanlar 
Kurulunun tespit edeceği yönetmelik mli oalcalktır, yo'k-

I 

sa kararname şeklinde mi olacaktır, bunu o tespit etsin. 
Beliki, «yönetmelik» dersek şimdi, bağlayabiliriz; bilemi
yoruz şimdi bunu. Bunun halkkında 'da kati bir cevap 
veremedi temsilci arkadaşımız; biraz 'hazırlıksız gel
mişler. Zaten, bu, teklif olduğu için '(Hükümetten de 
gelmemiştir bu, teklif olarak gelmiş, tasarı olarak de
ğil) böyle bırakmakta daha fazla yarar var zannedi
yorum^ 

1 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
yoksa ben bu şekliyle oylayacağım. Söz isteyen var 
mıdır efendim?.. Yok. 

1 nci maddeyi, demin yapılan ufak değişiklikle, 
«konulardaki usul ve esasları tespit etmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir» şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 

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

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

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

3 ncü maddeyi okuyunuzy 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

Teklifin tümünü oylarınıza sunıuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — 7470 sayılı TC Turizm Bankası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İhtisas Komisyonu Raporu. (1/198) (S. Sayısı : 262) 
(D 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasına geçiyo
ruz. 

Bu sırada, 7470 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve bu konudaki İhtisas Komisyonu 
Raporu mevcut. 

Rapor 262 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
'İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Balkan ve ilgili 

arkadaşları yerlerini aldılar. 
Bu tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geç

meden evvel, kısa bir izahatta bulunmak üzere ilk sö
zü Komisyon Sözcüsü arkadaşıma bırakıyorum. 

îBuyurun efendim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
'Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türkiye 
Cumhuriyeti Turizftı Bankasının, mevcut görevleri ya
nında, turizm yatırımlarına kredi vermekte olduğu da 
yüksek malumlarıdır. 

Son yıllarda turizmde siklet merkezi teşkili kararı
nı alan Hükümetlimiz, Turizm Bankasının görevlerine 
işlerlik kazandırmak ve turizm sektöründe yatırımcı
lara kredi olanakları sağlamak amacıyla bu tasarıyı 
yüksek tensiplerine sunmuştur. 

Bu tasarı ile, Turizm Bankasrnıın sermayesi 2,5 mil
yardan 15 milyara çıkarılmaktadır. Ayrıca, hisse se
netlerinin tümünün Hazine tarafından alınmasına im-
ikân sağlanmakta ve hususi hukuk hükümlerine tabi 
banka personelinin banka mallarına karşı işledikleri 
suçlardan ötürü devlet memurları gibi cezalandırrlma-
Iarını mümkün kılacak hükümler getirilmelkte ve ban
kanın gelirlerinin banka ve sügorta vergisiyle edine
ceği mallarının her türlü vergi, restim ve harçtan muaf 
tutulmasını ve sermaye artırımı ile meydana gelen 
112,5 milyarlık artışın Hazinece karşılanmasını temin 
edeceik esaslar tensiplerine sunulmuştur. 

'Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tabii bu, turizmi «kalkındırmak için ileri atılan 

adımlardan birisi 'oluyor. Ancak, biz bu turizm konu
sunda daha büyü'k işler yapabilmek için, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının elini kolunu bağlayan bazı ko
nuların ortadan kaldırılması için ayrıca bir kanun bek-

ı (1) 262 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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temekteyiz. Malum, sizin bu konuda da dileğin'iz var
dı : Üç dört bakanlık, hepsi karışır, esas 'koordinatör, 
sözü geçecek bir bakanlık yoktur. Bunu da sağlayıcı 
ayrı bir kanun gelirse, onu da çabucak çıkarmamızda 
yarar vardır. Bunu antiparantez burada ifade etmek 
istiyorum. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, kanun Hükümetten 
geçti, Komfeyonumuzdadır. Zannediyorum ki, en kı
sa zamanda huzurlarınıza gelecektir. 

BAŞKAN — Mesele yok o zaman. Teşekkür ede
rim. 

'Bu tasarının tümü üzerinde 'Söz almak isteyen var 
mı efendim ... Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
1 nci ımaddeyi okuyunuz efendim. 

7470 Sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası 
Kanununun 1570 sayılı Kanunla değişik 5 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sermaye : 
Madde 5. ^— Bankanın sermayesi, herbiri I 000 

TL. kıymetinde (15 000 000) hisiseye ayrılmış olarak 
onlbeş -milyar Türk Lirasıdır. Müteaddit hisseleri ih
tiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her 
birinin ihtiva edeceği hisse miktarı anaSözleşınede gös
terilir. 

BAŞKAN — 1 indi madde üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim?... Yoktur. 

Maddeyi oylarıınıza sunuyorum : Kabul «edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiişltir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası 

Kanununun 1570 sayılı Kanunla değişlik 6 nci mad
desinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(C) Grubu hisse senetleri, hazine ile birlikte ha
miline muharrer o'lmak üzere diğer özel ve tüzelkişile
re tahsis olunmuştur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyon iza
hatta bulunacak mı? Bu (c) grubu hisse senetleri ne 
oluyor?... 

'KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (îhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Turizm 
Bankasının üç grup 'hisse senedi vardır. Bunlardan 
biri (A) grubu hisse senedi iki, bütün mevcudunun ;% 
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5l*idir; (B) grubu hisse senedi, mevcudumun % 39'u-
dur; (C) grubu hisse senedi de, mevcudunun % lö'u-
dm\ 

Bunlardan (A) grubu hisse senedi, yani % 5(1 olan
lar Hazineye satılmaktadır; >(B) grubu, yani % 3'9 olan
lar Hazineye, bankalara ve diğer resımi teşekküllere sa
tılmaktadır; l(C) grubu hisse senetleri ise, daha önce 
hamiline muharrer ve yalnız özel ve tüzelkişilere tah
sis olunmaktaydı. Burada «Hazineyle birlikte» den
mek suretiyle, Hazinenin de (C) grubu hisse senetleri
ni alma olanağı sağlanmıştır. Arz ederim. 

TURİZM VE TANITMA 'BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, ilk kanun çıkarılır
ken, 'bunun özel sektöre veya özel kişilere satılacağı 
düşünülmüştü. Yüksek (malumunuz, Turizm Bankası, 
'turizm Sektörüne çok düşük faizle kredi veren bir ban
kadır. Bu nedenle, fazla 'kâr etmediği için cazip hale 
gelememiştir, satılamamıştır. Eğer böyle giderse, ilik 
nazarda 15 milyar lira da olsa, % 10'u 1,5 milyarı yi
ne ödenemez hale gelecektir. Bu maksatla biz, bellki 
bankanın ileride büyük kârlar edebileceğini de nazarı 
Itîbare alarak, «ı(C) grubu hisse senetlerinin Hazineye 
veya gerçek ve tüzelkişilere...» diye, genel bir ifade ge
tirdik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci madde üzerinde söz atoak isteyen var mı?... 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Aynı Kanunun 15 nci maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bankanın para ve para hükmündeki evrak ve se

netleri, bilanço, zabıtname, rapor ve diğer hernevi 
evrak, defter, vesikaları ve bütün malları, devlet malı 
hükmündedir. Bunlar üzerinde suç işleyen Banka per
soneli, devlet memurları gibi cezalandırılırlar. 

'BAŞKAN — Komisyon biraz önce tümü üzerinde 
'izahat verirken buna değinmişti. 

3 ncü madde üzerinde söz almalk isteyen var mı?... 
Yoktur. 

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

4 ncü maddeyi'okutuyorum : 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 20 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değişit!Mlraş!tir. 
MuaJfhklar : 
Madde 20. — Bankanın elde ettiği gelirler Ban

ka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, edineceği 
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gayrimenküller lise her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır* 

4 noü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?... 
Yoktur. 

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

5 ndi maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Aynı Kanunun ek geçici madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

c) 15 milyar TL. sına çıkartılmak suretiyle ban
ka sermayesinde yapılan artışın tamamı, (A), (B), 
(C) grubu hisse senetleri karşılığı olarak müteakip 
beş yıl içinde Hazinece karşılanır. 

iBAŞKAN — 5 yıllık bir süre tanınmış oluyor. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
TURÎZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — Sayın Başkanım, Bankanın ser-
mayesli kifayetsizdir. Bugün Bankanın aşağı yukarı 
7,5 milyar lira civarında kredi talebi vardır. Tabii, 
«müteakip 5 yılda karşılanır» derken, herhalde bu 
yıl içinde bir şeyler vermek gerekiyor. Çünkü, Ban
ka bugün bir darboğazın içindedir. Uygun görür
seniz, bunu ya yıllara bölmek suretiyle veya «mütea
kibi» kaldırıp, «n geç beş yıl,içinde eşit taksitlerle 
ödenir» gibi bir hüküm getirmek 'belki yeninde ola
caktır. 

İBAŞKAN — Komisyon bunu değiştirmiş. Hükü
metin tökliftinde, «OA), (B) ve <C) grubu hisse senet
leri karşılığı olarak Hazinece karşılanır» hükmü var
dı. !Bu 5 seneyi koyma lüzumunu Komisyon niye 
hissetti efendim? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Maliye Bakan
lığı, bu tasarının görüşülmesi esnasında kendilerinin 
Hükümet politikası içerisinde zaten turizme ağırlık 
verilmesi gereği kabul edildiğini; bu nedenle, «yıllara 
ve herhangi bir esasa bağlı olmadan karşılanır» de
mek suretiyle, her yıl bütçeden ayrılacak parayla 
bunların alınabileceğini; böyle bir bağlayıcı esasın, 
hükmün, kanun içinde yer almasının ileride eğer de
ğiştirmek gerekecekse, sıkıntılar doğurabileceğini 
ifade etmişti. 

Komisyonda gerek Turizm ıBankası ve gerekse 
Turizm IBakanlığı temsilcileri, bunun 1981 yılında 1 
milyar Türk Lirası, mütealkip yıllarda da 3'er milyar 
Türk Lirası olmak üzere alınması teklifinde bulun
muşlardı. Bu yıl 1 milyar lira hisse senetlerinin alın
ması için zaten ayrılmış; alınacağını ifade ettik

lerine göre ve müteakip yıllarda, 5 yıl içinde de 
alınm'asını söylemek suretiyle bir elastikiyet getiri
lir düşüncesiyle, tensiplerinize «müteakip beş yıl 
içerisinde Hazinece karşılanır» demek suretiyle arz 
ediyoruz. 

iBAŞKAN — 'Ama, Maliye Bakanlığı «Bu sene 
sıkıntım var, beş yıl sonra veririm» der; gelecek sene 
gelir, «Bu sene de sıkıntım var, başka yatırımlarım 
var, bu sene de veremem, beşinci senenin sonunda 
veririm» der; o zaman ne yapacağız? Müsavi olarak 
alınır falan demedik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, buna 
mani olmak için bunu koyduk. , Maliye Bakanlığı
nın ödemesi 7, belki 10 seneye çıkar. Binaenaleyh 
Maliye 'Bakanlığının, 12,5 milyar lirayı ödemesini, 
gerek Maliye Bakanlığını büyük bir sıkıntıya sok
madan, aynı zamanda Turizm 'Bakanlığının da iste
ğine cevap verecek bir şekilde bir zaman süreci için
de halletmesini öngördük. Maliye 'Bakanlığına bı
rakırsak, sıkıştığı zaman, bu 'sefer, «tahsisatı vere
mem» der, hisse senedini de alamaz. 

İBAŞKAN — Yani gelen teklifte öyle bir şey yok. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Çok geniş bırakılmış 
efendim; yani, zamanla kendini bağlamamış. Hal
buki 'biz turizm bakımından mutlaka bir zamanla 
bağlamayı öngördük. 

İBAŞKAN — O hailde, «(C) grubu hisse senetle
ri karşılığı olarak müteakip beş yıl» deyince, bu se
ne vermeyecek ondan sonrakilerde verecekmiş gibi 
oluyor. 

TURÎZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Müsaade ederseniz «müteakip» 
kelimesini kaldıralım. 

İBAŞKAN — «Beş yıl içerisinde» diyelim, «mü-
teakip»i silelim. Çünkü, müteakip deyince, sanki bu 
yıl hliç verilemeyecek gibi bir manâ çıkabilir. 

IBu biraz da sizin lehinize oluyor. 
TURÎZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — Eşit olsa daha iyi Sayın Başka
nım; ama beş yılda hiç olmazsa 3'er milyar, 2 şer 
milyar gibi tahsisat olabilir. 

iBAŞKAN — 1982 yılında bize getirin, biz koy
dururuz; yeter ki harcayabilesiniz. 

TURÎZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU — Sayın 'Başkanım, talep çok fazla. 
Şu anda bankada 7,5 milyarın üzerinde kredi talebi 
var. Bunlar, malumunuz sektöre yeni yaratılacak 
yatak, otel, motel ve benzeri üniteler içindir. 
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iBÂŞKAN — O «müteakipti silliyoruz; o hadde 
(C) fıkrası şöyle oluyor : 

«c) (15 milyar TL'sına çıkartılmak suretiyle ban
ka sermayesinde yapılan artışın tamamı, (A), (B), 
(C) grubu hisse senetleri karşılığı olarak beş yıl 'için
de Hazinece karşılanır.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MiHıi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, biraz ev
vel zatıalinizin buyurduğu endişeyi bertaraf eltmek! 
için koyduk. Şöyle desek Sayın Başkanım : «1981 yı
lı dahil beş yıl içinde» Aksi takdirde, bu beş seneyi 
iki yıl sonra başlatabilir. 

BAŞKAN — 5 yıl içinde Hazinece karşılaınacak* 
sa bundan şu mana da çıkar : 5 yıl idinde ben karşı
layacağım; 1983 de vermem, 1984'de bunun 2 müsi-
ni veririm der. 1984 gelir... 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — 1981' 
den başlamak üzere demek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel .Sekreteri) — 1,9*81 yılımdan itiba
ren 5 yıl içinde. 

BAŞKAN — Yani, «1981 mali yılından it'Jbaren 
5 yıl içinde Hazinece karşılanır» şeklinde olacak de
ğil mü? O halde maddeyi bu şekliyle bir dah'a okulla
yım şimdi, 

Buyurun. 
«Madde 5. — Aynı kanunun ek geçici maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
c) !İ5 milyar TL.'sıma çıkar-tulmak suretiyle ban

ka sermayesinde yapılan artışın tamamı, (A), (B), 
(C) grubu hisse senetleri karşılığı olarak 1981 Maüli 
Yılından itibaren 5 yıl içinde Hazinece karşılıaınır.ı» 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bunu 5 yıldan ev
vel tamaımlayamıam mı dedi? Böyle bir şeyi Maliye 
'Bakanlığıyla konuştunuz mu? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Hayır, öyle bir şeyleri yok, 
Maliye Bakanlığı, kendilerinin geniş bir süreçte tu-
ıtıulımasını, bunun gelıecek yılarda bütçe kanunu işi 
olduğunu, gelecek yılanda yapılacak bütçelerin bu 
!tür şeylerle bağlanmaması gerektiğini, bütçe kanunu 
görüşmeleri esnasında gereken ödeneklerin, bu konu
ya hasıredilebileceğini ifade ettiler, tekınik açıdan. Yok
sa, gelecek veya müteakip yıllar için böyle bir zorun
luluktan bahsedilmedi. 

.BAŞKAN — 5 yıl dedik mi, sanki 5 yıl sonunda 
biltecekımiş bu, yani 3 senede bitmez gibi bir anlam 
taşıyacak. Biz de daha evvel olsun işitiyoruz. 
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i ORA'MİRAL NEJAT TÜMER — Yapılan yatı
rımlar ise 2 sene sonra ancak nemasını verecek Ko
mutanım. Zaten, 2 sene geçmiş olacak, kolay May 
biten bir şey değil ki teslisler. Zaten 7,5 milyar liraya 
1981 'de ihtiyaçları var. 7,5 milyarı güttükten sonra 
geriye üçer üçer kalıyor zaten. 3 senede 6 milyar, 14i 
ediyor zaten. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu

rada bu 5 yıllık süre üzerinde durulmasında fayda 
var sanıyorum. Eğer senelere göre bir rakam söyle-

I mezsıek, bunu Maliye Bakanlığı duruma göre ayar
lar. O yönüyle bu 5 yıl kelimesini kullanmadan ya 
yıllara göre söylemek lazım veyahut da bunu bırakıp 
bütçe yapılırken buna özellikle önem verrmek suretiy
le parayı tahsis etmemiz lazım. Aksi takdirde, Mali
ye Bakanlığı duruma göre buraya para tahsis eder. 

