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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

11 Aralık 1981 Cunta 

6245 sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında (1 / 266) IflS. Sayisı : '293 ve 293 *e 
1 nci (Ek.) 

Askeri Yaırgıltay Kanunu ile Askeri Hâkimler Ka
nununda DeğişMik Yapitaası Hakkında <ll /257) (S, 
Sayısı : 304) \fe 

506 sayılı Sosyali Sigortalar Kanununun ©azı Mad
delerinin iDeğiştirilmesüne ve IBu Kamuma İkiı Ek ve 
'Bir Geçici Miadde Eklenmesine Daıir (1/222) {S. Sa
yıisı : 305) Kanun tesanHaını. 

Kabul edildi. 

Geleoelk toplantının yapılacağı gün ve saaitin Son
radan tespit edileceği beMlerek birlimi» SıaaJt 16.40' 
'ta son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>•« 

BİRİNCİ dTURUM 
Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Orgeneral Ken&n EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurnı^y ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MİM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv.K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. Ve M)Hi Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Grt* K. ve MiIİi Güvendik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 86 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

1. — (9 ti 4) Esas Numaralt Soruşturma Komis
yonuna Yeniden Süre Verilmesine Dair Komisyon 
Başkanlığı Tezkeresi. (3/131) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmının 
birinci sırasında; 9/14 Esas Numaralı Soıuşttuflma 
KoimıiSyonuna yeniden »üre verlmıesin© daıir Komis
yon Başkanlığı Tezkeresi vardır, okutuyorum •: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığınla 
Bayındırlık eski bakanlarımdan Şerafettin Elçi'nin, 

bakanlığı döneminde işlemiş olduğu iddia olunan suç
larla ilgili olarak somşturma yapılamak üzere Milli Gü
venlik Konseyinin 18.8.198İ gün ve 16 'sayılı kararıy
la kurulan Komisyonumuz, gerekli Soruşturma ve 
incel'emeleri yapmaktadır. Ancak, banka kayıtları ve 
diğer kaymaklardan elide edilen ve edilecek olan bilgi 
ve bölgelerin incelenmesi ve delillerin değ©rlöndirıüie-
rek, Maili Güvenlik Konseyime sunulacak raporun 

hazırlanmaisı için çalışma süresinlim uzatılmasına ühttii-
yaç duyulmaktadır. 

Bu nedenle, Komisyonumuzun çalışma süresinin 
60 gün uzatılmasını takdir ve tensilpllerine ara ederim. 

Akdemir AKMUT 
Dz, Hâk. Kd. Albay 

Soruşturma Komıisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bu tezkere üzerinde söz almak isıtö-
yen var mı efendim?.,. Yok. 

Komisyonun çalışma süresi 16 Aralık 1981 tari
hinde sona ermiştir. Komfflsyon, 17 Aralık 19811 tari-
ihinden itibaren, yeniden 60 tgün süre veriltaııesini ta
lep etmektedir. Bu talebi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul ledillmiştiir. 

Şerafefttin Elçi hakkında devam etmekte olan so
ruşturmanın süresi 17 Şubat 1982'ye kadar uzatılmış
tır. 
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2. — (9/15) Esas Numaralı Soruşturma Komis
yonuna Yeniden Süre Verilmesine Dair Komisyon 
Başkanlığı Tezkeresi. (3/132) 

BAŞKAN — Şimdi, sunuşlar kısmının ikinci sı
rasında, 9/15 Esas Numaralı Soruşturma Koımisyo-
nuna yeniden 'süre verilmesine daiir 'Komisyon Baş
kanlığı Tezkeresi var; okutuyorum : 

Mili Güvenlik Konseyi (Başkanlığına 
Bayımdırlılk 'Bakanlığınca yapılmakta o'lan Ariifiye -

Sincan Demiryolu Birinci Kısum inşaatı Sözleşmesi 
ve Fiyat Farkı Kararnamesinde mevcut tünel uzun
luk zammının 'ödenmesi usulünle dair verilmiş Bayın
dırlık Kurulu kararını uygulama akınına koyıma-
yaralk, bu kararda öngörülen usule aykın bir uygu
lama ile müteahhit NUROL Firmasına fazla tediyede 
bulunmasını sağlamak, 

1975 - '1977 yıllıları arasımda devata eden Enerji ve 
Tabii 'Kaynaklar Bakanlığı dönemlinde, petrol ürünle
rinin Ikamu kuruluşları aracılığıyla dağıtımı, uygula-
ımasının ıka'ldıtnlmasını vesile iticihaz ederek, özel şirket
lerden, zamanın 'Müsteşarı Necdet Seçkiinöz aracılı
ğıyla menfaat temin eylemek suretiyle görevlerini kö
tüye kulandılkları iddia olunan Bayındırlık ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Selahaıttin Kılıç ile 
Bakana tebean suç işledikleri sanılan eski Müsteşar 
Teoman Güzey, Demiryolları İnşaat Genel Müdürü 

Suat Tapkallı, Okay Kurçeren, eSkıi Müsteşar Yar
dımcısı Ahmet Ercin ile Enerji ve Tabii 'Kaynaklar 
'Bakanlığı Müsteşarlığından emekli Necdet Seçkinöz 
halklarında gerdkli Soruşturmayı yapmak 'üzere teşkil 
olunan Komisyonumuzun, 24.8.1981 gününde ıtopla-
naralk, yürütmeye başladığı 'Soruşturma, Yüce 'Konse
yin 16J10.1981 gün ve 21 sayılı Kararıyla yeniden ve
rilen 60 günlük süre uzatımına rağmen, inceleme ko
nusu olayın gösterdiği kesafet medeniyle zamanında 
bitirilememiş ve ikmali için 60 günlük bir sürenin 
daha verihnesiıne zaruret duyulmuşta. 

Keyfiyeti takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
'Naci TURANAY 

Hâk. Kd. Alb. 
Soruşturma Komisyonu Başkam 

'BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu 'tezkere üze
rinde Söz alımıalk isteyen var mı efendim?... Yok. 

Bu Komisyonun çalışma süresi de - 'Ötekinde ol
duğu gibi - 16 Aralık 1981 tarihinde sona ermişti. 17 
Aralılk 198*1 tarihinden itibaren Komisyona yeniden 
60 gün süre verilmesine dair bu talebi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.... 'Kabul edi-
mi'ştir. 

Bu Soruşturma Komisyonunun da görev süresi 
17 Şubat 1982'ye kadar uzatılmıştır. 

Teşekkür ederim. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölge
leri Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu 
Raporu. (11245) (S. Sayısı: 307) (1) 

ıBAŞKAN — Şiimdi, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Birinci sırada, Askeri Yasak 'Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri iRanun Tasarısı ve MMi 'Savunma ÎKomis-
yoniu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 307 sıra 'sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır. 
Mili 'Savunma Komisyonu Başkam ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini almışlardır. 
'Kamın tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum ve kısa bir izahatta bulunmak üzere sözü Ko
misyon Başkanı IBaşkaynak'a bırakıyorum. 

^Buyurun. 
HAJK'tM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanıım, yüksek malumları olduğu üzere, 

(l) 307 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 

İ'I'IO sayılı Askeri Yasak Bölgeler Yasası 211 Temmuz 
1927 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

O günkü koşullar aHttında o günkü ihtiyaçları kar-
şriayan bu yasa, günümüzün şartlarında ve özelikle 
'savunma alam ve güvenlik bölgelerinde 'ihtiyacın çok 
altında 'kalmış bulunmaktadır. 

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlı
ğıyla müşterek bir kanun tasarısı hazırlayarak, özel
likle yasak bölgeler (bininci derece, 'ikinci derece ya
sak bölgeler) ve bunun dışında güvenlik bölgeleri ih
dasını öngörmüştür. 

'Birindi yasak bölgenin dışında ikindi yasak böl
ge 'kurulması; 'haltta, birinci ve 'ikindi yasak bölgele
rin dışıında güvenlik bölgeleri kurulması* yine kara ya-
salk bölgelerinin uzantısı olarak deniz yasak bölgeleri 
ihdası ve 'özelikle kara ve 'deniz yasak bölgelerinin 
üzerinde muayyen ölçüler içerisinde hava yaısak bölge
leri İhdası zarureti doğmuştur. 

Her üç yasak bölgeye ve güvenlik bölgelerine gir
me çıkıma; buradaki hayat şartları, oradaki yaşayan 
kişiler için özel yasaklar ve 'özel yasakları öngören 
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birtakım tedbirlerin de getMtoesi düşünülmüş ve bu 
yasaklara riayet edilmemesi halinde, riayet etmeyenle-
rin hangi cezalarla cezalandırılacakları da hüküm al
tına alınmış bulunmaktadır. 

Hükümet tarafından gönderilen ıkanun tasarısı, pren
sip itibariyle aynen benimsenmiş olmasına rağmen, 
maddeler arasındaki gerekli irtibatın kurulması, mad
delere daha açıklık verilmesi, uygulamada taltbikaltçı-
lara kolaylık sağlanması açışımdan Kıomisyonumuz, 
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı ve ilgili bulunan diğer baikanlrkllarla 
beraber çalışmış; yüksek huzurunuza getirilen yeni 
metin düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Genelde ifade edebileceklerimiz bunlardan ibaret
tir. Maddelere geçildiğinde ayrıntılı bilgi sunacağız. 

Yüksek takdir ve tensiplerine iarz ederim, 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?... Yok

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

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'1 nci maddeyi okuyunuz ©fendim. 

Askeri Yasak 'Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanun 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 
a) Yurt savunması bakımlından hayattı önemıi haliz 

askeri tesisler ve bölgeler ile sınırların, güvenlik ve 
gizliliğini sağlamak için bunların çevrelerimde, kıyıla
rında ve havalarında; kara, deniz ve hava askeri ya
sak bölgelerinin, 

b) Yurt savunması veya yurit ekonomisine önem
li 'ölçüde katkıda bulunan veya kısmen dahi (tahrip
leri veya devamlı olarak ya da geçici bir zaman için 
faaliyetten alıkonulmaları hallinde mülii ıgüivenlik veya 
'toplum hayatı bakımından olumsuz sonuçlar doğura
bilecek; diğer askeri tesis ve bölgeler i e kamu veya 
özel kuruluşlara ait her 'türlü yer ve tesislerin etra
fında güvenlik bölgelerimin, 

Kurulması, kaldırtması ve gerektiğinde genişletil
mesine ilişkin esas ve yöntemlerin düzenlenmesiidir. 

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

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sayın 'Başkanım, tutanağa geçmesi açısından beliriei-
yorum. 

1 nci madde, kanunun amacını kapsamaktadır. 
Özellikle (a) fıkrası yasak bölgeleri', (b) fıkrası i'se gü
venlik bölgelerini 'ifade 'dtmektedir, 

(ıa) Fıkrası askeri tesislerin, bölgelerin ve sınırla
rın güvenlik ve hayati önem taşıması açısından yasak 
bölgeler kapsamına gireceğini; (b) fıkrasıyla yurt sa
vunması veya yurt ekonomisi bakımından önemli olan 
bölgelerde güvenlik bölgeleri kurulabileceğini ifade 
idümek'tedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim, 
1 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı efendim?... Yoktur. 
1 nci maddeyi oylarınıza Sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Askeri Yasak IBölgeler : 
MADDE 2. — Genelkurmay Başkanlığınım 'gös

tereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile as
keri yasak bölgeler kurulabilir veya kaldırılabilir, 

'Birbirleriyle iritibatlı ve yakın askeri tesisler ve böl
geler için gerektiğinde ayrı ayrı yalsak bölge tayin edil
meyip bu tesis ve bölgeler için müşterek ve bir bütün 
olarak askeri yasak bölge tesis edilebilir veya bu şe
kilde birleştirilmiş Olanlar ayrılabilir. 

BAŞKAN — 2 nci maddedeki bu «birleştirilme»yi 
bize izah eder misimiz?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ayrıca, dün buyurduğunuz bir konuda da bilgi arz 
etmek işitiyorum. 

•Birinci fıkrada «Genelkurmay Başkanlığımın göste
receği lüzum üzerine, Balkanlar Kurulu kararıyla as
keri yasak bölgeler kurulabilir veya kaldırılabilir» de
niyor. 

Kurmak ve kaldırmak, tabii, Genelkurmay Başkan
lığının isteğine ve 'Balkanlar Kurulunun kararına bağ
lı. 

Bir de, özellikle birbiriyle irtibatlı ve yakın 'aske
ri tesisler ve bölgeler içim, gerektiğinde ayrı ayrı ya
sak bölge tayin edilebileceği gibi, bu bölgelerin bir 
savunma manzumesi, sltratejik bakımdan beraberce bir 
yasak bölgenin içinde kalmaları gerekiyor ise, bu ke
re, sınırla kayıtlı olmaksızın - tabii ki, takdir Genel-
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kurmay Başkanlığının olmak üzere - ımüş'teaıelk bir ya
sak bölge içümıe alınıma'sı öngörülmektedir. 

,BAŞKAN — Yani, 'herhangi bir tesis var ve et
rafını 400 metreye kadar yasalk bölge yapıyoruz; ya
nında da bir yasak bölge var; ikisi arasında 800 ımdt-
re var. Daireler böyle birbirine birleşeceğine, bu, çepe
çevre yasak bölge olarak da ihdas edilebilecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KIAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayım 'Başkanımı, asıl olan, burada stratejik balkımdan 
böyle bir 'ihtiyacın mevcut olmuş olması. Ayrı ayrı ya
salk bölgeler ihdası genel güvenlik stratejik balkımdan 
mahzurlu ise, bunları bir yasak bölge içellisinde top
lamak ve o yalsıalk bölge içerisinde de gerekli 'tedbirleri 
almak, gayelt doğal ki, askeri bakımdan halin icabıma 
daha uygun olacaktır. 

O nedene dayalıdır 'konu. 
BAŞKAN — Hatta, 'ildi ttesis arasında 830 metre 

mesafe olabilir; 400'er metre sınırları olsa, arada 30 
metrelik bir yer kallıır. Böyle »kılıç gibi geleceğine, 
onu da yasalk bölge içine almak salahiyeti veriyoruz. 

HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın 'Başkanını, zaten güvenlik ve gizlilik konusu 
çok önlemli ve ağırlıklı. (Buyurduğumuz gibi, 830 met
re, 820 mıetre ve hatta 802 mnetre olabilir ikisinin ara
sı. 400 orada, 400 orada ve 2 metrelik de bir yolun or-
tadan geçmiş olması, gerek gizlilik ve gerekse yurt 
savunması bakımından da mahzur teşkil edebilir. Bu 
'kısmın da bir müşterek yasak bölge içerisine alınması 
gerekiyor. 

Sayın Başkanımı, dün, şjöyl» bir metin düzenleme
yi de buyurmuştunuz : «Askeri yasak bölgeler 1 nci 
ve 2 nci derece olmak üzere Aküye ayrılır.» 

İBiz, bunun hazırlığını yapltılk. Eğer kabul buyurur
sanız, önerge olarak şöyle ifade edelim : «Genıelkur-
tmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine, Bakan
lar Kurulu kararıyla askeri yasalk bölgeler kurulabilir 
veya 'kaldırılabilir. Askeri yasak bölgeler 1 nci ve 2 nci 
iderece olmak üzere ikiye ayrılır.» 

•BAŞKAN — Tamam< 

Çünkü, şimdi 5 nci maddede doğrudan doğruya, 
«1 nci derece Kara askeri yasak bölgeleri» diye başlıyo
ruz. Ayıramadık ki, 1, 2 olduğunu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu askeri yasak bölgeleri tamamla
yan maddeler arkadan gelecektir; onlara açıklık ge

tirecektir. Gayet talbii ki, 2 nci maddenin açıklanması 
onlarda ifadesini bulacaktır. 

'BAŞKAN — O halde «kaldırılabilir» ibaresinden 
sonra» «Askeri yasak bölgeler 1 nci ve 2 nci dere-» 
ce olmak üzere ikiye ayrılır» diye devam ediyor, de-
ğilmi? 

HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER (BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, devam ediyor. 

BAŞKAN — Söyleyeceğiniz başka bir şey var mi? 

HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-; 
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) —. 
Hayır, bitti efendim. 1 nci yasak 'bölgenin arkasında 
2 nci yasak Ibölge olacaktır veya 1 nciyi hiç ilan et
meden 2 nci olacaktır; onlara açıklık getiriyor efen
dim. Özellikle, 1 nci ilan edilmeden, 2 nciye açıklık' 
getirecektir. 

'BAŞKAN — O halde 2 nci maddenin 1 nci fık'-* 
rasını bu yeni şekliyle bir daha okuyunuz efendim., 

(«•MADDE 2. — Genelkurmay Başkanlığının gös-< 
tereceği lüzum üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla as-ı 
keri yasak bölgeler kurulabilir veya kaldırılabilir. As-. 
tkeri yasak 'bölgeler 1 nci ve 2 nci derece olmak üzere 
ikiye ayrılır.» 

•BAŞKAN — «Askeri yasak ^bölgeler 1 nci ve 2 nci 
derece askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır» 
desek daha iyi olmaz mı? 

•HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Olabilir Sayın Başkanım, o tarzda da olabilir. 

ıBAŞKAN— Maddenin bu kısmını bir daha oku-: 
tuyorum •:' 

MADDE 2. — Genelkurmay Başkanlığının gös
tereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla 
askeri yasak bölgeler kurulabilir veya kaldırılabilir.; 
Askeri yasak bölgeler 1 nci ve 2 nci derece askeri 
yasak 'bölge olmak üzere ikiye ayrılır.» 

BAŞKAN — Bu madde ve Komisyonun verdiği 
değişiklik önergesi üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Var 
Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Şahinkaya. 
ORGENERAL TAHSÎN ŞAHİNKAYA — Sayın 

iBaşkanım, gerçi yine aynı manaya gelmiş olmakla 
beraber, «irtibat» kelimesi çok şümullü olduğu ci-r 
hetle, dün de mevzubahis olduğu gibi, «birbirleriyle 
irtibatlı» yerine ya «birbirleriyle ilgili» veyahut da 
«irtibatlı» yi ortadan kaldırıp, «birbirlerine yakın as« 
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fceri tesis ve bölgeler, 'gerektiğinde, ayrı ayrı yasak 
bölge tayin edilmeyip» diye başlamasında büyük fay
da var. Zira, «irtibat» denince, muhabere irtibatı fa
lan anlaşılabilir. 

BAŞKAN — Dün konuşurken, onu kaldıralım de
miştik. «trtibatlı» deyince 'telefon irtibatı aranır, ya
rın Öbür gün öyle 'bir mana çıkarmasınlar diye düşün
müştük. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İrtibatlı, 
çok yakın, birbirine değiyor gibi bir manaya geliyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Bunun manası çok de
ğişik. 

'BAŞKAN — İlgili. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — «Kgil'i» manasına mut
laka uyacağız. 

ıBAŞKAN — «birbirleriyle ilgili ve yakın, askeri 
tesisler...» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KIAYNAK '(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yalnız «yakın» çok müşkülat çıkarır. 

BAŞKAN — Hayır, olmaz; yalnız «yakın» olmaz. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİ'NKAYA — Yani, 

birbirleriyle münasebeti olan... 
IBAŞKAN — «İrtibatlı» deyince, irtibat hendeği 

ararlar. İrtibat hendeği yok. İrtibat, başka nasıl olur? 
Telefon var... «Telefon da çekilmemiş» falan derler. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ı(Milli Savunma Komisyonu 'Başkanı) — 
İrtibat, 'hizmet irtibatı olacak. 

BAŞKAN — Ama, değişik manalara gelir. «İlgili» 
demek, daha doğru. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Belki de, 
kastedilen, fiziki irtibat; yani o kadar yakın ki, nere
deyse böyle birbirinin yanında. 

'BAŞKAN — Halbuki, kastımız o değil. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yakın : 

Biraz mesafe var; yakının anlamı o. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — İrtibat, o değil efendim. 

Hükümet tasarısında yoktu bunlar; bizim komis
yon çalışmalarında .konuldu. 

Eski hükümde, müstahkem mevki ve 'bunun dış 
hudutlarında, bunu savunmaya yarayan hendekler 
hattı falan diye tabirler vardı, O yönüyle dikkate al
dık. 

IBAŞKAN — O halde, 2 nci maddenin 2 ncd fık
rasında «birbiriyle irtibatlı ve yakını» değil; «birbi

riyle ilgili ve yakın tesisler ve 'bölgeler için» diye ola
cak. O, «irtibatlı» kelimesi, «ilgili» olarak düzeltilecek. 

ı2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yak. O halde 2 nci maddenin birinci fık
rası Komisyonun verdiği önerge istikametinde ve 
ikinci fıkrası da Sayın Şahirikaya'nın önerisi yönün
de -«irtibat» «̂ ilgili» olarak- düzeltilecektir. 

2 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Güvenlik Bölgelerinin Kurulması: 

MADDE 3. — a) Askeri güvenlik 'bölgeleri Ge
nelkurmay Başkanlığınca, 

ib) Kamu ve özel kuruluşların çevresindeki özel 
güvenlik bölgeleri Genelkurmay Başkanlığının lüzum 
göstermesi veya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sek-
reterl'iğiriin veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lü
zum üzerine Genelkurmay Başkanlığınım uygun gör
mesi kaydıyla Bakanlar Kurulunca, 

Kurulabilir veya kaldırılabilir. 
'BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Komisyonun 

bir diyeceği olacak mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 

Sayın Başkanım, madde metninden de anlaşıla
cağı gibi, askeri güvenlik bölgeleri Genelkurmay Baş
kanlığınca; kamu ve özel kuruluşların çevresindeki 
özel güvenlik bölgeleri, Genelkurmay Başkanlığının 
veya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya İç
işleri Bakanlığının lüzum göstermesi halinde Bakan
lar Kurulu tarafından tayin ve tespit ediliyor. 

Özellikle askeri güvenlik bölgeleri açısından Ge
nelkurmay Başkanlığı bu konuda söz sahibi; kamu 
ve özel kuruluşların çevresindeki özel güvenlik böl
geleri lihdasıysa, Genelkurmay Başkanlığının lüzum 
göstermesi veya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sek
reteri veya İçişleri (Bakanlığının göstereceği lüzum üze
rine Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ko
şuluna bağlı. Konuyu ikiye bölüyor : 1 - Hayati öne
mi haiz askeri tessiler; diğeri de, stratejik önemi haiz 
olan 'güvenlik tesisleri. 

Ayrı şeylerdir. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?... Yoktur. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler.., 

Kabul etmeyenler... Kabul edilrriiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
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Bölgelerin Sınırı : 
'MADDE 4. — Askeri yasak bölgeler ile özel 

güvenlik bölgelerinin kurulması hakkındaki Bakanlar 
Kurulu kararı ve askeri güvenlik (bölgelerinin kurul
ması hakkındaki Genelkurmay ıBaşkanhğı kararına 
ekli uygun ölçekli haritalar ve koordinat listelerinde 
bu bölgelerim sınırları da belirtilir. 

'BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

iMaddeyli oylarınl(za sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

5 nci maddeyi okuyunuz. 

ÜKÎNCİ BÖLÜM 

Kara Askeri Yasak »Bölgeleri 
Birinci Derece Kara Askeri Yasaik Bölgeleri : 
MADDE 5. — Birinci derece kara askeri yasak 

bölgeleri; 
a) Yurt savunması bakımından hayati önem ta

şıyan askeri tesis ve bölgelerin, çevre duvarı, tel örgü 
veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen dış sınır
larının en az yüz, en fazla dörtyüz metre uzağından 
alınan noktaların birleştirilmesi suretiyle meydana ge
len alanlarda, j 

b) Kara sınır hattı boyunca ve Itüzum görülen 
kıyılarda otuz ila altıyüz metre derinlikteki sahalarda, 

Tesis edilir. 
Ancak, kara sınır hattı boyunca teslis edilenler ha

riç olmak üzere, birinci derece kara askeri yasak böl
gelerinin savunma ihtiyacı dörtyüz metrelik azami 
haddin dışında bir kısım kara parçalarının da birinci 
derece kara askeri yasak bölgesi içine alınmasını ge
rektiriyorsa bu yerlerin de birinci derece kara askerî 
yasaik bölgeleri içine alınmasına veya arazü şartlarına 
uyulması, kamu hizmetleri, halkın faydalanması ve ge
çiş imkânlarının gözönünde bulundurulması gibi du
rumlarda bu bölgelerin yüz metre olan asgari haddi-
nin daha aşağıya indirilmesine belirtilecek ihtiyaca 
göre Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca karar verMebilir, 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı?.. 

HÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım bu, birinci derece kara askeri yasak 
bölgelerinin sınırlarım tespit etmektedir. 

'BAŞKAN — Yalnız burada (a) fıkrasına göre, 
bunun etrafı ya tel örgü veya çevre duvarı veya ben
zeri engellerle de belirlenmiş olacak. Benzeri engel

lerle mi, benzeri işaretlerle mi diyelim ona? İlla hen
dek falan kazmak şart değil, 

HÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mtilli Savunma Komisyonu Başkam) — 

Hayır, Sayın Başkanım. Gülme yasağı olduğu için 
işaret önemli değil burada; engel önemlidir. Zaten 
ondan önceki kelimeler de, ı«..i çevre duvarı, tel örgü 
veya benzeri (yani duvara benzer, tel örgüye benzer) 
engellerle...» şeklinde, 

IBAŞKAN — Yani, ibütün birinci yasak bölge ola
rak belirlenecek yerlerin etrafı muhakkak duvarla, 
tel örgüyle veya bir engelle çevrilmiş olacak. Eğer çev-
riîmezse, buraya herhangi birisi girmiş ise, kanunda 
ki bu maddeyi gösterip, «Yoktu burada böyle bir şey; 
'ben de farkında değilim» der. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
6 ncı maddede, birindi yasaik bölgede bu işaretlerin 
bulunacağı, bunların yönetmelikle tayin ve tespit edi
leceği yazılı. Birinci yasak bölgelerin ilan edilmeyeceği" 
ifade edilmişti. 