,1 Yani, bu kellime, takdir buyurursunuz Komutamın, 
herhangi bir rol oynamaz, onlara göre. 5 yıla kadar 

I der, 5 yıl içerisinde... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 5 yıla kadar değil,, 5 
yıl ipinde. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «İçe
risinde» de olısa aynı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (M«i Güven-
I ilik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 3 yıl için

de bitirelim. Ancak, 12,5 milyar gibi büyük bir para
nın, gayet tabii bu sefer de para politikasıyla da ayar
lı olması lazım. Yani, çıkartabilir mi çıkartamaız mı, 
onu bilemiyoruz. Bu hususta Maliye Bakanlığı ser
best kalmak istiyor. 

ıBAŞKAN — Simidi biz de demıişltük ki, bütçe ya
pılırken, 1982'de zaten o direktifi verdik biz. De
mek ki, bu ısene, 1982 bütçesinde hangi bakanfljkfliana 
ısiklet merkezi verilecek? Şu, şu, şu bakanlıkların ya
tırımlarına bu sene sıklet merkezi verüleoek. O haffldıe, 
diğer bakanlıkların bütçelilerimde fazla aritış yapma-

I dan bu bakanlıklarım bütçelerine gerekM ödenekleri 
koymak suretiyle bu yatırımlar bir an evvel bitinil-

I melii. Böyle yapılmıyor. Her bakanlığa eşit dağıtılı
yor aritış, hiçbir bakanlık bir şey yapamıyor veyahut 

I yapıyorsa, 10 sene sonumda, 15 sene sonumda yapı-
I yar. Onun içtim biz bu öncelik verilen bakamlıkHar ara-
I ısıma Turizm Bakanlığını da koyduk, hatta geçen se

me koyduk, hatta daha fazla verecektik. Gaililba 2,5 
milyar civarımda bir şey verecektik, şimdi hatırlımda 
değil, harcayamayız dediler. Çünkü, daha planları 
yapılmamıştı .O nedenle 1,981 Bütçesinde çoğaltama-, 

I dik. 
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ıBunu 3 yıl içerisinde tamamlayalıım. Yani, bugün 
3 milyar, 5 miyar, 7 mÜliyar biir şay değldir; 1,5 - 2 
trilyona yaklaşan bütçede 5 rdüyann, 7 miyarın lafı 
olımaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — 3 yıl 
diyelüm. 1981 yılından itibaren 3 yıl. 

BAŞKAN — Evet. 1981 Mtailıi Yitaıdan itibaren 
3 yıO.. 

Haltta geçenlerde ben, Turizmi ve Tanıtma Baka
mımıza 'takıllıdıım; Franco devrinde İspanya Turizm 
Bakanına öyle yetkiler verirmiş ki, «'Bu Bakanlık ne 
isterse bütün bakanlıklar yerine götürecek» demliış ve 
ispanya kısa zamanda turizm sahasında büyülk yatı
rımları yapmak suretiyle büyük aşama sağlamış. «Yol 
mu istiyor, yol, ypacaksınız; otel mi istiyor, dbel ya
pacağısınız» dernek «suretiyle bu hale getirmişjliar. 

Ne yapalım, bunu da 3 sene içerisinde bitirsin. 
Kaldı kli, bu 3 sene içerisinde yapılıacalk yatırımılar nıe-
ma'sını 5 noi senede, 6 nıcı senede verecektir. Kbılıay 
bitmiyor koca otel, 3 seneden aşağı bitmiyor. 

O halıde bu «5»'i «3» olarak düzelıtiyorruz. (c) 
fıkrasını bir daha o şekilde okutuyorum : 

;«c) 15 milyar TL'sına çıkartılmak suretiyle ban
ka sermayesinde yapılıan artışıın tamamı, (A), (ıB), 
(C) grubu hisse sematlieri kaırşıflıığı olarak 19811 Mafti 
Yılından 'itibaren üç yıl içinde Hazinece karşılanır.» 

BAŞKAN — Bu şekliyle 5 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edanllier.. .Btmeyanfer... Ka
bul edülmıiştir. 

6 ncı maddeyi okuyunuz. 
(MADDE 6. — Bu Kanunun 1 noi miaddeisli 

1 . 1 . 1981 tarihinde, diğerleri yayımı tarihimde yü
rürlüğe girer. 

ıBAŞKAN — Sermaye yükseltimi olan ıbötllüm 
1 . 1 . 1981'den itibaren oluyor, 1)981 Maili Yıh dahil]; 
oluyor. 

TURÎZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOGLU— Sayın Başkanım, 'izlin verirseniz, 
zaten 1981 zikredilldiğinie göre, belki bu maddenlinı 
artık iyeri kalmıyoır. Çünkü önada 198il1den iltülbaren 
dedik. Herhalde bunun pek anüamı kalmıyor burada. 
Uygun göriürseniz çıkartalım. 

BAŞKAN — «Bu Kanun yayımı tarMnldie yü
rürlüğe girer» diyeceğiz o zaman, 

ıBir daha okuyunuz : 
.«Madde 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer.» 
/BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz aJmı?lk is

teyen?.. Yok. 

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

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinded söz almak 
'isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenlıer.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmıiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
<edanıller... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

5. — Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1/215) (S. Sayısı : 263) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin son sıra
sındaki, Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve bu konudaki İhtisas Komis
yonu Raporuna geçiyoruz. Bu rapor 263 sıra sayı
sıyla basılıp dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu Üyesi ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum ve 
bu konuda izahat vermek üzere sözü İhtisas Komis
yonu Başkanına bırakıyorum. 

Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, yüksek ma
lumları olduğu üzere, 6780 sayılı Kanunla Anıtkabir 
hizmetlerinin yürütülmesine Milli Eğitim 'Bakanlığı, 
bilahara onun bünyesinden ayrılan Kültür Bakanlı
ğı; emniyet ve törenler için de bir muhafız ve tören 
bölüğü görevlendirilmiştir. Atatürk'ün aziz naaşının 
defnedildiği, Devletimizin en büyük kutsal anıtı olan 
Anıtkabir'de, beklenen tertip ve düzenlerin istenen 
seviyede alınabilmesi için, hizmetlerin yürütülmesin
de yetki ve sorumlulukların iki ayrı makam yerine 
tek bir makamda toplanması amaçlanmış ve bu ne
denle hazırlanan kanun tasarısı tensiplerine sunul
muştur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Üruğ. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Hükümet tasarısında, bugün iki başlı bulunan bu 
ünitenin Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğine bağ-

(/) 263 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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lanması, dolayısıyla bütün hizmetlerin Devlet Baş
kanlığı Genel Sekreterliği sorumluluğunda olması 
öngörülmüştür. Anatema bu. Devlet Başkanlığı Ge
nel Sekreterliğinin statüsü ve yetkileri yüksek ma
lumlarınız; hiçbir suretle Devlet Başkanlığı Genel 
Sekreterliği hizmetleriyle ilişkisi olmayan Anıtkabir 
hizmetlerinin, Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
bağlanmasında, hizmet anlayışı yönünden sakıncalar 
olacağı kanaatindeyiz. 

'Bu itibarla, Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği
ne bağlanması teklifinin tezekkürü gerekir kanısın
dayım. Binaenaleyh, Komisyonumuz bu hususta 
şüpheli 'vaziyettedir efendim. 

İkinci husus : Devlet Başkanlığı Genel Sekreter
liğine bağlanmış olan bu iki başlı; asker ve sivilden 
oluşan bu ünitenin aralarındaki hizmet münasebet
lerini tayin ve sınırlarını tespit etmek Genel Sekre
terliğe düşmektedir. O halde oradaki görevde Genel 
Sekreter muhatap alınmıştır, aynı zamanda müzenin 
durumu da, yahut Anıtkabir'in bütünlüğü içinde de 
Genel Sekreter muhatap alınmıştır. Binaenaleyh, 
Genel Sekretere bağlanmadan evvel oradaki iki baş
lılığı tek baş şeklinde, tek bir otorite altında bu iki 
hizmet grubunu birleştirmek de gerekecektir. 

Meseleyi bu şekilde düşünürken, bir askeri bir
lik olması sebebiyle Anıtkabir'de, bir bölük olma
sı sebebiyle; bu bölüğün mutlaka orada kalması ge
rektiğine göre, bir askeri birliği bir sivilin eline ver
mek mümkün olamayacağına göre, Anıtkabir'de bu 
iki hizmetin bir baş altında toplanması ve yürütül
mesi ise, bu otoritenin mutlaka bir asker olması ka
çınılmazdır. 

O halde Anıtkabir'de bu hizmetleri bir elde top
lamak istiyorsak, Anıtkabir'de bir hizmet komutan
lığının, yeni bir hizmet komutanlığının ihdası ge
rekmektedir. 

Böyle olunca, Anıtkabir'in bağlantısı, eğer uygun 
görülürse, Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği de
ğil, bir askeri otoritenin olmasını icap ettirmektedir. 
Biz bu yönünü düşünerek komisyonun tasarısını ele 
aldık. Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğine bağlı 
olarak Anıtkabir'de bir tek askeri komutanın teşki
lini öngörmektedir komisyon. Eğer bu husus Yük
sek Konsey tarafından bir askeri otoriteye bağlılık 
tedvin edilirse, onun için de bir önergemiz mevcut
tur. 

Bunun Genelkurmay Başkanlığına bağlanması 
yönünde önergemiz olacaktır. Görüşlerimiz bundan 
ibarettir. Arz ederim. 
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BAŞKAN — O halde ilgili maddeye geldiğimiz 
zaman önergeyi görüşelim. Ancak bu şekliyle, eğer 
Konsey, bir askeri komutanlık kurulduktan sonra bu
nun Genelkurmay Başkanlığına bağlanmasını uy
gun görürse, tasarıda büyük bir değişiklik olacak 
mı? Onun için maddelere geçilmeden Komisyona 
iadesi gerekir mi gerekmez mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, tasarıda bü
yük bir değişiklik olmayacaktır. 

Yalnız «Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
bağlılık» kaydını çıkartıp, yerine eğer tensip buyu-
rulursa «Genelkurmay Başkanlığı» kaydını koyaca
ğız efendim. 

BAŞKAN — O zaman o maddeye geldiğimiz za
man önergeyi dikkate alır, onun üzerinde görüşürüz. 

Peki teşekkür ederim. 
Başka tümü üzerinde söz almak isteyen olacak 

mı?.. Yoktur 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da Atatürk'ün aziz nâşı
nın defnedildiği Anıtkabir'in ve buradaki Atatürk'ün 
hayat ve hatırası ile ilgili müze, kütüphane ve diğer 
tesislerin her türlü hizmetlerinin yürütülmesiyle Dev
let Başkanlığı Genel Sekreterliği görevlidir. Bu mak
satla Anıtkabir'de Devlet Başkanlığı Genel Sekre
terliğine bağlı bir Anıtkabir Hizmet Komutanlığı 
kurulmuştur. 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanlığına bağlan
ması konusunda sizin bir önergeniz var. 

Tabii Genelkurmay Başkanlığına bağlarken belki 
şunu düşündünüz : Ankara'nın garnizon komutanı 
Genelkurmay Başkanıdır. Ama o, İçhizmet Kanunu
nun ilgili maddesine göre yetkisini 2 alt makama 
devredebileceği için, kolordu komutanı olan bura
daki arkadaşa onu devretmiştir. Ama bu demek de
ğildir ki, garnizon komutanlığı görevi o arkadaşta. 
Hayır, garnizon komutanlığından sorumlu olan ma
kam Genelkurmay Başkanlığı makamıdır; ona bağ
lıdır bu. Ama o görevleri garnizon komutanlığı va
sıtasıyla, kolordu komutanlığı vasıtasıyla yürütebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Diğer hizmetlerde 
olduğu gibi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
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Milli Güvenlik Konseyi 'Başkanlığına 
Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 

Kanun Tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim. 

Necdet Üruğ 
Orgeneral 
M.G.K. Genel Sekreteri 

MADDE 1. — Ankara'da Atatürk'ün aziz nâşı
nın defnedildiği Anıtkabir'in ve buradaki Atatürk'ün 
hayat ve hatırası ile ilgili müze, kütüphane ve diğer 
tesislerin her türlü hizmetlerinin yürütülmesiyle Ge
nelkurmay Başkanlığı görevlidir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bundan sonra efen
dim, komutanlığı kurup kurmamak tabii Genelkur
may Başkanlığının emirlerine sunulacaktır. Nasıl 
olacaktır, nasıl yürütülecektir, ne şekilde bir komu
tanlık kurulacaktır?.. 

BAŞKAN — Onu artık kendi kuruluşunda yapar. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. Komutanlık 
demiyor zaten. 

BAŞKAN — «Bu maksatla Anıtkabir'de Devlet 
Başkanlığı Genel 'Sekreterliğine bağlı bir Anıtkabir 
ıHizrnet Komutanlığı kurulmuştur» ibaresi kalkıyor; 
ama «hizmet komutanlığı» tabiri geçiyor yine. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 2 nci maddede ge
çiyor. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye koydunuz onu, evet. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Hiz

met komutanlığı» yerine yalnız «Komutanlığı» den
se nasıl olur? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, burada 
çok düşündük, Anıtkabir Komutanlığı... 

Anıtkabir'in tüm hizmetlerini yürütür. Hizmet 
komutanlığı diye düşündük. Eskiden bizim bazı hiz
met komutanlıklarımız vardı. Anıtkabir çok büyük 
bir makam olduğu için, onun komutanlığı değil de 
ona hizmet eden bir komutanlığı düşündük. Biraz 
psikolojik olarak... 

BAŞKAN — Destek kıtaları komutanlığı dene
miyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Denemiyor efen
dim. Anıtkabir gibi ulvi bir müesseseye hizmet su
nuyoruz; o yönüyle Hizmet Komutanlığı dedik. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen olacak mı efendim?.. 

Buyurun efendim, Orgeneral Tahsin Şahinkaya. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sa

yın Başkanım, bununla alakalı «görevlidir» kelime
sini Genelkurmay Başkanı için kullanmayalım. 

Müsaade ederseniz şöyle bir ifade kullanalım bu
rada : En sonunu okuyorum : «İlgili müze, kütüp
hane ve diğer tesislerin her türlü hizmetlerinin yü
rütülmesinden Genelkurmay Başkanlığı sorumlu
dur» Görevi bu Anıtkabir'deki Hizmet Komutanlı
ğına verelim. Yani, sorumluluğu Genelkurmay Baş
kanına verelim, Genelkurmay Başkanlığı da bunu 
istediği yere devreder. 

BAŞKAN — Doğrudur. 
Milli Savunma Bakanlığına versek nasıl olur 

acaba? 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — O 

da olur Komutanım. 
BAŞKAN — Çünkü Genelkurmay Başkanlığı 

daima direktif makamıdır, icra makamı değildir, 
daima direktif verir. Şimdi ona bir icra vazifesi yük-
lüyoruz. 

Milli Savunma Bakanlığı da bu işi daha rahat 
yürütebilir gibi geliyor bana. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Garnizon Komutan
lığı olması münasebetiyle bu sefer Milli Savunma 
Bakanlığına bağlı olabilir. 

BAŞKAN — O zaman tabii Garnizon Komutan
lığı vasıtasıyla yapamaz. Kendisi bir teşkilat kura
cak, fakat emir veremez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O bakımdan Milli 
Savunma Bakanlığına bağlanmalı. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sabahki mü
zakerelerde «Milli Savunma Bakanlığı olursa bura
ya tahsis edeceğimiz bütçe de daha rahatlıkla Milli 
Savunmaya devredilir» dedik, ama tabii Garnizon 
Komutanlığı olduğu için mecburen Genelkurmaya 
devretmek lazım. 

BAŞKAN — «Görevlidir» değil de «Sorumlu
dur» tabirini kullanırsak daha iyi olur. 

«Hizmetlerinin yürütülmesinden Genelkurmay 
Başkanlığı sorumludur» diyor Şahinkaya. 

Maddeyi bir kere daha değişik şekliyle okutuyo
rum efendim : 

«MADDE 1. — Ankara'da Atatürk'ün aziz nâ
şının defnedildiği Anıtkabir'in ve buradaki Atatürk' 
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ün hayat ve hatırası ile ilgili müze, kütüphane ve 
diğer tesislerinin her türlü hizmetlerinin yürütülme
sinden Genelkurmay Başkanlığı sorumludur.» 

BAŞKAN — Evet, bu okunan önerge üzerinde 
söz almak isteyen?.. Yoktur. 

Bu son defa okunan düzeltilmiş şekliyle 1 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

MADDE 2. — Anıtkabir Hizmet Komutanlığı
nın kuruluş, kadro ve görevleri ile Anıtkabir'deki 
merasimlerin şekli ve ifası, alınacak emniyet ted
birleri, müze, kütüphane ve diğer tesislerin idaresi, 
mali konular, bakımı, onarımı ve benzeri diğer hu
suslar bu Kanunun yayımını izleyen üç ay içerisin
de hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Şimdi 2 nci maddenin de tabii bu
na paralel olarak değiştirilmesi lazım zannediyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«Anıtkabir hizmetleri için kurulacak komutanlık» 
demek lazım. 

BAŞKAN — «Yönetmelik» dedik mi, bakan
lık çıkarır bunu, Genelkurmay çıkaramaz. 

O halde şöyle oluyor 2 nci madde : «Anıtkabir 
hizmetleri için kurulacak Komutanlığın kuruluş, 
kadro ve görevleri ile Anıtkabir'deki merasimlerin 
şekli ve ifası, alınacak emniyet tedbirleri, müze, kü
tüphane ve diğer tesislerin idaresi, mali konular, ba
kımı, onarımı ve benzeri hususlar bu kanunun yayı
mını izleyen üç ay içerisinde hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenir.» 

Maddeyi bu değişik şekliyle bir kere daha oku
tuyorum : 

MADDE 2. —Anıtkabir hizmetleri için kurula
cak Komutanlığın kuruluş, kadro vs görevleri ile 
Anıtkabir'deki merasimlerin şekli ve ifası, alınacak 
emniyet tedbirleri, müze, kütüphane ve diğer tesis
lerin idaresi, mali konular, bakımı, onarımı ve ben
zeri hususlar bu Kanunun yayımını izleyen üç ay 
içerisinde hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
çok ince bir nokta var. Maddede «benzeri» kelime
si geçiyor. «Benzeri», birbirine benzeyen şeyler de
mektir ve bunların dışında, yani kütüphane, onarım 
vesaire mali konulara benzer demek anlamına ge
liyor. Bunların dışında bir şey olursa onu yapama
yacak gibi çok ince bir nokta var. 
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BAŞKAN — «Benzeri» nin manası burada sair 
demek. «Sair» i kullanmıyoruz şimdi; sair çok gü
zeldi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çünkü 
buradaki «diğer» kelimesi, ifade edilenlerden baş
ka hususlar varsa akla gelmeyen, onu kastediyor. 
Burada «benzeri» deyince, buna benzer olanlar an
lamına geliyor; ince bir noktadır bu. 

BAŞKAN — «Benzeri» deyince, yani balkımı, ona
rımı diye saydı ama ve buna benzer başka şeyler var
sa, onları da yönetmeliğe koyun demektir o. 

Maddenin bu şekli üzerinde söz almak isteyen baş
ka arkadaşımız yoksa, 2 nci maddeyi oylayacağım. 

Hükümetimizin bir diyeceği var mı?... Yok. 
2 nci maddeyi bu son okunan şekliyle oylarınıza 

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

3 ncü maddeyi lokutuyorum : 
MADDE 3. — Anıflkabir Hizmet Komutanlığın

da görevli sMl personel '657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun genel hükümlerine tabidirler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu 
maddenin kalmasına gerek kalmadı, çıkması lazım. Bu 
madde yukarıdaki 1 nci maddenin ilk İfadesinde yer 
alan «Devlelt Başkanlığına bağlanması» durumunda 
gerekli idi. Çünkü, Devlet Başkanına bağlı olursa, 
orada başka şeyler de var, bazı hakları var, Anıtkabir' 
deki insanlar da aynı haklardan faydalanmasınlar ve 
iÖ57'ye bağlı kalarak hareket etsinler dödilk; diğer yan 
ödemeler ve özlük hakları bakımından. 

Şim'dü biraz Önce yenliden düzenlenen 1 nci mad
deye göre Genelkurmay Başkanlığına verilince, 'bu 
maddeye gerek kalmadı. Tamamen çıkmasında yarar 
var, 

BAŞKAN — O faalde 3 ncü maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını oylarınıza sunacağım. Çünkü bu mad
de artık gereksiz. Genelkurmaya bağlanınca, Genel
kurmaya bağlı teşkillerde kullanılan 657 sayılı Kanuna 
tabi olan kimler varsa, aynı statü bunlara da uygula
nır. Yani o zaman tayin bedelinden vesaireden istifade 
edecektir demektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
'Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii «hizmet komutan
lığı» tabirini koymasaydık, DeVlet 'Başkanlığı Genel 
Sekreterliğine bağlı olarak ona göre faydalanacaklar
dı, 

IBAŞjKIAIN — O halde 3 ncü maddenin (tasarıdan 
çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 jK^mfMklet̂ sairKkmçı!kapc^«foü<iİjm. 
Tasarıdaki 4 ncü maddeyi 3 acü madde okıFak oku

tuyorum : 
MADDE 3. — Anıibteaibİr'in her türlü giderleri 

Devlet 'Başkanlığı 'Bütçesinden karşılanır. 
«A8KAN — «Devle* 'Başkanlığı* ifadesi yerine 

«Milli Savunma Bakanlığı» ifadesi O]RNM lazım. 
®una göre maddeyi yemden okumuyorum : 
MADDE 3. — Amtka^ir'in teer türlü giderleri Mi

li Savunma Bakanlığı Bütçesinden taaıtyıiamr. 

, IBAŞKAN — Şimdi okunan 3 mcü madde ürerimde 
doz almak isteyen?... Yok. 

(Madîdeyi oylarıncza onuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 5 tıci maddeyi 4 ncü madde olarak oku
tuyorum : 

İM'ADDE 4. — 6780 sayılı Anıtkabir'in Her Türlü 
Hizmeflerimn 'Maarif Vekâletinde Tfasımsa Dair Ka-
raun yurürîüKten kaldırilmısstır. 

ıBAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok. 

14 ncü maddeci oylarınıza sunuyorum : Kabul1 eden
ler... Etmeyenler... Kabul edimîştir. 

Geçidi linoi maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Anıtkabir Müdürlüğün

de görevli personelden gerekli görülenler, tüm öz
lük ve kazanılmış haklarımın muhafazası kaydı ve 
kadroları ile AnıiHkabir Hizmet Komutanlığı kadro
larına atanırlar, diğer personel Kültür 'Bakanlığında 
Jsitidarn edilirler. 

2 ndi maddede yer alan yönetmelik yürürlüğe 
(konuncaya kadar Anıtkabir Müdürlüğü personelli! mev
cut statü içerisinde görevlerine devam ederler. 

'BAŞKAN — ıBu madde üzerinde de değişiklik ge
rekiyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada bir (tek yer 
değişecek. Anıtkabir Hizmet Komutanlığı... 

BAŞKAN — Şu var : «Anıtkabir Müdürlüğünde 
glörevM personelden gerekiri görülenler, tüm özlük hak
ları ve kazanılmış halklarının muhafazası kaydı ve 
kadroları ile» denmektedir. Yine o, 6 maaş ikramiye 
falan alacak demektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır; doğrudan doğ
ruya 657 uygulanacaktır. 6 maaş ikramiye almıyorlar. 

BAŞKAN — 657'yi alıyor, bir de... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mİü Güven

lik Konseyi Göne! Sekreteri) — Köşke dahil' değildi. 

'Biz Köşke dahil oiımma diye yuiartdaki moteliz o 
kaydı Ikoyduk, o ifadeyi koyduk, oradaki haklara şa
hap otoMBfltr dfye, 

(BAŞKAN — «Diter personel Kültür Bakaram
da istihdam «dSürîer» dedik. 

ORGENERAL NiECOET ÜRUĞ (Mili Gtiven-
liik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayı» Başkanım, |im-
di kadre yapacağız. Bu kfctfroya «öre mfcveol eleman
lar d&ttribtan •oara f*zia kal**ri*n KüMir B4kaahğı 
alisin diyeceğiz. 

(BAŞKAN — Yem fcaöroya göre fazla göteh perso
nele «diğer personel» mi diyelim, yoksa «aftan per-
ssoneî» » i dîyeîim, yoksa «geri kalan personel» fnü di
yelim?.... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ # 4 » tju^enilk 
Konseyi Genel Sekreteri) — «Artan personel», diyebi
liriz, 

«ASKAN — IBk de, «Kültür Bakanlığında istih
dam eâüirier.» degü 4e «Kültür Baifcaakğmra diğer 
görevlerinde istihdam edilirler» dersek daha doğru ola
cak. Yani, auM orada kalacakmış da, Küttür Bakan-
bğfflda göPitaMcek gibi bir matta tçükmakm; maaşlarını 
oradaa atacaklar gibi bir eonue çıkraawH. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ i(MMi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle desek Sayın 
Başkanım : «Kültür Bakanlığınca uygun görülecek 
görevlerde istihdam edö&rler.* 

BAŞKAN - - O da ohir. 
2 ndi fıkrada bir şey yok değil nü?... 
ORGENERAL NECDET ÜRUG (Mffli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — O fıkrada geçici bir 
hususu karşılayacak hüküm yer almaktadır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz almak 
isteyen?... 

Buyurun. 
lORAMtRAL NEJAT TÜMER — Komutanım 

«Anıtkabir Hizmet Komutanlığı kadrolarına atanır
lar» yerline «Anıtkabir hizmetler1! için kurulacak ko
mutanlığın kadrolarına atanırlar» dersek, yukarıdaki 
değişikliklere uygun olur. 

>BAŞKAN — Tamam, yukarıda öyle geçmişti. 
Geçici 1 nci maddeyi bu değişikliklerle birlikte ye

diden okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 1. — Anıtkabir Müdürlüğünde 

görevli personelden gerekli görülenler, tüm özlük ve 
kazanılmış haklarının muhafazası kaydı ve kadrola
rı ile Anıtkabir hizmetler için kurulacak Komutanlığın 
'kadrolarına atanırlar, artan personel Kültür Bakanlığın-
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csuuygun görülecek diğer görevlerde istihdam edilir
ler. 

2 ntfi maddede yer alan yönetmelik yürürlüğe ko
nuncaya kadar, Anıtkabir Müdürlüğü personel mev
cut statü içerisinde görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Maddenin ıbu »son okunan1 şekli üze
rinde söz almak İsteyen var mı ... Yok. 

(Bu şekliyle gemici 1 noi maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miiştir. 

Geçici madde 2tyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Anıtkabir Müdürlüğü

nün tüm araç ve gereçleri Devlet Başkanlığı Genel 
Sekreterliğine devredilmiştir. 

BAŞKAN — Bu maddenin de değiştürillmesü gere
kiyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreterli) — Bunu. da izin verirse
niz «Anıtkabir Müdürlüğünün tüm araç ve gereçleri 
Genelkurmay Başkanlığına devredilmiştir»! olarak dü
zenleyelim. 

•BAŞKAN — Bu ışekliîde yeniden okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Anıtkabir Müdürlüğünün 

tüm araç ve gereçleri Genelkurmay Başkanlığına dev
redilmiştir.:* 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Geçici 2 noi maddeyi bu şekli ile oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kalbul edilimiş-
tir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Anıtkabir giderleri için 

(Kültür Bakanlığımn 1981 Yılı Bütçesine konulmuş 
bulunan ödeneğin Devlet Başkanlığı bütçesinle akta
rılması için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Balka
nı yetkilidir, 

BAŞKAN — Maddedeki, «Devlet Başkanlığı büt
çesine» ifadesi «MüHli Savunma Bakanlığı bütçesine» 
olacak, bu şekilde okuyunuz geçici madde 31ü.' 

«GEÇÎCİ MADDE 3. — Anıtkabir güderleri için 
Kültür iBakanlığinın 19811 Yılı Bütçesine konulmuş bu
lunan ödeneğin M'iHl Savurana ^Bakanlığı bütçesine 
aktarılması için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.»! 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen ... Yoktur. 

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

Şimdi madde 5*4 okuyunuz. 
MADDE 5. — Bu Kanuni yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer.. 
ıBAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
5 nci malddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

(Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yoktur., 
6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan evvel biHşey soracağım. Bu 

tasarı üzerinde Derneğin Başkanı olan Cihat Allpan'ın 
Ibir yazısı vardı, onunla karşılaştırdınız mı, onunla ko
nuştunuz mu?. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL '(İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Sayın Ci
hat Alpan'ın yazısı, Anıtkabir'in Türkiye Büyük Mîl
let Meclisine bağlanması şeklinde idi. 

Bu tasarıya hazırlarken kendisi ile görüşmedik. 
Önerilerini bir - iki gün önce aldık. KendÜlsii ilie ayrı
ca görüşeceğiz. Ancak, düşünce nedeni ile daha ön
ce biz bunu tespit edip, Bakanlar Kuruluna ve Genel
kurmay Başkanlığına sormuştuk. Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bağlanması düşüncesi düşündüğümüz esp-
rli ile, hizmet beraberliği nedeni 'ile bir arada olma
dığı için... 

(BAŞKAN — Yalnız o mudur fark? 
KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet, yalnız o (fark vardır. 
Onların ifade ettikleri, Türkiye Büyük Millet Mec

lisine bağlanması şeklinde idi. 
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, gündemlimize göre görüşülecek başka 
kanun tasarı ve teklifi bulunmadığından, bilahara tes
pit edilecek gün ve saatte toplanmak üzere birleşim'i 
kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 
Kapanma Saati 17.15 
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I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 2279 sayılı Ödünç Para Verme işleri Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/2İ23) <$. Sa
yısı : 260) 

2. — Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Nişan 
Tabancaları ve Diğer Gereçlerin Yapımı, Alımı, Sa
tımı ve Buhmdurulmıasjna Dair Kanun Tasarısı ve 
tçişkıri Komisyonu Raporu. (1/218) (S. Sayısı 259) 

3. — Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki ima
lelere Katılması Hakkında Kamun Teklifi ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (2/Ö6) IflS. Sayısı: 264) 

4. — 7470 sayılı TC Turizm Bankası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İhtisas Komisyonu Raporu, tfl/198) <S. 'Sayısı : 262) 

5. — Anıltkalbir Hizmetlerinin YürütÜilmesine Mş-
kîn Karnın Tasarısı ve îhtasas Komisyonu Raporu. 
0/215) (S. Sayısı 263) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 259 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nİşan Tabancaları ve Di
ğer Gereçlerin Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair 

Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1 /218) 

rrc 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 12 Mayıs 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-830/03525 

Mali Gü venılflt Konseyi Başlcaahğma 

fçüşderi Bakjanhğtnca (hazırlanan ve Başfoaniığıııuza arza Baklanlar Kuruüımca 1.5.1981 tarihlinde baraırîıaş-
tmian «Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Nisa» Tabancaları ve Diğer Gereçlerin Yapum, Alnım, Saftım 
ve Bufantiuru&ntasıaa Daür Kamın Tasarısı» dle gerekçesi ekli olarak götadıeriimiştir. 

GeregM emiirlerfnie arz ederim. 
Bülerid Ulusu 

I. - GENEL GEREKÇE 

Yurdumuzda son yıllarda av tüfeği yapımı, çok artmış ve gelişmiş olmasına rağmen imalâtçı fabrika ve 
imalathanelerin çalışma esaslarını belirleyen kontrol, saltış ve ihracını düzenleyen mevzuat (bulunmamakta
dır. Av 'tüfeklerinin alımı, satımı ve taşınmasıyla ilgili 1934 yılında yürürlüğe giren 2637 sayılı Taşınması 
Yasaik Olmayan Silahların Alımı ve Satımı Hakkındaki Kanun ve ilgili nizamnamenin bazı hükümleri de 
6136 sayılı Kanunla zımnen yürürlükten kalkmış, diğer hükümleri de uzun yıllardan beri uygulanamaz ol
muştur. 2 7 . 3 . 1972 tarihinde yürürlüğe giren ve 7/3753 sayılı Balkanlar Kurulu Kararı ile mecburi standart 
olarak ıkaJbul edilen TS/870 sayılı Av Tüfekleri Standardı da yasal yetersizlikler nedeniyle gerektiğince uy
gulanmamaktadır. Mevcut yasal boşluklar yüzünden, Devlet denetiminden uzak ve standart dışı imal edilen 
yivsiz av tüfekleri, patlama ve yarılmalarla vatandaşın can güvenliğini tehlikeye sokmakta, ayrıca maddi za
rarlara neden olmaktadır. Tamamen denetimsiz olan imalat safhasından sonra av tüfeklerinin toptan satış
ları, ihracı ve perakende olarak satışları da etkin bir denetimden yoksundur. Yivsiz av tüfekleri dışında 
kalan, hava ve gaz basıncı ile çalışan, nişan tüfek ve tabancaları konusunda imalatından satışına kadar iş
leyecek bir denetim mekanizması yoktur. 