BAŞKAN — Tamam; edilmeyecek; edilmeyecek 
de, orada geldiği zaman görecek. Görecek; engeli ne 
bilsin? Bir hendek çizimliş... Hendek yapılması gerek-
ımeyebilür. Çünkü engel için kirpi konacak, tel örgü 
konacak, ayak oltası konacak; engel, manlia bunlar
dır. Engel olarak, tel örgü öllmaız da, başka türlü bir 
şey çekilir yani; akla gelir, taşlar dizilir., 

«...benzeri engel ve 'işaretlerle..,'» Engel olsun. 
«.., tel örgü veya benzeni engel ve işaretlerle belirle
nen dış smıriarıınım...» Yani, onu yapamadığı haillerde 
başka bir şey yapsın; kireç döksün, bir şeyle belirt
sin, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
burada bazı sıkıntılar var. EngeL tabii girmeyi ha-
kûkatarı engelleyecek bir vasfı halizdir. İşaretleri bo
zup, kaybedip, «Burada öyle bir şey yok. Ne bilelim 
efendim?.» diyecek. Gecekondu yapılanlar olmuş, 

iBAŞKAN — Doğru da; yapılmayan yerler liçin 
diyorum. Yani her yere tel örgü temin edemiyoruz, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mecbur, 
olduk İstanbul'da bille Maslakltaki hastane etrafına 
hendek kazmaya. Necdet Paşa biliyor... Gelip girmiş-
lerdi içeriye. Tel örgüyü mutlaka tercih edeceğiz bu
rada, 

BAŞKAN — Zaten onları koyuyoruz: «...bölge
lerin çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya 
işaretler...» 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mili Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani şöyle : Çevre duvarı birinci şart; bulunmadığı 
(takdirde ıtel örgü; buüunmadıgı takdirde benzeri bir 
engel; o da olmadığı takdirde işaretler... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunları koyarken 
düşündüğümüz esas husus şudur : «Bu nreısefeler, 30 
ila 100 metre mesafe nereden başlayacaktır?;» Bina
enaleyh, bu yapının, elimizdeki arazinin limlkânma gö
re tespit 'edilecektir. Bazan "teslis, yalınız dört duvar
dır efendim; dış çevre duvarı, başlfca bir şeyi yoktur, 
arazimıiz yoktur, orada bitiyor. Binaenaleyh, oradan 
itibaren 30 metre. Bazılarında da ıhem duvarı var, 
hem ide etrafına normal tel örgü çekmiştedir biz, cep
haneliğin. O teli örgünün bulunduğu yerden itibaren 
30 metre; çünkü o arazi bizimdir. Bize ait olan ara
ziden itibaren 30 metre yahut 100 mıstre mesafe dü
şünüyoruz. Bunları koyarken eski talimat da, eski 
kanun da bu çevreyi saymış; ama «çevre nereden 
başlar?» o sarih değildir. ©inacmıaleyh, kimisi cepha
neliğin kapısından itibaren 30 metre alıyordu, iklimlisi 
de cephaneliğin etrafımdaki tel örgüden itibaren, ken
di arazimizin bittiği yerden itibaren 30 metre alıyor
du. Şimdi burada ıbir anlayış birliği getirdik: Eğer 
etrafında duvar varsa duvardan, tel örgü varsa tel 
örgüden, buyurduğunuz gibi, herhangi bir işaret ya
hut hendek varsa hendekten itibaren 30 metreyi kas
tediyoruz. O bakımdan, buyurduğunuz isabetlidir. 
İşaret de olabilir efendim. Çünkü o noktadan itiba
ren 30 metre başlayacaktır. 

'BAŞKAN — Engel veya işaretlerle... Meselâ, ha-
vaimeydanı; belki, ne duvar çekebilir, ne tel örgü çe
kebilir etrafına, çekemez; ama işaret koyar, mesela 
kavak ağaçları diker. 

ORGENERAL N U R E T T D N ERSİN — Burada 
getirilenin ikisi de varit. Yani, birisi, hakiki teslisin 
(kendisinin doğrudan doğruya en yakınındaki tel örgü, 
duvar, işaret; bir de, esas yasak 'bölgenin o duvardan 
itibaren mesafesinden çekilen tel örgü veya işaret ola
bilir. O da sınırlanacak çünkü. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mutlaka sınırlan
ması lazım, efendim, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Oraya 
giren adamı biz suçlayamayız, yani iki türlü şey var 
burada, 

BAŞKAN — Bir kere, nereden •başlıyor, onu be
lirteceğiz; ondan sonra da, 400 metre veya 100 met
re, ne ise, orası da işaretlenir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BIAŞ-
KAYNAK (MİM Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 'burada amaç, Sayın Genel Sekre
ter Orgeneraldin de ifade ettiği gibi, 100 ila 400 met
relik mesafenin nereden başlayacağı, dolayısıyla ne
rede biteceği. Tabii ki, 'birinci yasak 'bölgenin sınırını 
tespit ederken ya bir duvar vardır, ya bir hendek var
ıdır, ya bir tel örgü vardır ve mutlaka bir mani de 
vardır. Çünkü o bir ıbinadır, bir tesistir, bir batarya
dır; kuru kuruya arazinin üzerinde değildir. O mani
nin, engelin 'bittiği noktadan itibaren 100 veya 400 
metre bir yasak bölge ihdas edeoeğiz; o 400. metre
nin dışına da özel işaretler koyacak. Artık orada bir 
ikinci engel hattımız olmayacaktır. 

BAŞKAN — Belki de ölür, olabilir. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Onun şekli zaten 6 ncı maddede belirtiliyor. 

IBAŞKAN — Yönetmelikte tespit edilecek bunlar. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Mili Savunma 'Komisyonu Başkanı) — 
Onu da Resmi Gazetede yayımlayacağız dedik; o, o 
zamanki konu. 

IBAŞKAN — Yönetmelikte bunlar, nasıl işaret
lenecek, ne olacak, hıepsi belirlenecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, onları ifade edeceğiz ve Resmi Gazetede yayın
layacağız; «Şu işaretler birinci yasak bölgenin işaret
leridir» diyeceğiz. 

BAŞKAN — (a) fıkrasını düzeltilmiş sekiliyle ye
niden okutuyorum s 

«a) Yurt ısavunmiası ıbakımından hayati önem 
(taşıyan askeri tesis ve bölgelerin, çevre duvarı, tel 
örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen 
dış 'sınırlarının eni 'az 100, en fazla 400 metre uzağın
dan alınan noktaların 'birleştirilmesi suretiyle mey
dana gelen alanlarda» 

BAŞKAN — Tamam; oldu. 
5 mci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yoktur. 
i(a) fıkrasında yapıllan bu değişiklikle birlikte mad

deyi oylarınıza sunıuyorum : Kalbul edenler... Etme-< 
yeniler... Kalbul edilmiştir-
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İşaretlerin îlanı : 
MADDE 6. — Birinci derece kara askeri yasak 

bölgeleri lilan edilmez. Ancak, sınırları uygun işaret
lerle belli ©diterek bu (işaretler ilan edilir. işaretlerini 
şekli, boyutları, rengi ve 'işaretler ile ilgili diğer husus
lar yönetmelikte gösterilir. 

IBAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz aJmalk is
teyen var mı?.. Yoktur. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Birinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinde 

Uygulanacak Esaslar : 
MADDE 7. — 1. Birinci derece kara askeri ya

sak bölgelerinde aşağıdaki ©sasılar uygulanır. 
a) Bölge içindeki taşınmaz mallar kaımulaştın-

<lır, 
!b) Bölgeye buradaki görevlilerle, yetkili komu

tanlığım 'izin verdiği TC uyruğundaki diğer görevli
lerden başkası giremez ve oturamaz. Ancak; 

(1) ıBuradaki görevlilerin aile fertlerimin bölge
ye girmelerine ve oturmalarına, 

i(2) Türk vatandaşlarınım 'bölgedeki su kaynakla
rından faydalanmalarına, 

(3) Bölge içinde tespit «ditecek yollardan! geçiş 
yapılmasına, 

Yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yetkili ko
mutanlıkça izin verilebilir. 

c) Yabancıların geçici olarak bölgeye girmeleri 
ve oturmaları Genelkurmay Başkanlığının iznine bağ
lıdır. 

İd) ıBölge içimdekü eski eserler ve doğal kaymak
ların milli kuruluşlarca veya mili kuruluşların dene
timi alnındaki Türk veya yabancı uyruklolarca araş
tırılması veya işletilmesi, Genelkurmay Başkanlığımın 
olumlu mütalaasının alınması koşuluyla ilgili kamun 
hükümlerine göre yürütülür. 

e) Bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dışında 
(bölgenin fotoğraf ve fiimıinim çekilmesi, harita, resıim 
ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uy
gulanması gibi faaliyetlerde bulunmak ve bölgenin 
savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak 
ve açıklayacak cihazlar kullanmak yasaktır. 

2. Kara sınır hattı boyunca ve kıyılarda tesis 
edilen birinci derece kara askerî yasak bölgelerinde 
kamulaştırma yapılması zorunlu değildir. 

:3. Yukarıdaki 2 nci fıkra hükümlerin© göre ka-
mulaşjtırılmayam taşınmaz malılardan yerli halkın ya
rarlanmasına ilişkin esaslar ile birinci derece kara as

keri yasak bölgelerinin, bölge içimdeki geçiş yoları
nın güvenliğinin sağlanması ve bölgeye girme yasağı 
ile ilgili diğer esaslar yönetmelikle tespit edilir. 

.BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde Komisyonun 
ibir diyeceği var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, metinden de anlaşıldığı üzere, bu 
madde, birinci yasak bölgedeki birtakım yasakları 
öngörmektedir. Özellikle bu yasak bölgede görev'i 
bulunan kişilerin ailelerinin bölgedeki durumlarını, 
bu yasak bölge civarında bulunan kimilerim, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu olmak koşulu ile, bu yasak böl
ge içimdeki yolardan ve su kaynaklarından istifade 
etmelerini; yine, yaibancı uyruklu kişilerin bu yasak 
bölgelerde görev almaları veya buralardan turistik 
nedenle geçmeleri ve turistik nedenle istifade etme
leri hallerinde kendilerine uygulanacak hükümleri 
ifade etmiştir. 

7 nci maddenin birinci fıkrasında, birinci derece 
yasak bölge içerisindeki bulunan taşınmazların 
kamulaştırılması ilke olarak öngörülüyordu; ancak 
likimoi fıkra 'ile bir istisna getirmiş bulunuyoruz : Ka
ra sınır hattı boyunca ve kıyılarda tesis edilen birinci 
derece yasak bölgeler içerisindeki taşınmazların ka
mulaştırılması şart değildir; ama gerektiğinde kamu-
laştırılabilür. 

Yine yukarıdaki 2 nci fıkra hükümlerine göre ka-
mulaştırılırnayan taşınmaz mallardan yerli halkın 
faydalanması söz konusu. Çünkü mülkiyet hakkına 
müdahale ediyoruz. Halkı, bundan hangi ölçülerde 
faydalandıracağız, hangi ölçülerde faydalandırma-
yaıcağız; bu, yönıeltmellikte gösterilecek, 

Çünkü, birinci derece yasak bölge içinde bulunan 
taşınmazlarım özellikleri var. O özeliklerin ne oldu
ğu, özelliklerine göre nasıl faydalanılacağı veya na
sıl yasaklar koyacağımızı ıda üçüncü fıkrada ifade 
ettik, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yoktur. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgeleri : 

iMADDE 8. — İkinci derece kara askeri yasak 
bölgeleri; 'birinöi derece kara askerli yasak bölgeleri 
çevresinde veya yurt savunması bakımından gerekli 
görülen diğer bölgelerde tesis edilir, 

— 361 — 
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a) Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri çev
recimde tesis edilecek İkinci derece kara askeri yasak 
bölgelerimin sınırlan; birinci 'derece kara askeri ya
sak bölgeleri sınırlarından başlamak üzere 'beş kilo-
metreye kadar uzaktan seçilen noktalardan geçirilıen 
hat ile belirtilir. Bu hat, bölge içindeki savunma te
sislerini kara gözetlemesine karşı gizleyen sırtlar ve 
arazi örtüleri varsa 'bu sırtların en yüksek mıoktalarım-
dam geçirilir ve görüşe enıgel örtüleri içine alacak şe
kilde tespit edilir. Savunma ihtiyacı ve bölgenin özel,-
liklerimiiınr zorunlu kıldığı haillerde bu mesafe on kilo
metreye kadar uzatılabilir, 

/b) Yurt savunması bakımımdan gerekli görüle
cek diğer bölgelerde tesis edilecek ikinci derece kara 
askeri yalsak bölgelerinin ısınırları Bakanlar Kurulıu 
kararımda belirtilir. 

İkinci derece kara askeri yasak bölgelerin sınırları 
Resmi Gazetede yayımlanır. 

/BAŞKAN — Bu, «5 kilometreye kadar»'dan ka-
sılt, zanınediyorum, H metreden başlayarak, azarnlisıidir; 
yoksa 5 kilometre demek değildir., 

HÂK'IM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. Birinci yasak bölgemin bittiği nıokitadam itiba
ren ikinci yasak bölge başlayacaktır, omum simin 5 
kilometreye kadar, gerektiğimde 10 kilometreye kadar 
uzatılacaktır. Ne var ki, 1 metreden de olabilir. 

BAŞKAN — Taibii, bu 300 metne olur, 50 metre 
olur, 500 metre olur; azamisi 5'dir ama, ihtiyaçlar 
karşısında 10 kilometreye kadar -da çıkarılabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Taibii, tabii, özelikle bininci fıkramın (a) bendimde, 
tabii aitıazi örtüsü, sıavunma özelliği, stratejik durum
lar da çok ağırlıklı ve önemidir, oma önem verilmiş
tir. 

(b) de ise, birinci derece yalsak bölge, ilam edıilıme-
ıru'ş olmasına rağmen... 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Doğrudan doğruya ki, bu eski metnimizde yoktu, 
yani yürürlükte yoktu; yemi bir müessese olarak ge
tirdik İhtiyaç nedeniyle. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerimde söz akmak is
teyen var mı?. Yok. 

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

9 mcu maddeyi okutuyorum : 

itkiimci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinde 
Uyugulanacak Esaslar : 

MADDE 9. — İkinci derece kara askeri yasak 
bölgelerimde aşağıdaki esaslar uygulanır. 

,a) Türk vatandaşlarınım bölgede oturmaları, se
yahat etmeleri, zirai faaliyetlerimi, meslek ve sanat
larını icra etmeleri serbesttir. Şu kadar ki, milli güven
liği sağlamak bakımlımdan, gerekli görülecek ikinci 
derece kara askeri yasak bölgelerimde; bölgede otu
ranlar dışındaki Türk vatandaşlarınım bölgede otur
maları, zirai faaliyetlerini, meslek ve sanatlarımı icra 
etmeleri Bakanlar Kurulu kararı ile sımırlamdırıılabi'lir. 

to) Yabancı gerçek ve tüzelkişiler bu bölgede ta
şınmaz mal edinemezîer. Yabancılara ait bölgedeki 
taşınmaz malların tasfiyesünıe karar vermeye, tasfiye 
şekil ve şartlarını tespite Bakamlar Kurulu yetkilidir. 

e) (1) Yabamcıilar 'izin almadan geçici dahi ol
sa bölgeye giremezler, oturamazlar, çalışamazlar ve 
taşınmaz mal kiralayamazlar., 

(2) Görevli yabancı uyruklu sivtil kişilere lizim-
ter garnizon kamutanlığınm görüşü alınarak valilik
lerce verilir. 

i(3) Görevli yalbamcı uyruklu asker kişilere izin
ler Genelkurmay Başkanlığınca verilir. Ancak bu 
yetki yönetmelikte belirtilecek konıutanlııklara dev
redilebilir. Verilen izinlerden ilgili valiliklere de bilgi 
verilir, 

d) ıBöllge içindeki genel yollardan geçilmesi ve 
bölgeden turistik amaçlarla yararianılmasınaı dair 
esaslar yönetmelikte gösterilir. 

e) Yasak bölge tesisimden itibaren gerektiğinde 
altı ay içimde buradaki taşınmaz malların durumları 
CBina, tarla, bağ, bahçe, onmam, bataklık gibi) hava 
fotoğraflarıyla tespit edilir. Aymı süre içimde bölge
deki taşınmaz mallarım mülkiyet ve zilyetliğinim kim
lere ait olduğu mahıaii ve mülki idarelerce tespit edi
lerek yetkili komutanlığa bildirilir. 

f) Bölgemin savunma gücü ve gizliliğini ihlal et-
ımemek şartıyla, taşınmaz mallar üzerimde, inşaat, 
(hafriyat, tadilat, orman yetiştirmek veya kesmek, ba
taklık ihdas etaek veya kurutmak gibi husuısHarda 
özel kamumlarıma göre ilgili mercilerce izim ve ruhsat 
verilmeden önce, bölgenin savunma gücü ve gizüM-1 

ği yönünden yetkili komutanlığım izninim alınması 
zorunludur. Yetkili komutanlıktan izim istemimde bu
lunurken verilecek dilekçe yapılacak işlin niteliği açık
lanarak ilgili belge ve planların tasdikli birer örneği 
eklenir. Yetkili komutanlık bu istemi kabule değer 
görmediği takdirde ret sebebimi gerekçesiyle birlikte 
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yazılı alarak dilekçe sahibine ıbildirir. itiraz vuku
unda konu bir kere de Genelkurmay Başkanlığınca 
(tetkik edilerek sonuçlandırılır. 

/tizim ve ruhsata taibi olmayan mahal veya işlerde 
de yukaridalki fılkra hükümleri uygulanır. 

;Bu şekilde (başlatılmış olan işlerde yapılacak ta
dilat istekleri hakkımda da aynı usûl ve esaslar uygu
lanır. 

ig) Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen veya 
komutanlıkça kalbul edilen şartlara uymayan her (tür
lü inşaat ve eylemler durdurulur. 

iBöyle yapılar, komutanlığın tayin ve tebliğ ede
ceği süre içinde sahipleri tarafından yıktırılır. Süresi 
içinde yıkilmamaıları hallinde yetkili komutanlığın is
temi üzerine mahalli rnıüllki idare amirliğince başka
ca ıbir işlem ve karara gerek kalmadan yıktırılır ve 
masrafı sahiplerimden alınır. 

h) Bölge içindeki askeri tesislerin ve bölgeden bi
rinci derece kara askeri yasak bölgelerinin dürbünle gö
zetlenmesi, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dışın
da bölgemin fotoğraf ve filmimin çekilmesi, harita, 
neslim ve krokisinin yapılması, not alınması veya ha
rita uygulaması gibi faaliyetlerde (bulunmak ve böl
genin savunma ve güvenlik tedbirlerimi aksatacak, 
'bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanmak yasaktır. 

4) Bölgedeki eski ©seriler ve doğal, kaynaklarım 
araştırılması ve işletilmesi Genelkurmay Başkanlığı
nın olumlu mütalaasının alınması koşuluyla ilgili ka
nun hükümlerine göre yürütülür. 

,Bu madde hükümlerimin; 25 EyJlül 198,1 tarih ve 
2527 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanan Türk 
soylu yabancılar hakkında ne şekilde uygulanacağı 
yönetmelikte gösterilir. 

iBAŞKAN — 9 ncu madde üzenimde Komisyonun 
Ibir izahatı var mı efendim?.. Buyurun, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
iSayın Başkanım, birimci yasak bölgede bulunan ya
saklar ikinci yasak bölgede de aynen geçerlidir; an
cak, biraz daha hafifletilmiş ve yumuşatılmış olarak. 
Özellikle, burada bulunan görevlilerin buraya giriş 
çıkışları, oturmaları, gayet tabi ki, normal koşular
da olacaktır. 

dlfcincisli; bu yöre halkının hu bölgeden nasıl istifa
de edecekleri hususu da madde metninde yer almış-' 
tır, 

Üçüncüsü; yabancıların buradan istifade edeme
yecekleri, burada taşınmaz mal temin edemeyecekle
ri öngörülmüştür, 

Yine, yabancı uyruklu sivil klşıilerin buraya girip 
çıkmaları kontrol altına alınmıştır. Yabancı uyruklu 
•sivil kişilerin mahalli mülki idare amir ve bölge k(o-
mutanımdan; yafbancı uyruklu asker kişilerin mutla
ka Genelkurmay Başkanlığımdan izin almak koşu
luyla buraya girip çıkmaları öngörülmüştür. 

Turistik maksatla hangi ölçülerde kullanılacağı 
yinıe öngörülmüştür. 

Yine bu bölge içerisinde bulunan yapıların, taşın
maz malların hava fotoğrafları çekilecek, krokisi çı
karılacak; bunların kimlere ait olduğu, kimlerin ma
lik, kimlerin zilyet oldukları, 'bunlardan kimlerin fay
dalandıkları tespit edilecektir. Yine bu taşınmaz mallj 

lar üzerimde bulunan toiiraa inşaatları, bina inşaatları
nın genişletilmesi, .daraltılması, ağaç dikilmesi, ba-
fcaıklık kurutulması gilbi konular da birtakım engelle
yici hükümlere Ibağkmmıştır. Yasaklara aykırı olarak 
yapılan veya Genelkurmay Başkanlığımın veya bölge 
komutanlığının iznü lolmıadan yapılan, gemişletüem bu 
tür yapılar herhangi bir mahkeme kararına bağlı ol
maksızın mahalli mülki idare amirliğince derhal yık
tırılacak; masrafları da ilgililerden alınacaktır. Bu 
hususlar hükme bağlanmıştır. 

Arz ederim. 

İBAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ ıBÖUÜM 
Deniz Askeri Yasak Bölgeleri 

'Birimci Derece Demiz Askeri Yasak Bölgeleri : 
;MADDE 10. — Birimci derece demiz askeri yasak 

bölgeleri : 
a) ıBirimci derece kara askeri yasak bölgelerimin 

sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde, 

Ib) Denizdeki tesislerim çepeçevre her tarafımda, 
En az yüz metre, en çok 'bir deniz mili uzaklık

tan geçirilen noktalarım (birleştirilmesi suretiyle tespit 
olunur. Bu mesafeler savunma ihtiyacı ve bölıgenin 
özelliklerinim zorunlu kıldığı hallerde Genelkurmay 
(Başkamlığınm teklifi üzerine Bakaralar Kurulu kararıy
la kısaltılalbilir veya uzatılabilir. 

.Birimdi derece demiz askeri yasak bölgeleri ilan edil
mez. Ancak sınırları mümkün olan ölçüde uygun işaret-
ferle ibelü'i edilerek bu 'işaretler denizcilere ilamen du
yurulur ve deniz haritalarına işlenir. Bu işlem De-
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niz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşi- | 
nografi Daire Başkanlığınca yapılar. 

İşaretlerin şekli, boyutları ve rengi yönetmelikle 
(tespit edilir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz alımak 
isteyen var mı?.. 

Borada, denize geçtik; denizin birinci yasak böl
gelerimi tarif ediyor, aynen karada olduğu gibi. I 

/HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Mili Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aynen geçiyor. Birinci yasak böJıgenlin devamı olan 
deniz yasak bölgesi, sahilin bittiği yahut da sahilin 
başladığı yerden içeri doğru olacak; bu da 100 metre 
ile 1 mil arasında bulunacak. Bir de, denk içlimde 
Ibazı tesisler varsa, onun çepeçevresinde olacak; bu- I 
mın da metreleri ifade edilmiş. Bunun daraltılması, 
genişletilmesi var ve öylelikle deniz araçlarının sey-
rü seferi ilgili daire tarafından Deniz Kuvvetleri ta
rafından haritalarda işaretlenecek ve duyurulacak. 

BAŞKAN — Evet. 
(Başka efendim, 10 ncu madde üzerinde söz al

mak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
il 1 nci maddeyi okutuyorum : I 
Birinci Derece Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde 

Uygulanacak Esaslar ':< I 

,MADDE 11, — Birinci derece deniz askeri yasak I 
bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanılır. [ 

a) ,7 nci maddedeki birinci derece kara askeri ya- I 
sak bölgelerine ilişkin hükümler, birinci derece de
miz askeri yasak boligdıerinde de uygulanır. I 

b) Türk ve yabancı deniz araçları ancak fena 
hava şartlan veya teknik arızalar nedenliyle ve hıalva- I 
«un denize açılmaya imkân vermesine veya arızanın I 
giderilmesine kadar birindi derece deniz askeri yasak I 
bölgelerine ve bu bölgelerdeki körfez, koy, liman I 
gibi yerlerde sığınabilirler. Bu şekilde sığınan deniz 
araçlarının sorumluları, yetkili komutanlığa veya ma- I 
hali mülki idare amirliğine durumu nedenleriyle bir- I 
likte derhal bildirmek zorundadırlar. I 

Birinci derece deniz askeri yasak bölgesine sığı- I 
nan deniz araklarının burada kalmasına izin veril- I 
mediği takdirde, yetkili komutanlık ve mahalli mlül- I 
ki idare amiri işbirliği yapmak suretiyle, aracın müm- [ 
kün olan en kısa süre içinde bu yeri terfcetmesine, sa
vunma tesislerine ve güvenliğine zarar verebilecek I 
her türlü hareketleri önlemeye yarayan bütün ted- I 
birleri almaya ve gerekli görüden haillerde aracın ve | 
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kişilerin güvenliğine zarar gelmeyeceğinden emin ol
mak kaydıyla, deniz aracını bölge dışındaki en yakın 
müsait barınma yerine çektirmeye yetkilidirler. 

Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin nevine gö
re yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesisle
rinde vaki olacak zararlar bu konudaki genel hukuk 
kurallarına göre tazmin ettirilir. 

BAŞKAN — (b)' fıkrasının ikinci bendinde bunu 
dışarı çıkaracak olan makam - mülki amir midir, 
idare amirliği midir, komutanlık mıdır - burada be-
lirlenmiyor. «...burada kalmasına izin verilmediği1 

takdirde yetkili komutanlık ve mahalli mülki idare 
amiri işbirliği yapmak suretiyle, aracın mümkün 
olan en kısa süre içerisinde bu yeri terk etmesine...» 
deniyor. Bunu kim yapacak, yani yetki kimde? Yani 
orada kaymakamı veya vali varsa, vali komutana; 
açacak; komutan «sen yapı» deyieek... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. İzin verirseniz madde metnini baştan alayım. 
Tabii ki, birinci derece deniz askeri yasak bölgelerin
de, 7 nci maddede hangi yasaklar varsa, o var. 

İkinci fıkrada; «...hava şartları ve teknik arızalar 
nedeniyle,..» deniyor. O sebeple o limana sığınmış
tır; yetki, yasak bölgenin komutanlığına aittir gayet 
tabii. 

BAŞKAN— Yok o, o belirtilmemiş. «Birinci de
rece deniz askeri yasak bölgesine sığınan deniz araç
larının burada kalmasına izin verilmediği takdirde»1 

denilmiş, sonra, «yetkili komutanlık ve mahalli mülki 
idare amiri işbirliği yapmak suretiyle...!» diye devam 
ediyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İzin verecek makam, yasak bölge komutanıdır. 

BAŞKAN — Tamam; o zaman «...yetkili komu
tanlık, mahalli mülki idare amiri ile işbirliği yapmak 
suretiyle...» demek lazımdı. O zaman komutanlık 
olur, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, buyurduğunuz gibi. 