6136 sayılı Kanunla yasaklanmış bulunan, sustalı ve oluklu bıçaklar dışında kalan ve av bıçağı olarak 
'imal edilen, satılan, kullanılan avcı gereci bıçakların da belirlenerek bazı karışıklıkları önlemek amacıyla bu 
kanun kapsammda ele alınması gerekli görülmüştür. 

'Uzun yıllardan beri imali, alımı, satımı denetimsiz kalan ve sayıları milyonları bulan av tüfeklerinin bir 
bölümü avcılar tarafından taşınmaktadır. Büyük bir bölümü ise çiftçilerin, köylülerin sürü sahiplerinin ©İlerin
de bulunmakta, yırtıcı ve muzur hayvanlara karşı mal ve can güvenliği için kullanılmaktadır. Halen yürürlük
teki 2637 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde «Av tezkeresi, av tüfeklerini taşıma ruhsatı yerine geçer» de
nilmesine rağmen 1 milyon civarındaki avcının sadece % 40'ı av tezkeresine sahiptir. Avcıların geri kalan bö
lümü ile bunların birkaç misli civarında olan av tüfeği sahibi, bulundurdukları, taşıdıkları ve kullandıkları av 
tüfeklerine ait hiç (bir belgeye sahip değildirler ve bunların hakkında (hiç bir kayıt ve bilgi mevcut değildir. 
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İşte, yukarıda açıklanan, nedenlerle yivsiz av tüfekleri, nişan 'tüfek ve tabancaları ile av bıçaklarının ya
pımı, alımı, satımı ve bulundurulmasıyla ilgili olarak görülen mevzuat boşluğunu doldurmak, etkin bir Dev
let denetimi sağlamak ve gerekli hukuki tedbirler almaik suretiyle «Avda ve sporda kullanılan tüfekler ni
şan tabancaları ve diğer gereçlerin yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına ilişkin kanun tasarısı* hazır
lanmış bulunmaktadır. 

II. - MADDE GBREKÇEUERt 

Madde 1. — Kanunun amacı belirlenmöktedir. 
Madde 2. — Yivsiz av tüfekleri, hava ve gaz basıncı ile çalışan nişan 'tüfek ve tabancalarımı imal eden 

fabrika ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi ve imalatlarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmaları
nın bu ikamın hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 3. — Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabancaları ile av bıçaklarının 
kapsamlı bir tarifi yapılmakta, bunların diğer özellikleri, tipleri standartları ise bu kanuna ilişlkin olarak çı
karılacak tüzüğe bırakılmaktadır. 

Madde 4. — Bu maddede kanun kapsamına alınan av ve sporda 'kullanılan tüfek ve tabancaları imal et
mek isteyen kişi ve kuruluşların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış yer evsaf, tesis, proje ve plan
ları ile kapasiteye ilişkin belgelere dayalı olarak müracaatları üzerine, İçişleri Bakanlığınca güvenlik bakımın
dan uygun görülürse (Kuruluş izni) alınması esası getirilmekite ve Devlet denetimi daha kuruluş safhasında 
başlatılmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile de kurulması tamamlanan, fabrika ve imalathanelerin işletmeye açılabilmesi 
için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projelere uygunluğunu onayladıktan sonra, İçişleri Bakanlığının (İşlet
me izni) vereceği şartı getirilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde imalat safhasında sürekli denetimi getirmektedir. Bilhassa ateşli ve yivsiz av tü
feklerinin 1972 yılında kaibul edilen standarida uygunluğunun denetimi ve en önemli olarak da kullananların 
can güvenliğini korumak amacıyla her namlunun basınç deneyine, nerede ye nasıl talbd tutulacağı, nasıl dam
galanacağı belirtilmekle önemli bir hüküm getirmektedir. İşlemler hakkında ayrıntılar çıkarılacak tüzüğe bı
rakılmaktadır. 

Madde 7. — Bu madde ile imal edilen av tüfekleri sayısının bilinmesi ve toptan satışlarının mülki makam
lar tarafından denetlenmesi sağlanmaktadır. 

Madde 8. — Yivsiz av tüfeklerinin şahıslara satışı şarta bağlanmakta, avcı olsun olmasın yivsiz av tüfeği 
alan her kişinin kaydı sağlanmaktadır. 

Madde 9. — Bu madde de av tüfeği bulunduran, taşıyan ve kullanan herkesin belge alma zorunluluğu ge
tirilmiştir. (a) fıkrasında av tezkereleri avcılar için taşıma ve bulundurma belgesi yerine kabul edilmiş, (b) fık
rasında ise avcı olmayan kişilerin de «Yivsiz Tüfek Sahipliğim belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu bel
gelerin verilişine ilişkin diğer hususlar tüzüğe bırakılmıştır. 

Madde 10. — Bu madde ile av tüfekleri, nişan tüfek ve tabancalarının kişiler arasında satımı, devri, ba
ğışı ve her türlü intikaline ilişkin hususları tüzüğe bırakılmıştır. 

Madde 11. — 4 ve 5 nci maddeler ile getirilen kuruluş izni ve işletme izni şartlarına uymama suç kap
samına alınarak karşılığı cezası belirtilmiştir. 

Madde 12. — 6 ncı maddede belirtilen imalat şartlarına uygun olmayan tüfeklerin imali, alım ve satımı 
suç addedilerek ağır para ve hapis cezası ile müsadere 'hükmü getirilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile 7 ve 8 nci madde ile sağlanan ruhsat ve satış kontrollarına uymayan ve aykırı 
hareket edenlerin cezalandırılması öngörülmüştür. 

Madde 14. — 9 ncu maddede belirtilen belgeleri almadan av tüfeği taşıyan, bulunduran ve kullananların 
hafif para cezası ile tecziyeleri ve tüfeklerin müsaderesi öngörülmüştür. 
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Geçici Madde 1. — Bugüne kadar kurulmuş bulunan ve her türlü denetimden uzak av tüfeği imal eden 
imalathane ve fabrikaların bu Kanun esaslarına uygun olarak bir yıl içinde gerekli işletme belgelerini alma
ları ve namlu basınç deneyi tezgâhlarını kurmaları hükme bağlanarak bundan sonra devlet denetimi altında 
imalat yapmaları sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Av tezkeresi olmayan avcıların ve avcı olmayıp da yivsiz av tüfeğine sahip olan kişi
lerin bir yıl içinde mülki1 makamlara başvurarak ellerindeki tüfekleri taşımaya, bulundurmaya bu kanuna 
göre cevaz veren belgeleri almaları öngörülmekte ve böylece yurtta mevcut her tüfeğin mülki makamlar ve 
güvenlik teşkilatında kayda alınması sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 3. — Yine imalatçı, toptan veya perakendeci satıcıların ellerinde bulundurdukları tüfekleri 
bir aylık süre içinde mülki makamlara bildirmeleri sağlanmaktadır. 

Madde 15. — Günümüz için yetersiz kalmış olan 27 Aralık 1934 tarihli ve 2637 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına aittir. 

Madde 16. — Bu Kanunla yapılması öngörülen tüzüğün, Kanunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde 
hazırlanarak uygulamaya konulacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 17. — Yürürlük tarihiyle ilgilidir. 
Madde 18. — Yürütme ile ilgilidir. 

tfJMekİ Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
İçimleri Komisyonu 10 Eylül 1981 
Esas No. : 11218 
Karar No. : 16 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«Avda ve Sporda Kufenılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Diğer gereçlerin yapımı, alımı, satımı ve bulun-
durulmasına Dair Kanun Tasarısı»nın Komisyonumuzca yapılan incelemesi sonucunda tasarının tümü gerekçedeki 
açıklamaları da gözönünde bulundurularak benimsenmiş ve maddelerini müzakeresine geçilmiştir. Avcılık ve 
atıcılık sporlarında kullanılan silahlar yönünden özel ihtisasa 'ihtiyaç duyulacağı nazara alınarak davet edilen 
Atıcılık Federasyonu (Başkanı Metin Sertoğlu'ndan müzakerelerin devammca uzman sıfatıyla yararlanılmıştır. 

Tasarının amaç başlıklı 1 nöi maddesinde sözü geçen av tüfeklerinim yivsiz olduğu ayrıca vurgulanmış ve 
6136 Sayılı Kanun kapsammıa alınmış bulunan ateşli nişan tüfek ve talbancalarının bu tasarıda yer almaması 
gerektiği düşünülerek (ateşli veya ateşsiz) kelimeleri madde metalinden çıkarılmış ve maddeye (spor ve) ke
limeleri eklenmek suretiyle amaca uygun düzenleme cihetine gidilmiştir. 

Tasarının kapsamla ifflgÜH 2 nci maddesindeki (hava ve gaz basıncı ile çalışan) ibares» amaca uygun olarak 
(hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz) şeklinde düzenlenerek uygulamaya açıklık getirilmiştir. 

Ayrıca maddeye (taşınması) kelimesi de ilave edilmek suretiyle Kanunun bütünü Uçindeki uyum gözetmiştir. 

Tasarının tarifler başlıklı 3 ncü maddesi (!b) bendi, 2 ncü maddede yapılan değUşikiğe uygun hale getirilmiş
tir. 

Fabrika ve imalathanelerin kuruluş izni işlemlerini düzenleyen 4 ncü maddesine yönetim sorumlularının 
teknik yeterliğinin yönetmelikte belirleneceği hususu ile sorumlu yöneticilerin de güvenlik bakımından uy
gun olduklarının saptanması koşulu da getirilerek bu konudaki boşluk giderilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi başlığı ile birlikte amacına uygun olarak değiştirilmiş (işletme) kelimesi yerine 
(faaliyet) kelimesi konulmuştur. 
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Tasarının 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasında yer alan (tüzük) sözcüğü (yönetmelik) olarak değiştiril
miş ve böylece uygulamaya esneklik sağlanması amaçlanmıştır. Bu cümleden olarak tasarının diğer madde
lerindeki tüzük kelimeleri yönetmelik olarak düzeltilmiştir. Ayrıca, maddede belirtilen denetim görevinin 
içişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca müştereken yapılacağı vurgulanmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesinde yer alan (her nevi tüfekler) ibaresi yerine (yivsiz av tüfekleri) ibaresi getiril
miş ve bu nevi tüfeklerin ihraç edilmesi halinde de, bildirim yükümlülüğünü belirlemek üzere madde, baş
lığı dahil yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesinde ve birinci fıkrasındaki hava ve gaz basıncı ile çalışan tüfek ve tabanca satış
larında bu belge aranmaz ibaresine açıklık getirmek ve 2 nci maddeye paralel olarak (ateşsiz) kelimesi ilave 
edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi ikinci fıkrasındaki av tüfeği (kullanmak) kelimesli (taşımak) kelimesi ile değiş
tirilmiştir. 

Tüfek ve tabancaların el değiştirmesi işlemlerini hükme bağlayan 10 ncu maddede yapılan değişiklikle, 
el değiştirmeye imkân yaratan tasarrufların birer birer sayımı yerine daha kapsamlı olan (herhangi bir neden
le) ibaresi kullanılarak uygulamada doğabilecek tered dürterin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Tasarının izinsiz imalatın cezalandırılmasına ilişkin 11 nci maddesine ilave edilen bir hükümle izinli ima
lat olsa dahi Kanunda tarif edilene aykırı biçimde mal üretilmesi veya satılması halinde söz konusu cezanın 
kapsamına alınacağı vurgulanmış ve böylece maddede ki boşluk giderilmek istenmiştir. 

Tasarının 13 ncü maddesi normal sıralama gereği 12 nci madde olarak düzeltilmiş ve izleyen madde nu
maralarında da bu düzeltmeye paralel değişiklik yapılmıştır. Ayrıca bu maddedeki üçüncü tekerrür, ikinci 
alarak düzeltil'ereik madde bu haliyle benimsenmiştir. 

Tasarının madde numarası düzeltilmiş 13 ncü maddesine Türk Ceza Kanununun 549 ncu maddesinin ec
za hülkmü getirilmiş ve böylece memnu olmayan silahın şehir ve kasaba içinde taşınmasını cezailandıran 
549 ncu maddeden ayrı olarak bu madde ile yivsiz av tüfeğini belgesiz bulunduran veya herhangi bir yerde 
taşıyanların da 549 ncu maddenin ceza hükümlerine muhatap olacağı vurgulanmıştır. 

Tasarının geçici 1 nci maddesindeki (işletme) kelimesi (faaliyet) olaralk düzeltilmiş ve basınç kontrol 
tezgâhı kelimeleri önüne de (6 ncı maddede belirtilen) kelimeleri konularak bu maddeler arasındaki bağlan
tı vurgulanmıştır. 

Tasarının geçici 2 nci maddesi tereddütleri önlemek amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının geçici 3 ncü maddesinden, tereddüt yaratabilecek ibareler çıkarrlaralk yerine daha açık ve net 
kelimeler (konulmuş ve madde bu haliyle yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 15 nci maddesi 14 ncü madde olarak aynen 'benimsenmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesi 15 nci madde olarak ve yönetmeliği çı!karacak Bakanlıklar sayılarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 17 ve 18 nci maddeleri 16 ve 17 nci maddeler olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Hüseyin ÇÖL 

Hâkim Tuğgeneral , Hâkim Albay Hv. Albay 
Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi 
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Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim Yarbay 

Üye 
Nihat TURAN 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Milli Parklar ve Avcılık 

Gn. Md. Yrd. 
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Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar - Planlama Araş. 
Gn. Md. lüğü Başmüşaviri 

Üye 
Orhan GÜVEN 

MKE Kurumu Pazarlama ve 
İhracat Da. Bşk. 

Üye 
Ümit ERDAL 

Emniyet Genel Md. lüğü 
Asayiş Daire Başkanı 

Üye 
Günay KIZILSÜMER 

İçişleri Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avda ve Sporda Kollanılan Tüfekler Nişan Tabancaları ve Diğer Gereçlerin Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanun Tasarısı 

BİRtNCt »ÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ; 

'MADDE 1. — Kanunun amacı, Ö136 Say* Ateşi Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Ka
nun kapsamı dışında kalan aV tüfekleri ile ateşli veya a'teşsiz nişan tülfek ve tabancaları ve av bıçaklarının 
yapımı ve satışına ilişkin esasları belirlemek, bunların taşınması ve bulundurulmasını belgeye ibağlamajk su* 
retiyle denetimini sağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan nişan tülfek ve tabancalarını ve 
bunların aktsammı yapan fabrika ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar (ile av bıçakları
nın yapılması, satılması, sMmahnmaisı ve bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir. 

Tarifler : 

MADDE 3. — Bu kanun kapsamına giren; 
a) Yivsiz av tüfekleri : Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiV - set bulunmayan tüfek

lerdir. 
b) tSpor ve nişan tüfek ve tabancaları : Hava veya ıgaz basıncı üe çalışan, namluları yivli veya yivsiz 

olan, Uluslararası standartlara uyan tülfek ve tabancalardır, , 

c) AV bıçağı : Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan ,oIuk-
suz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır. 

Bu kanun kapsamına giren av tüfek, atışan tüfek ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri 
uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğu, kanunun uygulama şekline ilişkin tüzükle belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yapım 

Fabrika veya İmalathane Kuruluşuna İzin Verme : 

MADDE 4. — Yüvsİz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamım 
yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak (isteyenler, kuruluş, İzni ajmak için kuruluş yerinin, plan ve 
projesinin uygunluğunun onaylandiığını ve imalatın niteliğini ve kapasitesini belirleyen, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile fabrika veya imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliğini be
lirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına, başvurmak zorundadırlar. 

İçişleri Bakanlığınca, yukarıda belirtilen biçimde ve tüzükte öngörülen esaslara uygun olarak yapılacak 
'başvuru üzerine, gerekli inceleme, araştırma, Ve soruşturma yapılmak suretiyle, izin isteyenin durumunun gü
venlik bakımından uygun olduğunun saptanması koşulu ile {Kurutuş izni) verilir. 

Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geçmemek 
üzere, İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerlidir. Bu süre ancak, kuruluşu geciktiren veya engelleyen 
zorlayıcı nedenlerin İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü koşulu ile bir seneyi geçmemek ve bir 
sefere mahsus olmak üzere uzatılabilir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

Avda ve Sporda Kullanılan TUfekler, Nişan Tabancaları ve Diğer Gereçlerin Yapımı, Abım, Satımı ve 
Buhındunıbnasına Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 1. — Kanunun amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında Kanun 
kapsamı dışında kalan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları ve av bıçaklarının yapımı ve 
satışına ilişkin esasları belirlemek, bunların taşınması ve bulundurulmasını belgeye bağlamak suretiyle dene
timini sağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve taban
calarını ve bunların aksamını yapan fabrika ve ima1athanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar 
ile av bıçaklarının yapılması, satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması bu Kanun hükümlerine 
tabidir. 

Tarifler : 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren; 
a) Yivsiz av tüfekleri : Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv - set bulunmayan 

tüfeklerdir. 
b) Spor ve nişan, tüfek ve tabancaları : Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yiv

siz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır. 

c) Av bıçağı : Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan 
oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır. 

Bu Kanun kapsamına giren av tüfek, nişan tüfek ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri, 
uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğu, Kanunun uygulama şekline ilişkin yönetmelikte belirtilir. 

tKİNCİ BÖLÜM 

Yapnt 

Fabrika \veya imalathane Kurulusuna İzin Verme : 

IMIAlDfDE 4. — Yivsiz aıv tüfekleri ite sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamı
nı yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, kuruluş izni almak için kuruluş yerinlin, plan 
ve projesinin uygunluğunun onaylandığını ve imalâtın niteliğini ve kapasitesini belirleyen Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile fabrika veya imalathaneyi yönetecek sorumluların yönetmelikte 
gösterilecek teknik yeterliğini belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığıma başvurmak zorundadırlar. 

içişleri Bakanlığınca, yukarıda belirtilen biçimde ve yöneitmelilkte öngörülen esaslara uygun olarak yapı
lacak başvuru üzerine gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle izin isteyenin ve so
rumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun saptanması koşulu ile kuruluş İzni 
verilir. ' t 

(Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geçmemek 
üzere İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre ilcin geçerlidir. Bu süre ancak kuruluşu geciktiren veya engelle
yen zorlayıcı nedenlerin İçişleri Bakanlığınca halklı bulunması ve kabulü koşulu ile bir seneyi geçmemek ve 
bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 
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{Hükümetin teklifi) 

İşletme İzni : 

MADDE 5. — Verilen kuruluş iznine gıöre kurulan fabrika veya imalathane için, tesisatın plan ve proje
sine ve işletme özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile içişleri Bâ  
kanlığınca (İşletme izni) verilir. 

İmalatın Standardizasyonu Ve D ene t imi : 

MADDE 6. — Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin, Türk Standiart-
lan Enstitüsünce kabul edilip Bakanlar Kurulu Kararı ile mecburi kılınan av tüfekleri standardına, uygun olup 
olmadığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca denetlenir. 

Kapasitesi ayda 50 adet tüfeği aşan fabrika veya inia.latfhanelerin kendi bünyelerinde (namlu basınç kontrol 
tezgâhı) tes'îs etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakın
larındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgâhlarında ya da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu: bas 
sınç kontrol tezgâhlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatarak zorundadırlar. 

Standardın uygulanmasına ve namlu basınç kontrolünün yapılmasına ilişkin diğer hususlar Tüzükte tlespit 
edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Atam ve Satım İ^ksi 

İmalatçıların Yapacağı Satıhların Bildirilmesi : 

MADDE 7. — Bu kanun kapsamına giren her nevi tüfeklerle nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi ve 
kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek koşu
lu ile miktarını ve satmal'an kişi veya kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda düzenleyecekleri 
listeleri, ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa il merkezlerinde valiliğe vermek zorundadırlar. 

Alıcıdan Aranacak Belgeler : 

MADDE 8. — Yivsiz tülfeklerin satışında alıcıdan av tezkeresi, yoksa mahallin en büyük mülkiye amirin
den alınacak (Yivsiz tüfek sahipliği belgesi) aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan tüfek ve tabanca satışların
da bu belge aranmaz. 

Satıcılar bir ay içinde, önceki ay saltltıkları tiüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numara
ları ile alıcının açık adresini, yivsiz a'v tüfekleri ahcılan tarafından ibraz edilen av tezkeresi veya yivsiz tüfek 
sahipliği bölgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri muhalin en büyük mülkiye amirine vermek zorun
dadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Belge ve Ruhsat tşJemied 

Belgeler : 

MADDE 9. — Av tezkereleri, yivsiz av .'tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Av 
tezkeresi hamilleri sahip olduklan av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını av tezkeresine kaydet
tirmek zorundadırlar. 

Avcılık dışındaki amaçlarla av tüfeği almak, kullanmak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları ma
hallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek sahipliği belgesi atarak zorundadır. Sahip oldukları tüfekle
rin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere veri
lir, ancak av tezkeresi yerine kullanılmaz. 
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Faaliyet İzni : 

ıMAlDOE 5. — Verilen kuruluş iznine göre kurulan fabrika veya imalâthane için; tesisatın plan ve pro
jesine ve işletme özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri 
Bakanlığınca faaliyet izni verilir-

İmalat m Standardizasyonu ve Denetimi •' 

MiAIDDE 6. — Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin, Türk Standart
ları Enstitüsünce kabul ,edilip Bakanlar Kurulu kararı ile mecburi kılınan av tüfekleri standardına uygun olup 
olmadığı İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken denetlenir. 

Kapasitesi ayda 50 adet tüfeği aşan veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tez
gâhı tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini ya
kınlarındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgâhlarında ya da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
basınç kontrol tezgâhlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadırlar. 

Standardın uygulanması, namlu basınç kontrolünün yapılması ve denetime ilişkin diğer hususlar yönetme
likte belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Alım ve Satım İşleri 

İmalat ve Satışların Bildirilmesi : 

MADDE 7. — Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi 
ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek 
koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda düzenleyecekle
ri listeleri ihraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerini ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa, il 
merkezlerinde valiliğe vermek zorundadırlar. 

Satışta Aranacak Belgeler : 

MADDE 8. — Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan av tezkeresi, yoksa mahallin 
en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek sahipliği belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan 
ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz. 

Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numa
raları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraız edilen av tezkeresi veya yivsiz tü
fek sahipliği belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek 
zorundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Belge ve Ruhsat İşlemleri 

Belgeler : 

MADDE 9. — Av tezkereleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin 'belgesi yerine geçer. Av tez
keresi 'hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını av tezkeresine kaydet
tirmek zorundadırlar. 

Avcılık dışındaki amaçlarla av (tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahalin 
en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, 
marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. 'Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, an
cak av tezkeresi yerine kullanılmaz. 
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Yivsiz tüfek sahipliği 'belgelerinin verilmesi, bu (belgelere ve av tezkerelerine tüfeklerin niteliklerinin işaret
lenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler ile 'bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair 
esas ve usuller tüzükte belirtilir. 

Tüfek ve Tabancaların El Değiştirmesi : 

MADDE 10. — Yivsiiz av tüfekleri ile nişan tüfek1 Ve tabancalarının satışı, devir, miras yolu ile intikal, 
bağış hediye edilmek suretiyle el değiştirtmesi halinde yapüacak iş ve işlemler Tüzükte betirtiJlir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Suçlar ve Cezalar 

İzinsiz İmalata İlişkin Cezalar : 

MADDE 11. — Dördüncü maddede belirtilen kuruluş iznini veya'beşinci maddede belirtilen jşletme iz
nini almadan bu kanun kapsamıma giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika ve imalat
hane kuranlara ve işletenlere veya iş yerleri ya, da ikametgâhlarında söz konusu silâhları imal edenlere 1 yıl
dan 3 yıla kadar hapis ve 5 000 liradan 15 000 liraya kadar ağır para cezası verilir, imal edilen veya satılan 
tüfeklerin müsaaderesine hükmolumur. 

İmalat ve Satış Listelerinin Zamanında Verilmemesine İlişkin Cezalar : 

MADDE 13. — Yedinci ve sekizinci maddelerde belirtilen imalat ve satış listelerini süresi içinde vermeyen 
veya imalat ya da satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara 5 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para ce
zası verilir. Tekerrürü halinde iki katı cezaya hükmolunur. Üçüncü tekerrürde imalatçı veya satıcılara bir yıl
dan az olmamak üzere hapis cezası ile birlikte ceza süresi kadar meslek ve sanatın tatili cezasına hükmedilir. 

Av Tezkeresi ve Diğer Belgelere İlişkin Cezalar : 

MADDE 14. — Av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği bölgesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran, ta
şıyan veya kullananlara 1 000 liradan 3 000 liraya kadar hafif para cezası verilir, ayrıca bu tüfeklerin müsa
deresine hükmedilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Geçidi Hükümler 

GEÇlCl MADDE 1. — Bu 'Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası imal eden 
fabrika ve imalathaneler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl İçinde, teknik nitelikler, kapa
site ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip olduklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatmak ve 
İçişleri Bakanlığından işleitme izni 'almak ve aynı zamanda ıbu süre içlinde namlu basınç deneyi tezgâhlarını 
kurmak zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin sürenin bitiminde faaliyetleri 
durdurulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Av tezkeresi hamilleri kanunun yürürlüğe ıgirdiğ'i tarihten itibaren bir yıl içinde 
ellerindeki yivsiz av tüfeklerini, tezkereyi veren makamlara müracaatla tezkerelerine işletmek, av tezkeresi ol
mayanlar ise oturduğu yerin en büyük mü'fkÜye amirliğine başvurarak yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak 
zorundadırlar. 
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Yivsiz tüfek sahiiıpliği belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve av tezkerelerine tüfeklerin niteliMerinin işaret
lenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgaılanmaısı ve diğer işlemler ile bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair 
esas ve usuller yönetmelikte 'belirtilir. 

Tüfek ve Tabancaların El Değiştirmesi : 

MADDE 10. — Yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve ta/bancalannın herhangi bir nedenıle el değiştirmesi ha
linde yapılacak iş ve işlemler yönetmelikte belirtilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Suçlar ve Cezalar 

İzinsiz İmalata İlişkin Cezalar : 

MADDE Tl. — 4 ncü maddede 'belirtilen kuruluş iznini veya 5 ne i maddede belirtilen faaliyet iznini al
madan bu Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane 
kuranlara veya işletenlere veya işyerleri ya da ikamet jâhlarında söz konusu silanları imal edenlere veya 6 ncı 
maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapan veya : atanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 000 liradan 
15 000 liraya kadar ağır para cezası Verilir, tmal edilen veya satılan tüfek ve tabancaların müsaderesine Mikmo-
lunur. 

İmalat ve Satış Listelerinin Zamanında Verilmemesine İlişkin Cezalar : 

MADDE 12. — 7 nci ve 8 nci maddelerde belirtilen imalat ve satış listelerini süresi içinde vermeyen 
veya imalât ya da satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara 5 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para , 
cezası verilir. Tekerrürü halinde iki katı cezaya hükmolunur. İkinci tekerrürde imalatçı veya satıcılara 
1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile birlikte c .̂ za süresi kadar meslek ve sanatın tatili cezasına 
hükmedilir.. 

Av Tezkeresi tve Diğer Belgelere İlişkin Cezalar : 

MADDE 13. — Av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran 
veya taşıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 549 ncu maddesindeki ceza hükümleri uygulanır ve ayrıca 
tüfeğin müsaderesine hükmedilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun kapsamına gi ren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası imal eden 
fabrika ve imalathaneler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, teknik nitelikler, ka
pasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip olduklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatmak 
ve İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak ve aynı zamanda bu süre içinde 6 ncı madde hükümlerine gö
re namlu basınç kontrol tezgâhlarını kurmak zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve ima
lâthanelerin faaliyetleri sürenin bitiminde durdurulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde; 

a) Av tezkeresi hamilleri yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine İşletmek, 
b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak, 
c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak, 

Zorundadırlar. 
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Bu süre içinde sahip oldukları, yivsiz av tüfeklerini, av tezkerelerine veya yivsiz tüfek sahipliği belgesine, 
işletenlerden menşe ve 6 ncı maddede 'belirtilen şaftlara uygunluk aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun yürürlüğe gürdiği ayı izleyen ayın sonuna kadar tüm imalatçı ve satıcı
ları elilerinde 'bulundurdukları yivsiz av tüfeklerini, nişan tüfek ve tabancalarım, oturdukları yerin en ıbüyük 
mülki amirliğine Ibildirmek zorundadırlar. Tespit edilen 'bu tüfek ve italbancalar hakkında 6 ncı madde hükmü 
uygulanmaz. Ancak bu tespitten sonra yapılacak imalat ve 'satışlarda 6 ncı madde 'hükümleri uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 15. — 22 Aralık 1934 tarihli ve 2637 sayılı Taşınması Yasak Olmayan Silahların Alım Satımı 
Hakkında Kanun (ve huna ilişkin Nizamname) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Tüzük Yapılması : 

MADDE 16. — 'Bu Kanunda yapılması öngörülen tüzük, kanunun yürürlüğe girmesinden ibaşlayarak altı 
ay içinde 'hazırlanarak uygulamaya konur. 

Yürürlük : 

MADDE 17. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı V. 
Ş. Kocatopçu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

/urizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. M en t eş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Es ener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı V. 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M. R. Güney 

• Kültür Bakanı 
C. Baban 

1 , 5 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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Bu süre içinde, yukarıda belıirftıien iştanileri yapanlardan menşe ve 6 ncı maddede befaeilen şantüıara uy
gunluk aranmaz. 

OEÇJct MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği .tarihi izleyen 60 gün içinde tüm imalıatçı ve sâ  
talar elerinde buflıundurdukları yivsiiz av ıtüfekflıetriınıi, nıişan tüfek ve tabancalaranı mahallin en büyük müJkli-
ye amirliğine bildirmek zorundadırlar. Tespült edıiıeaı bu tüfek ve tabancaılaır hakkında 6 ncı madde hükmü 
uyguilamfmaz. Ancak bu tdspüütem sıonıra yapılacak imalat ve satışlarda 6 ncı madde 'hükümleri uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 14. — 22 Aralık 1934 tarih ve 21637 sayılı Taşınması Yasak Olmayan S^aMarm Alam Saltama 
Hakkımda Kamun ve buna ilişkin Nizamname yüıtfüıflükten kaldırılmıştır. 

Yönetmelik Yapılması : 

MADDE 15. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürüdlüğe girdiği tardhltıen 
İttîbaırıen altı ay içinde İçişleri Bakanılağının Koordinatörlüğünde, Milılıi Savunma, Tarım ve Onman, Sanayi 
ve Teknoloji, Genellik ve Spor bakanlıklarınca mlüşlterekan çıkarılır. 

Yürürlük : 

MADDE 16. — Bu Kam/un yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanîar Kurulıu yürütür. 
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2279 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (1 /223) 

TC 
Başbakanlık 4 Eylül 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-941105862 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hngarianan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurutanca 1.9.1981 Itarihinde kararlaştırı
lan «ödünç Para Verme İşleri Kanonu Tasana» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz edenini. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi, halikın mevduat olarak bankalara yatırdığı tasarruflar 7129 sayılı Bankalar Kanununun hi
mayesi altındadır. 

Diğer yandan, halkın menkul kıymetlere yatırdığı tasarruflar da Milli Güvenlik Konseyince 28.7.1981 tari
hinde kabul edilmiş bulunan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile himaye altına alınmış bulunmaktadır. 
Ancak mezkûr Kanunun halen yalnız Sermaye Piyasası Kurulunun teşkiline ilişkin hükümleri yürürlüktedir. 
Kanunun diğer hükümleri 1982 yılının Şubat ayı başında yürürlüğe gireceğinden uygulamaya hazırlık dönemi 
olan bu dönemde sermaye piyasasındaki faaliyetler herhangi bir düzenlemeye tabi bulunmamaktadır. 

Bundan başka, halen mali piyasada çok çeşitli ilan ve reklamlarla sürdürülen bazı faaliyetler sermaye pi
yasası kavramı dışında kaldığı için Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemelere konu olmamıştır. Ni
tekim, Sermaye Piyasası Kanununun gerekçesinde «sermaye piyasası kavramı dışında kaldığı için para piyasa
sına ilişkin konular tasarı kapsamına girmemiştir.» denilmek suretiyle bu husus açıkça belirtilmiş ve çözüm 
olarak zamanlama ve amaçları açısından Sermaye Piyasası Kanununa paralel olarak, para piyasasına ilişkin hü
kümler taşıyan ödünç Para Verme İşleri Kanunu ile Bankalar Kanununda bazı düzenleme ve değişikliklere 
gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Mezkûr kanunlarda değişen ekonomik şartlara ve ihtiyaçlara göre reform mahiyetinde köklü değişiklik
ler yapılması gerekli bulunmakla beraber, bunun için gerekli hazırlıkların oldukça uzun bir zaman alacağı dü
şünülerek, gerek Sermaye Piyasası Kanununun uygulamaya gireceği tarihe kadar olan boşluğu doldurmak, ge
rekse sermaye piyasası kavramı dışında kalan faaliyetleri bir disiplin altına almak bakımından Ödünç Para 
Verme İşleri Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve ek hükümler getiren bir kanunun öncelikle çıkarılma
sında yarar görülmüştür. 