BAŞKAN — O halde «ve» yi silmek lazım ora
dan, «...yetkili komutanlık mahalli mülki idare amiri 
ile işbirliği yapmak suretiyle, aracın mümkün olan 
en klsa süre içerisinde bu yeri terk etmesine...» de
dik mi, şimdi bu, komutanlığa ait oldu; ama öbür 
türlü, komutanla idare amiri işbirliği yapacakmış; 
ama kim çıkaracak belli değil. 

— 364 — 
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O fıkrayı şimdi bir daha okuyun efendim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNA'K (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu işi tek kişiye 'bağladık. 15 nci sayfanın ilk satırın
da. «yetkilidirler» şeklinde çoğul îbir ifade var. Ten
sip buyurursanız, bunu çoğul yapmayalım. O zaman, 
yetkinin komutanlığa ait olduğunu vurgulamış olu
ruz. 

BAŞKAN — Ta!bii. O da, .«yetkilidir» olacak; 
komutanlık yetkilidir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aslında maksat, komutanın, o aracı tahliye ettir
mesidir. 

BAŞKAN — Zaten o ettirebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
'Belki o limandan, komutanlığın, tahliye işi ile ilgili 
'bir elemanı veya, teknik aracı da olmayabilir. Müş
terek yapsınlar diye amaçlanmıştı; ama çıkarmak 
yetkisi mutlaka komutana aittir. 

BAŞKAN — Şimdi, o; «...yetkili komutanlık ma
halli mülki idare amiri ile işbirliği yapmak suretiyle» 
olacak; bir de sonundaki, ı«yetkilidirler» kelimesi 
«yetkilidir» şeklinde düzeltilecek. 11 nci madde üze
rinde başka söz almak isteyen var mı?., 

Buyurun Üruğ. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Türk ve 
yabancı deniz araçları ancak fena hava şartları 
veya teknik arızalar nedeniyle buraya geliyor
lar. Acaba denizcilerde bir usul var mı? Bu şekil
de arızalanan bir bayrak çeker, bir işaret takar da 
karşıdaki de anlar; çünkü, yasak bölgeye girmek, 
ateşle mukabeleyi icap ettirecektir talimata göre. Bi
naenaleyh, yaklaştı bir kayık yahut bir motor; sahil
deki insan işte «dur» falan diye bağıracak; karşısın
daki belki ecnebidir; lisanını anlamayacak, <o da ateş 
edecektir gayet tabii, yaklaştırmayaeaktır. 

Şimdi, acaba, denizde böyle bir usul var mı ki, 
bu çatışmayı korusun, mani olsun? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, vardır 
efendim. Gündüz görünür işaretler, gece de belirli fe
nerler yakalarlar. Eğer elektrik arızası nedenliyle 'hiç-' 
bir aydınlatma imkânı yoksa ya gaz fenerleriyle ve
ya veri tabancası ile bunu ifade eden beynelmilel işa
retler vardır. Mutlaka bunlardan birini göstermek 
mecburiyetindedir zaten. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Acaba buna bir atıf 
yapmak lazım gelir mi efendim bu talimatta? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Şimdi beynel
milel, herkes bilir bunu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Karacılar bilmez 
efendim, mesela ben bilmiyorum. Ne gibi işaret olur, 
olmaz, O halde bu işaretleri de yönetmeliğe koymak! 
lazımki, karacı er yahut nöbetçi bir kimse gözetleme 
yerinden (bu işareti görsün ki, ateş etmesin. Binaena
leyh buna da bir atıf yapmak lazım. 

BAŞKAN — Ama o, yabancı gemiye ait artık. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, tanıması ba
kımından. 

BAŞKAN — Ama öteki de, orada komutanlık 
yapıyorsa, bu gibi şeyleri de bilmek zorundadır, tali-1 

matları o da öğrensin artık. Hatta, esasında evvela 
telsizle bildirir, telsiz irtibatı varsa; değil mi? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Eğer o birinci 
yasak bölgede bir tesis varsa şayet, bildirir. 

BAŞKAN — Telsizi varsa, «Ben arızalandım, ge
liyorum» veyahut da «fena hava şartları sebebiyle 
sığınacağım» diye bir müsaade alacak. 

Telsizi yoksa?.. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bölgedeki bir 

kumandanlığa ancak bildirebilir efendim. Çünkü o 
telsiz, mesela radyofar denilen bir radar cihazı gibi 
- yoktur kimsesi - belki kendiliğinden çalışan bir ci
hazdır; orası gene birinci yasak bölge olarak tespit 
edilmiştir. 

O bakımdan, işaretleri çeker. Mutlaka sahildeki-
ne bildirmesi lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. İşaretlerin, bu 
bizim işaretlerimiz için hazırlayacağımız yönetmelik
te yer almasında yarar var. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yönetmelikte 
yazılabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Belki madde metninde gemi sorumlusuna bildirmek 
mecburiyeti konur. Bildirmeden önce... 

BAŞKAN — Zaten ceza maddesinde, demişiz; 
yönetmelik maddesi hangi madde idi?., 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, «sı
ğınabilirler» kelimesinden evvel, «belirli işaretleri 
göstermek suretiyle» diye bir ilave yapılabilir. Yani 
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(b) fıkrasının üçüncü satırı «.. bu bölgelerdeki kör
fez, koy, liman gibi yerlere (belirli işaretleri göstere
rek sığınabilirler» şeklinde olabilir. 

BAŞKAN — «.. beynelmilel belli işaretleri...» 
ORI AMİRAL NEJAT TÜMER — Veya, «...bey

nelmilel işaretleri göstererek sığınabilirler.» 
O zaman daha uygun olur. 
BAŞKAN — ı(b) fıkrasının üçüncü satırı «...li

man gibi yerlere beynelmilel işaretleri göstererek sı
ğınabilirler» şeklinde olacak. Tabii oradaki komutan 
da beynelmilel işaretleri bilmek zorundadır. Zaten 
yönetmelik maddesinde saydık, bir de diğer madde
ler hakkında da yönetmelikte belirlenecek dedik. 

HÂKJtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYN1AK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, yönetmelik maddesinde madde madde say
mıştık. 

BAŞKIAN — Ama, bir açıklık da getirdik. 
11 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok, 
11 nci maddenin (b) fıkrası, yaptığımız bu ufak 

ilave ile, ı«...körfez, koy, hman gibi yerlere uluslar
arası işaretleri göstererek sığınabilirler» şeklinde olu
yor. 

Bu şekli ile 11 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
ikinci Derece Deniz Askeri Yasak Bölgeleri : 
MADDE 12. — İkinci derece deniz askeri yasak 

bölgeleri : 
a) ikinci derece kara askeri yasak bölgelerinin 

sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde, 
ib) Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin 

sınırlarından itibaren deniz üzerinden her yönde, 
İki deniz miline kadar uzaklıktan seçilen nokta

ların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur. 
c) Kanunun 10 ncu maddesi hükümlerine göre 

birinci derece deniz asken yasak bölgesi olabilecek 
yerlerde birinci derece deniz askeri yasak bölgesi 
kurulması zorunlu görülmediği takdirde yukarıdaki 
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre bu böl
gelerde ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis 
edilebilir. 

d) Yurt savunması bakımından gerekli görülen 
diğer yerlerde de ikinci derece deniz askeri yasak böl
gesi tesis edilebilir. Bu bent hükümlerine göre tesis 
edilen ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin 
sınırları en az bir, en fazla iki deniz mili olarak tes
pit olunur. 

İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin yu
karıdaki bentlerde belirtilen sınırları savunma ihti
yacı veya bölgenin özelliklerinin zorunlu kıldığı hal
lerde Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilir veya uzatılabilir. 

ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin dış 
sınırları Resmi Gazetede ilan edilir ve deniz harita
larına işlenir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca 
ilgililere duyurulur. 

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

Buyurun Orgeneral Necdet Üruğ. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, (b) fıkra
sının ikinci satırında «iki deniz miline kadar uzak
lıktan seçilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tes
pit olunur» deniyor. Buna, «İki deniz miline kadar 
uzaklıktan seçilen...» değil de, «İki deniz miline ka
dar uzaklıktaki seçilen noktaların birleştirilmesi su
retiyle tespit olunur» denilmesi daha uygun olacak
tır. Biraz çapraşık olmuş. 

BAŞKAN — «iki deniz miline kadar uzaklıkta
ki seçilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit 
olunur.» 

Evet; «uzaklıktan» değil, «uzaklıktaki» olacak. 
Buyurun efendim. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Bu 2 milden 

daha az, mesela 0,8 mil veya 1,2 mil, 1,5 mil de ola
bilir manasını da taşıyor değil mi? Yoksa sabit, hep 
2 milden geçen noktalar değil... 

BAŞKAN — Demin karada olduğu gibi, 2 deniz 
miline kadar... Daha aşağı da olabilir; ama azamisi 
2 deniz mili. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O kadar. 

12 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yoktur. 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
İkinci Derece Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde 

Uygulanacak Esaslar : 
MADDE 13. — ikinci derece deniz askeri yasak 

bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 
a) İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde 

daimi tesisi gerektirmeyen balıkçılık, süngercilik gibi 
su ürünlerinin avlanması, deniz dibindeki doğal kay-
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nakların aranması ve işletilmesi Türk vatandaşları için 
serbesttir. Şu kadar ki, tesislere zarar verebilecek araç 
ve gerecin bölgeye sokulmasına yetkii komutanlık
ça mani olunabilir. 

b) Bölge içinde, milli kuruluşlar veya milli ku
ruluşların denetimindeki Türk ve yabancı uyruklular-
ca deniz içindeki ve altındaki doğal kaynakların iş
letilmesi için sabit tesiser kurulması, bölgede ilmi 
araştırmalar yapılması ve buralardaki batıkların çı-

. karılması, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Genel
kurmay Başkanlığının olumlu mütalaasına bağlıdır. 

Ancak; bu bölgelerde hiçbir şekilde gemi sökümü 
için tesis kurulamaz. 

c) İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde
ki liman, koy, körfez gibi yerlere Türk deniz araçları 
serbestçe girip çıkabilir. 

Bu araçlar içindeki yabancıların karaya çıkarılma
sına 9 ncu maddenin (d) bendi hükümlerine göre, izin 
verilebilir. 

d) Yabancı devletlerin harp ve yardımcı gemi
leri ile bunlara ait diğer araçların ikinci derece deniz 
askeri yasak bölgelerine girebilmeleri Genelkurmay 
Başkanlığının iznine tabidir,, 

e) (d) bendi dışında kalan yabancı bandıralı 
gemi ve araçların bu bölgelerdeki koy, körfez ve li
manlara girmelerine yetkili komutanlığın mütalaası 
da alınarak valilerce izin verilebilir. 

f) Yabancı bandıralı gemi ve deniz araçları, ikin
ci derece deniz askeri yasak bölgelerindeki körfez, 
koy ve liman gibi yerlere fena hava şartları veya tek
nik arızalar yüzünden sığınabilirler. Bunların sorum
lu kişileri, sığınma sebeplerini derhal yetkili komu
tanlığa veya mahalli mülki amirliğe bildirmek zorun
dadırlar. 

Ancak, havanın denize açılma imkânı vermesi ve
ya arızanın giderilmesi üzerine bu şekilde sığınanlar
dan kalmalarına izin verilmeyenler bölgeyi terkeder-
ler. 

Yetkili komutan; mülki makamlara haber vermek 
ve gerektiğinde işbirliği yapmak suretiyle savunma 
güvenilini temin edecek tedbirleri almaya ve gerekli 
görülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine zarar 
gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, deniz aracını 
bölge dışındaki en yakın müsait barınma yerine çek
tirmeye yetkilidir. 

Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin nevine gö
re yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesisle
rinde vaki olacak zararar bu konudaki gene hukuk 
kurallarına göre tazmin ettirilir. 
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g) Yabancı uyruklu kişilere ait deniz araçlarının 
bu bölgedeki turistik yerlere girip çıkmalarına ilişkin 
esaslar yönetmelikte gösterilir. 

h) İkinci derece deniz askeri yasak bölgesinde 
bu Kanunun 9 ncu maddesinin '(h) bendi hükmü ay
nen uygulanır. 

BAŞKAN — (h) bendinde niye «aynen uygulanır» 
deniliyor, «uygulanır» demek yeterlidir. Kanunlarda 
aynen veya tahfif edilerek ıfalan omaz. «hükmü uy
gulanır» yeterli; «aynen» i oradan silmek lazım. 

Bir de (f) fıkrasında, deminkinde olduğu gibi, 
«... liman gibi yerlere fena hava şartları veya teknik 
arızalar yüzünden...» dedikten sonra, «uluslararası 
işaretleri göstererek...» kelimelerini ilave etmek ge
rekir. 

<f) 'fıkrasını o şekilde tekrar okutuyorum : 
«f) Yabancı bandıralı gemi ve deniz araçları, 

ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerindeki kör
fez, koy ve liman gibi yerlere, fena hava şartları ve
ya teknik arızalar yüzünden, uluslararası işaretleri 
göstererek sığınabilirler.» 

Buyurun Sayın Orgeneral. 

ORGENERAL NECDET ÜRUG (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İleride ihtilaf olma
ması için bir hususu arz edeceğim. 

(b) fıkrasında şöyle deniyor : «Bölge içinde, mil
li kuruluşlar veya milli kuruluşların denetimindeki 
Türk ve yabancı uyruklularca deniz içindeki ve al
tındaki doğal kaynakların işletilmesi için sabit tesisler 
kurulması, bölgede ilmi araştırmalar yapılması ve 
buralardaki batıkların çıkarılması, ilgili kuruluşların 
görüşü alınarak Genelkurmay 'Başkanlığının olumlu 
mütalaasına bağlıdır. Ancak bu bölgelerde hiçbir şe
kilde gemi sökümü için tesis kurulamaz.» 

Şimdi, öyle hal olur ki, efendim, burada gemi 
oturmuştur, yüzdürülmesi mümkün değildir, orada 
sökülecektir. Sökümü için de tabii bir işlem yapıla
cak, bir kulübe falan kurulacak, bir şey yapılacaktır. 
Bir ihtilaf konusu olmaması bakımından arz ediyo
rum bunu, yukarıdaki ile aşağıdakini. Yani, «Batık
ların çıkartılması veya sökülmesi, ilgili kuruluşların 
görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
mütalaasına bağlıdır, ancak tesis kurulmaz» dersek, o 
zaman sabit olarak sökme tezgâhını orada kuramaz; 
ancak söküm mecburiyet tahtında yapılabilir. Aksi 
takdirde, gemi sökümü için «hayır» derler, ihtilaf 
çıkabilir, «gemiyi sökemezsin» derler, orada kalır, o 
gemi. Kurtarılamayacak gibi bir gemi olabilir, diyo
rum. 

367 — 
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Bilmiyorum Sayın Amiralim ne buyururlar? 
BAŞKAN — Evet buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, ben 

bu «ancak bu bölgelerde hiçbir şekilde gemi sökümü 
ıtesisi kurulamaz» cümlesini, ikinci derece deniz aske
ri yasak bölgelerinde kurulamaz manasına anladım. 
Yoksa, «Bu batığın çıkarılması ile ilgili kuruluşların 
görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
mütalaasına bağlıdır» muamelesi esnasında, bunun 
çıkarılmasının ne şekilde yapılacağı orada belirtilebi
lir. Bundan sonra gelen bu cümleyi «ikinci derece de
niz askeri yasak bölgelerinin bulunduğu alan içeri
sinde hiçbir şekilde gemi söküm tesisi kurulamaz» 
manasına anladım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İhtilafa gelmesin di
ye ben de diyorum ki, gemi söküm tesisi kurulamaz 
ve gemi sökümü için öyle mecburiyet olabilir ki, ge
miyi yerinde, mahallinde, orada sökmek - ikinci de
rece deniz askeri yasak bölgede karaya oturmuştur, 
kayaya çarpmıştır - mecburiyeti olabilir. Böyle olun
ca, gemi sökümüne izin verilmemek gibi bir durum 
da hâsıl olabilir. 

O bakımdan, gemi sökülmesini, batıkların çıkarıl
ması ve sökülmesini Genelkurmay Başkanlığının olum
lu mütalaasına bağlayalım; alttakini ise, tesis kurul
maması şekliyle muhafaza edelim efendim, İleride bir 
ihtilaf çıkmasın diye. Malum ya, bürokrasi efendim... 
İleride bu ihtilaf olmasın; «sökemezsin» derler. Ni
tekim Haydarpaşa Limanında batan bir gemiyi mah
keme kararı alınmadı diye çıkarttırmadılar. Üç sene 
orada uğraştık bir batik gemiyi çıkartalım diye. 

BAŞKAN — O zaman (b) fıkrası şöyle oluyor : 
«Sabit tesisler kurulması, bölgede ilmi araştırmalar 
yapılması ve buralardaki batıkların çıkarılması ve sö
külmesi, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Genelkur
may Başkanlığının olumlu mütalaasına bağlıdır. 

Ancak, bu bögelerde hiçbir şekilde gemi söküm 
tesisi kurulamaz.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Komutanım, 
«ancak ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde» 
desek buna?.. 

BAŞKAN — Zaten bu ikinci yasak bölgeye ait, 
bu madde ona ait. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Acaba bu (b) 
fıkrasıyla mı ilgili?! 

BAŞKAN — Hayır, bütün bu 13 ncü maddenin 
içinde. Satırbaşı yaptık, ayrı bir fıkra. Yani (a), (b) 
bitti; ondan sonra satırbaşı yapıyoruz : «Ancak, bu 

bölgelerde...» Zaten «bölge» dediğimiz, ikinci yasak 
bölge. Yoksa, ikinci yasak bölgenin dışını bu kanun 
kapsamıyor. Ancak, «sabit» dersek, bu sefer seyyar 
kurar. 

O takdirde, «Ancak, bu bölgelerde hiçbir şekilde 
ıgemi sökümü için tesis kurulamaz» dememiz gerek
mektedir. 

«Ben buraya muvakkat kurdum» der, «sabit de-
ğidir bu, söküp gideceğim» der; şayet, «sabit» der
sek. 

«... çıkarılması ve sökülmesi, ilgili kuruluşların 
görüşü alınarak Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
mütalaasına bağlıdır.» 

Bakarsınız, onun çıkarılması için belki bir tezgâh 
da oraya getirip kuracaktır; çok zor bir şey olur, ay
larca sürer; ama bazıları oraya tesis kuruyorlar, bü
tün gemileri gidip orada söküyorlar, yani tersane gibi. 
O kurulamaz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İMilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hükümetten gelen teklif : «Ancak, bu bölgelerde ge
mi sökümü için organize sanayi yeri kurulamaz» şek
lindeydi. Bu defa biz dedik ki, «organize yapmıyo
rum da tek başıma gemi sökümü yapıyorum» diye
bilir. Bu sebeple «organize» yi benimsemedik. 

•Murat şu : 'Bu bölgelerde hiçbir şekilde gemi sö
kümü için tesis kurulamaz. Çünkü, orayı ticarethane 
haline getirebilirlerdi. 

BAŞKAN — İşte, Haliç'te olduğu gibi, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYMA'K {Milli Savunma (Komisyonu Başkanı) — 
Evet. Genelde bu zaten bizim yasak bölgelerin civa
rındaki sahillerde kurulabiliyor. Oraya bir tesis ya
par, başka yerden de çıkarttığı gemileri veya satın 
aldığı gemileri çeke çeke oraya getirir; güvenceli su
lar; orası yasak bölge olduğu için bizim de himaye
mizde... 

BAŞKAN — Şimdi (b) fıkrasını bir daha okuyu
nuz bu şekliyle. 

«b) Bölge içinde milli kuruluşlar veya milli ku
ruluşların denetimindeki Türk ve yabancı uyruklular-
ca deniz içindeki ve altındaki doğal kaynakların iş
letilmesi için sabit tesisler kurulması, bölgede ilmi 
araştırmalar yapılması ve buralardaki batıkların çı
karılması ve sökülmesi, ilgili kuruluşların görüşü alı
narak Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaası
na bağlıdır. 

Ancak bu bölgelerde hiçbir şekilde gemi sökümü 
için tesis kurulamaz.» 

— 368 — 
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BAŞKlAN — 13 ncü madde üzerinde başka, söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

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

14 ncü maddeyi okuyunuz : 

DÖRDÜNCÜ DÖLÜM 
Hava Askeri Yasak Bölgeleri 

Birinci Derece Hava Askeri Yasak Bölgeleri : 
MADDE 14. — Birinci derece hava askeri yasak 

bölgeleri; birinci derece kara ve deniz askeri yasak 
bölgelerin üzerinde ve dış sınırlarından itibaren ya
tay olarak her yönde en az on, en fazla yirmibeş ki
lometrelik hava sahasını kapsayacak şekilde tesis edi
lir. Ancak, tesis edilen bu bölgeler milli hudutlar dışı
na çıkamaz. 

Birinci derece hava askeri yasak bölgeleri dikey 
olarak limitsiz yüksekliğe kadar uzanır. 

'Bu bölgeler ile bunların sınırlan Genelkurmay 
Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
pit edilir ve Türkiye Havacılık neşriyatında yayım
lanır. 

IBAŞKAN — Bu, dün 2Q ile 50 idi; niye 10 ve 
25 oldu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN1AK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) —. 
Şundan efendim o : «tBirinci derece hava askeri ya
sak bölgeleri, birinci derece kara ve deniz askeri ya
sak bölgelerin üzerinde ve dış sınırlardan itibaren 
yatay olarak her yönde» deyimini kullandığımız için 
10 bir tarafta, 10 bir tarafta; o zaman 20 oluyor. 

ıBAŞKAN — Yani onlar kutur olarak mı 20 ver
mişti? 

IHÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNA'K '(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, siz öyle buyurmuştunuz, 

IBAŞKAN — Biz öyle demedik. 

İHÂ'KİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS
IK A YN'A'K (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kutur olarak vermişlerdi, şöyle demişlerdi, eski me
tin aynen şöyle i'di : «'Birinci derece hava askeri ya
sak bölgeleri, birinci derece kara ve deniz askeri ya
sak bölgelerin üzerinde yatay olarak en az 20, en faz
la 50 kilometre hava sahasını kapsayacak» diyordu; 
kutur vermişlerdi. 

'BAŞKAN — Siz bunu yarıçap verdiniz. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Dün buyurduğunuzun ışığı altında, evet; «her yön
de» deyince, tabiî o zaman, yarıçap oldu. «Çepeçev
re» deyimi pek şey geldi bize, «her yönde» deyimi 
daha uygun. 

(BAŞKAN — «Dış sınırlarından itibaren yatay 
olarak her yönde en az 10 en fazla 25 kilometrelik...& 

HÂKÜM AUBAY ÎSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Ayrıca tesis de içine gir
miş oluyor Sayın Başkanım, daha fazla oluyor, üze
rindeydi eskiden, 

IHA'KÜM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNA'K '(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
'Esasında artırdık bunu. Yani, denizin ve karanın 
yasak bölgesi var, biz onu iki kenarında da artırdık. 
Halbuki, Hükümetten gelen metinde, tesis dahil, ku
tur 50 idi. Maksat, kenardan daha çok uzaklaşsın. 
O zaman, tesis ço'k geniş olursa, belki 50 kitometre 
az 'gelebilir veya 20 kilometre az gelebilir diye düşün
dük. 

BAŞKAN — Zaten 400 metredir oraya azamisi; 
40jQ'ün de her tarafında 10 veya 25 kilometrelik de 
mesafe alıyoruz... 

IHÂİKtlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ıKAYMAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tesisi bilemeyiz tabii, tesis daha geniş olabilir. 
• IBAŞKAN — Hayır, «400 metreye kadar» dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Balkanı) — 
Maksat, «çepeçevre kapatacaklarına» nasıl bir keli
me kullanalım dedik; «her yönde» kelimelerini kul
landık. 

(BAŞKAN — Onun için böyle yaptınız? 
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAIK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, «her yönde» tabirini kullandık, yarısını aldık. 

'.BAŞiKAN — 14 ncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.< 

Buyurun Şahin'kaya. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHlNKAYA — Ben 
bunu tetkik ettim efendim, arkadaşlara da sordum; 
buna şahsen ben de, yani muktesebatım itibariyle, 
cevap verecek durumda değilim; çünkü böyle bir 
kanun yapmadıım; ancak tetkik ettiğim günden beri, 
arkadaşlar da buna cevap veremediler. Yalnız bura-
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da bunu böyle koymaktan murat, haddi zatında, em
niyet mülahazasıyla, fotoğrafını çekmesinler diyedir. 
Şimdi, fotoğrafı, dün de buyurduğunuz gibi, fezadan 
dâ çekiyorlar. 

'Yalnız şu var efendim : Tabii şöyle bir askeri 
bölge olduğuna göre (Elleriyle tarif ederek) bunun 
üzerinden uçmayacak, bunun diş sınırımdan - 20 kilo
metre veyahut da 50 kilometre - uçacak. 

Şimdi, dış sınırından 10 kilometre, hiçbir şey de
ğil efendim. Çünkü, kanadımın altımda görür. 

'Binaenaleyh, teklifimiz şu efendim : Burada bu
na karar verelim; uçağı mümkün olduğu kadar uzak
tan geçirelim., Fotoğrafı çeker yani, 10 kilometre bir 
şey değil efendim; 10 kilometrede insan böyle kana
dının altında görür o hedefi. O yönüyle, bunu müm
kün olduğu kadar bu askeri bölgenin diş kenarından 
uzağa götürelim. Ben hatta 20 kilometreyi 25 diye 
sizlere teklif edecektim. 25 ilâ 50 diyelim; 25 en az, 
50 en çok. 

Dış kenarından ... Çepeçevre de değil, geçtiği iti
bariyle; onu biz dün öyle konukmuştuk, «yarıçap» 
da kullanmayalım efendim. Şimdi, «dış kenarımdan» 
diyor, «dış kenarından 25 kilometre en az, en çok 50 
kilometre.» Belki bir tahdit olur, 

BAŞKAN — Burada yazdığı gibi. 

iNe diyorsunuz; Genelkurmay olarak nasıl tespit 
etmiştiniz bunu? 

KORGENERAL ;N!İHAT ÖZER (MÜÜ savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 'Başkanım, burada iki 
noktaya değinmek istiyorum. 

İBirisi : Bir tesis olarak çepeçevre hava yasak böl
gesinin tesisin her yöne doğru 10 ila 25 kilometrelik 
bir hava yasak sahasının teşkili; bir de, kara sınır
larımıza icabı halinde koyduğumuz takdirde, bura
daki sınırın yarıçap düşüncesiyle yarı yarıya düşece
ği hususu. 

Sınırlarda olan hava yasak bölgemizi yine eskiden 
olduğu gibi 20 ila 50 kilometre olarak muhafaza et
memiz; tesis olarak muhafaza edeceğimiz, tesis ede
ceğimiz hava sahasını da, «diş kenarlarından itibaren 
10 ila 25 kilometre» dediğimiz takdirde, her iki ta
rafa yine bu asgari hadleri orada da sağlayabilece
ğiz-

BAŞKAN — Anlamadım. (Elleriyle tarif ederek) 
Şimdi şu yasak bölgeler, birisi bu; bunun şimdi ke
narlarından 25 mi alalım diyorsunuz, 20 mi alalım 
diyorsunuz? 
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KORGENERAL NÎHAT ÖZER (Milli Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — 20 ilâ 25 kilometre alacağız. 

(BAŞKAN — Hayır, «Bunun kenarını 10 kilo
metre geçtik mi, bilmem kaç feetdem, ben bunu ka
nadın altında görürüm» diyor Orgeneral Şahinkaya. 
Yani 25 - 50 yapalım diyor Orgeneral Şahinkaya. 

İSiz buna ne diyorsunuz, onu soruyorum. 
KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bunu tesis 
etmek kadar, bunu kollamak, korumak da bir prob
lem olacak. (Bu sahaları eğer gözetleyebiliyorsak, sa-
vunabiliyorsak, kontrol edebiliyorsak, bu tesisin ha
va yasak sahasını genişletmek mümkün olur. 

Takdir Sayın Konseyindir efendim. 
BAŞKAN — Tabii bu, havayollarının geçtiği is

tikametlerde mümkündür. Zaten, ıbaşka yerden geç
mez tayyare. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bir 
de ayrıca efendim, mesela Genelkurmay Başkanlığı
nın vermiş olduğu emirler gereği, herhangi bir uça
ğa özel bir yol belirlenebilir. Bu verildiği zaman bir 
askeri bölge üzerinden uçmak ister kasıtlı olarak ve
yahut da bilmeyerek. O yönüyle, o sahanın asgari 25 
kilometre uzağından uçmuş olması lazım. Çünkü, 
eğer bu bir jet tayyaresi ise efendim, dakikada 10 ki
lometre gidiyor zaten. Normali 10 kilometre, hızlı 
giderse 15 kilometre gider dakikada. Onun şöyle gi
dişi, onun üzerinden geçmesi demektir. 

'BAŞKAN — Onuda radarlar tespit edebilir an
cak; 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ra
darlar tespit eder efendim. 

'BAŞKAN — Gözle tespit etmek mümkün değil. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — O 

yönüyle, mümkün olduğu kadar eğer uzaktan gön
derirsek, ona göre kendisini ayarlar ve hiç olmazsa 
askeri bölge üzerinden geçme tehlikesini kendisi kur
tarmış olur. Yani böyle bir tehlike içerisine girmez. 

KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, kara sınır
lan üzerinde tesis edeceğimiz hava yasak sahasında 
yarıçap mevzu bahis olmadığına göre ve bizim sı
nırlarımızın da daha ötesine geçmeyeceğine göre, bu
nun yarısını almak sakıncalı oluyor. 

İMüsaade ederseniz, 20 - 25 kilometreyi muhafaza 
edelim. Böylece Sayın Hava Kuvvetleri Kömutanimı-
zın isteğine de bu cevap verir.. 

(BAŞKAN — Yani dürikü gibi; 20. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «25» 

demekte büyük fayda var efendim. Zira biz hudut-
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larda da, mesela Bulgar (hududunda uçarken, 12 mil 
uzaktan uçuyoruz. 12 mil, 20 kilometreyi aşağı yu
karı geçiyor efendim. 

BAŞKAN — 24 - 25 kilometre ediyor. 
KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Eski kanunda da 20 ila 50 
kilometreydi. 1975 ve 1977'de Hava Kuvvetlerimizin, 
Genelkurmayın bu görüşlerini de tasvip eder nitelik
te iki belgesi de elimizde. 

BAŞKAN —' O halde, «yatay olarak her yönde 
en az 25» diyeceğiz. 

IKÖRGENİERAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — 20 efendim; 20 ila 50. 

BAŞKAN — 25 teklif ediyor Orgeneral Şahin-
kaya< 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — En 
fazla 50. 

IBAŞKAN — Ötekilerde, «en az, en çok» deyim
lerini kullanmadık. «25 ila 5Q» diyelim, hep böyle 
kullandık. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Ta
bii efendim. 

'BAŞKAN — 5 kilometreye kadar dedik; ama öy
le yazılmış. 

HÂIK'İM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Olabilir Sayın Başkanım, 
«her yönde 50 kilometreye kadar olan hava sahası» 
diyebiliriz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, «50 kilometreye kadar» diyebiliriz; 
yahut o kalsın, «en fazla 25 kilometre....» 

BAŞKAN — Hayır; «en az 25, en fazla 50 kilo
metrelik . hava sabasını kapsayacak şekilde tesis edi
lir», 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, acaba ha
vada, 'karada olduğu gibi, «asgari ve azami»ı diye 
bir kayıt koymaya lüzum var mı? Çünkü karada bu
nu koyarken coğrafi, topoğrafik yapı, gözetleme 
imkânı filan gibi şeyleri dikkate alıyoruz; havada 
öyle bir şey yok, her tarafı görüyoruz, dümdüz hava. 
Binaenaleyh, 25 kilometre yahut 50 kilometre der
sek, geçer efendim bu. Havada asgarisini ortaya koy
mak için bir sebep yok, 

BAŞKAN — Tabii; çünkü öyle bir hedeftir ki, 
yanından geçerken büyük bir dağ vardır, onu zaten 
kapatıyordur, ama dümdüz bir arazide 50 kilometre
ye kadar geçer. 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ma
mafih bu hududu belirtmekte de fayda var. Sayın 
Devlet Başkanımın dediği gibi, yani 25 kilometreden 
daha da içeri giremez, hudut yüksekliği itibariyle 
oradan geçmez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben de onu söylü
yorum efendim : Havadaki hudut neye göre 25'tir, 
neye göre 5öfdir? Onun kıstasını ortaya koyamazsı
nız efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Doğ
ru efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Binaenaleyh, kesin 
olarak «havada 50 kilometre» diyelim, 50 kilomet
renin içine yanaşmasın, yahut «25 kilometre» diyelim 
takdirinize göre. Şimdi bir plan yapılacak; siz esas 
göreceksiniz : Hangisinin üzerinde 25 olsun, hangisi
nin üzerinde 50 olsunı?. Havadan her taraf dümdüz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «En az 25» 
demek da'ha uygun olacak efendim. Onun dışı, isteği 
kadar gene artırılabilir., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tek bir hudut koy
makta yarar var efendim, 

BAŞKAN — Evet; bir şey bilemiyoruz çünkü. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet, 

bilemeyiz. 
(BAŞKAN — «en az 25 kilometrelik hava saha

sını kapsayacak şekilde» dersek... 
KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — İleride teknikte bir gelişme 
olur.., 

IBAŞKAN — Tabii, belli olmaz, 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 50'-

de olur, 60'da olur; belli olmaz, 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama 25'den 

aşağı olmamalı. 
IBAŞKAN — «En az 25 kilometrelik hava sa

basını kapsayacak şekilde tesis edilir.» 

Tabii, tutup da 500 kilometre de diyecek değiller 
ya, mümkün değil. Tekniğin gelişmesine göre bazı 
kayıtlar koyabilirler. 

IKORGENBRAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Buraya bir madde daha ila
ve etmemiz lazım gelecek. Burada, karada ve deniz
de olduğu gibi «uzatılabilir, kısaltılabilir» kaydı yok. 
Bu elastikiyeti burada da sağlamakta yarar var, 
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(BAŞKAN — Zaten baştaki maddelerde koyduk 
bunu. Yani, başlangıç maddesinde, «bu yasak bölge 
azaltılabilir, çoğaltılabilir» dedik; hepsine şamildir o. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «'Bu bölgenin 
sınırları Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve yayınlanır» di
yor burada efendim, 

'BAŞKAN — Yani o yetki var zaten; her mad
deye ayrı ayrı koymayalım onu; genel hükümde var. 

IHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten sayın Başkanım, Genelkurmay Başkanlığının 
teklifi üzerine yasak bölgeleri kaldırmak, birleştir
mek mümkün. 

•BAŞKAN — Hepsi için o yetkiyi veriyor. 

Şimdi 14 ncü maddeyi bu yeni şekliyle bir daha 
okutuyorum efendim : 

«Madde 14. — Birinci derece bava askeri yasak' 
bölgeleri, birinci derece kara ve deniz askeri yasak 
bölgelerin üzerinde ve dış sınırlarından itibaren ya
tay olarak her yönde en az 25 kilometrelik hava sa
hasını kapsayacak şekilde tesis edilir. 

Ancak, tesis edilen bu bölgeler milli «hudutlar dı
şına çıkamaz.» 

•BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim? Yok. 

i 4 ncü maddeyi -simidi okuduğumuz değiştirilmiş 
şekliyle- oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

'15 nci maddeyi dkutuiyarum efendim : 

Birinci Derece Hava Askeri Yasak Bölgelerinde 
Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 115. — Türk askeri hava araçları hariç 
olmak üzere, Türk veya yabancı gerçek veya tüzelki
şilere ait Iher türlü hava araçlarının, Genelkurmay 
Başkanlığının özel müsaadesi olmadıkça, bu bölgeler 
içerisinde uçması veya altında bulunan sahalara in
mesi yasaktır. 

Hava trafik 'kontrol amacıyla bu bölgeler üzerin
de ihdas edilen toonitrollü veya tavsiyeli hava sahaları 
ve yolları bu hükmiün dışındadır, Bu bölgelerde ye
niden kontrollü veya tavsiyeli hava sahaları ve yolla
rının ihdası Genelkurmay Başkanlığının iznine bağ
lıdır. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde bir izaha
tınız olacalk mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, burada bir şey yok. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savunma 
Komisyonu Üyesi) — Bir ilave yapayım Sayın Baş
kanım, izin verirseniz. 

Bu maddede, «Türk askeri hava araçları hariç ol
mak üzere Türk veya yabancı gerçek veya tüzel ki
şilere ait her türlü hava araçlarının Genelkurmay Baş
kanlığının özel müsaadesi olmadıkça bu bölgeler içe
risinde uçması veya altında bulunan sabalara inmesi 
yasaktır» hükmü var. 

Biraz evvel kabul ettiğiniz maddeye göre, bunun 
yatay olarak sınırı yok; 50 kilometre olabilir, 60 ki
lometre olabilir. Altında'ki arazilerin ilaçlanması ge
rekebilir. Genelkurmay Başkanlığının buradaki izni, 
(her olay için değil, genelde olabilir. 

'Bunun zapta geçmesinde yarar gördüm. O bakım
dan arz ediyorum. Yani sırasında polis (helikopterleri 
gidebilir, ilaçlama yapıyorum diye tarım uçakları uça
bilir; nerelerde ilaçlama yapılacağı, nasıl yapılacağı, 
Genelkurmay Başkanlığının izin niteliği yönetmelikte 
gösterilecek. 

'BAŞKAN — Peldi nasıl düzeltelim diyorsunuz? 
(HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savunma 

Komisyonu Üyesi) — Sadece zapta geçmesi açısın
dan ifade ettim; uygulamada yönetmeliğe ihtiyaç ola
caktır. 

(BAŞKAN — Evet efendim. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım tutanağa geçmesi açısından, arkada
şım diyorlar ki, «Tabii her iki tarafa 25 kilometre 
yahut 50 kilometre -ne kadar koyacaksak- yasak ko
yacağımız için, bu hava yasak sahalarının altında zi
raat arazilerinin uçaklarla ilaçlanabilmesi Genelkur
may Başkanlığının müsaadesine bağlıdır; uçaklar, ilaç
lamak için gelişi güzel oraya gelemezler. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savunma 
Komisyonu Üyesi) — Bu müsaade her olay için de
ğil, genelde de verilebilir bir emirle; onu arz etmek 
istedim. 

'BAŞKAN — Tabii. 
«... Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi olma

dıkça...» Niçin «özel» diyoruz? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savunma 

Komisyonu Üyesi) — Bu konuya ilişkin anlamında 
düşünmüşitük. 
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BAŞKAN — Niye? «... Genelkurmay Başkanlı
ğının müsaadeli olmadıkça..» diyelim. «Özel müsaa
de» deyince, 'her olay için ayrı müsaade manası çı
kıyor. O «özel» i çıkarırsak, mesele kalmaz. 

«'Her türlü Ihava araçlarının Genelkurmay Baş
kanlığının müsaadesi olmadıkça bu 'bölgeler içerisin
de uçması veya altında (bulunan safhalara inmesi ya
saktır.» 

Genel bir müsaade çıkarırsa mesele kalmaz; o za
man bu iş 'hallolur, «özel» deyince, dediğiniz gibi 
olur, her seferinde ayrı bir müsaade çıkarılacakmış 
gibi bir mana doğabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ı(lMilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Elvet Sayın 'Başkanım. 

'BAŞKAN — «özel müsaade» ıher uçuşta ayrı mü
saade almak manasına geliyor. 

Oradaki «özel» kelimesi silinecektir, 
15 nci madde üzerinde ıbaşlka söz almak isteyen 

var mı?.. Yoktur. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
116 ncı maddeyi okutuyorum : 

İkinci Derece Hava Askeri Yasak Bölgeleri : 

MADDE 16. — ikinci derece hava askeri yasak 
bölgeleri; birinci derece 'kara veya deniz askerî yasak 
bölgeleri dışında kalan stratejik önemi haiz askeri ve
ya kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler üzerinde ve 
dış sınırlarından itibaren yatay olarak her yönde en 
az yirmJbeş kilometrelik, havasahasını kapsayacak şe
kilde tesis edilir. Ancak, tesis edilen bu bölgeler milli 
hudutlar dışına çıkamaz. 

İkinci derece hava askeri yasak bölgeleri dikey 
olarak limitsiz yüksekliğe kadar uzanır. 

IBu bölgelerin hudutları milli hudutlar dışına çıka
maz. 

Bu (bölgeler ile bunların sınırlan Genelkurmay 
Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
pit edilip, Resmî Gazetede ve Türküye Havacılık Neş
riyatında yayımlanır. 

BAŞKAN — Şimdi, burada da yine «en az» mı 
diyeceğiz? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÜNKAYA — Efen
dim, müsaade eder misiniz, özellikle bu ifade üzerin
de şimdi aklıma gelen bir hususa temas edeceğim. 

Bu, sadece emniyet mülahazası, fotoğraf çekme 
için olmasa gerek Sayın Başkanınii Eğer uçak düşer
se, hu tesisin içerisine düşmesin. Yanından geçiyor, 

düşebilir ya efendim... Binaenaleyh, ne kadar uzaktan 
geçerse, tayyarede olabilecek herhangi bîr motor arn 
zasından, infilaktan, herhangi bir sebepten dolayı 
eğer tayyare düşerse, bizim yasak bölgemiz içerisine 
düşmesin. Mesela, Amerika'da donanma üzerinde UÇH 
mak, herhangi bir şekilde çarpışma veyahut da bir 
arıza yüzünden gem'iye düşebilir diye, her şekliyle ya
saktır. Eğer düşerse, denize düşsün der; onun için, 
yaklaştırmazlar. Bu, herhalde bunun için de olsa 
gerek. 

O yönüyle, 25 km her halükarda; gerek bir ve 
gerekse ikinci derece askeri yasak bölgeler için cari 
olmalı. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Zaten, «Birinci yasak bölgede en az 
'25 km» dedik. 

Şimdi \V6 ncı maddede «en az 10 km, en fazla 25i 
km» mi diyelim? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Buna 
da .«(215 km» diyelim efendim ve bir tane olsun. Emni
yet mülahazasıyla, 25 k!m dışından geçsin.. 

BAŞKAN — ı«En az 25 km» dedik. İkisi 'beraber 
olunca; birinciyle ikinciyi birleştirirsek 50 km. olü-< 
yor; değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) <— Evet. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Varsa, 

•BAŞKAN — Varsa tabii; o zaman 50 km oluyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ* 

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Yasak bölgelerin kuruluş gayeli, yurt savunması ve 
gizliliği muhafazadır; anagaye odur. Tabii ki, uça-> 
ğın düşmesiyle yasak bölgelerin altında bulunan ve 
özellikle stratejik önemi haiz bulunan tesislerin de 
yok olması veya ondan müteessir olması da söz ko-i 
nusu. O bakımdan, Sayın Hava Kuvvetleri Komuta* 
nımızın ifade ettikleri gibi, aynı nedenlere dayalı ola-* 
rak hepsine de bunun eşdeğerde olması gerekir. 

BAŞKAN — O halde, «... her yönde en az 25 
kilometrelik hava sahasını kapsayacak şekilde tesis 
edilir» diyeceğiz., (Mamafih bu, ikinci yasak bölge 
olduğu için, burada «en fazla» da diyebiliriz; çünkü, 
ikinci yasak bölge mühim değil; esas mühim olan, 
birinci yasak bölgeydi. Birinci yasak bölge için «en 
az 215 km» yi koyduk; gerekmeyebilir de. İkinci ya
sak bölgeye de, «en az 25» daha dersek her birinci! 
yasak 'bölgenin 25 kilometresinden sonra, bir 25 kilo-* 
metre daha koymak zorundayız. 
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ORGEINERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu
günkü süratle hiçbir şey ifade etmez. Ancak, 25 
•'kilometrelik bir ssüha olabilirse, belki o girinceye ka
dar, 'birisinin gelip de, «yanlış yaptınız, çıkınız» gibi 
(bir ikazda 'bulunabileceği düşünülebilir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Şim
di bu, öyle Ibir şey ki efendim, burada bulunduğu gibi, 
kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler olabilir; mesela 
ıbir rafineridir, rafinerinin üzerinden geçiyor 5 'kilo
metre veya 10 kilometre uzaklıktan.- Herhangi bir 
şey olsa, düşse, rafineri tamamen yok olur. 

BAŞKAN — Yalnız rafineri değil, mesela atom 
santralleri falan da olabilir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Tabii 
efendim. Onun için, emniyet mesafesinden uçmasında 
Ibüyülk fayda mütalaa ediyorum. 

'BAŞKAN — O halde, «en az 25 km» diyeceğiz; 
değil mi?.. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «En 
az '25 km». 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — 'Bir şey ilave etmek isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Bir değişiklik var mı? 

ORGENERAL NEİCDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, şöyle bir 
şey var : Birinci fıkrada, yatay olarak, «Ancak tesis 
edilen bu bölgeler milli hudutlar dışına çıkamaz». 
denmiş. Aşağıda, «İkinci derece bava askeri yasak 
bölgeleri dikey olarak limitsiz yüksekliğe kadar uza
nır» deyip, sonra yine tekrar etmiş : «Bu 'bölgeler 
milli Ihudutlar dışına çıkamaz.» 

Zaten, yatayda çıkmadığına göre, bunun dikeyin
de hiç çıkmaz. O bakımdan, ikincisini çıkartmak gere
kiyor etf endim. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ÖBİAŞ̂  
KAYNAK ıflMilli ISavunma Komisyonu (Başkanı) — 
Matbaa hatası efendim, çıikartımıaık lazım. 

(BAŞKAN — H6 ncı maddeyi bu 'değiştirilmiş şek
liyle bir daha okutuyorum: 

MADDE 16. — İkinci derece hava askeri yasak 
bölgeleri; birimci derece kara veya deniz askeri yasak 
bölgeleri dışımda kalan stratejik önemi haiz askeri ve
ya kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler üzerinde ve 
dış sınırlarından itibaren yatay olarak her yönden en 
az 25 kilometrelik, hava sahasını kapsayacak şekilde 
tesis edilir. Ancak, tesis edilen bu bölgeler Milli hu
dutlar dışına çıkamaz. 

İkinci derece hava askeri yasak bölgeleri dikey ola
rak limitsiz yüksekliğe kadar uzanır. 

;Bu 'bölgeler ile, bunların sınırları Genelkurmay 
Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
pit edilip, Resmi Gazetede ve Türkiye Havacılık Neş
riyatında yayınlanır. 

Şimdi, İI6 net maddenin bu okunan son şekli üze
rinde söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

16 ncı maddeyi son okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum': Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
İkinci Derece Hava Askeri Yasak Bölgelerinde 

Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 17. — İkinci derece hava askeri yasak 
bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Yabancı uyruklu kişilerin kullanımındaki her 
türlü hava araçlarının, Genelkurmay Başkanlığının 
müsaadesi olmadıkça bu bölgeler içerisinde uçması 
veya altında bulunan mahallere inmesi yasaktır. Ha
va trafik kontrol amacı ile bu bölgeler üzeninde ih
das edilen kontrollü veya tavsiyeli hava sahaları ve 
yolları bu hükmün dışındadır. Bu bölgelerde yeniden 
kontrolü veya tavsiyeli hava sahaları ve yollarının ih
dası Genelkurmay Başkanlığının iznine bağlıdır. 

b) Bu bölgelerde tarım, turistik ve diğer amaç
larla havadan fotoğraf ve film çekilmesi Genelkur
may Başka nl iğ imin olumlu mütalaasına bağlıdır. 

BAŞKAN — 17 nci maddenin (a) fıkrasında yine 
«Özel müsaade» denmiş. O «Özel» kelimesini çıkar
talım, deminkinden çıkartmıştık. 

«Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi olmadık
ça bu bölgeler içerisinde uçması veya altında bulunan 
mahallere inmesi yasaktır» olacak; değil mi? 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER fiAŞ-
KAYNAK IflMill'i Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aslında, «Genelkurmay Başkanlığının özel..» derken, 
müsaadeyi kuvvetlendiriyoruz anlamında kullandık. 

IfiAŞKAN — Ama, müsaade, müsaadedir; özeli, 
geneli olmaz Genelde verebilir, bir prensip kararı çı
kar; «Buradan artık bundan sonra şunlar geçebilir» 
der; genel mahiyette bir müsaadedir o. «Özel», her 
olaya ait ayrı müsaade manası taşıyor. Onun için, 
«Özel» kelimesi fazla geliyor. 

ORGENERAL NECDET 'ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, biraz evvel 
ifade buyurduğunuz ilaçlama meselesini buraya da ila
ve etmek gerekecek; çünkü, burada «Tarım, turistik 
ve diğer amaçlarla havadan fotoğraf ve film çekilme-
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si..» denmiş; ona «ve ilaçlama yapılması»nı ilave eder
sek, buyurduğunuz hususlar olur. 

IBAIŞKıAN — Tamam. 
HÂİKİM ALBAY (İSMET ONUR (Milli Savunma 

Komisyonu (Üyesi) — Sayın Başkanım, müsaade eder 
misiniz, bu madde, yabancı uyruklulara ait. 

BAŞKAN — Yok, «Yabancı uyruklular» diye bir 
şey yok; (b) fıkrasında yok o; yabancı uyruklularla 
ilgili kısım (a) fıkrasında. I(b) fıkrası; «Bu bölgelerde 
tanım, turistik ve diğer amaçlarla havadan 'fotoğraf 
ve 'film çekilmesi Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
mütalaasına bağlı dur» şeklinde. 

HAİKÎM ALBAY 'tSMıBT ONUR (Milli Savunma 
Komisyonu Üyesi) — Çok özür dilerim Sayın Başka
nım; (a) fıkrasına göre, yabancı uyrukluların bu böl
ge üzerinde uçması yasak, Türk uyrukluların uçması 
serbest. 

.Film çekilmesi konusu; tabii, Türk uyruklu da ol
sa çekemeyecek; burada, tarım falan serbest. Burası 
ikinci yasak 'bölge; İkinci hava yasak bölgesinde, (a) 
fıkrasına göre, Türk uyruklular için sadece film çekme 
yasağı var; Türk uçaklarına bir yasaklama yok; uç
maları serbest, uçabilirler. 

•BAIŞIKAN — (a) fıkrasında, Türk uyruklulara ait 
bir şey yok. Fıkra, «Yabancı uyruklu kişilerin kullanı
mındaki her türlü hava araçlarının, Genelkurmay 
Başkanlığının müsaadesi olmadıkça bu bölgeler içe
risinde uçması veya altında bulunan, mahallere inme
si yasaktır. Hava trafik kontrol amacıyla bu bölgeler 
üzerinde ihdas edilen kontrollü veya tavsiyeli hava 
sahaları ve yolları bu hükmün dışındadır» şeklinde. 

(HÂKIİİM ALBAY İSMET (ONUR (Milli Savunma 
'Komisyonu Üyesi) — Sayın IBaşıkanım, affedersiniz, 
özür dilerim; bu madde yasaklan gösteriyor: Yabancı 
uyruklular uçamaz, inemez. Film çekilmesi de ancak 
Genelkurmay Başkanlığının müsaadesine bağlıdır. Bu
nun dışında, Türk uyruklular, yazılmadığı için film 
çekmemek şartıyla, her amaçla uçabilirler.. 

IBAiŞIKAN — (b) fıkrasında, «Fotoğraf ve film çök
me ancak olumlu mütalaaya bağlıdır; uçuş serbesttir» 
diyoruz. 

HÂİKiDM ALBAY İSMET ONUR <MMi Savunma 
Komisyonu 'Üyesi) — Türk uyruklular için serbest. 

ORGENERAL TAHSİN $AHÎNKAYA — Yasak 
bölgesinde 'ilaçlama serbest.-

BAŞKAN — Tabii; ama onu kasterniyor. «Türk 
de olsa, Türk uçakları da olsa, bu ikinci hava yasak 
bölgesinde fotoğraf veya film çekilmesi - o da tarım 
ve turistik amaçlarla - Genelkurmay Başkanlığının mü
saadesine tabidir» diyor. 

IHÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KÎAYNAK. (Milli Savunma (Komisyonu Başkanı) — 
Efendim (a) fıkrasında uçuş için yabancı uyruklulara 
kati yasak getirdik; (b) fıkrasıyla da, burada fotoğraf 
çekmeyi, film çekmeyi, - ister tarım maksadıyla, ister 
turistik maksatla - herkes için yasakladık. 

BAŞKAN — Türk uçaklarına da yasak. 
HÂİKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-

ıKAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Herkese yasak. 

BAŞKAN — Tabii, elbette. Yabancılara zaten yu
karıdaki fıkrayla yasakladıık. Film ve fotoğraf çekimi 
Türk'e de yasak. Yalnız, tarımı demeyiz; çünkü tarım, 
yukarıkinin içerisine girer. Türk uçakları uçar orada.! 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik 'Konseyi Genel Sekreteri) — (b) fıkrası sadece film 
çekilmesini yasaklamayı amaçlıyorsa, doğrudur. 

HÂİKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ıHAŞı 
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tarım için film çekilmesi, turistik nedenle film çekil-. 
mesi.... 

İBAŞKAN — Nitekim çektiriyoruz bazen. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Tarım için ilaçlama 
yapılması?... 

(BAŞKAN — O serbest. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten ikinci yasak bölgede Tünk uyruklulara bir ya
sak getirmemiştik; birinci yasak bölgede Türk uyruk
lulara yasak getirmiştik. O nedenle, arkadaşım 'biraz 
önce tutanağa geçmesi açısından, «birinci yasak böl
gede tarım ilaçlaması için müsaade alınsın ve yapılı 
sın» dedi. 

BAŞKAN — Çünkü birinci yasak bölgede asgari 
25 kilometre yaptıık. Birinci yasalk bölgenin altında 
böyle ilaçlama da yapılabilir. Kaldı ki, ilaçlama uçak
ları çok da alçaktan uçtuğu için zarar da vermez.: 
O ıkadar alçaktan zahen fotoğraf çekemez. 

Evet; bunda başka bir değişiklik yapmaya gerek 
yok; zapta da geçti. 

17 nci madde üzerinde başıka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 

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

18 nci maddeyi okutuyorum : 
Acil ve Zorunlu Hallere İlişkin Esaslar : 
MADDE 18. — Yabancı gerçek veya tüzelkişile

re ait hava araçları; ancak, olağanüstü hava şartlan 
veya arızalanmaları veya yakıt kritiği gibi acil ve 
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uçağı inişe zorlayan hallerde önceden izin almaksızın 
birinci ve ikinci derece hava askeri yasaik bölgeleri 
(içerisinde uçabilirler veya altında bulunan sahalara 
inebilirler. 

Türk uyruklu gerçek veya tüzelkişilere ait hava 
araçları hakkında da, birinci hava askeri yasak böl
gesi bakımından, yukarıdaki fıikra hükümleri uygu
lanır, 

Yukarıdaki fıkralar (kapsamına giren hava araçla
rınım sorumlu kişileri, durumu en yakın askeri veya 
mülki makamlara haber vermek zorundadırlar. Bu 
makamlar gerekir görecekleri güvenlik tedbirlerini al
maya yetkilidirler, 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, zaten gerek denizde, gerekse havada, ihtiyaç 
nedeniyle yasaik bölgelere sığınma mecburiyeti ola
bilir. Bu da, denizde olduğu gibi, havada da ihtiyaç 
nedenliyle bizim (meydanlara veya yasak bölgeye in
diklerinde alınacak tedbirleri öngörüyor. 

BAŞKAN — Tabii, bunda müsaade filan ala
maz; çünkü havada anli oluyor bu iş. İşaret de ve
remez; ancak ıtelsiıziyle verirse verir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — İşareti var mı? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — işare
ti şu : İniş takımlarını çıkarır. Çünkü telsizle filan 
olmadığı için. Yani iniş takımlarını çıkarınca, bu 
uçak inişe geliyor demektir; çünkü süratsiz de kalır. 

BAŞKAN — Bazen imiş takımlarında arıza da 
vardır, 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yani 
işareti o, başka işareti yoktur. Çünikü emercensi (emer-
gency) duruma düşen uçak, artık meydan üzerinde 
falan fazla dolaşamaz; bir an evvel inmeye kalkar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Tabanca yok ki... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yok. 
Yerden var da, havadan yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — İkinci Cihan Harbi sıra
sında Almanlar İstanbul'a geliyorlardı. Bir uçak gel
di, dolaşıyor Kartal üzerinde, zırhlı tugayın üzerin
de; ışıklarını yaktı ve kırmızı kırımızı da havai fişek
ler attı; tabii bunun manasını bilmiyoruz biz; boyuna 
ateş ediyoruz... Olacak gibi değil, Marmara üzerine 
doğru kaydı gitti. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Köseköy'e 
indi efendim. Biz de o zaman deniz talebesiydik; bi
zim de üstümüzden geçti. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir işareti olması la
zım herhalde. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yalnız, tabii uçaklar çok seri seyrettikleri için bir ûışa-
ret vermesi, onun aşağıdan fark edilmesi çok zor. 

BAŞKAN — Görülmesi filan mümkün değil çün
kü onun. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Uçak
ların yapılış şekline göre değişir. Bazılarında iniş ta
kımı, farlarını yakar söndürür; ama bazılarında iniş 
takımı çıkmadı mı, farları çıkmaz. Yani tayyarenin ya
pımına göre değişir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK ((Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Saniyen, hava şartları, arızalanması ve yakıt kritiği 
gibi önemili konularda inecek. (Böyle bir işaret verme
ye de olanak bulamayacaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Telsiz irti
batı olmuyor mu? 

BAŞKAN — Bulunabilir. 
Zaten esasında, hava meydanına iniyorsa, o hava 

meydanındaki bütün personel bunu bilir zaten, girer
ken anlar. Hava meydanına inmiyor da bir araziye ini
yorsa, zaten, ne işareti verirse versin, artık inecektir 
o. Kime işaret verecek orada? Köylü ne anlayacak on
dan? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — İniş 
takımlarını dışarı çıkarması en zayıf zamanıdır za
ten. Onu çıkarmış olması demek, «ben buraya iniyo
rum» demektir. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

19 ncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Güvenlik Bölgeleri 

Özel Güvenlik Bölgeleri : 
MADDE 19. — Kamu veya özel kuruluşlara ait 

stratejik değeri haiz her türlü yer ve tesislerin çevre
sinde bu kanun hükümlerine göre özel güvenlik böl
geleri kurulabilir. 
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BAŞKAN — Evet. Bunu ayırdınız şimdi değil mi? 
Hepsi beraberdi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet; ikiye böldük; 'bir, normal güvenlik bölgeleri, 
ki ona özel güvenlik bölgesi denildi; bir de askeri gü
venlik bölgeleri... 

BAŞKAN — «Askeri güvenlik bölgeleri» diye 
20 nci maddeye koydunuz. 

Bu maddenin numaralarında bir değişiklik yapma
dınız değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, değil. 19 ncu maddede bulunan, Silahlı Kuv
vetlerle ilgili tesis, kuruluş, karargâh, kışlaları aşağıya 
indirdik. 

BAŞKAN — 20'ye aldınız; evet. 
19 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. 
Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu güvenlik bölge
lerinde, tıpkı iç yasak bölgelerden, emrettiğiniz gibi, 
«.güvenlik bölgeleri de şu şekilde ayrılır» diye bk 'ka
yıtla girsek anlayış bakımındaîi daha kolaylık temin 
etmiş oluruz efendim. 'Bir madde değiştiririz; 19 ncu 
madde; 19'da 20 olur, aşağı doğru maddeler değişir 
efendim. Emrederseniz böyle bir kolaylık olabilir. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yasak bölgeler ikiye bölündüğü için, '(birinci, ikinci 
diye) orada bir tefrike gitmiştik. 

Güvenlik bölgeleri ikiye 'bölünmüyor. Birinci gü
venlik bölgesi, ikinci 'güvenlik bölgesi yahut genel gü
venlik bölgesi, özel güvenlik bölgesi diye bir ayırıma 
gidilmediği (için baş maddelerde bir tarifi öngörme
dik; ama, böyle bir... 

BAŞKAN — Hayır; 5 nci bölümde zaten, «güven
lik bölgeleri» dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL (MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet; burada başlıyor. 

BAŞKAN — 19'da başlıyor, hemen arkasından 
da 20 geldiği için, belki bunda bir mahzur olmaya
bilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kendi içerisinde sıradanabilir. 
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BAŞKAN — Çünkü o maddeleri de değiştirirsek 
o yönetmeliklerde cezai hükümleri filan, onları tek
rar bozmak lazım gelecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yasak bölgelerde, birinci yasak böl
ge, ikinci yasak bölge tefriki vardı. Baştan yasayı 
okuyan, birinci yasak bölge, ikinci yasak bölge diye 
•ikiye ayrıldığını bilecekti. Birinci yasak bölge ilan 
ediyorduk, yasakları koyuyorduk; arkasından uygula
nacak ilkeleri benimsiyorduk. Arkadan ikinci yasak 
bölge ilan edip, ilkelerini 'benimsiyorduk. 

BAŞKAN — Halbuki bunda, 21 nci maddede 
güvenlik bölgelerinde uygulanacak yasaklar hepsi için 
aynı. Yani özel güvenlik bölgesi için ayrı, askeri gü
venlik bölgesi için ayrı esaslar koymuyor; değil mi? 
Heı ikisi için de aynı koyuyoruz; yalnız, askeri gü
venlik bölgelerini ayrı tarif ediyoruz... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Askeri amaçlı güvenlik bölgesi ayrı, sivil amaçlı ya
hut da stratejik amaçlı, ekonomik amaçlı güvenlik 
bölgesi ayrı oluyor. İlan yöntemleri ayrı. Ama arzu 
ediyorsak koyarız. 

BAŞKAN — O zaman bir satırlık bir madde koy
mamız lazım. 

Ötekinde nasıl yapmıştık? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Şöyle olabilir Sayın Baş
kanım, ondan farklı bu; 19 ncu maddeyi ben şöyle, 
kaleme aldım : 

«Madde 19. — Güvenlik bölgeleri, özel güvenlik 
'bölgeleri ve askeri güvenlik bölgeleri olmak üzere 
ikiye ayrılır.» 

20 nci maddeyi A, B diye ayıracağız : A - Özel 
güvenlik bölgeleri aynen yazacağız mevcut metni; 
B - Askeri güvenlik bölgeleri; 20 nci maddeyi aynen 
yazacağız, bent olarak. Eğer öyle kabul buyurursanız... 

BAŞKAN — Evet; o olabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle düşünüyorduk Sayın Başkanım 19 ncu maddeyi : 
«Madde 19. — Güvenlik bölgeleri; özel güvendik böl
geleri, askeri güvenlik bölgeleri olmak üzere ikiye ay
rılır.» 

(A) diyeceğiz, 19 ncu maddeyi yazacağız; (B) di
yeceğiz, 20 nci maddeyi yazacağız. Yani, 20 nin içi
ne yazacağız. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 20 nci 
maddede yapılacak. Yani, izahı 20 nci maddede yapı
lacak. 

BAŞKAN — Evet, madde numarası fazla değiş-
ımesin diye. 

Genel Sekreterliğin 19 ncu maddenin değiştiril
mesi hakkında bir önergesi var; okutuyorum : 

MiMi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Beşinci bölüme, aşağıdaki 19 ncu maddenin ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Güvenlik Bölgeleri 

Madde 19. — Güvenlik bölgeleri, özel güven
lik bölgeleri ve askeri güvenlik bölgeleri olmak üzere 
ikiye ayrılır. 

BAŞKAN — 19 ncu maddeyi yeniden kaleme alı
yoruz demektir. 19 ncu maddeyi okutuyorum : 

«BEŞİNCİ BÖLÜM 
Güvenlik Bölgeleri 

Madde 19. — Güvenlik bölgeleri, özel güven
lik bölgeleri ve askeri güvenlik bölgeleri olmak üze
re ikiye ayrılır.» 

BAŞKAN — Tamam. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 5 nci bölümün, «Güvenlik Bölgele
ri» matlabı altında ifade edilen bu metin, aşağıda, 
«özel güvenlik bölgeleri ve askeri güvenlik bölgeleri» 
diye ikiye bölündüğü için tarifler kısmına ithal edil
miştir. 

Sayın Genel Sekreter Orgeneralimin bu tarzdaki 
önergesine Komisyon olarak katılıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste

yen var mı efendim?.. Yok. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, Genel Sekreterin 20 nci madde ile ilgili 

önergesi var; onu okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının Beşinci Bö

lümünde yer alan 19 ve 20 nci maddelerin, (20) nci 

madde olarak tek bir madde halinde, aşağıdaki şekil
de düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milıli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

«Özel ve askeri güvenlik bölgeleri. 
MA'ÖDE ,20. a) Kamu veya özel kuruluşlara 

ait stratejik değeri haiz her türlü yer ve tesislerin çev
resinde bu kanun hükümlerine göre özel güvenlik 
bölgeleri kurulabilir. 

b) Birinci derece kara ve deniz askeri yasak böl
gesi olarak ilan edilmeyen Silahlı Kuvvetlere ait kışla, 
kıta, karargâh, kurum, ordugâh ve tesisler ile sualtı ve 
suüstü .tesislerinin, her türlü patlayıcı, yanıcı, akar
yakıt ve gizlilik dereceli maddelerin konmasına tah
sis edilmiş sabit ve seyyar depo ve cephaneliklerle, bu 
gibi maddeleri dolduran, boşaltan tesisler ve atış po
ligonlarının çevresinde; bu yerlerin dış sınırlarından 
itibaren en fazla dörtyüz metreye kadar geçen nok
taların birleştirilmesiyle tespit edilecek askeri güven
lik bölgeleri Genelkurmay Başkanlığınca tesis edile
bilir. Bu bölgelerin çevresinin işaretlenmesine ilişkin 
esaslar yönetmelikte gösterilir.» 

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

20 nci maddeyi bu önergede tarif edilen şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge istikametinde kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Güvenlik Bölgelerinde Uygulanacak Esaslar : 
MADDE 21. — Güvenlik bölgelerinde aşağıdaki 

esaslar uygulanır : 
a) Bölge içindeki gerçek ve tüzelkişilere ait mal

lar kamulaştırılabilir, 
b) Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itiba

ren ikiyüz metreye kadar olan saha dahilinde yangın 
ve patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin 
imali, depolanması ve satış yerlerinin açılması yasaktır. 

c) Bu bölgelerin güvenliğinin sağlanması, bölge
ye ıgiriş ve kamulaştırılmayan taşınmaz maıllardan ya
rarlanma esasları yönetmelikıte gösterilir. 22.7.1981 ta
rih ve 2495 sayılı Bazı (Kurum ve Kuruluşların Ko
runması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Ka
nun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 21 nci madde, hem askeri, hem de 
özel güvenlik bölgelerini ihtiva ediyor değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savuna Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 



M. G. Konseyi B : 86 

BAŞKAN — (a) fıkrasında dedik ki : «Bölge için
de gerçek ve 'tüzelkişilere ait mallar •kamulaştırılabi-
lir.» 

Özel bir kişi böyle bir şey kuruyorsa, o nasıl ka
mu! aştırılır? Devlete aitse kamulaştırılır. 

20 inci maddenin (a) fıkrasında, «Kamu veya özel 
kuruluşlara ait stratejik değeri haiz her türlü yer ve 
tesislerin çevresinde bu kanun hükümlerine göre özel 
güvenlik bölgeleri kurulabilir» dedik. 

Özel şahıslar da 'kurabilir, özel şahısların bulun
duğu bir fabrikanın etrafında da kurulabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O güvenlik bu yani; özel şahsın tesisinin dışındaki 
güvenlik sahası içerisinde varsa... 

BAŞKAN — Ama, o, kamulaştırılma demek de
ğildir ki... Satın alacak o adam, kendisi satın alacak... 
Kamulaştırma olmaz o. O zaman o şahıslara o im
kânı tanımış oluruz biz. «Ben bunun etrafında bu ka
dar yeri de kamulaştıracağım» der, sahası içerisine 
alır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım, kamulaştırma anlamına gel
mez. onun satın alması. 

Bir fabrikanın etrafını güvenlik bölgesi ilan ettik. 
Bu güvenlik bölgesi içerisinde o kişinin dışındaki üçün
cü şahıslara ait bir şey varsa, taşınmazlar varsa, onu 
gerektiğimde kamulaştıracağız. 

BAŞKAN — Biz niye kamulaştıralım onu, ben 
niye mecbur olayım? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Askeri 
güvenlik bölgeleri için olabilir. 

BAŞKAN — Olur, kamuya ait olan da olur; ama 
özel şahsınkini ben niye kamulaştırayım, başıma dert 
alayım? 

Adam bir yerde barut fabrikası kurar yahut da 
cephane fabrikası kurar, yahut da, ne. bileyim ben, 
stratejik önemi haiz bir fabrika kurar, «Benim etra
fımda şu kadarı kamulaştırın, kanun çıkardınız» der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, gerçi bu 
karışık bir şey ama lüzumlu bir şey. Çünkü öyle bir 
zamana geleceğiz ki, belki otomobil yapan özel sek
tör, OTO - KOÇ veya RENO'dan; belki tayyare 
motoru isteyeceğiz, bunu yapacak yahut tank motoru 
yapacak. Binaenaleyh, burası, otomatikman fabrikanın 
kendisi bunu yaptığı anda bir askeri bölge haline ge
lecek ve tamamen Silahlı Kuvvetlerin nüfuzunda ola-
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cak; oraya giriş çıkış tamamen Silahlı Kuvvetlerin 
kontrolü altında olacak. Böyle olunca, diğer, kamuya 
ait herhangi bir Ifabrikadan farksız halde bulunacak. 
Binaenaleyh, Kanunda eğer bir güvenlik bölgesi te
sisine imkân verecek bir şey bulamazsak, güvenlik 
bölgesi hiçbir zaman tesis edilmez; herkes gelir, ku
rar. 

BAŞKAN — Kendisi etsin. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mecbur değildir efen
dim ona. 

BAŞKAN — O zaman, mecbur değilse, şöyle ya
zarız : «'Bölge içindeki kamuya ait tüzelkişilere ak 
mallar kâmulaştırılabilir» denir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Genelkurmay Baş
kanlığı hangisini seçerse özel sektörden, stratejik ol
duğuna karar verirse, güvenlik bölgesi zaten orada 
tesis edilecektir. Böyle olunca da, Genelkurmay Baş
kanlığı bunun etrafında bir 'güvenlik bölgesi tesisini 
arzu ediyorsa, o halde mutlaka bu güvenliğin tesisi
ne imkân verecek vasıtaları da o özel sektöre ver
mek mecburiyetinde olacaktır. 

Aksi takdirde bu tesis edilemez, herkes fabrika
sının tel örgü hududu içinde kalır. 

BAŞKAN — Zannediyorum bu o maksatla ya
zılmadı. 

Komisyon ne diyor? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, daha ayrıntılı bilgi vermek istiyo
rum. 

Kamu veya özel kuruluşlara ait stratejik değeri 
olan bu tesislerin etrafında güvenlik bölgesi ihdas 
ediyoruz, 

Stratejik önemi haiz olan - ister kamuya ait ol
sun, ister özel kişiye ait olsun - ama çevresinde üçün
cü şahıslara ait taşınmaz mal bulunmasını arzu etmi
yorsak, kamulaştırmak durumundayız. Zaten, «ka-
ıtîulaştırılabilir» diyor. 

Şimdi müsaade buyurursanız, bununla ilgili bir 
>asa da var, Albay Gültekin bu konuda daha geniş 
bilgi verecekler. 

BAŞKAN — Evet. 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Mili Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, hali
hazırda mevcut mevzuatımızda 6830 sayılı Kanunla, 
kamulaştırma müessesesi hukuki bir esasa bağlanmış 
bulunmaktadır. 
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Bu kanun hükümlerine göre, özel kişiler adına 
da kamulaştırma yapılması mümkündür; ancak o özel 
kişilerin hizmetleri kamuya ilişkin bir hizmet olmak 
kaydıyla. 

Burada, belli bir tesisin etrafında güvenlik bölge
si ihdas edilmesi Bakanlar Kurulu kararıyla olacak
tır. Evvela o bölgenin güvenlik bölgesi olması gerek
tiğini Bakamlar Kurulu kararıyla tespit edecektir; do
layısıyla o bölgede kamulaştırma yapılması mümkün 
olacaktır. 

Bu kamulaştırma elbette ki, o sahada faaliyet gös
teren esas kuruluşun yararına olacaktır. Bu bakımdan, 
mevcut istimlak hukukuna da aykırı bir husus bu
lunmamaktadır. 

«Kamulaştırılabilir» derken biz idari... 
BAŞKAN — Tabii, zorunluluk yok; «kamulaştı-

rılır» demedik, kamulaştırılabilir» dedik. 
HÂKİM ALBAY EDÎP GÜLTBKİN (Milli Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Ola iki, kamulaştırma 
gerekirse, kamulaştırılsın; ama Bakanlar Kurulunca 
da gene bu konudaki kararı idare heyetleri bölge du
rumuna göre vereceklerdir. Yani bu kanunda «kamu-
laştırılır» demek de, otomatik olarak «kamulaştırıla
caktır» demek olmayacaktır; gene 6830 sayılı Kanuna 
göre bu işlemler yapılacaktır. Mevzuatımıza yabancı 
bir husus değildir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar uygulanmışı var mı 
bunun böyle? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKÎN (Milli Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Amme hizmeti ifa et
mek nedeniyle tesis edilmiş işler nedeniyle olabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, 21 nci maddenin (a) fıkrasın
daki «lkamulaştınla|bilir»ı den kastınız, hem özej, hem 
kamuysa, bu onu karşılıyor; arnıa ben, yalnız kamu
ya ait yazılmış diye sordum. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu konuyu Genelkurmay Başkanlı
ğı getirdi ve bize de şu tarzda anladık konuyu: Ge
rek özel şahsa, gerekse Devlete ait olsun, stratejik 
önemi bulunan bir fabrikanın çevresi gizlilik açısın
dan stratejik nedene dayalı güvenlik bölgesi olarak 
ihdas ediliyorsa ve çevrede başka kimsenin bulunma
ması da isteniyorsa, ister istemez kamuiaştırabilecek; 
şahsın nef'ine değil artık; kamu lehine. 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanlığından sora
lım bunu. 

Öyle mi düşündünüz efendim? 
KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savun

ma Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, «kamulaştırı
labilir»! deyimiyle büyük bir elastikiyet sağladık. 

Bu, oradaki duruma göre, ıkamulaştırılıır veya ka-
mulaştırılmayabilir veyahut özel teşebbüs kendi ikti
darıyla, kendi imkânlarıyla burayı satın alabilir. Onun 
için kamulaştırmayı 'bir mecburiyet haline sokma
dık. 

BAŞKAN — Bunun güvenliğini de Devlet mi 
üzerine alacak? 

KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Son çıkan bir kanun var. 

BAŞKAN — Kanun var, koymuş oraya «Saklı
dır* diye, «(hükümleri saklıdır.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-. 
İlik Konseyi Genel Sekreteri) — Gerekirse Devlet ya
pacak onu efendim, bunun korunmasını Devlet ya
pacaktır. 

BAŞKAN — Hayır, o kanunla biz o müesseseye 
mecbur kıldık, 2495 ile onu mecbur kıldık. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, onu 
kendi bünyesinden yapacak. Ayrıca, eğer hakikaten, 
biraz evvel arz ve izaha çalıştığım gibi, mesela efen
dim, olağanüstü hal planlamasında bazı fabrikalar 
tamamen Silalhlı Kuvvetlerin ihtiyacı için üretim ya
pacak şekilde tadil ediliyor; mesela naylion çorap 
fabrikası, paraşüt fabrikası haline getirilecek. O ha
le geldikten sonra, tabii, Silahlı Kuvvetlerin savun
ma gücüne katkıda bulunduğu için, gerekirse, savun
masını Silahlı Kuvvetlerden isteyecektir. 

BAŞKAN — Tabii; olağanüstü hallerde. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii harp hali, bu
nu da düşünüyoruz efendim burada. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sayın Başkanım, ellimizin altında böylesine esnek bir 
metin bulunsun, gerektiğinde kullanırız, Komutanı
mın da ifade buyurdukları gibi. 

BAŞKAN — Efendim, bu yarın Öbür gün suiistH 
imale uğrar diye korkuyorum. Adam fabrikayı yapar, 
iktidardan birisiyle de anlaşır; «Şunun etrafını bana 
200 metreye . kadar istimlak etsenize>x der, istimlak 
ettirir. Ondan sonra yavaş yavaş sahasını genişletir, 
bedava. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İstimlak şartı: Ge
nelkurmay Başkanlığı bunun stratejik bir teslis oldu
ğuna karar vermiştir ve Genelkurmay Başkanlığı bu 
istimlakin yapılmasını istemiştir, 

'BAŞKAN — îyi ama yok o; bunda o kaydı koy
madık. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, tarifinde var 
efendim, «Genelkurmay Başkanlığınca yapılacaktır» 
diye. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Güvenlik bölgeleriyle ilgli 3 ncü maddeyi arz ede
yim efendim : 

MADDE 3. — a) Askeri güvenlik bölgeleri, 
Genelkurmay Başkanlığınca, 

b) Kamu ve özel kuruluşların çevresindeki özel 
güvenlik bölgeleri, Genelkurmay Başkanlığının lü
zum göstermesi veya Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterimin veya içişleri Bakanlığının göstereceği 
lüzum üzerine Genelkurmay Başkanlığının uygun 
görmesi kaydıyla Bakanlar Kurulunca tespit edilebi
lir. 

Mutlaka o sivil şahsın fabrikasının çevresinde gü
venlik bölgesi ihdası zorunluğu olduğu zaman, Ge
nelkurmay Başkanlığı söz sahibidir; ya doğrudan 
veya dolaylı. 

BAŞKAN — Gerçi yok şimdi bizde böyle bir 
müessese ya; ne ibiileyim böyle büyük 'bir stratejik 
hedefi haliz olan, özel sektörün kurduğu bir şey. Bel
ki otomobil fabrikaları falan olabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu fabrika 
bir helikopter fabrikası olabilir; çıkar birisi yapar. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, tabii Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaş-
tırılacağı için, Milli Savunma Bakanlığı... 

BAŞKAN — «Kamulaştırılabilir» dedik zaten. 
21 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim?. Yok. 

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

22 noi maddeyi okutuyorum : 

| ALTINCI BÖLÜM 
Müşterek Hükümler 

MADDE 22. — Olağanüstü hal ve savaş halinde 
Genelkurmay Başkanlığınım teklifi ve Bakanlar Ku
rulu kararı ille ikinci derece kara ve deniz askeri ya
sak bölgelerinin sınırları gerekli emniyeti sağlayacak 

I yerlere kadar uzatılabilir. 
I BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerine göre te
sis edifen askeri yasak bölgeler ile askeri güvenlik 

I -bölgelerinin bağlanacağı yetkili komutanlık, ilgili 
kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutan
lığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca 
tespit edilir, 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı?. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 24 ncü maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 24. — Fiilleri daha ağır bir cezayı ge-
I rekfcirmediği takdirde; birinci derece askeri yasak 

(bölgelerin içindeki veya sınırlarındaki işaretleri, tel 
I örgüleri, duvarları veya hendekleri ve benzeri tesis

leri yıkanlar veya yok edenler veya bozanlar hakkın -
I da iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin liradan 
I el'Mbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

I Aynı fiilleri ikinci derece askeri yasak bölgeler 
ile güvenlik bölgeleri içinde ika edenler hakkında 

I da, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin liradan 
I yimnibeşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
I nur. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
I dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine de ihük-

molunur. 