Bu maksatla hazırlanan «2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının temel hedef ve ilkeleri şunlardır : 
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1. Ödünç para verme işleri ile uğraşanlar dışında menkul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ve tü
zelkişiler de kanun kapsamına alınarak faaliyetleri ruhsata bağlanmaktadır. (M. 1) Tasarının geçici 1 nci mad
desi ile halen mezkûr faaliyetlerde bulunanlar da Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ruhsat alma mec
buriyetine tabi tutulmuşlardır. 

2. Ruhsatlar, meri 2279 sayılı Kanundan farklı olarak, mahallin en büyük mülkiye memuru yerine, Maliye 
Bakanlığı tarafından verilecek ve Kanunun uygulamasının denetimi de bu Bakanlıkça sağlanacaktır. (M. 1, 2 ve 
Geçici M. 1) 

Böylece 2279 sayılı Kanunun gerek ruhsat vermede, gerekse denetlemedeki ademi merkeziyetçi esprisi kaldı
rılmakta, söz konusu yetkiler, etkin bir denetimin gereği olarak bir merkezde toplanmaktadır. Esasen 
alelade ticari faaliyetler değil, mali piyasaya ilişkin faaliyetler olmaları itibariyle, mezkûr faaliyetlerin mali 
piyasaları düzenleme ve denetleme fonksiyonunu yürüten Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenip denetlenmesi 
gerektiği tabiidir. 

3. 2279 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde, ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak 
ve verilecek azami faiz nispetleriyle temin edilecek sair menfaatlerin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve 
azami hadlerini tayine ve bunların meriyet zamanlarını tespite Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bakanlar Kurulunca bu yetki çerçevesinde çıkarılan kararnameler, Bankalar Kanunu ve özel kanunlarına 
göre yetkili kılınan kuruluşların ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabul etmelerinde uygulandığı gibi 
2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununa göre izin almış olan gerçek veya tüzelkişilerin ödünç para 
verme işlerinde de uygulanmaktadır. 

Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 2279 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile bankalar ve özel kanun
larına göre yetkili kılınan kuruluşlar hariç olmak üzere, ödünç para verme işleri ile uğraşan ve menkul kıymet
lerin satışına aracılık eden gerçek ve tüzelkişilerin alacakları faiz vesair menfaatler ile masrafların nitelikleri 
ve miktarlarını belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bundan amaç, değişen şartların gerektirdiği ka
rarların daha çabuk alınması ve piyasanın daha etkin kontrolüdür. 

4. Maliye Bakanlığı ruhsat vermek için gerekli şartlarla ruhsat verdiği gerçek veya tüzelkişilerin faaliyet 
sahalarını, sermayelerini, çalışma usullerini tespit edecek ve bunları ruhsatlarında gösterecektir. Ruhsatsız faali
yet gösterme yanında, ruhsatta belirtilen şartlara aykırı faaliyetler de Tasarının 4 ncü maddesi ile müeyyide 
altında bulunduğundan bu hüküm piyasada disiplinin sağlanmasında etkili olacaktır. 

5. Tasarının geçici 2 nci maddesiyle ilan ve reklamlar için önizin yükümlülüğü getirilmektedir. Bundan 
amaç, halkın aldatılmasını önlemektir. Yapılacak ilan ve reklamlar için önceden Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasından izin alınacaktır. İzinsiz ilan ve reklamlar ile izin verilen ilan ve reklamlarda izin dışı kelime, şe
kil, işaret veya tabirlerin kullanılması 4 ncü madde ile müeyyide altına alınmıştır. 

önizin yükümlülüğü, ilke olarak 1.6.1983 tarihine kadar sürecektir. Sermaye Piyasası Kurulu bu tarihten ön
ce tam olarak teşkilatlandığı ve piyasayı kontrol altına alabilecek hale geldiği takdirde Balkanlar Kuruluna baş
vuracak, bu başvuru üzerine söz konusu yükümlülük Bakanlar Kurulunca kaldırılacak ve bundan sonra ser
maye piyasası faaliyetlerine ilişkin ilan ve reklamlar Sermaye Piyasası Kurulunun denetimi altında bulunacak
tır. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 7 Eylül 1981 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. •: 1/223 
Karar No. : 94 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

ıBakaınilıar Kurulunca 4 . 9 . 1981 tıanihiınde Müflıi Güvenlik Konseyiınıe sunulan «2279 sayıiı Ödünç Bara 
Venmıe işleri Kmununda Değüşikl'ik Yapınmasına. Dalir Kanun Tasarısı» Komisyonunıuzca incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda; 

28 . 7 . 1981 tabibinde kalbul edilmiş bulunan 2499 saıyııln Sermaye Piyasası Kanûau iıe halkın menkul 
kıymetHere yatırdığı itiaısarrufikr himaye altıma atamıştır. Bu Kanunun tümü lüle yürıürîıüğe gireceğli Şubat 
1982 aıyı basma kadar sermaıye piyaısasonldakli faaflliyetiller bir düzenlemeye talbi tutulmamış ıbulluamakitıadır. 

Diğer taraftan, hailen maili pijyaısada sürdürüflıen faafliyetılıerde, sermaıye ' piyasası kavramı duşunda kaldığı 
'için bu düzenlemedin dışında kaJlmıııştır. 

Bu nedenJlie, Sermaye Piyasası Kanunuma patrafllel olarak para piyasasına [ilişkin hükümleri kapsayan 
Ödünç Para Vertm© İşleri Kanunumda da günün gelişine ekonomlik koşuMiarona uygun bir düzKniıemenSn ya-
pulmaisı kaçınılmaz halle gelmiştir. 

Bu amaçla hazırlanan «2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda Değişikik Yapılmasına Dalir 
Kanun Tasarısı^'ndan amaçlanan hedefler kısaca şunlardır : 

1. ödünç para verme işleri itle uğra/sanılar dışında menkul kı/ymetterin satışına aıraenlak eden gerçek ve 
tüzelklişlier de, kanunun kapsamına atamakta ve bunların faaliyetleri de ruhsata bağllanmakltaıdır, Aıynca, 
geçidi birinci madde ile halen bu tür faaJliyetJierde bulaınıanllar kanunun yürürlüğe gfoıdliği tariiihltem Mbaıren 
bir ay içinde ruhsat admak zorunda olmaıkjtadıııfar. 

2. ,Ruhsatlıarın, mahallin en büyük mülkiye memurıu yemine, Maliye Bakan/Ilgınca venlmesii ve denıeıtlim-
leninıin de bu bakanlıkça yapılması esası gelıirillmekıteldir. 

3. Halen meri 2279 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde, ödünç para verme işleri ve mevduat kabulünde 
alınaca'k ve verilecek azami faiz nispetleriyle, temin edilecek sair menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların 
maliyet ve azami hadlerini tayine ve bunların meriyet zamanlarını tespite Bakanlar Kurulu yetkili bulunmak
tadır. 

Tasarının 1 nci maddesinde getirilen değişiklikle bankalar ve kanunlarına göre yetkili kılınan kuruluşlar ha
riç, ödünç para verme işleri ile uğraşan ve menkul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ve tüzelkişilerin 
alacakları faiz vesair menfaatler ile masrafların nitelikleri ve miktarlarını belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına 
verilmiş bulunmaktadır. 

Böylece, süratle gelişen ve değişen ekonomik koşulların gerektirdiği kararların daha çabuk alınması ve 
para piyasasının etkin bir şekilde kontrolü amaçlanmış bulunmaktadır. 

4. Ruhsatların Maliye Bakanlığınca verilmesi kuralı sayesinde bu tür kuruluşların faaliyetlerini sınırlama 
ve çalışma usullerinin tespiti ve bunların ruhsatlarda gösterilmesi suretiyle de para piyasasına kararlılık kazan
dırılması mümkün olacaktır. 

5. İlan ve reklamlar için getirilen önizin koşulu ile de, gerçeğe aykırı yanıltıcı ilan ve reklamların yapıl
ması Önlenecektir. 

Tasarı Komisyonumuzca incelenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
ödünç para verme işleri ile uğraşan ve menkul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ve tüzelkişilerin 

Maliye Bakanlığından ruhsat almaları, çalışma usullerinin, ruhsatlarda gösterilmesi, bu tür faaliyette bulunan
ların uygulayacakları faiz oranlarının Maliye Bakanlığınca tespit edileceğini düzenleyen 1 nci madde, 
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2279 sayılı Ödünç Para Verme işleri Kanununda, Bakanlar Kurulu dışındaki mercilere ait görev ve yet
kilerin Maliye Bakanlığına devrini düzenleyen 2 nci madde, 

Uygulamanın Maliye 'Bakam (tarafından görevlendirilecek demetim elemanlarınca dmetiieneceğini düzenle
yen tasarının 3 ncü madesine bağlı Ek 2 nci madde, 

Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önceki mevzuata göre ödünç para verme işleri ile uğraşanların 
ve menkul kıymetlerin satışına aracıl'ik eden kişilerin1 de en geç bir ay içinde Maliye Bakanlığına beyanname 
vererek yeniden ruhsat almalarım düzenleyen geçici 1 nci madde, 

lllan ve reklamların T.C. Merkez Bankasının ön iznine tabi olmasını düzenleyen geçici 2 nci madde ve 
bu tasarıda yer alan zorunluluk ve yükümlülüklere uymayanlara uygulanacak cezalan düzenleyen 4 ncü 
madde, Komisyonumuzca yeni bir madde olarak eklenen çalışma usul ve koşulları ile diğer hususların Mali
ye Bakanlığı tarafından hazırlanacak Yönetmelikle düzenlenmesini içeren 5 nci madde, ile yürürlük ve yürüt
meyi düzenleyen 5 ve 6 nci maddeler de 6 ve 7 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

(Mili Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

'Başkan 
iüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 

Başfcad Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Das. KJd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ Serpü ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd, Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğam KAYRAN 

Milli Güvenlik Konseyi <S. Sayısı : 260) 



— 5 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2279 Sayılı Ödünç Para Verme tşleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2279 sayılı ödünç Para Verme 
tşleri Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.» 

«Madde 1. — Bankalar Kanununa tabi kuruluş
lar ile özel kanunlarına göre yetkili kılınan kuru
luşlar dışında, faizden para kazanmak için ödünç 
para verme işleriyle uğraşan ve menkul kıyme-tlerin 
satışına aracılık eden gerçek ve tüzelkişiler bu ka
nun hükümlerine göre Maliye Bakanlığından ruh
sat almak mecburiyetindedirler. 

Bunların faaliyet sahaları, sermayeleri ve çalış
ma usulleri ile uyacakları diğer şartlar Maliye Ba
kanlığınca tespit ve ruhsatlarda gösterilir. 

Maliye Bakanlığı, bu gerçek veya tüzelkişilerin 
ödünç para verme işleriin'de uygulayacakları faiz 
oranları ile alacakları sair menfaat ve masrafların 
nıiteiikleri ile azami ve asgari miktarlarını belirle
meye ve gerekliğinde bunları kısmen veya tamamen 
serböst bırakmaya yetkilidir.» 

MADDE 2. — 2279 sayılı Ödünç Para Verme 
tşleri Kanununun bu kanunla değiştirilmeyen mad
delerinde yer alan Bakanlar Kurulu dışındaki mer
cilere alit görev ve yetkiler Maliye Bakanlığına dev
redilmiştir. 

MADDE 3. — 2279 sayılı Ödünç Para Verme 
tşleri Kanununa 2 nci ek madde olarak aşağıdaki! 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Bu kanunun uygulaması Mali
ye Bakam tarafından görevlendirilecek denetim ele-1 

manDaonca denetlenir.» . 

GEÇÎGİ MADDE 1. Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki mevzuata göre ödünç para 
verme işleri ile uğraşanlar ile menkul kıymetlerin) 
satışına aracılık eden gerçek ve tüzelkişiler muh
tevası Maliye Bakanlığınca belirlenecek beyanname^ 
yi bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihlten itibaren1 

en geç 1 ay içinde Maliye Bakanlığına vererek yeni
den ruhsat almak zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 1 nci mad
desi kapsamına giren gerçek ve tüzelkişilerin 1.6.1983 
tarihine kadar basın, radyo, televizyon ve diğer her 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

2279 Sayılı ödünç Para Verme işleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka* 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir, 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka-

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - - Tasarının geçici 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir, 
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(Hükümetin Teklifi) 

türlü yoldan yapacakları ilan ve reklamlar Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının öniznine tabidir. 

Bakanlar Kurulu Sermaye Piyasası Kurulunun ta
lebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
uygulanacak önizin şartını mezkûr tarihten önce kal
dırabilir, 

MADDE 4. — Geçici maddeler dahil olmak üzere 
bu Kanunda yazılı zorunluluk ve yükümlülüklere uy
mayanlar hakkında 2279 sayılı ödünç Para Verme iş
leri Kanununun 17 nci maddesinde gösterilen hapis 
cezası ile birlikte 100 bin liradan 1 milyon liraya ka
dar ağır para cezası uygulanacağı gibi, yargı yoluna 
başvurma hakları saklı olmak üzere, işyerleri Maliye 
Bakanının talebi üzerine valilerce 1 ay süreyle geçici 
olarak kapatılır. 

MADDE 5. — Bu Kanunun; 
a) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ya

yımından 3 gün sonra, 

>b) Diğer maddeleri ve fıkraları yayımı tarihin
de, yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

(Bütçe * Plan Komisyonunun Metni) 

(Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdas 
Dışişleri Bakanı 

/. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka-

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren gerçek 
ve tüzelkişilerin faaliyet sahaları, sermayeleri, çalış
ma usulleri ile uyacakları şartlar ve bu Kanunda yer 
alan diğer hususlar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

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

MADDE 7. — Tasarının 6 nci maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kalbui edilmiştir. 

1 . 9 . 1981 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. L Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milili Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı V. Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. Ş. Tüten R. Baturalp 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Mentes 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 

snerji ve Tabii Kay. Bakanı V, Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Ş. Kocatopçu î. Evliyaoğlu Dr. S. Tüten M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı V. 
V. Özgül S. Side t. Evliyaoğlu 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 262 

7470 Sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1 /198) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 9 Temmuz 1981 

Sayı : 101-776/04983 
MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.7.1981 tarihîn
de kararlaştırılan «7470 Sayılı TC Turizm Bankası Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı» ile gerekçesi deli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emiklerine arz ederini. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

TC Turizm Bankası Kanunu 10.5.1960 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bankanın, kurulduğu tarihte 300 milyon TL. olan sermayesi, 1972 tarihinde 1570 sayılı Kanunla 500 mil

yon TL.'sına çıkartılmıştır. Banka Kanununda, bu sermayeyi bir misline artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili 
kılındığından, bu yetkiyle Banka Sermayesi 1975 yılında 750 milyon TL.'sına, 1976 yılında da 1 milyar TL.' 
sına yükseltilmiştir. Daha sonra 12.10.1979 tarih ve 7/18235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Banka Serma
yesi 2.5 milyar TL.'sı olarak tespit edilmiştir. 

Banka, 7470 sayılı Kanununda yer alan görevlerin yerine getirilmesi için, Turizm Sektörüne gerekli olan 
yeni kaynakları ortaya çıkararak geliştirmek ve genişletmek amacıyla bünyesi içinde gerekli tedbirleri al
makta, ancak, her yıl artan maliyetler karşısında Kanunda yazılı görevlerini kaynak yetersizliği sebebiyle 
tam olarak yerine getirememekte, bu da Ülkemizde Turizm Sektörünün gelişmesini olumsuz yönde etkile
mektedir. 

Banka, Turizm Sektörünün giderek artan yatırım kredisi ihtiyaçlarını, kalkınma planları ve yatırım prog
ramlarında yer alan hedeflere uygun olarak belirlenen kredi ilkelerine göre karşılamaya çalışmakta, Öncü 
ve Örnek Tesisler de kurarak ülke turizminlin gelişmesinde etkin bir rol oynamaktadır. 