BAŞKAN — İkinci fıkradaki, «aynı filleri ikin-
I ci derece askeri yasak bölgeleriyle güvenlik bölgeleri 
I içinde ika edenler...» deniyor. 
I Bu güvenlik bölgelerinden kasıt, askeri güvenlik 
I bölgeleri midlir, yoksa diğer güvenlik 'bölgeleri de 
j dahil midir? 
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HAKİM ALBAY. İSMET ONUR (Mili Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Genel; 'her ikisi de var. 

BAŞKAN — O halde, gerek özel, gerekse aske
ri olsun, ikisi de dahil. 

24 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?. 

©uyurun. 

TUĞGENERAL SİYAMETTİN YALINPALA 
(Mili Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş-
fcanum, burada bir kelime ilave edilınesli uygun mü
talaa edilmektedir. Maddenin, üçüncü satırında «işa
retleri, tel örgüleri, duvarları veya hendekleri ve ben
zerleri tesisleri yıkanlar veya yok edenler veya bo
zanlar»1, hükmü var; fakat buna, «yerlerini değişti
renler»! deyimi ilave edilmemiş. Bunun yeri de za
man zaman değiştirilebiliyor. İşaretleme yapıyoruz; 
bu işaretlemeyi geçici yapsak dahi, onu blir miktar 
ileriye yahut diğer tarafa almaları halinde, sınırda 
bir değişme meydana gelmiş olabiliyor. 

BAŞKAN — Yer değiştirme, bozma olmuyor 
mu? 

TUĞGENERAL SİYAMETTİN YALINPALA 
(Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Bozma, yık
ma veya ortadan kaldırma anlamıyla tam bir açık
lık... 

BAŞKAN — «Bozanlar» dan sonra mı koyaca
ğız efendim? 

TUĞGENERAL SİYAMETTİN YALINPALA 
(Milli SaVunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — «Veya bozanlar veya yer değişti
renler...»! 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Ceza 
Kanunu hükmü olduğu için, «'bozanlar ile yerlerini 
değiştirenler» şeklînde açık yazmakta fayda var. 

BAŞKAN — Ama, hem bozacak, hem de yer de
ğiştirecek manası gelmesin. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Gelmez efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komlisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biz yer değiştirmesini de bozma an
lamına alırız. 

BAŞKAN — Tabii öyle anlaşılır ama... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ne var ki, bu konuda hâkim bir tereddüde düşebi
lir. General arkadaşımızın ifade ettiği doğrudur, 

BAŞKAN — Hayır, «veya bozanlar ile yer de-
- ğiştiiren!ler»t. 

«Veya» mı diyelim, «île», mi diyelim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Veya»j. 

BAŞKAN — «Veya» demek lazım. 
Hepsine «veya» dedik: «Benzeri tesisleri yıkan

lar veya yok edenler veya bozanlar...» 
Niye orada «ile» diyoruz? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ayrı ayrı eylemlerdir. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı tabii. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, benim 
arz ettiğim, onların yerini değiştirme. Yer değiştir
me, uygulamada, sanki sanık yer değiştirmiş gibi an
laşılmasın, yani bu tel örgüleri bozanlar anlaşılma
sın. «Yer değiştirenler...»! Neyin yerini? Hendeklerin, 
benzeri tesislerin... «veya yerlerini değiştirenler...», 

BAŞKAN — «Yerlerini»! olur da, «ile» olmaz. 
«Veya yerlerini değiştirenler...»ı 
24 ncü maddenin 1 ncii fıkrasını bir kere daha 

okutuyorum : 
«MADDE 24. — Fiilleri daha ağır bir cezayı ge

rektirmediği takdirde birinci derece askeri yasak böl
gelerin içindeki veya sıınırlarındaikli işaretleri, tel ör
güleri, duvarları veya hendekleri ve benzeri tesisleri 
yıkanlar veya yok edenler veya bozanlar veya yer-
ılerini değiştirenler hakkında iki yıldan yedi yıla ka
dar hapis ve beşbin liradan ellühin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.»1, 

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

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

25 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — Fiilleri daha ağır bir cezayı ge

rektirmediği takdirde; birinci derece kara ve deniz 
askeri yasak bölgelerinde : 

a) Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkra
sının (e) bendinde yazılı yasaklara aykırı hareket 
edenlere altı aydan beş yıla kadar hapis ve beşbin 
liradan ölli'bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

b) Yetkili komutanlıkça geçiş için tespit edilen 
yolların dışına çıkanlara üç aydan altı aya kadar ha
pis cezası verilir. 
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BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 26. — Fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde; bu Kanunun 9, 13, 17, 18 ve 
21 nci; maddeleri ile 11 nci maddenin (b) bendinde 
belirtilen yasaklara ve tahditlere uymayanlar ile anı
lan maddelerde yer alan gerekli bildirimi yapmayan
lar hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası 
ve beşjbin liradan yirmibeşbin liraya kadar para ce
zası hülkmıo'lunur. Bu maddeler gereğince verilmiş 
izinleri savunma güvenliğine zarar verecek şekilde 
kullananlar hakkında bir yıldan yedi yıla kadar ha
pis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Niye 'biz 11 ncı maddeyi 9'dan son
ra yazmadık? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, o, mad
de değil, bent; maddenin bendi olduğu için o şekil
de yazıiıdı. 

BAŞKAN — Evet, 21 nci maddede (b) fıkrası 
herhalde değil mi o? «Güvenlik bölgelerinin dış sı
nırlarından itibaren 200 metreye kadar olan saha da
hilinde yangın ve patlama tehlikesi gösteren her tür
lü maddenin imali, depolanması satış yerlerinin açıl
ması yasaktır.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Tutanağa geçmesi açısıından, bu maddelerin neye te
kabül ettiği hakkında arzı malumat odeyim. 

Sayın Başkanım, 26 ncı maddede atıf yapılan 
9 ncu madde, ikinci derece kara askeri yasak bölge
lerde uygulanacak esaslara getirilen yasak ve tahdit
lere riayet etmeyenleri; 
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21 nci madde, güvenlik bölgelerinin etrafında 
yangın ve patlama tehlikesi gösteren her türlü mad
denin 'imali, depolanması ve satış yerlerinin açılma
sının yasaklanmasını; 

11 nci maddenin (b) bendi de, fena hava şartları 
nedeniyle sığınan gemilerin gelişlerini bildirme mec
buriyetlerini öngörmektedir. 

Bunlara aykırı davrananları ceza tehdidi altında 
bulunduran 26 ncı madde düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hava yasak bölgelerine ait kısmı 

uygulamak mümkün değil; yakalayamazsınız ki... 
Geçti gitti. Radarda da film yok ki, tekrar göstere-
bilesiin «buradan geçfiin» diye. O, «Hayır, ben geç-
medima diyecek; o, «geçtin», diyecek. Kara gibi, de
niz gibi değil iki, orada yakalayabilesin. Geçmişse 
geçmiştür... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ra
dar - skopy bize fotoğrafını eriştirir efendim. 

BAŞKAN — O esnada çekmıişse... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet, 
çekmişse ve de ihlal varsa... 

BAŞKAN — O «ben değildim»/ derse?.. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ko
nuşmaları var, kendisiini ıbelli ediyor. 

BAŞKAN — Çok zor, çok zor. 
26 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi 'okutuyorum : 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 27. — Yurt içinde yapılacak kamu ve 
özel seiktöre ait; Silahlı Kuvvetlerle halkın ihtiyaç
larını karşılayan ve faaliyetlerinin durdurulması ha
linde ülke savunmasına, ekonomisine ve toplum ya
şamına önemli ölçüde etkisi olabilecek büyük ve stra
tejik önemi haiz demiryolları, karayolları, köprü ve 
geçitler, akaryakıt 'boru hatları, liman ve hava mey
danları, telsiz, telefon, radyoling merkezleri, baraj
lar, elektrik santralleri, rafineriler, stratejik maden 
arıtma ve işleme fabrikaları gibi tesislerin; coğrafi 
konumları ve yerleri tespit edilirken, Genelkurmay 
Başkanlığının askeri gerekler yönünden olumlu gö
rüşünün alınması zorunludur. Bu konuda olumlu gö
rüş alınmadan ilgili inşaat projelerinin uygulanması-

13 noü madde, ikinci derece deniz askeri yasak 
bölgelerindeki rialyet edilmesi gereken ilkelere uyma
yanları; 

17 nci madde, ikinci derece hava aiskeri yasak 
bölgelerinde uygulanacak esasları ve bu bölgenin ta
rım, turistik ve diğer amaçlarla fotoğrafının çekilme
sinin yasaklarını; 

18 nci madde, emercensi (emergency) ve benzeri 
durumlarda hava yasak bölgelerine girenlerin yetkili 
makamlara haber verme mecburiyetlerini düzenle-
ımektedir. 
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na başlanamaz. Başlanmış olanlar durdurulur, 
Coğrafi konum ve yerlere ait esaslar ile savaş ve 

olağanüstü hallerin zorunlu kıldığı durumlarda tesis
lerin tahribi için önceden yapılması gereken hazır
lıklar yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN1 — 27 ndi madde üzerinde bir izahınız 
olacak mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, madde metninden de anlaşılacağı 
üzere, stratejik önemi haiz olan demiryolu, karayo
lu, köprü gibi sayılan şeylerde, askeri gerekler nede
niyle, yapılmadan önce Genelkurmay Başkanlığının 
ön iznine tabidir. 

BAŞKAN — Acaba o yerde yapılsın mı, yapıl
masın mı; bu yol, bu köprü veya baraj burada yapıil-
sın mı1, yapılmasın mı? Çünkü o baraj yapıldığı an
da belki, meydana gelecek göl, savunma mevziinin 
içinde olacak veya gerisinde kalacaktır, irtibatı bo
zacaktır, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İrtibatı 'bozacaktır veya tecrit edecektlir. 

O nedenlere dayalıdır ve ısırf askeri' gerekler dik
kate alımmaik suretiyle, Genelkurmay Başkanlığının, 
Ibu tesislerin yapılmasında bir ön görüşü, bir etüdü, 
'bir değerlendirmesi madde metninde yer almıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 27 net madde üzerinde söz alım'ak 

isteyen var mı?.. 
Buyurun Korgeneral Nihat özer, 
KORGENERAL NtHAT ÖZER (Milli Savun

ma Bakanlığı! Temsilcisi) — Sayın 'Başkanım, «(bu
radaki işleme fabrikaları gibi tesislerin» demek su
retiyle, burada belirli tesisleri saymış durumdayız. 
Bîr de oraya, «benzerlerinin^ desek; yarın ortaya çı
kabilecek bir benzeri tesisin... 

BAŞKAN — Her şeyi bize sorarlar sonra. «Ben
zeri»! dedik mi, bu benziyor, neme lazım, başımız 
derde girmesin diye Genelkurmaya sorulmadık hiç
bir şey kalmaz. 

«Arıtma ve işlemıe fabrikaları gibi benzer...», 
HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Milli Savun

ma Komisyonu Üyesi) — «... fabrikaları ve benzeri 
tesisleri...» Sayın Başkanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Gübi») 
deyince, zaten aynı manaya geliyor. 

BAŞKAN — «Gibi» zaten; o aynı. «Fabrikaları 
gibi tesiislerin»|; «gibi»1 demek o, benzer demektir 
zaten, gibi kelimesinin: karşılığı -benzer demektir, ay

nı manaya gelir, öibür türlü yazmak isteseydik, 
«(stratejik maden arıtma ve işletme fabrikası ve bu
na benzer tesisler»! derdik. Halbuki burada, «işleme 
fabrikaları gibi teslislerin») denilmiş, yani onları kap
sıyor bu, sizin dediğiniz. 

Eğer tam spesifik tarif etmek istiyorsak, 'hepsini 
saymak lazım esasında, Vatandaş ne bilsin, buna 
benzer mi, ıbenzemez mi? Başına iş açar, ki, çoğunu 
saymışız zaten: «karayolu»; demişiz, «demiryolu» 
demişiz, «Iboru hattı», demişiz, «liman, meydan» de
mişiz, «telsiz, telefon, radyoling merkezleri, barajlar, 
elektrik santralleri, rafineriler, stratejik maden arıt
ma tesisleri ve gilbi») demişiz. 

27 nci madde üzerinde başka siöz isteyen?.. 
Buyurun. 
TUĞGENERAL SİYAMETTİN YALINPALA 

(Milli Savunma Bakanlığı Tem'siilcM) — Sayın Baş
kanım, 27 nci maddenin 1 ndi paragrafının son cüm
lesinde, «Bu konuda olumlu görüş alınmadan ilgili 
inşaat projelerinin uygulanmasına başlanamaz; baş-
lanımış olanlar durdurulur»! denmektedir. 

Sonunda 'bir neticeye varılamıyor. 
BAŞKAN — Dün biz onu konuştuk. 
«Cezaî hüküm koyalım»! diyorsunuz. 

TUĞGENERAL SİYAMETTİN YALINPALA 
(Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 

BAŞKAN — Kime, Başbakana mı verecekisiniz? 
TUĞGENERAL SİYAMETTİN YALINPALA 

(Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efen
dim. Eski hale getirilme veya... 

BAŞKAN — Onu dün konuştuk uzun uzun; bu
na en uygun şekilde bunu koyduk; hatta cezai hü
kümler arasında da vardı bu 27 nci madde; çıkardık 
onu. Bakanlar Kurulu vermiş... Kimi mahkemeye 
vereceksin? «durdurulur» dedik yalnız. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aslında bu görev yasa ile bağdaşmıyor, bu madde
de. 

BAŞKAN — Esasında, bu maddenin bu kanuna 
girmesi doğru değil zaten. Yasak bölge ile bir ilgisi 
»yok ki bunun. Bu kanunun ismi, Yasak Bölgeler Ka
nunu. Ayrıca bir kanun getirilmesi lazım; fakat Hü
kümetten geldiği için koyduk biz bunu. Esasında bu 
maddenin yeri burası değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, değil; bir özel yasa çıkması gerekir. Daha ge
niş, daha ayrıntılı olması gerekir. 
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BAŞKAN — Özel yasa çıkması gerekir. 
KORGENERAL NÎHAT ÖZER (Milli Savun

ma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu 
madde, Milli Güvenlik Kurulunun 73 senesinde yaz
dığı bir yazı üzerine tasarıya ithal edilmiştir. 

BAŞKAN — Ama, esasında buraya girmemesi 
lazım bu maddenin. Kanun başlığı ile ve ruhu ile bir 
bağlantısı yok bu maddenin. Ne birinci yasak böl
geye giriyor, ne ikinci yasak bölgeye giriyor, ne özel 
güvenlik tedbirlerine giriyor. İşte, biraz, güvenlik 
tedbirleriyle ilgili olduğu için biz de, «uygun, bura
da kalsın» dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdiye kadar, zannediyorum ki, Genelkurmay Baş
kanlığının tatbikatında çok sıkıntıya düşüldü bu ko
nularda. O sıkıntıyı giderine maksadıyla, «Ibu gibi 
stratejik önemi haiz bulunan tesislerin yapılmasında 
askeri gerekler dikkate alınarak, Genelkurmay Baş
kanlığının önıgöreceği...»ı şeklinde düzenlendi. 

BAŞKAN — Yalnız, bu Ikanun çıktıktan sonra, 
yürürlüğe girdikten sonra, bakanlıMara falan ayrıca 
bir tamim yapmak lazım. Kimse okumaz bu Yasak 
Bölgeler Kanununu; gene orada yapar. Karayolları, 
Maden Tetkik Arama, PTT Genel Müdürlüğü yahut 
Ulaştırma Bakanlığının, diğer ilgili bakanlıkların 
bundan haberdar olrnası lazım ki, bundan sonra ya
pacağı şeyleri muhakkak sorsun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mi» Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevleridir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu konu tabii, hem Milli Güvenlik Kuruluna, hem 
Devlet Planlamaya hitap 'etmektedir. Her ikisinin 
bunu hassasiyetle izlemesi gerekiyor; yoksa Genel
kurmay Başkanlığı bu işin altından kalkamaz. 

BAŞKAN — Kalkamaz. Yapıldı mı, yapılmadı 
mı, nereden bilecek? Bu işi evvela onlar takip ede
cek. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

29 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — 28 nci madde kapsamına giren 

bölgeler içerisinde taşınmaz malı bulunan yabancı 
uyruklu gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz malların 
tasfiyesine karar vermeye, tasfiye şekil ve şartlarını 
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yek. 

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

30 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerine göre te

sis edilen askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde; her 
türlü kaçakçılığın men ve takibi maksadıyla uygula
nacak tedbirler bakımından bu konudaki kanun hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 3lQ ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu maksat için, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunda özel hükümler vardır. Aksi halde, «Bu, yü
rürlükten kalkmış» izlenimi veririz. O nedenle, o 
hükümler saklı kalsın istiyoruz. 

BAŞKAN — Garantili olsun diye... Kaldırmadı
ğımız sürece zaten yürürlüktedir; ama ne olur ne ol
maz. 

30 ncu madde üzerinde başka mz almak iste
yen?.. Yok. 

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

31 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 31. — Genelkurmay Başkanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan sınır 
bölgelerinde fiziki güvenlik sistemi tesis edilir. Siste
min kurulmasından ve idame ettirilmesinden Milli 
Savunma ve İçişleri Bakanlığı sorumludur. 

BAŞKAN — Yani tel örgüler, hendek veya yol, 
ki o krokide vardır, kuleler, gözetleme kuleleri ve 
saire yapılması. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aslında bu Jandarma Genel Komutanlığının görevi
dir. »Bugünkü uygulamada hem Kara Kuvvetleri, 

27 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — Genelkurmay Başkanlığının tek

lifi üzerine askeri yasak bölgelere yakınlığı veya di
ğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde ya
bancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin 
alınmadıkça kiralayamayacâklarına, Bakanlar Kuru
lunca karar verilebilir. 
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hem Jandarma müşterek yürütüyor. Kara Kuvvetle
rinin beklediği noktalarda Ibu masrafları Milli Savun
ma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının bek
lediği noktalardaki masrafları İçişleri Bakanlığı kar
şılıyor. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savun

ma Bakanlığı Temsilcisi) — 6815 sayılı Kanunla bu 
görev İçişleri Bakanlığına verilmiş durumda; fakat 
Kanunun «T956'ya kadar bütün hudutları İçişleri Ba
kanlığına teslim edilir» kaydı olmasına rağmen 5 nci 
madde ile, olmamış durumda. 

Şimdi, bu işler sağlanıncaya kadar Milli Savun
manın; ondan sonra oraya devredilecek. 

BAŞKAN — İyi ki olmamış. Biz bunun şimdi ter
simi düşünüyoruz; Jandarma'dan alıp, Kara'ya ver
meyi düşünüyoruz. Esası, yalnız hudutta kaçakçılığa 
mani olmak değildir, hududun savunulmasıdır. Yurt 
savunması huduttan itibaren ıbaşlar, hududun geri
sinden başlamaz. O halde, yurt savunması da kara
dan ıbaşlar. Denizde, Jandarmaya mı veriyoruz? De
niz Kuvvetlerine veriyoruz. Vaktiyle, kaçakçılığa bu
laşmasın diye Gümrük ve Muhafaza sınıfı ihdas edil
mişti; o olmadı; sonra Jandarmaya verdiler. Nitekim, 
'211 nci Hudut Alay Bölgesi, yani Rus hududu, oldu
ğu gilbi Kara Kuıvvetlerindedir; Bulgar ve Yunan da, 
Kara Kuvvetlerindedir; bir Suriye, Irak ve İran kaldı. 

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

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. — Genelkurmay Başkanlığı; mail ve 

can güvenliği 'bakımından girilmesinde sakınca görü
len atış alanları ile tatbikat bölgelerini, atış ve tatbika
tın devam ettiği belirli süreler için kara, deniz, ve 
hava askeri güvenlik bölgesi olarak İlan etmeye yet
kilidir. Bu suretle ilan edilecek askeri güvenlik böl
gelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı, 
devam süresi ve Ibitimi; ilgili makamlar tarafından 
uygun araçilarla duyurulur. 

3!2 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kafbul edilmiştir. 
33 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 33. — Bu Kanunun ilgili maddelerinde 

'belirtilen hususları ve Kanunun uygulanmasına iliş
kin esas ve usulleri 'belirtmek üzere bir yönetmelik 
düzenlenir. 

Bu Yönetmelik; Kanunun yayımı tarihinden iti
baren altı ay içinde, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili 
bakanlıkların görüşleri de alınmak suretiyle Milli 
Savunma Bakanlığınca hazırlanacak Bakanlar Kuru
lu Kararı ile yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde Söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Bir açıklama yapmak isti
yorum Sayın Başkanım. 

Bu kanunun yürürlük maddesi biraz sonra gele
cek; yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu 
yönetmelik maddesinde çalışmalara haşlansın diye, 
kanun yayımlanır yayımlanmaz, yönetmelik çalışma
larına 'başlanacağı vurgulandı. 6 ay içinde yönetme
lik hazırlanacak, 6 siy sonra da kanun yürürlüğe gi
recek. Yönetmelik önce hazırlansa bile, pek talbii ka
nundan evvel yürürlüğe konmaz. 

BAŞKAN — Yani kanun yürürlüğe girmeden yö
netmelik yürürlüğe girmez elbette. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Bir yarışlık yapılmasın 
diye. 

BAŞKAN — Tabii' öyle. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kanun yürürlüğe girdikten sonra yönetmelik çıkmaz 
tabii; daha önceden hazırlansın diye, kanunun yürür
lük tarihi zaten 6 ay sonraya gitti. Genelkurmay 
Başkanlığının, sanıyorum ki, çalışmaları vardır. 

BAŞKAN — Zaten çalışmaları vardır, evet. 
KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Bizim zaten yönetmeliğimiz 
hazır efendim; ama buna paralel düzeltme ve deği
şikliklerini düzenleriz. 

BAŞKAN — Tamam. 
Efendim, 33 ncü madde üzerinde başka söz afrnak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 34. — 1110 sayılı Askeri Memnu Mın
tıkalar Kanunu ile <bu Kanunun ek ve tadilleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 
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'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 35. — Diğer kanunlarla 1110 sayılı As

keri Memnu Mıntıkalar Kanunu ile ek ve değişiklik
lerine yapılan atıflar ibu Kanunun ilgili hükümlerine 
yapılmış sayılır. 

IBAŞKAN — Bu hümkü koymaya gerek var mı? 
Onu yürürlükten kaldırdığımıza göre, onun yerine 
bu kaim oluyor. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK i(Miüi Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Onu vurgulamak için tabii. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar diğer kanunlarda hiç 
böyle bir kayıt koymadık, ilk defa geliyor böyle bir 
madde. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tatbikatçılara kolaylık olur, İ l i O sayılı Kanunun fi
lan maddesi gereğince işlem yapılır der; o da açar 
1110 sayılı Kanunu, Ibulamaz, belki sıkıntıya düşer 
diye. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Milli Sa
vunma Komisyonu Üyesi)' — Müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Milli Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Bu konuda geçmiş uy
gulamalarda da örnekler var. örneğin Dernekler Ka
nunu düzenlenirken, daha önceki Cemiyetler Kanu
nu kaldırıldı; fakat Cemiyetler Kanununun kaldırılan 
hükümlerine yapılan diğer kanunların atıflarının ge
çerliliği Demekler Kanununda belirtilmiş durumda. 
Tatbikatta bir anlaşmazlık olmaması bakımından, 
Askeri Yasak 'Bölgeler Kanunu yürürlükten kaldırı
lınca - daha önce çeşitli kanunlarda var, Maden Ka
nununda var, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu 
Kanununda var, TUSAŞ Kanunlarında çeşitli yerler
de çeşitli maddelere atıflar var - bir aksaklık olma
ması bakımından madde böyle düzenlendi. 

BAŞKAN — Biliyorum, daha evvel oldu da, 
şimdiye kadar hiç bunu yazmamıştık bundan evvelki 
kanunlarda. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Hâkimler, Savcılar Yüksek 
Kurulu Kanunu ile Yüksek Hâkimler Kurulu kaldı
rılırken yaptık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde, bundan sonraki kanunlar
da da buna dikkat edelim. Madem yazılması gere
kiyor, bundan sonrakilerde de bunu koyalım. Ben 

onu demek istedim; yani, kaldıralım demedim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Miü'i Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, şöyle oluyor : İlk 840 sayılı Ka

nun 1110 sayılı Kanuna bir gönderme yapmış, atıfta 
'bulunmuş. Uygulayıcı 'bilmiyor 1110 sayılı Kanunu, 
gidiyor, kütüphaneden alıyor, «Aaa! Yürürlükten 
kalkmış. Öyleyse 'buradaki madde de artık yürürlük
ten kalkmış» anlamına ulaşıyor. 

Aslında, yapmaması lazım bu hatayı. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
35 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Emmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1110 sayılı Askeri Mem

nu Mıntıkalar Kanununa göre adkeri yasak ve em
niyet 'bölgeleri olaralk 'kalbul ve ilan edilmiş bulunan 
yerler, hu Kanun hükümleri gereğince durum ve ni
telikleri yenliden tespit edilinceye kadar eski statüle
rini muhafaza ederler, 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz al
mak isteyen?... 

Buyurun efendim, Orgeneral Üruğ. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu kanu
nun tatbikiyle ilgili olaralk hazırlanacak yönetmeliğe 
'bir mehil konmuş. Ancak 'bu kanun yürürlükten kal
kıyor; fakat kanunun bugün için birinci askeri ya
sak böfllge, ikinci askeri yasak bölge olarak öngör
düğü bölgelerin nitelikleri muhafaza ediliyor. 

Buna da acaba burada da bir mehil koysak da 
«filan tarihe kadar yeni bu esasa göre askeri yasak 
'bölgeler ve güvenlik bölgeleri tespit edilir» desek 
efendimi? Miat vermezsek 'bu iş uzar; bu da çok 
önemli bir konu malumunuz, ihtilaf konusudur, gir
di - çıktı konusudur; ağır oezalar gelmiştir. Bu iti
barla süratle bunun da, yani bölgelerin tayininde, 
tasrihinde bir mehile bağlamakta yarar görürüm. 