Ülkemizdeki fiyat artışları, Turizm Sektöründeki yatak maliyetlerinin de artmasına neden olmaktadır. 
IV ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde öngörülen 4Q ÖOO yatağın gerçekleştirilmesi için 1981 yılı fi
yatları ile yatak başı ortalama maliyetin 1.5 milyon TL.'sına mal olduğu dikkate alınırsa, plan döneminde 
toplam 60 milyar TL.'lık yatırıma ihtiyaç duyulacaktır. Bu yatırımların % 60'ının Bankaca karşılanacağı 
(Kredi ve kendi yatırımlarıyla) varsayıldığında, 1981 yılı fiyatlarıyla toplam fon miktarı 36.6 milyar TL. 
olmaktadır. Yıllar itibariyle yatırımların ortalama olarak % 60 oranında kredi ile desteklendiği dikkate alı
nırsa, toplam 21.6 milyar TL.'lık finansmana ihtiyaç duyulacaktır. I 

Ayrıca Banka kendi yatırımlarını da gerçekleştirebilmek için finansman ihtiyacı ile karşı karşıya bulundu
ğundan, Banka Sermayesi günün şartlarına cevap veremez hale gelmiştir. Bu durumda, Turizm Sektörü, ser
maye yetersizliği yanında kredi yetersizliği ile de ciddi bir sorun içerisinde olduğundan, turizm sektöründe-
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ki tedbirlerin tümünün başarı ile uygulanması, Banka sermayesinden yapılacak artırımla mümkün olabile
cektir. 

Banka sermayesinin % lO'unu oluşturan (C) grubu hisse senetleri, diğer hakiki ve hükmü şahıslara tahsis 
olunmuş, ancak, şimdiye 'kadar 5 000ı TL.'lık kısmı satılabilmiş geriye 249 995 TL.'lık bölümü kalmıştır. 

(C) grubu hisse senetlerinin bugüne kadar ki uygulamalar karşısında diğer hakiki ve tüzelkişilere satıl
ması ihtimali çoık zayıf görünmekte ve bu günkü şartlarda imkânsız bulunmaktadır. Bu nedenle, (C) grubu 
hisse senetlerinin diğer hakiki ve hükmü şahıslarla birlikte Hazineye de tahsis edilmesi halinde, Bankanın 

' bu grup hisse senetleri yoluyla kaynak temini de kolaylaşmış olacaktır. 
Bu güne kadar ki uygulamalarda, Bankayı darboğaza sokan bir başka konu da çalıştırdığı personel için, 

Banka malları, bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her nevi evrak ve defterleri ve vesikaları üzerinde, işlen
miş olan suçlardan dolayı şimdiye kadar yapılan takibatın ve verilen cezanın yetersiz kaldığı görülmüştür. 

Banka sermayesinin hemen hemen tamamı hazine ile birlikte Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olduğun
dan, Banka malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçların Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılma
sı ve bu suçu işleyen kişilerin 'de Devlet memurları gibi ceza görmesi yerinde olacaktır. Diğer Devlet ban
kalarında da buna benzer hükümler mevcuttur. 

TC Turizm Bankası, bir kalkınma bankası olduğundan ve sermayesinin hemen hemen tamamı Hazine 
ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait bulunduğundan, bankanın sahip olacağı gayrimenkuller, her türlü ver
gi, resim ve harçdan; 'bankanın elde ettiği gelirler ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, muaf tu
tulmalıdır. 

Bankanın (A), (B) ve (C) grubu hisse senetleri, satılmak üzere çıkartıldığı halde bugüne kadar satışlar
dan beklenen sonuç alınamadığından, banka sermayesi yeterli seviyeye ulaştırılamamıştır. Bu bakımdan, 
banka sermayesinde yapılan artışın tamamının Hazinece karşılanması zorunlu görülmektedir. 

Turizm Sektörü sermaye yetersizliği yanında kredi yetersizliği ile de ciddi bir sorun içerisinde bulundu
ğundan, bankanın acil olan finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için birinci maddesinin 1.1.1981 tarihin
den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi zorunlu görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — TC Turizm Bankası, 7470 sayılı Kuruluş Yasasına ek 1570 sayılı Yasanın yürürlüğe gir
mesinden sonra, turizm sektöründe yatırım yapan ve yapacak gerçek ve tüzelkesim girişimcilerini, turizm 
kredisi ile destekleyen tek Kamu Kuruluşu olmuştur. Bu durum, turizm yatırımlarında ihtiyaç duyulan kre
dinin tümü ile Devlet kaynaklarından sağlanmakta olduğunu da ifade etmektedir. Diğer bir deyimle, turizm 
sektöründe kredi yükünün tümü banka üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Turizm sektörünün, giderek artan yatırım kredisi ihtiyaçlarını, Kalkınma Planları ve yıllık programların
da yer alan hedeflere uygun olarak belirlenen kredi ilkelerine göre karşılamaya çalışan banka, öncü ve ör
nek nitelikte konaklama tesisleri de kurarak ülke turizminin gelişmesinde etkin bir rol oynamaktadır. 

Her yıl giderek yükselen bir eğiim gösteren maliyetler karşısında banka, yukarıda açıklanan görevleri
ni, kaymak yetersizliği sebebi ile tam olarak yerine getiremediği için, ülkemizde turizm sektörünün gelişimi 
olumsuz yönde eCkilenmektedir. Ayrıca, banka kendi yatırımlarını da gerçekleştirebilmek için finansman ih
tiyacı ile karşı karşıyadır. 

7470 sayılı Kanunda yer alan görevlerin yerine getirilmesi için, Turizm sektörüne gerekli olan yeni kay
nakları ortaya çıkararak geliştirmek amacı ile banka bünyesinde gerekli tedbirler alınmaktadır. Ancak, bu 
tedbirlerin başarı ile uygulanması sermayenin artırılması ile mümıkün olabilecektir. 

Bu nedenle, banka sermayesinin 15 milyar liraya çıkartılması ve Banka Kanununun sermaye ile ilgili 
5 nci maddesinin bu amaca uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 2. — Turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı faaliyet gösteren ve halen girişimcilere kısa, orta 
ve uzun vadeli, düşük kredi sağlayan tek kamu kuruluşu durumunda bulunan TC Turizm Bankası AŞ. her 
yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile ortaklaşa tespit edilen kredi ilkeleri doğrultusunda, kaynaklarıyla uyum-
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lu olarak kredilendirme faaliyetlerini sürdürmekte ancak, Turizm sektörünün artan kredi talebi ve fiyat ar
tışlarının anapara ve faiz dönüşümleri üzerindeki olumsuz etkileri, banka bünyesinde toplanan fonların reel 
anlamda yetersiz kalmasına neden olmakta, dolayısıyla da zaman zaman banka gerçek lanlarnda kredi talep
lerini karşılayamama durumunda kalmaktadır. Ayrıca, banka etüt - proje ve uygulama, tesis yapımı ve işlet
mecilik faaliyetleri için de giderek artan mali imkânlara ihtiyaç duymaktadır, 

TC Turizm Bankası AŞ. 2.5 milyar TL. olan sermayesinin % 51'ini teşkil eden 1 275 000 000 TL.'sı 
(A) grubu pay senetlerinin tamamı Hazineye, % 39'unu teşkil eden 975 CC0 000 TL.'lık (B) grubu pay se
netlerinin Hazine ile birlikte bankalarla resmi teşekküllere ve '% lO'unu oluşturan 250 000 000 TL.'lık 
(C) grubu pay senetlerinin diğer özel ve tüzelkişilere tahsis olunmakla beraber (C) grubundan, şimdiye ka
dar sadece 5 000 TL.'lık kısmı satılabilmiş geriye 249 995 000 TL.'lık bölümü kalmıştır. Anılan grup hisse 
senetlerinin bugüne kadar ki uygulamalar doğrultusunda «diğer özel ve tüzelkişilere»; satılması ihtimali çok 
zayıf görünmekte ve bugünkü şartlarda imkânsız bulunmaktadur. (C) grubu hisse senetlerinin Hazine ile 
birlikte hakiki ve tüzelkişilere tahsisini mümkün kılacak değişildik ile TC Turizm Bankası AŞ.'nin bu grup 
hisse senetleri yoluyla kaynak temini kolaylaşmış olacaktır. 

TC Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, TC Turizm Bankası AŞ.'nin, 1976 ve 1977 yıllarına ait 
faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlediği raporlarında da «(Banka sermayesinin % lO'unu oluşturan (C) grubu 
hisse senetlerinin satılması ihtimalinin çok zayıf olması nedeniyle Hazine ve diğer kamu kuruluşları ve ka
mu tüzelkişiliklerine tahsis edilmesi için gerekli statü değişikliğinin yapılmasın hususunda temennide bulun
muştur, 

Açıklanan nedenlerle, 7470 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (C) grubu hisse senetleri bölümü yukarı
daki imkânları sağlamak amacı ile değiştirilmiştir. 

Madde 3. — TC Turizm Bankası AŞ. esas mukavelesinin 42 nci maddesi, son fıkrası delaletiyle 440 sa
yılı Kanunun 28 ve 33 ncü maddeleri uyarınca, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumluluğu «Dev
let Mallan Aleyhine İşlenen Suçlar»| hakkındaki hükümlere tabidir. Esasen bu -Kanunun 33 ncü maddesi
nin 1 nci fıkrasında, «Teşekküllerle müesseselerin mallarına paralarına ve para hükmündeki evrak ve senet
lerine ve diğer mevcutlarına karşı ve bilanço tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterlerin üze
rinde suç işleyen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer personel, Devlet memurları hakkında uygula
nan cezayı görürler»! denilmektedir. 

15 nci maddeye eklenen fıkra ile bankanın hem amacına uygun çalışması sağlanacak hem de uygula
malarda karşılaşılan güçlükler bertaraf edilmiş olacaktır. 

Banka sermayesinin tamamına yakın bir bölümü Hazine ve Kamu İktisadi Teşekküllerine ait olduğun
dan, bu hükmün tüm personele uygulanabilmesini teminen, Kuruluş Kanununa yukarıdaki fıkranın eklen
mesi yerinde olacaktır. Örneğin : TC Ziraat Bankası, Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Dev
let Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuruluş Kanunlarında bunu sağlayan hükümler mevcuttur. 

Madde 4. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 nci maddelerine göre «Banka ve Sigorta şir
ketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine, her 
nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi
dir.^ denilmektedir. Aynı Kanunun 33 ncü maddesine göre de bu verginin nispeti ı% 15 tir. 

Yine bankamızın gayrimenkul kira gelirleri, talih oyunları gelirleri, v.b. her türlü geliri de yukarıdaki 
kanun mevzuatına girmektedir. 

Bankanın Kuruluş Kanunu istikametinde faaliyetlerini genişlettiği de düşünülürse, her nevi turistik tesis 
inşa edip satmasından, hatıra eşya satışına kadar elde ettiği bütün gelirler bu vergiye tabi olacaktır. 

İterde, benızer kuruluşlarla banka arasında banka aleyhine haksız rekabet yaratacak bu durumun ortadan kalk
ması için Kuruluş Kanununun ilgili maddesinin yukarıdaki sakıncaları giderecek şekilde yeniden düzenlen
mesi gerekmektedir. 
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Nitekim, Denizcilik Bankasının, umumi bankacılık muameleleri dışında, deniz nakliyatı işleri, şehirhatla-
rı taşımacılığı, liman işleri, denizde mal ve can güvenliği işleri, gemi kurtarma işleri, vb. gibi işlerden sağ
ladığı gelirler 6802 sayılı Yasanın 29/C maddesi gereğince Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden is
tisna edilmiştir. 

Yine TC Turizm Bankası AŞ. bir kalkınma bankası olduğundan ve sermayesinin hemen hemen tamamı 
Hazine ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait bulunduğundan, bankanın edineceği gayrimenkuller her türlü 
vergi, resim ve harçdan muaf tutulmalıdır. 

TC. Turizm Bankası Anonim Şirketi gibi bir kalkınma bankası olan 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası 
Kanununda da bu hususlar hakkında hüküm bulunmaktadır. Kaldı ki 17.4.1981 tarih ve 2447 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesi ile 68Q2 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine eklenen (n) fıkrası, mevduat toplamayan ban
kaların açmış oldukları yatırım kredilerini banka ve sigorta vergilerinden muaf tutmuş ve Maliye 'Bakanlı
ğı 25.5.1981 tarih HZMİT: 28202-105-36862 sayılı bankamızla gönderdikleri yazılı görüşleri ile turizm yatı
rımlarının bu muafiyetten yararlanmasını kabul etmişlerdir. 

Bu nedenle bankamızın kira gelirleri, talih oyunları v.b. her türlü gelirinin banka ve sigorta işlemlerinin 
de muaf olması uygun olacaktır. 

Madde 5. — 1980 yılında Maliye Bakanlığınca bankaya tahsis edilen kredi fonu 1 milyar 110 milyon 
TL. olmasına rağmen, yıl içindeki ödemeler 450 milyon TL. olmuştur. 

Banka 1980 yılında 850 milyon TL.'lık krediyi mukaveleye bağlamış olup, bunun takriben 500 milyon 
TL.'si 1981 yılı içinde istihkak olarak yatırımcılara ödenecektir. Ocak 1981 sonu itibariyle bankadan ta
lep edilen kredi tutarı 7.5 milyar TL.'dir. Yeni talebin olmadığı kabul edilse bile bu tutarın normal şart
larda 3 milyar TL.lıik kısmı için tahsis yapılacak, bununda 1.5 milyar TL.'lik kısmı ödenebilecektir. 

Bu tutarlara, bankanın yapacağı yatırımlar dolayısıyla ihtiyaç duyulan 500 milyon TL. eklendiğinde, ilk 
etapda gerekli olan fon miktarı yaklaşık 2 milyar TL.'sına ulaşacaktır. Kaldı ki 19811 yılı içinde muhtemel 
diğer kredi talepleri ile bu rakam daha da artacaktır. Bu nedenle banka sermayesinin 15 milyar liraya çı
kartılması için yapılacak artışın, (A), (B) ve (C) grubu hisse senetleri karşılığı olarak Hazinece karşılanma-
lıldır. 

Madde 6. — Turizm sektörü sermaye yetersizliği yanında kredi yetersizliği ile de ciddi bir sorun içeri
sinde olduğundan, bankanın 1981 yılında acil olan finansman ve yatırım ihtiyacının karşılanabilmesi ama
cıyla, sermaye artırımı ve ilk ödemenin Hazinece hemen yapılması için bu tasarının 1 nci maddesinin 
1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi uygun olacaktır. 

Madde 7. — Yürütme yetkisi bu madde ile düzenlenmiştir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

ihtisas Komisyonu 27 Temmuz 1981 
Esas No. : 1/198 
Karar No. : 63 

MM Güvenlik Konseyi Bajfcanhfrna 

Balkanlar Kurulu tarafından 9.7.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «7470 sayılı TC Tu
rizm Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiş
tir. 

Turizm Bankasının 4.5.1960 tarih ve 7470 sayılı Kuruluş Yasası iîe sermayesi 30Q 000 000 TL. olarak 
saptanmıştır. Ancak ekonomik koşullara ayak uydurabilmek amacıyla çeşitli zamanlarda sermaye artırımı 
devam etmiştir. Son olarak 12.10.1979 tarih ve 7/18235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile banka sermayesi 
2 500 000 000 TL.'si olarak tespit edilmiştir. 

Yapılan komisyon çalışmalarında; önce üyeler tasarının tümü üzerinde olumlu görüşlerini belirtmişler, 
bilahara maddeler üzerinde görüşmelere geçimıiştör. 

Türkiye'de, turizm hizmetlerinin daha iyi görülebilmesi ve bilhassa yatak açığının hızla giderilmesi bu 
konudaki teşebbüslere kredi imkânlarının sağlanması ile mümkündür^ Devaltüasyonlaırm banka sermayesi ve 
kredi olanakları üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak ve bankaya meşguliyet sahasında işlerlik 
kazandırmak amacıyla tasarının uygun mütalaa edildiğini, 

Ancak tasarının 5 nci maddesine turizm için gerekli olan yatırımların bir plan ve süre dahilinde yapıl
masını sağlamak amacıyla «müteakip beş yıl içinde» ibaresinin ilave edilmesi, 

Tensiplerine arz olunur. 

Başkan (Üye Üy« Üye 
Cumhur EVCİL Nusret KÖKEN Kemal YILMAZ Serpil ULUER 

Kur. Allb. ıDz. Kur. Aflb. ıKur. Alto. M. G. K. Büt Plıaın Kom. Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7470 Saydı T. C. Turizm BanikaSı Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası 
Kanununun 1570 sayılı Kanunla değişik 5 noi mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sermaye : 

IMaJdde 5. — Bankanın sertmaiyesli, herbirti 1 000 
TL. kıymetinde (15.000.000) hisseye ayrılmış olarak 
oribeş milyar Türk Lirasıdır. Müteaddit hisseleri ih
tiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her 
birinin ÜibJtiva edeceği hisse miktarı anasözüeşimelde 
gösterilir. 

MADDE 2. — 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası 
Kanununun 1570 sayılı Kanunla değişik 6" ncı mad-
ıdösttinin 7 nci fıkrası aşağıdSaM şdkil'de ıdfeğlişltidtoişltlir. 

(C) Grubu hisse senetleri, hazine ile birlikte ha-
mâinie muharrer olmak üzlere diğer özel ve tüzelki
şilere tahsis olunmuştur. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 15 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bankanın para ve para hükmündeki evrak ve se
netleri, bilanço, zabıtname, rapor ve diğer hemevi 
evrak, defter, vesikaları ve bütün malları, devlet malı 
hükmündedir. Bunlar üzerinde suç işleyen Banka per
soneli, devlet memurları gibi cezalandırılırlar. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 20 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muaflıklar : 

IMaidde 20, — Bankanın elde ettiği gelirler Ban
ka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, edineceği 
gayrımenkuller ise her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftu\ 

MADDE 5. — Aynı Kanunun ek geçici madde
sine aşağıdaki fıkra eklennıiştir: 

c) 15 milyar TL'sına çıkartılmak suretiyle Banka 
sermayesinde yapılan artışın tamamı, (A), QB\ ve (C) 
grubu hisse senetleri karşılığı olarak hazinece karşıla
nır. 

6 — 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

7470 Sayılı TC Turizm Bankası Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesinin ay
nen muhafazası. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesinin ay
nen muhafazası. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesinin ay
nen muhafazası. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesinin 
aynen muhafazası. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun ek geçici madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

c) 15 milyar TL. sına çıkartılmak suretiyle ban
ka sermayesinde yapılan artışın tamamı, (A), (B), 
(C) grubu hisse senetleri karşılığı alarak müteakip 
beş yıl içinde Hazinece karşılanır. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — Bu Kanunun 1 inci maddesi 
1 . 1 . 1981 tarihinde, diğerleri yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Dev. Bak^Başbakan Yrd. V. 
Z. Baykara K. Erdem 

/(İhtisas Komisyonunun tekJıif ettöiği metin) 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesinin ay
nen muhafazası. 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesinin ay
nen muhafazası. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

3 . 7 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. 
/. Öztrak 

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 IBakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve iskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvendik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

• * • • • • — >• 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 263 

Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İhti
sas Komisyonu Raporu. (1 /215) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-909/05627 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.8.1981 tarihinde kararlaşünlan 
nin Yürütülmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi değerli büyüğümüz Atatürk'ün aziz naşının defnedildiği Anıtkabirde bir kısım hizmetler, 
6780 sayılı Kanun hükümleri gereğince önce Milli Eğitim Bakanhğı Kültür Müsteşarlığınca, daha sonra 
4951 sayılı Kanun uyarınca Cumhurbaşkanı onayı ile kurulan Kültür Bakanlığı eliyle yürütülmüştür. Ha
len Kültür 'Bakanlığı müze, kütüphane ve benzeri tesislerle ilgili hizmetleri yer'ne getirmektedir. 

Dış emniyet ve askeri törenler ise Devlet Başkanlığı Muhafız Alayına bağlı Anıtkabir Muhafız ve Tö
ren Bölüğünce yürütülmekte idari hizmetler de bu bölükçe yerine getirilmektedir. 

Görülüyor ki, Anıtkabirle ilgili hizmetlerin tümü iki ayrı makama bağlı olarak yürütülmektedir. Bu 
nedenle 'bu görevler gereği gibi yerine getirilemediği gibi Devletimizin en büyük ve en kutsal anıtında is
tenilen ölçüde tertip ve düzen de sağlanamamaktadır. 

Hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi, tertip ve düzenin istenildiği gibi sağlanabilmesi tek 
kurumun yetkili ve sorumlu kılınmasıyla mümkün olacağından, Anıtkabirin her türlü hizmetlerinin Devlet 
Başkanlığı Genel Sekreterliğine verilmesi uygun görülmüştür, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anıtkabir ve Atatürk'ün hayat ve hatıraları ıh ilgili müze, kütüphane ve 'benzeri diğer 
her türlü tesislerin yönetim, bakım, onarım v.s gibi hizmetlerinin daha iyi ve düzgün bir şekilde yerine 
getirilmesi amacıyla bu görevin Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğine verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 2. — Anıtkabirdeki merasimlerin biçimi, ifası, alınacak emniyet önlemleri, müze, kütüphane 
ve diğer tesislerin idaresi, mali konular, bakım, onarım v.s. hususların bir yönetmelikle belirleneceği hük
me bağlanmaktadır. 

20 Ağustos 1981 

«Anıtkabir Hizmetleri-
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik \Konseyi 8 Eylül 1981 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. •; ti/215 
Karar No. : 62 

MMi Güvenlik Konseyi .Başkanlığına 

«Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Tasarısı», ilgili temsilcilerin iştirakiyle Komisyo
numuzda müzakere edilmiştir. 

Atatürk'ün aziz nâşının defnedildiği, Devletimizin en büyük ve kutsal anıtı olan Anıtkabir'de beklenen 
tertip ve düzenlerin istenen seviyede alınması için, hizmetlerin gördürülmesi nde yetki ve sorumlulukların iki 
ayrı makam yerine tek bir makamda toplanmasını amaçlayan tasarının tümü uygun mütalaa edilerek maddele
re geçilmiştir. 

Anıtkabir hizmetlerinin bir askeri disiplin içerisinde aksamadan yerine getirilmesi amacıyla Devlet Başkan
lığı Genel Sekreterliğine bağlı bir Anıtkabir Hizmet Komutanlığı kurulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Mevcut Anıtkabir Müdürlüğü personelinden gerekli görülenlerin, hizmetin gereği gözönünde tutularak, sa
dece halen almakta oldukları maaş ve kazanılmış haklarla Anıtkabir Hizmet Komutanlığına atanması, diğer
lerinin ise Kültür Bakanlığı bünyesinde bırakılması uygun mütalaa edilmiş ve Anıtkabir Hizmet Komutan
lığında görevlendirilecek sivil personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel hükümlerine tabi olma
larının yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Tensiplerine arz olunur., 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Cumhur EVCİL Özer SÜKAN Kemal YILMAZ 
Kurmay Albay Kurmay Albay Kurmay Albay 

Üye Proje Yetkilisi Üye 
Necati ERTÜRK ' M. Selim OKÇAY Tahsin EKİNCİ 
Kurmay Yarbay Kurmay Yarbay Maliye Binbaşı 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 263) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amikablir Hizmetlerinim Yürütülmesine İlişkin Kanım 
Tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da, Atatürk'ün aziz nâşı
nın defnedildiği Anıtkabir'in ve buradaki Atatürk'ün 
hayat ve hatırası ile ilgili müze, kütüphane ve diğer 
tesislerin her türlü hizmetlerinin yürütülmesiyle Dev
let Başkanlığı Genel Sekreterliği görevlidir. 

MADDE 2. — Anıtkabir'deki merasimlerin şekli 
ve ifası, alınacak emniyet tedbirleri, müze, kütüphane 
ve diğer tesislerin idaresi, mali konular, bakımı, ona
rımı ve benzeri diğer hususlar bu Kanunun yayımını 
izleyen üç ay içerisinde hazırlanacak bir yönetmelikte 
gösterilir. 

MADDE 3. — Anıtkabir'in her türlü giderleri 
DeVlet 'Başkanlığı Bütçesinden karşılanır. 

MADDE 4. — 6780 sayılı Anıtkabir'in Ter Türlü 
Hizmetlerinim Maarif Vekâletince İfasına Dair Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Anıtkabir Müdürlüğünde 
görevli her türlü personel ile bunların kadroları, çe
şitli Kanunlar ve diğer mevzuatla sağlanan tüm öz
lük ve kazanılmış hakları dle yeniden atanma kaydı 
aranmaksızın, Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
devredilntîştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Anıtkabir Müdürlüğü
nün tüm araç ve gereçleri Devlet Başkanlığı Genel 
SekreterKğıirie devredilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Anıtkabir giderleri için 
Kültür Bakanlığının 1981 Yılı Bütçesine konulmuş 
bulunan Ödeneğin Devlet Başkanlığı bütçesine akta
rılması için gerekli işlemim yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

Milli Güvenlik Konseyi 

JHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun. 
Tasana 

MADDE 1. — Ankara'da Atatürk'ün aziz nâşı
nın defnedildiği Anıtkabir'in ve buradaki Atatürk'ün 
hayat ve hatırası ile Hgili müze, kütüphane ve diğer 
tesislerin her türlü hizmetlerinin yürütülmesiyle Dev
let Başkanlığı Genel Sekreterliği görevlidir. Bu mak
satla Anıtkabir'de Devlet Başkanlığı Genel Sekreter
liğine bağlı bir Anıtkabir Hizmet Komutanlığı ku
rulmuştur. 

MADDE 2. — Anıtkabir Hizmet Komutanlığı
nın kuruluş, kadro ve görevleri ile Anıtkabir'deki me
rasimlerin şekli ve ifası, alınacak emniyet tedbirleri, 
müze, kütüphane ve diğer tesislerin idaresi, mali ko
nular, bakımı, onarımı, ve benzeri diğer hususlar bu 
Kanunun yayımını izleyen üç ay içerisinde hazırlana
cak bir yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 3. — Anıtkabir Hizmet Komutanlığın
da görevli sivil personel 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun genel hükümlerine tabidirler. 

MADDE 4. — Anıtkabir'in her türlü giderleri 
Devlet Başkanlığı Bütçesinden karşılanır. 

MADDE 5. — 6780 sayılı Anıtkabir'in Her Türlü 
Hizmetlerinin Maarif Vekâletince İfasına Dair Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Anıtkabir Müdürlüğün
de görevli personelden gerekli görülenler, tüm öz
lük ve kazanılmış haklarının muhafazası kaydı ve 
kadroları ile Anıtkabir Hizmet Komutanlığı kadro
larına atanırlar, diğer personel Kültür Bakanlığında 
istihdam edilirler. 

2 nci maddede yer alan yönetmelik yürürlüğe 
konuncaya kadar Anıtkabir Müdürlüğü personeli 
mevcut statü içerisinde görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci 
maddesinin aynen muhafazası. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 ncü 
maddesinin aynen muhafazası. 

(S. Sayısı : 263) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 5. — /Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer, 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

;(İhtisıas Kortıtisyonuamıın teklif ettiği metlin) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

14 . 8 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 
Z. Baykara T. ÖzcA Prof. Dr. 1. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Milli (Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye IBakanı 
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 Onmam Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay, Bakanı 
Ş, Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve İskân Bakanı Köy işleri ve Koop, Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/ , Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

• ! • I I 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 264 

Kamu Kuruluşlarının Yurtdışındaki İhalelere Katılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve ihtisas Komisyonu Raporu. (2 /66) 

10 Eylül 1981 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu KuruluşlartnMi yurt dışında ihalelere katılmaları handanda hazırlaaniş oltağum Kamun teklifi ve 
gerekçesi iKştikte sunulmuştur. 

Geçeğini arz ederân. 

Nejat TÜMER 
Oramaml 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
Mm GüvenGk Konseyi Üyesi 

. GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi son yıllarda memleketimizde inşaat sektöründe ve sanayi sektöründe büyük gelişmeler ve 
dolayısı ile de kapasite artışları meydana gelmiş bulun majktadtr. 

Mevcut mevzuatımız bu kapasite artışlarının kalkınmakta olan ülkelere kaydırılması konusunda yeterin
ce imkân sağlamadığından bazı kuruluşlarımızın bütçe kanunlarına konulan hükümlerle yurt dışında girişim
lerde bulunmaları sağlanmıştır. 

Bu nedenle, gelişen memleket sanayiindeki oluşan potansiyelden yararlanmak ve kapasite fazlasını de
ğerlendirerek kalkınmakta olan diğer ülkelere hizmet götürmek ve bu suretle memleket ekonomisine katkı
da bulunmak amacıyla kamu kuruluşlarının yurt dışındaki ihalelere katılmasını sağlayacak mevzuatın oluş
ması amaçlanmış ve bu teklif hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde de önce yurt dışında ihalelere katılabilecek kamu kuruluşları belirlenmiştir. Bu 
belirleme bugün birçok kanunda yer alan ve yaygın olan bütçe tarifi ile yapılmıştır. Kuruluşların faaliyet 
alanlarına giren konularla sınırlandırılarak değişik sahalardaki girişimlerinin önlenmesi yoluna gidilmiştir. 
Kuruluşların yurt dışındaki ihalelere katılması izni Bakanlar Kuruluna bırakılmakla her kuruluşun münferit, 
dağınık ve ekonomik olmayacak girişimlerinin önlenmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu maddede yurt dı
şında girişilen işler kuruluşlarca bizzat yürütülebileceği gibi işin ve ülkenin özeliği gerek maddede sayılan 
kuruluşlar gerek kanun kapsamı dışındaki yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık tesis edilerek de yapılabi
lecektir. 

Madde 2. — Yürürlüğe ilişkindir. , 

Madde 3. — Yürütmeye ilişkindir. 
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İhtisas Komisyonu Rapora 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 2/66 
Karar No. : 64 

10 Eylül 1981 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Kamu kuruluşlarının yurt dışındaki ihalelere katılmalarını sağlamaya ilişkin Dz. K. K. ve Milli Güven
lik Konseyi Üyesi Sayın Oramiral Nejat TÜMER tarafından hazırlanmış bulunan Kanun teklifi, Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüştür. 

Kanun teklifinin genel gerekçe kısmında da belirtildiği üzere, kamu kuruluşlarının yurt dışındaki ihale
lere katılmasını, hangi sahalarda katılacaklarını, katılmanın ve kontrolün hangi makamca sağlanacağına ait 
kanun teklifi aynen benimsenmiştir. 

Kanun teklifi, gerekçesi ve komisyon raporu ile birlikte Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile 
arz olunur. 

Başkan 
Cumhur EVCİL 

Kur, Alb. 

Başkan Yardımcısı 
Nusret KÖKEN 

Dzt Kur. Alb. 

Üye 
Tunay İNCE 

Haz. Gn. Md. Yrd. 
Maliye Bakanlığı 

Üye 
Meriç GÖKTAN1R 

Plan. Koord. Bşk. Yrd. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 

Üye 
Özdemir ÇARKÇI 

SSK. Yurt Dışı işçi Sor. Da. Bşk. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Üye 
Sadi TOKSÖZ 

Gümrükler Gn. Md. Yrd. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Üye 
Çetin KAYA 

Geçici Muaflıklar Şb. Md. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Üye 
Tevfik CAN 

Müşavir - ÎPD. 
DPT. 

Üye 
Sefer ŞAFAK 

Ülke Dışı Projeler Da. Bşk. 
Karayolları Gn. Md. lüğü 

Üye 
Turhan AKLAN 

Jeoteknik Hız ve Yaş 
Da. Bşk. Yrd. 

Devlet Su İşleri Gn. Md. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 264) 
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TEKLİF 

Kamu KunıtuşSannuı Yurt Dışındaki İhalelere 
Katıîması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1, — Genel, katma vb özel bütçeli ku
ruluşlar ve müesseseler bunıllara bağjll döner sermiatyei 
kurutuşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kanunla 
(kurulan düğer kamu kuınuluşlaın liile seaimaıyeslinin ya-
TisMildaitt fazlası tek başına ya da birülkte Devlelte, Ka-
mu İktisadi Teşebbüslerine aiit olan kuruluşlarını faa-
Üiıyat aflaırilaırona giren femulkrda yuırtt dıışmda yapı
lacak ihalıalıeıre kaıtılalbflmedleıfae, taahhütlere ginişeibil-
melerine, bu amaçla gemeklii inceleme, araştınma, pro
je, limışaat ve işletme gti/bi foizmeltterie gMşilen taah
hüdün gereği olan diğer istem ve hlizmetiteıri bizzat 
veya aralarında birleşerek yahut bu kanun kapsamı 
dışımda kalan yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık 
şeklimde yapabiîmıelerinıe iizikı vermeye, bu faalîyeltteri 
konltrol ve nezaret etmeye ve bu konudaki usul ve 
esaslan tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir . 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tariha/nıde yürür
lüğe .girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
ırütür. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ] 
METİN 

Kamu Kur uluslarının Yurt Dışındaki İhalelere 
Katılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
muhafazası. 

Teklifin birindi maddesinin aynen 

•MADDE 2. 
muhafazası. 

MADDE 3. 
muhafazası. 

— Teklifin ikinci maddesinin aynen 

— Teklifin üçüncü maddesinin aynen 

-..>... >>«<< 
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