Arz ederim., 
IBAŞKAN — Esasında bu maddeye gerek yok; 

çünkü bu kanun 6 ay sonra yürürlüğe girecek. 6 ay 
sonra yürürlüğe girdiğine göre, 6 ay süre ile 1110 
»ayılı Kanun yürürlükte demektir, öyle değil mi? 
1110 sayıh Kanunu ne zaman yürürlükten kaldırı
yoruz biz? 6 ay sonra kaldırıyoruz. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Yalnız Sayın Başkanım, 
izlin verir misiniz? 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kaldırıyor, hemen 
kaldırıyor. 

'BAŞKAN — Yok; yürürlük maddesi var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 34 ncü maddede 
yazıyor efendimî  

BAŞKAN — O öyle ama, !bu kamunun yürürlü
ğü 6 ay sonra oluyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Yalnız Sayın Başkanım, 
Sayın Komutanımın de belirttiği gibi, bunun anla
mın şöyle; 6 ay sonra yürürlüğe girdikten sonra dahi 
bu kanuna göre Genelkurmay... O balkımdan getiril-
miiştir. 

BAŞKAN — «Yetişitİrememişse»* diyorsunuz... 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Miti Savun

ma Komiisyonu Üyesi) — Şimdi, eskiden 600 metre 
idi birinci yasak bölgelerin hududu, şimdi 400 met
reye iniyor. Yenli statülerinin tespiti... 

BAŞKAN — Yani 6 ay içinde de belki bitmez di
yorsunuz siz,-

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Hayır Sayın Başkanım; 6 ay 
sonra bu kanun yürürlüğe girecek; ondan sonra konu 
ortaya geliyor. Yani, eskiden 600 metre idi, şimdi 
Ibu kanun 400 rnetıreyi getiriyor. Eski yasak bölge'-
lerin durumu 6 ay sonra dikkate alınacak: 6 ay bu 
kanun h'iç yürürlükte değil; eski kanun yürürlükte, 
Tabii, bir işlem' de yapılmayacak; yönetmelik 'hazır
lanacak. 6 ay sonra bu kanun yürüdüğe girince, eski 
kanun 'yürürlükten kalkacak. Eski kanuna göre ku
rulmuş bulunan askeri yasak bölgelerin sınırlarının 
bu kanundaki bükümlere intibakı... 

iBAŞKAN — Yani, 6 ay sonra yürürlüğe girdiği 
anda ancak yönetmelik de yürüdüğe girecek. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Evet. 

'BAŞKAN — Yani o yönetmelikte, bu haritaları, 
(bilmem neleri filan işaretlenecek, şu olacak bu ola
cak. Aynı gün ilan edilemez, belki bir hafta geçer, 
ton gün ıgeçer bir ay geçer ilanı vesairesi; bu süre 
zarfında bir boşluk olmasın diye..? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Belki 1 sene Sayın Baş
kanım. Yani, bu kanun hükümlerine göre, eski ya
sak bölgelerin durumlarının yeniden gözden geçiril
mesi gerekecek. Onun için, Sayın Komutanım, «bir 
süre verelim» diyorlar, 

BAŞKAN — Yani, yenliden hava haritası çize
cek, deniz haritası çizecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunu bir süre için 
verelim diyorum Sayın Başkanım^ 

BAŞKAN — Yapamayız belki, Böyle bir elas
tikiyet verelim de, eskiler de yürürlükten kalkmasın. 
Çünkü, bazen bir süre veriyoruz, ıhazırianmıyor o, 
Çocuk Mahkemeleri Kanununda olduğu gibi kurula
madı; haydi bir sene dalha uzattık. Kanun olunca, 
o süreden sonra yürüdükten kalkar, ondan sonra 
çok daha zoduk olur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi Sayın Başkanım, diyelim ki, bu yasayı bugün 
kabul ettik, 20'sinlde de lan ettik. O zaman 20.5.1982 
'tarihine kadar 1110 sayılı Kanun yürürlükte; 
20.5.198)2 tarihinden itibaren ıbu kanun yürürlüğe 
girecek ancak. 20.5.1982 tadilinden .itibaren de bu 
kanuna göre birinci yasak bölge, ikinci yasıak bölge, 
güvenlik bölgeleri ihdasını lamımız 'gerekiyor. O ça
lışmalar süresince boşluk var, O çalışmalar süresin
ce, 1110 sayılı Kanun gereğince kabul edilmiş bu
lunan yasak bölgeler ve onlara ait işlemler yürür
lükte kailsin., 

BAŞKAN — Gerçi, güvenlik bölgeleri için bir 
kanun yok zaten-

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yok. O değil; yasak bölgeler için kalsın diye dü
şünülmüştür. 

BAŞKAN — Evet, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi 

zaten herkesin, bu kanun çıkar çıkmaz 6 ay sonra 
yürürlüğe gereceğini öğrenlince, şimdiden hazırlanma
ya başlaması lazım; aima sığmaz 6 aya, belki bir 6 
ay daha, belki dalha fazla zamana ihtiyaç olabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, yönetmelik 
(için bir müddet veriflmıişti efendim. Esas ruhu olan, 
ıbu tesislerin tespiti için bir şey yapılmamış efendim, 

BAŞKAN — Yalnız şimdi, tel örgüler çekilecek, 
bütün o bölgeler işaretlenecek, ilan edilecek; deniz 
haritalarına, hava haritalarına yeniden basılacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani, aslında 
büyük masraflar da çıkıyor bu kanunlarda. 

BAŞKAN — Kolay değil. Bunu zamanla tahdit 
edersek, belki o zaman içerisinde olmayabilir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Artık o yö
netmelikte ifade edilebilir. 

— 388 — 



M. G. Konseyi B : 86 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi, mesela 
birinci askeri yasak bölge olarak bugün mevcut 
olan bir cephanelik, şimdli iyeni yasayla askeri ya
sak bölge vasfını kaybediyor, askeri güvenlik böl
gesi oluyor, işte bundan, bu ıfiikri hazırlığı değil, 
yani tesislerin hangisi askeridir, hanigüsi birinci değil, 
Ukinci olacaktır; hangisi askeri güvenlik bölgesi ola
caktır - bunları muayyen bir zamanda bitirmek la
zımdır. O bakımdan arz ediyorum. 

BAŞKAN — Onu Genelkurmay yapacak artık 
ve şimdiden başlaması lazım buna. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Yasa
ya koyalım» diyor Necdet Paşa, bu tarihi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ((Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, zapta geç
tikten sonra mesele kalmadı; oradan başlayabiliriz. 

BAŞKAN — Evet.. Geçtic! madde 1 üzerinde 
başka söz almak isteyen? Yok. 

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

Geçici madde 2'yi okutuyorum j 
GEÇİCİ MADDE 2. — !Bu Kanunun yürüdüğe 

girdiği tarihten önce uygulanmasına başlanmış pro
jeler hakkında 27 inci maddede yer alan görüş al
maya ilişkin hükümler uygulanmaz. 

IBAŞKAN — Yani bundan kastınız, o başlanmış 
olanlar, değil mi? 

IBuyurun. 
IHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (MMli Savunma Komisyonu Başkanı) 
— Biz 13 noü maddede bir germi sökümü müessesesi 
götirmişıtîik, bilmiyoruz şimdi, acaba gemi sökümü 
ile ilgili halen bir faaliyet var mı? Ona da bir ya
sak getirmemiz gerekiyor veya... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Şu anda baş
lamış yok; ikinci yasak bölgenin içinde toplanmış. 

HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Mili Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Simidi izin verir misiniz, 
bir ilave yapayım?.* 

BAŞKAN — Tabii ikinci yasak bölge.. 
HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun

ma Komisyonu Üyesi) — Evvelce bir gemi söküm tesi
sti kurulmuş olabilir Sayın Başkanım; orayı, blahıara, 
bu kanuna göre ikinci derece deniz yasak bölgesi 
lan edebiliriz. Daha evvel böyle bir yasak olma
dığı için, yani bu kanunun yürürlüğünden evvel 
tesis etmfiş; onun hakkını korumak bakımından 
böyle bir... 

18 . 12 . 1981 O : 1 

BAŞKAN — Yok; bir tane İstanbul'da batan 
gemi var, başka varmı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Yok başka. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir de An
talya'da vardı, o da birinci yasak bölgenin içerisine 
yakındı ama... 

/BAŞKAN — İkinci yasak bölgenin içerisine gi-* 
riyor mu şimdi Marmara'nın oradaki? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yok, şu anda gir
miyor. Eğer tesis edilirse, varsa, o zaman bir mü
saade istenecek. 

(BAŞKAN — O zaman Genelkurmaydan müsaa
de çıkacak. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (MM Savunma Komisyonu Başkanı) 
— Çünkü, esMden kurulmuş tesisler için bir şey 
getirmedik. 

IBAŞKAN — Yok, bunun için kurulmuş bir te
sis yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mili Savunma Komisyonu Başkanı) 
— Var diye belki.., 

[BAŞKAN — Hayır; «yak» dediler. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) 
— Gerek kalmadı o zaman. Yani batmış gemi için 
yok. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız Ko
mutanım, SeğmenMe, Makine Kimya Endüstrisinin 
söküm tesisleri var. Yalnız, Marmara ©Mülk bu te
sisin Deniz tarafından kullanılmasına müsaade et
miyor; etmediği için hiçbir gemi artık orada sö
külmüyor. Teâis olarak bir tek o var; o, tam bizim 
yasak bölgenin bitişiğindedir, duvarının dübindedir. 
O bakımdan, bizim askeri güvenlik bölgesinin içine 
girecektir bu. 

(BAŞKAN — Zaten yapmaması lazım, niye ben 
onu muaf ıtutayıım? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Fakat bü
yük, muazzam bir tesistir. Orayı da ne yapacaklar 
bu şartlarda, belli değil. 

ORGENERAL NURETTİN (ERSİN — Siviiî 
sektörde de var bu konu. Güvenlik bölgeleri civa
rında da aynısı olabilir, mesela Aliağa Rafinerisinin 
arka tarafında gemi söküm yerleri var. 

BAŞKAN — Ama ikinci yasak bölge değil orası. 
Zaten, «oradan kaldırın, Halic'in oralar değil de, Mar
mara'nın dışına çıkarın» dendi ve orası gösterildi. 
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Çüriki, nasıl dlsa zaten ikdrlefciyor denizi; onun ya
kınında olsun da, ıbaşjka ıbir yeri de Ikirlebmesin den
di. 

Geçici 2 nci madde üzerinde başka söz almak is
teyen?... Yok< 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

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

girdiği tarihten önce inşa edilmiş olup da, 21 nci 
maddenin <lb) bendine göre tespit edilecek emniyet i 
mesafeleri içinde kalan kamu veya özel kuruluş ve
ya kişilere ait ve aynı maddede sayılan tesislerin et
rafında, yetkili organlarca belirtilecek esas ve usul
ler içerisinde maliklerimce yangın muhafaza duvarları 
yapılması zorunludur, 

(BAŞKAN — Bu şöyle : Etrafında bir bölge ala
caktı, istimlak edecekti; ama şimdi edilemiyor. Böy
le, patlayıcı veya yanıcı maddeler hemen yakınında, 
açıkta duruyorsa, bir duvar çeksin diyoruz; O mec
buriyeti koyduk... 

Geçici madde 3 üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

36 nci maddeyi okutuyorum : ı 

Yürürlük : 
MADDE 36. — Bu Kanun yayım] tarihinden altı 

ay sonra yürürlüğe girer. 
IBAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz almak 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürütme : 
MADDE 37. — Bu Kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok, I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul I 
edenler.., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim 
bir husus var, arz etmek istiyorum1. 

IBaşta, 5 nci maddenin (a) fıkrasında, «Yurt sa
vunması bakımından hayati önem taşıyan askeri te
sis ve bölgelerin, çevre duvarı, tel örgü veya benzeri | 

engellerle ve işaretlerle belirlenen dış sınırlarının en 
az yüz, en fazla dörtyüz metre uzağından» geçilir 
dendi, 

Şimdi, (b) fıkrasında da, - dün bunu arz etmiş
tim, kara sınırını belirli bir şeye getirmişiz - «Kara 
sınır hattı boyunca ve lüzum görülen kıyılarda otuz 
ila altıyüz metre derinlikteki sahalarda, tesis edilir» 
deniyor. Ondan sonraki «Ancak» diye başlayan kıs
mı bunun devamına koymayalım, başka bir maddede 
de, biraz evvel geçmişti; satır başından devam ettire
lim; kara sınır hattı da belirgin bir halde kalsın di
yorum, 

IBAŞKAN — Satırbaşına gelmesini istiyorsunuz? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Satırba
şına gelmesinde yarar olur diye düşünüyorum. O 
zamah, o şey belirmiş olur, 

IBAŞKAN —< Bu,artık esasta değişiklik değil de, 
yazış şeklinde bir değişiklik; yani, fıkra başı olacak. 
Onu yazarken öyle yazılsın o. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
K A Y N A K {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten bu konuda içtüzük hükmü var; gerekli redak
siyon yapılır efendim. 

BAŞKAN — Evet, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir di
ğeri, 6 nci maddede ki işaretler konusuna değinmek 
istiyorum, 

Esas tesisin hemen kenarında, duvar, engel vesa
ire, diye vermişiz. 

Bir de, sınırların kenarını belirleyecek işaretler
den bahis var 6 nci maddede. Burada engel yok, en
gel kaydı konmamış : «'Birinci derece kara askeri 
yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları uygun 
işaretlerle belli edilerek bu işaretler ilan edilir. İşa
retlerin şekli, boyutları, rengi ve işaretler ile ilgili 
diğer hususlar yönetmelikte belirlenir.» deniyor. 

Simdi, buralara de engel yapılması gereği var. 
IBAŞKAN — Hayır, halkın onu bilebilmesi için 

bir işaret konacak. Yazı mı yazacaksınız, bir şey mi 
koyacaksınız?.., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
24 ncü maddede bunu açıik'lamışız; ceza veriyoruz. 
Diyoruz ki : «Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde, birinci derecede askeri yasak böl
gelerin içindeki veya sınırlarındaki işaretleri, tel ör
güleri, duvarları veya hendekleri veya benzeri tesis
leri yıkanlar veya yak edender...» Yani demek ki, 
orada da bir şey tasarlamışız, 
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O 'bakımdan arz ediyorum bunu, 
IBASKAN — Yalnız şu var : Bu engeller başka 

yerde geçiyor, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aslında 

birinci yasak bölgede yok. 
BAŞKAN — Bakın, 5 nci maddenin (a) fıkrası : 

«Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan 
askeri tesis ve bölgelerin çevre duvarı, tel örgü veya 
benzeri engel veya işaretlerle belirlenen dış sınırları
nın..,» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu dış 
sınıra 

BAŞKAN — Ondan da, tekrar engel yapmaya-
yacağız artık bir daha, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yapılır. 
IBASKAN — Yaparsak yaparız, oha bir şey de

meyiz; «yapılmaz» diye 'bir şey yok "burada. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yapıla

cağına dair bir kayıt yok. Zaten ceza da vermişiz; 
yapılacağını belirtiyoruz bir yerde. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yapacağımız engelin üzerin© bu işaretleri koyduğu
muz zaman bilinecektir, 'burası birinci yasak bölge
dir, diye. Engel yapma zamanının 'kaydı yoktur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada, 
6 ncı maddede zaten işaretleri söylüyor, tarif ediyor; 
ama «engel yapılmaz» diye 'bir kayıt olmaması 1ar 
zım; yapılabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder misi
niz? «Bu sınırı belirtmek için çeşitli vasıtalar kullanı
lır» demek suretiyle... 

IBASKAN — Elbette yapar; yani halk buraya 
girmesin, cezaya çarptırılmasın diye bir işaret koyun 
'buralara. 400 veya 300, kaç metre ise* tel mi çeke
ceksiniz, kazıklar mı dikeceksiniz, belirtin ki, girme
sin adam 'buraya. Onu belirtiyor; yoksa tabii, engel 
yapmaya mani değiL 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Tel örgünün, kazığın veya emsali yasaklayıcı enge
lin üzerine şu işaretleri koyun ki, burası birinci ya
sak bölge olarak bilinsin» diyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
bu maddeye bir şey ilave edelim demiyorum. Yalnız, 
burada bir sarahat olmalı; çünkü biraz evvel bu sı
nırların yalnız işaretle 'belirtileceği gibi bir anlam 
çıktı; o değil. Oralar da tel örgüyle kapatılabilir ve 

kapatıyoruz ekseriya, genellikle de tel örgüyle kapatı
yoruz; ama bizatihi tesisin kendisinde duvar olabilir 
veya başka bir engel de olabilir. Ondan sonra alıyo
ruz şu kadar mesafeyi; orasını da engellememiz ge
rekebilir. Onu anlatmak istiyorum. 

IBASKAN — Hatta başka bir şey de, hendek de 
kazıtabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabii, 
hendek de kazıtabilir, yani oralara engel konulabi
lir. Yanlış bir fikir hâsıl olmasın. Burada da bilmi
yorum, böyle bir şey yok. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Milli Savun
ma Komisyonu Üyesi) —• Sayın Başkanım, zaten is
timlak ediliyor. İstediğimiz kadar duvar yükseltmek, 
engel yapmak... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İstimlak 
ediyoruz da, yalnız işaret ile iktifa edilir hissi hâsıl 
olmasın, bunu anlatmak istiyorum. Çünkü, kolaylık
la bozuyorlar, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi, «çevre duvarı, tel örgü ve benzeri engeller» 
deyimini kullanmışız 5 nci maddede. Demek ki, böy
le bir engeli yapmaya yetkiliyiz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O söy
lediğin engel, tesisin hemen kendisi. Orada bir eksik
lik kalmasın diye ikaz ediyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mal bizim efendim, 
nereden arzu edersek oradan yaparız. 

İBAŞKAN — Tabii; hatta birinci yasak bölgenin 
başladığı, tesisin başladığı yerden 400 metreye ka
dar her tarafına engel yaparım ben. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
olur. Orada öyle bir yanlış anlama olmasın istiyorum. 
Çünkü, bazı kimseler böyle bir işe girmek istemiyor
lar; «bu saha çok büyüktür, dünyamn da parası, bir 
işaret koyalım, geçiştirelim» demesinler, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Korgene
ral özer'in bu hudutlar üzerinde bir endişesi var
dı; bu endişe böylece giderilecektir. Huduttan 30 
metre derinlikte neler yapılacağı gösterilmektedir; 
çeşitli teller... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O, sınır 
üzerinde; ben diğerleri için söylüyorum. 

'BAŞKAN — Başka bir şey var mı efendim?.. 
(Buyurun, 
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KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 29 Hazi
ran 1970 tarihinde başlayan 1110 sayılı bu kanun 
üzerindeki çalışmalar bugün vukufiyetinizle sonuçlan
dırılmış bulunuyor. 

IBAŞKAN — l'l sene sonra... 
KORGENERAL NİHAT ÖZER (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, 11 sene sonra. Hatta 
bir iki defa da kadük olmasına rağmen, bugün so
nuçlandırılmış oluyor. 

Bu hususta, Başkanlığım adına şükranlarımı sun
mama müsaadenizi diliyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

2. — Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat 
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/244) (S. 
Sayısı : 308) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında Ba
zı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve içiş
leri Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Rapor, 308 sıra sayısıyla hasılıp, dağıtılmıştır. 
İçişleri Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsil

cileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
'Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, Milli Gü
venlik Konseyi, 3 . 1 1 . 1980 tarihinde 2330 sayıilı 
Yasa ile, özellikle barışta güven ve asayişi korumak
la yükümlü bulunan kamu personeline nakdi tazmi
nat verilmesini öngörmüştür. Bu olaylarda ölen kişi
lere 1 nci derece devlet memuru maaşının 30 katını 
tazminat ve yine 30 yıl hizmet etmişçesine, bulun
duğu derece ve kademe üzerinden de bir maaş ver
meyi örgürmüştü. 

İhtiyaç nedeniyle, ibilalhara, bu kanunun kapsamı, 
özellikle yurt dışında bulunan kamu görevlilerine de 
teşmil edildi. Bu konuda yine Konsey, 2453 sayılı Ya
sa ile, bundan dört beş ay önce kalbul ettiği bir me
tinle, kapsamı genişletti. Ancak, tatbikatta görüldü 
ikııi. anarşik olaylarda yalnız asayiş ve güvenlikle gö-

(1) 308 S. Sayılı basmayazı Tutanağa eklidir. 

revü bulunan kişiler ölmüyorlar, yaralanmıyorlar; 
dolaylı olarak hizmet alan kişiler de bu konuda mü
teessir oluyorlar. Sıkıyönetim nedeniyle gözaltına 
alınan, yakalanan, tutuklanan ve hükümlü olan kişi
lerin, muayeneye gittiklerinde, kendilerini muayene 
eden doktorlardan özel rapor almak için ısrarlarına 
karşı koyan hekimleri öldürdükleri, yine güvenlik ve 
asayişin korunması ile ilgili olarak bazı mayınlı sa^ 
haların 'boşaltılması gerektiğinde, bu yerlerde çalışan 
kişilerin de mayınların temizlenmesinde öldükleri ve 
yaralandıkları görülmüştür. 

Bu ihtiyaçları karşılamak için, bazı kamu »görev
lilerine nakdi tazminat ve maaş verilmesiyle ilgili 
Nakdi Tazminat Yasasının, 2330 sayılı Kanunun bu 
gibi kişilere de teşmil edilmesiyle alakalı olarak Hü
kümetten bir metin gelmiş bulunmaktadır. 

Konuyu Komisyonumuz incelemiş, karara 'bağla
mıştır. Özellikle konu, 2330 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (c) ve (e) bentlerini ilgilendirmektedir. 
Bu düzenlemeleri yaparak huzurunuza geldik; gelir
ken de özellikle şöyle ifadeler kullandık : Güven ve 
asayişi ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan, göz
altına alman, tutuklanan ve hükümlü bulunan kişile
rin muayene ve tedavilerinde görevli kişilerin öldü
rülmeleri veya sakat kalmaları halinde; yine, kaçak
çılığın men, takip ve tahkiki maksadıyla, mayınlan
mış bulunan sahaların temizlenmesinde ölen ve ya
ralanan kişilerin de 2330 sayılı Nakdi Tazminat Ya
sasının, gerek tazminat 'hükmünden ve gerekse maaş 
'bağlanması hükmünden yararlanması öngörülmüş
tür. 

Yük'sek takair ve tensiplerinize sunarız. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

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

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

Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi 
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 3 . 11 . 1980 tarih ve 2330 Sa

yılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkın-
dakıi Kanun ile ek ve değişikliklerinin hükümleri; 

a) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler nede
niyle yakalanan, gözaltına alınan, tutuklanan veya 
hükümlü bulunanların muayene ve tedavileri ile 
görevlendirilen sağlık personelinden, bu görevlerin
den dolayı '(görevleri sona ermiş olsa bile) öldürülen, 
sakatlanan veya yaralananlar; 
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b) Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki maksa
dıyla mayınlanmış sahaların temizlenmesinde görev 
alanlardan, t>u görevleri esnasında ölen, sakatlanan 
veya yaralananlar; 

Hakkında da uygulanır. 
BAŞKAN — Bu yeni bir kanun değil; kanunun 

başlığı aynı; ama yeni feir kanun ıgilbi getiriliyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı)' — Yeni bir 
kanun olarak getirdik efendik. 

İBAŞKAN — «Eski kanun bunlar hakkında da 
uygulanırı» deniliyor; ona eklenen bir kanun olması 
lazım esasında bunun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. Yalnız, bir kanuna bir diğer kanunu ekle
mek imkânı yok. Aslında Hükümetten metin bize 
böyle gelmemişti. 

'BAŞKAN — Hükümetin metninde «Eklenmesine 
dair kanun tasarısı» denmiş. 

HÂİKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KİAYNAK ıtffçişlerı Komisyonu 'Başkanı) — Evet, e 
ve c fıkralarına eklenmesiyle ilgili idi; ama Nakdi taz
minat Yasası, özellikle asayiş ve güvenlik hizmetlerin
de görevli bulunan kişilere hitap etmektedir. Halbuki, 
doktorlar... 

'BAŞKIAN — Peki, doktorlara hir şey demedim 
şimdi ben, doktorlar zaten bir şey alamıyor; emekli 
durumu varsa ona göre almıştır; şehit mi kabul edildi 
o?... 

lORGENBRA NEODET ÜRIUĞ {Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

BAŞKAN — Şehit. iMayın temizleyen de şehit; on
lar şehit tazminatı aldı. Hangisi daha fazla? Şimdi 
hem onu alacak, hem bunu mu alacak? O halde o al
dığını ne yapacak? Ona dair bir kayıt var mıydı ka
munda? 

Buyurun. 

HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (İçişleri Komis
yonu Üyesi) — Sayın 'Başkanım, Nakdi Tazminat Ka
nununun 'tümüne atıf yapıldığı için, Nakdi Tazminat 
Kanununda buna ilişkin hükümler var. Daha önceden, 
kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce, mahkeme 
kararıyla tazminat alanlar veya başka şekilde idare 
tarafından kendilerine tazminat verilenlerin bu tazmi-
minatları fazla ise uhdelerinde kalacak, az ise sadece 
farkı alacaklar. Bu itibarla, kanunun 1 mci maddesin
de, Nakdi Tazminat Kanununun bütün hükümlerine 
genel 'bir atıf yapılmıştır. Oradaki müessese, sadece bu 

kanun tasarısının yürürlük tarihi farklıdır. Yürürlük 
tarihi itibariyle Nakdi Tazminat Kanununun bütün 
hükümleri, bu kanun kapsamına giren kişiler hakkında 
da uygulanacaktır. 

ORGENERAL NBaDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sanıyorum ki, dok
tor 25 senesini dolduramamıştır. Sadece bir toplu para 
almıştı sanıyorum. 

İBAŞKAN — 215 yılını dolduramamıştı.. 
HÂlKtıM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (jlçişleri Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Baş
kanım, öyle zannediyorum ki, 5434 sayılı Emekli Sanj 

dığı Kanununun galiba 516 ncı maddesine 'göre ve 'gö
rev malulü alarak işlem yapılmıştı. 

İBAŞKAN — Peki efendim. 
1 nci madde üzerinde .söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

!2 nci maddeyi okuyunuz. 
(MADDE 2. — Aynı olay ve durum nedeniyle (2330 

sayılı Kanundan yararlanmış olanlara 1 nci maddede^ 
ki hüküm ayrıca uygulanmaz. 

İBAŞKAN — Nedir o, izah eder misiniz? 
HÂ'KUM AUBAY İSMET ONUR (İçişleri Komis

yonu Üyesi) — Sayın (Başkanım, özellikle kaçakçılı
ğın men ve takibindeki görevinde hem nakdi tazmina
tın kapsamına girebilir, hem mayın temizlemesi kap
samına girebilir. Şayet birisinden almışsa, mükerrer 
ödeme olmasın diye Nakdi Tazminat Kanunu hüküm
leri, iki kere.. 

rBAŞIKAN — Yalnız, o, takiplerle ilgili, kaçakçılar
la ilgili. 

HAKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Komis
yonu 'Üyesi) •— Evet, diğerleriyle ilgili olabilir. 

Sayın IBaşkanım, sağlık personeli de, emniyet gö
revlileriyle birlikte, 'bir yaralıyı tedavi için gidebilir. 
Orada da Nakdi Tazminat Kanununun içine 'genelde 
girebilir. Aynı olay nedeniyle iki kere ödeme olmasın 
Yurt dışı görevlileri için de koymuştuk bunu. 

(BAŞKAN — Evet. 
2 nci madde üzerinde siöz almak isteyen var mı?.. 
ıBuyurunuz. 

HÂlKÎİM TUĞGENERAL MUZAFFER (BAŞ-
KAYNAK ı(tçişleri Komisyonu' Başkanı) — Sayın 
'Başkanım, barışta güven ve asayişi korumak, kaçak
çılığı men, takip ve tahkikle görevli bulunan kişiler 
ölmeleri ve yaralanmaları halinde bu yasadan 1(2330 
sayılı Yasa) faydalanıyorlardı. ıBu kere bu konuyu ge-
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tirdik; bir de mayınlı sahanın temizlenmesi olduğu tak
dirde, ölme ve yaralanmaları da kanun kapsamına 
aldık. Ola ki, bu gibi kişiler, bu yasanın 1 nci madde
sinden de faydalanarak tazminat almış olabilirler. 
Bundan, yani 2330 sayılı 'Yasadan faydalanımışsa, ar
tık bundan almayacak, çünkü ikisi aynı ilkeyi getiri
yor, aynı konuyu benimsiyor. Buna mani olmak için 
bu hükmü getirdik. 

BAŞKAN — Bu 'gibi şeyler sonradan daha gele
cek mi acaba böyle tek tek? 

HAKItM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAİK (içişleri 'Komisyonu Başkanı) — Çok özür 
dilerim Aslında, bu maddemn yeri burası değil, dbk-
torunkl de burası değildi, İhtiyaçtan doğdu. 

Başbakanlıkla vaki temasımızda, Kaçakçılığın Men 
Ve Takibine İlişkin Yasada bir değişiklik, yapıldığını, 
•özellikle Nakdi Tazminat Kanununda olduğu gibi bir 
madde getireceklerini beyan etmelerine rağmen, ara
dan altı yedi ay geçti, getiremediler ve geniş kapsam
lı bir çalışmayı gerektiriyordu. 

Mayınlı arazide galiba, uzun süreden beri, ölen ve 
yaralananlar varmış.. Emekli Sandığı Kanunu da ihti
yacı karşıılamşıyor; çünkü o, bu tazminatı öderken 1 
nci derece ıson kademesi maaşının 30 katını ödüyor; 
halbuki öbürü, öldüğü zamanki maaşının 30 katına ka
dar ikramiye verebiliyor; bir hayli değişikliği var. Bu, 
anne babaya da intikal ediyor; tabii bir hayli rahat
latıcı hüküm var. O nedenle, hiç olmazsa durumu kur
tarmak için çok ivedi olarak bu kanuna bu maddeyi 
monte ederek getirmiş bulunduk. Aslında bunun yeri 
burası değil. 

\Arz ederim. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başkaca söz 

almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler..Et-

meyenler.. Kabul edilm'iştir. 
3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MİAODE 3. — Bu 'Kanun hükümleri 26 . H2 . 1978 

tarih inden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Niye, 1978'de mi oldu o hadise, dok
torun hadisesi? 

HAlKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
doktor hadisesi olarak ele almadık. Hükümetten ge
len kanun tasarısında, «Yayımı tarihi» diyordu; dok
toru almıyordu kapsamına; mayınlı sahaların temiz
lenmesini de aslında almıyordu, şimdiye kadar ölenle
ri de. Sonra, Genel Sekreterimiz Orgeneralimizle va
ki müzakerelerde, doktoru da kapsamına alacağı... 

BAŞKAN — Hayır, anladım da, neden 1978'den 
başlıyor? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sıkıyönetimin ilanı 
tarihinden başladık; belki bu arada bir şey vardır, bir 
boşluk olmasın diye düşündük 

HÂİKİJM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KİAYNAK (İçişleri IKomisyonu Başkanı) — Özellikle 
sıkıyönetim ilan edildikten sonra mayınlı sahaların 
temizlenmesi kararı ve emri 'verilmiş; onu kapsama alı
yor. Onu alınca, doktor için istisna teşkil eder bu ke
re. 

BAŞKAN — Evet; yani sıkıyönetim ilan tarihini 
esas alıyor. 

HAİKİİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KJAYNİAK (tçlşleri 'Komisyonu Başkanı) — Çok özür 
dilerim. Zaten güven ve asayişin korunması hizmeti
nin Silahlı Kuvvetlere verilmesi ve bu kanunun do
ğuş nedeni de, aslında sıkıyönetim nedeniyle ortaya 
çıktığı için, bunu da o tarihe getiriyoruz. 

BAŞKİAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

4 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
IBAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeci oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum!: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3.-8 Mart 1950 Tarihli, 5590 Sayılı Kanunun 
Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Ek ve Geçici Maddeleler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/195), 
1/196) (S. Sayısı: 306) (1) 

BAŞKİAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında 8 
Mart 1950 Tarihli, 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İhtisas Kom'isyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 306 sayı ile basılıp dağıtılmıştır. 
iİhtiisas Komisyonu . Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini aldılar. 

(1) 306 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmışıtır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum!: (Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 ncimaddeyi okuyunuz efendim. 

8 Mart 1950 Tarihli ve 51590 Sayılı Kanunun Adı ile 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 'sayılı 
Kanunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«Ticaret ve Sanayi Odalar*», «Ticaret Odaları» 
«Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret 
Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Tica
ret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği» Kanunu. 

BAŞKAN — Bu, ikanunun adının değişiklik 
maddesi. 

1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? Yok. 

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

'2 nci maddeyi okutuyorum1.: 
MADDE 2. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde '1. — Ticaret ve sanayi odaları ile deniz ti
caret odaları bu Kanunda yazılı esaslarla meslek hiz
metleri görmek, mesleki ahlakı ve tesanüdü korumak, 
ticaret ve sanayiin genel menfaatlere uygun surette 
gelişmesine çalışmak ve t>u maksatlarla verilecek işle
ri yapmak üzere kurulan, tüzelkişiliği haiz ve mesleki 
teşekkül mahiyetinde kamu kurumlarıdır. 

BAŞKAN — Deniz Ticaret Odası kurulduğu için 
onu ilave ettiniz bu maddeye; başka bir değişiklik 
yok, değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Eskisinde yalnız «Ticaret ve Sanayi 
Odaları» tabiri vardı; şimdi buna «Deniz Ticaret Oda
ları» da ilave edildi. 

(KURMAY ALBAY CUMHUR EVOİL ((Ühtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Başkanım. 

İBAŞKAN — Evet, 

12 nci madde üzerinde söz almak isteyen var m? 
efendim? Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmıiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 8.3Jİ950 tarihli ve 5590 sayılı Ka

nunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. • flf) 

Madde 2. — Ticaret ve sanayi odası, deniz tica
ret odası, oda kurulması istenen yerdeki ticaret sici
line kayıtlı tacirlerin % SV'min yazılı isteği üzerine 
Ticaret Bakanlığının izniyle kurulur. 

Ancak, bu isteğin ticaret ve sanayi odası için en az 
100, deniz ticaret odası için en az 30 tacir tarafından 
yapılması şarttır. 

Sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret 
ve sanayi odaları, ticaret odaları adını alırlar. 

BAŞKAN — Evet, buna da, eski maddeye göre, 
«Deniz Ticaret Odası» ilave edildi, bir; bir de «Tica
ret siciline kayıtlı» tabiri konmuş; eskiden yoktu. 

KURMAY ALİBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Eskiden «Müseccebdi, daha 
Türkçesi konulmuştur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ondan sonra bir de, «% Sil 'i» den
miş. 

Eskiden kaçtı? 
(KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — % 60'tı Sayın Başkanım. İle
ride gelecek maddelere paralellik sağlamak için, biraz 
sonra arz edilecek, orada % 511 'e indirilmişti; aynı pa
ralellik bütün odalar için olsun diye % 51 olarak arz 
edilmiştir ve «Deniz Ticaret Odası için en az 30 tacir» 
hükmü de ilave edilmiştir. Çünkü, deniz ticaret odası 
yeni kurulmaktadur malumlarınız olduğu üzere. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim? 
Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu

radaki deniz ticaret odası için düşünülen en az 30 ta
cir, belki yalnız İstanbul için mümkün olabilir; ama 
diğer deniz kıyısındaki vilayetlerde bu miktar tacir ko
laylıkla bulunmayabil'ir; dolayısıyla kurulmama teh
likesi olabilir. 

Bu nedenle, kurulma kolaylığı sağlanması bakımın
dan, acaba 30'u 20 veya 1'5'e indirmenin bir mahzuru 
var mudur? Çünkü, «En az» diyoruz; yine 30'a, 40'a 
çıkabilir; ama bulamazlarsa, 30'un altında kalırsa, ku
rulamaz. % 51 şartını da koşuyoruz; yani bu işle uğ
raşan asgari 58-60 arasında insan olması 'lazım de
mek ki, Yani diğer vilayetlerde çok zor olur bu iş. 

(KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Komutanım,, sanayi 
Odaları kurulması için de 30 tacir bulunması şartı İka-
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nünün içinde vardı; bu (3Q) rakamı ona benzetme su
retiyle alınmıştır. Tabii bu 30 tacir kapsamına, ma
lumları, deniz ticaret odalarının kurulmasıyla iştigal 
edecek, biraz sonraki maddelerde gelecek, daha geniş 
'tutulmuştur. Her yerde kurulması, bütün kıyı şehirle
rimizde kurulması tabii şu anda belki mümkün olma
yabilir; buyruduğunuz gibi, İstanbul ve diğer büyük 
şehirlerimizde belki mümkün. 

Ancak, (Bakanlıktan ilgili teknik arkadaşlar bu hu
susta.. 

İBAŞKAN — (Bakanlığa soralım efendim bunu, 
oradan geldiğine göre evvela ona soralım. 

(Efendim bu 30 rakamını nasıl buldunuz acaba? 
Niye 20 değil de 30? 

'ÜSMAlL HERAL «(Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) — 
Efendim, fonksiyonlarım fazla dağılmaması için (30) 
gibi bir rakam tespit edilmiş vaziyette. Dağıldığı tak
dirde, hizmetin daha dar bir seviyede kalabileceği mü
talaa edildi ve (30) kabul edildi. 

Arz ederim. 

iBAŞfKIAN — Yani '30 koyarsak, nerelerde kuru
labilir 'bu simidi? IBunun dökümü yapıldı mı acaba? 

(İSMAİL HERAL l(Ticaret 'Bakanlığı Temsilcisi) — 
Dökümü yapılmadı Sayın Başkanım. Yalnız, İstanbul, 
izmir, Mersin, Antalya, Samsun, Trabzon, Zongul
dak, Ereğli. 

iBAIŞKAN Ereğli'de var mıdır o kadar? 

ORAMICRAL INİEJAT TÜMER — iskenderun, 
Var tabii Komutanım. 
1İSMAİL HERAL ((Ticaret (Bakanlığı Temsilcisi) — 

Var. 
BAŞKAN — 30 tane çıkar mı burada? 
iORAMliRAL NEJAT TÜMER — Çikmaz diyo

rum efendim, bazı yerler hariç. 
lElAŞKAN — Hayır, onu diyorum ben de. 30 der

sek, 'buna göre nerelerde kurulabilir? 
ÖRAMlRAL NEJAT TÜMER — En fazila üç 

yerde belki; istanbul, izmir, 'Mersin'de öf eridim. 
İBAŞKAN — 'istanbul, izmir, 'Mersin. 

lORAIMtRAL NEJAT TÜİMER — Mersin bile 
Zor. 

İBAŞjKAN — Halbuki öbür taraflarda kurmayı is
tiyor muydunuz? 

ORAMfİRAL NEJAT TÜMER — istiyoruz ta'bii 
efendim. 

(BAŞ/KİAN — O halde bu 30'u tespit edebilmek için, 
•evvela nerelerde kurulması gerekliydi, ona karar Ver
mek lazımdı. 

Samsun'da kuracak mıyız, Trabzon'da kuracak 
mıyız veya İskenderun'da kuracak mıyız, Antalya'da 
kuracak mıyız? O zaman soracaktık oralardan biz; 
Deniz ticaretiyle iştigal eden kişiler ne kadardır? IBak-
tık ki, en azı 15't'ir; '15 diyecektik. Şimdi 30 dersek, 
kurmak istediğimiz yerde kuramayız. 

ORAMIÎRAL NEJAT TÜMER — Asgari tutma
nın bir sebebi var mı diye sormuştum,. Yani buna 20 
desek, bence herhalde daha rahat olacaktır. 

'BAŞKAN — Zaten, «Ticaret Bakanlığının izniyle 
kurulur» dedik biz 1 nci fıkrada. O halde, bunlar mü
racaat etse de, daha fazla da olsa, Ticaret Bakanlığı 
bunu kurmayabilir. Kurulması Ticaret 'Bakanlığının. 
iznine tabi. Yani 30 tane yahut 40 tane müracaat etti 
diye müsaade vermek mecburiyetinde değildir Tica
ret Bakanlığı değil mi, 1 nci fıkraya göre? 

(İSMAİL HEiRAL ıfTicaret Bakanlığı Temsilcisi) — 
Evet, 

BAŞKAN — «Ticaret IBakanlığınm izniyle kuru
lur. Ancak, kurulabilmesi için de bu kadar kişinin mü
racaatta bulunması şarttır» diyoruz. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Bir de, tacirle
rin asgari % Sİ'inin olması lazım diyoruz ki, bunun 
iki misli demektir efendim. Yani arkadaşımız 30 tacir 
diyor ya, bir de tacirlerin '% 511 finin (isteği olacak^ 
% 51 'i 30 olunca, hakikisi 60 olması lazım. 

ıBAŞKAN — Tabii, bir de o var. 
lORAMlBRlAL NEJAT TÜMER — O bakımdan 

da çok fazla 'gibi geldi bana efendimi.' 
'BAŞKAN — Yani, bu yönden bu madde herhal

de tetkik edilmemiş; öyle anlaşılıyor. 
(İSMAİL HERAL ((Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) — 

ISayın 'Başkanım, burada çeşitli yerlerde ticaret odası
na kayıtlı olan zevattan, İş sahiplerinden buraya inti
kal etmiş olacak. [Bunlar arasında gemi klas müessese-
seleri, forvarder'ler, stivedorlar puantörler, surveyör-
ler ve diğer kayıtlı olanlar da olacak. Ayrıca, diğer ba
kımdan, rakamı muayyen bir seviyede tutma mecbu
riyeti var; yönetim kurulları, meclis ve meslek kurul
ları kurulması bakımından muayyen bir rakamın za
rureti var. 

(Mamafih, emir buyurulduğu takdirde 20'ye indi
rilebilir. 

İBAIŞÎKAN — Hayır ben 20 de demem, diyemem; 
esas dahilinde evvela bir prensip kararına varmalu: Ne
relerde kuracağız? O alanlarda araştırma yapılmalı; 
ona göre o rakamı verelim. 

ORİGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
müsaade eder misiniz? 
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IBAIŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi de

niz ticaretine önem verdiğimiz bu devrede, deniz ti
careti bakımından bilhassa müsait limanlar bölgesi he
sap edilmeli, buyurduğunuz şekilde, oralarda bunla
rın kurulmasına geçilmeli. Çünkü iskenderun çok mü-1 

sait, Trabzon müsait, Samsun müsaait; ama tacir adet
leri azdır; fakat biz istiyoruz ki, buralarda deniz tica
reti gelişsin. O bakımdan, bir hesap yapılırsa bu şey 
oraya konabilir, konmalıdır da. Yani limanların mü
sait olduğu yer 'önemli 

ÖRAMİİRAL NEJAT TÜMER — Komutanım, 
eğer bir mani yoksa, başka bir sebep yoksa, 20 de
dik mi bu rahatlıkla kurulur kanısındayım. Yani, de
min saydıkları unsurlarla beraber 20 kişiyi, bulurlar. 
Şimdi deniz ticaret işi arttıkça yeni yeni birçok şirket
ler kuruldu. O nedenle, bu bulunabilir; .ama '60 çok
tur. 

ıBAŞIKAN — '2Q'ye bir itirazınız var mı efendim? 
Komisyonun 'bir diyeceği var mı? 

(KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL ((İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın Başkanım'. 

'BAŞIKAN — Hükümetimizin bir diyeceği var mı? 
İİSMIAÎL OEİRAL l(Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) — 

Hayır efendim. 
BAŞKAN — O hadde, «Deniz Ticaret Odası için, 

en az '20 tacir tarafından yapılması şarttır» şeklinde 
olacaktır. 

Ama benim anladığım şu, 'Sayın Tümer: «..kayıtlı 
tacirlerin % 51'inin yazılı isteği üzerine Ticaret Ba
kanlığının izniyle kurulur. Ancak, bu isteğin ticaret ve 
sanayi odası iç'in en az 100, deniz ticaret odası için en 
az 20 tacir taralından yapılması şarttır.» Yani, ı% 51' 
inin 20'den az olmaması lazım. 

IORİAMİİRİAL NEJAT TÜMER — Asgarisinin bu 
olması lazımı. 

IBAIŞKAN — Yani, 40 demek değil. Yani, 40'ı alıp 
da % 5ü'ini alınca 20 değil; bu müracaatın 20 kişi ta
rafından yapılmış olması lazım. 

•ORlAIMflRAL NEJAT TÜMER — O zaman, tica
ret siciline kayıtlı >% 5Ü'in manası kalmaz efendim. 

(BAŞKAN — Neden öyle yazmışlar bilemiyorum. 
ıBundan maksat nedir efendim? 
ıISMAltL HBRAL ı(Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) — 

Sayın Başkanım, iki şartı olacak: Mevcutların |% 5ü 'i 
olacak ve burada 20'den aşağı düşmeyecek; 'iki şart, 
taban sayısı. 

(BAŞKAN — Mesela, mevcut 80 kişiyse, bunun 
% 51 'i 41-42 kişi olacak; ama bu hiçbir zaman 20' 
den aşağı olmayacak. 

ORAMllRAL NEJAT TÜMER — Gayet tabii. 
BAŞKAN — Benim anladığım da böyle. 
3 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?. Yoktur. 
O halde 3 ncü maddeyi, «Deniz ticaret odası için 

en az '20» şeklinde düzeltilmiş olarak oylarınıza sunu
yorum1: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 

İMAODE 4. — 8.3.ü950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Dördüncü maddede belirtilen kuru
luş ve çalışma sahaları içindeki sanayiciler, Ticaret 
Bakanlığının izniyle ve bu Kanuna göre «Ticaret ve 
Sanayi Odaları» ndan ayrı olarak «Sanayi Odaları» 
kurabilirler. 

«Sanayi Odaları», kuruluş sahası içinde mevcut sa
nayicilerin % 51 'inin yazılı isteği üzerine kurulur. An
cak bu isteğin en az 30 sanayici tarafından yapılması 
şarttır. Bu Kanuna göre oda kurabilecek sanayicilerin 
vasıfları şunılardır': 

a. Makine, cihaz, tezgâh, alet ve diğer vasıtalar 
yardımıyla ham, yarı mamul, tam mamul herhangi 
bir maddenin veya enerjinin vasıf, terkip veya şekli
ni fiziki veya kimyevi surette az veya çok değiştirerek 
veya bu hammaddeleri işleyerek kıymetlendirmek su
retiyle imal veya istihsal yapanlar; 

b. Yılın fiili çalışma günleri ortalamasına !göre, 
muharrik kuvvet kullananlarda 5, kullanmayanlarda 
10 kişi çalıştırmak. Ancak aşağıdaki işletmelerin va
sıfları yukarıdaki fıkralara uysa bile işletenler «Sana
yici» sayılamazlar : 

(1) Seri halinde hazır elbise yapmayan terziler, 
fabrika halinde işlemeyen fırınlar, lokantacı, elbise te
mizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satma-
yıp perakende olarak doğrudan doğruya müstehlike 
satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmelerin sa
hipleri; 

ı(2) Devlet tarafından işletilen telli ve telsiz 'tele
fon ve telgraf, radyo ve televizyon istasyon ve santral
leri, şehir ve kasaba ve köylerdeki su temizleme, süz
me ve dağıtma tesisleri; 

i(ı3) Arazide ekim, dik'im, bakım ve yetiştirme yol
larıyla nebat, hayvan veya hayvan mahsullerinin, biz
zat yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi 
işlerine tahsis edilen yerler. ı(Bu işletmelerin, işlemek 
üzere, istihsalleri nevinden hariçten hammadde alma
maları şarttır.) 
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(4) Sanat okul ve enstitüleri, meslek kursları ve 
cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim ama
cıyla işletilen yerler; 

ı(5) İDoğrudan doğruya 'Milli Savunma Bakanlığ'. 
teşkilatına bağlı olarak çalıştırılan askeri sanayi mü
esseseleri. 

Yukarı fıkralardaki sanayici tarifi yalnız 'bu Kanu
na münhasırdır. 

BAŞKAN — Eski maddede % 60 idi, onu % 51 
olarak değiştirmişsiniz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL ı(Ihitisas 
'Komisyonu Başkanı) — '% 60. idi, % 5il'e 'indirdik 
efendim. 

(Bir de, eski kanunda fıkralar (1) ve '(2) idi; (a) ve 
(b) olarak değiştirilmiştir. 

İBentler (a), i(b), (c), ı(d) idi; onlur (1), (2), (3) ola
rak kanunların genel şekline uydurulmuştur. 

Üçüncü bentteki «(Arazide ekim, dikim, bakım ve 
yetiştirme yollarıyla, nebat, hayvan veya hayvan mah
sûllerinin...» cümlesi, daha Önceki kanunda, 1(4753 sa
yılı Kanunun '2 nci maddesinde) «Çiftçilik olduğu 
belirtilen» şeklindeydi. 4753 sayılı Kanun bilahara yü
rürlükten kaldırıldığı için, çiftçiliği tarif eden bölüm 
buraya konulmuş oldu. 

BAŞKAN — Yani, «...Ekim, dikim, bakım ve ye
tiştirme yollarıyla..» diye konuldu. 

KURİMAY ALBAY ÜUM'HUR EVCİL ı(Ihtisası 
Komisyonu (Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

(BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak iste-* 
yen var mı efendim?.. Yoktur. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

•5 nci maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 5. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kan 

nunun 4 ncü maddesi aşağıdaki .şekilde değiştirilmiştir. 
(Madde 4. — Kuruluş ve çalışma alanları; ticaret 

ve sanayi odaları ile ticaret odaları için ilçe, deniz ti
caret odaları ile isanayi odaları için ise il sınırlarıdır. 

a) Ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bu
lunmayan ilçeler buradaki tacirlerin ticaret sicili işlem
lerinin yürütüldüğü odanın çalışma alanına dahil sayı
lırlar. Aynı belediye sınırı içinde bulunan bütün ilçe
ler ve idari taksimat itibariyle bu ilçelerden birine bağ
lı olupta belediye sınırı dışımda kalan ve ayrı belediye
si bulunan yerlerde odanın çalışma alanı içine alınır
lar. 

Ticaret Bakanlığınca, Odalar Birliğinin de görüşü 
alınmak suretiyle, ticaret Ve sanayi odalarıyla ticaret 

• odalarının çalışma alanları ile sınırını aşmamak üzere 
genişletilip daratohbilir. 

b) Deniz ticaret odalarının çalışma alanları, Oda
lar Birliğinin de görüşü alınmak suretiyle Ticaret Ba
kanlığı tarafından gerekli görüldüğünde genişletilip 
daraltıilabilir. 

c) Sanayi odalarının çalışma alanı Ticaret Bakan
lığı tarafından, çevre illeri veya bunların ilçelerimi kap
sayacak şekilde genişletilip daraltılabiTir. Bir yerin sa
nayi odası çalışma alanına alınabilmesi için o yerde 
mevcut sanayicilerin % 51 'inin yazılı isteği ile Birliğin 
görüşü de alınarak Ticaret Bakanlığının iznine bağlı
dır. Bu yerlerin, sanayi odasının çalışma alanından çı
kartılmaları da aynı usul ve esaslarla yapılır. 

Bir odanın çalışma alanı içinde aynı unvanda baş
ka bir oda kurulamaz. Ticaret odalarının çalışma ala
nına giren yerlerde, sanayi odaları şube teşkilatı kura
bilirler. 

BAŞKAN — Bu maddeye (b) fıkrasıyla den'iz ti
caret odalarını da koydunuz, değil mi? 

KURİMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. İki ay
rı tasarı, malumları, birleştirilerek, bir metin haline 
geliyor, 'ikisini yanyana getirdiğimizde, anlamada ve 
yazmada bir düzensizlik vardı. Onun için, ticaret ve 
sanayi odası ve ticaret odası ı(a) fıkrasında; deniz tica
ret odası (b) fıkrasında; sanayi odalarıda (c) fıkrasın
da derlenip, toplu olarak yeni bir tasnif yapılmıştır. 

Ayrıca, son cümlede, «Bir odanın çalışma alanı 
içinde başka bir oda kurulamaz» seklindeydi teklif. 
«Başka bir oda» deyince, sanayi odası gibi bir yanlış 
anlaşılmaya meydan vermesin diye, «Aynı unvanda» 
ibaresi ilave edilmiştir. 

Arz ©derim. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak iste

yen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Ticaret ve sanayi odaları, ticaret oda
ları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarınım görev
leri şunlardır : 

a) Mesleki ahlakı ve tesanüdü korumak, ticaret 
ve sanayiinin genel menfaatlere uygun surette gelişme
sine çalışmak, 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve haberle
ri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca 
istenecek bilgileri vermek Ve bilhassa ticaret ve sana
yi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı olabilecek 
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her çeşit 'bilgiyi 'müracaatları halinde kendilerine ver- f 
mek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak. 

c) Ticaret ve sanayie ait her türlü incelemeleri 
yapmak, bölgeleri içindeki, iktisadi, ticari Ve sınai faa
liyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca I 
maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydeylemek ve 
mümkün olan vasıtalarla yaymak, I 

d) 27 nci maddedeki belgeleri tanzim ve tasdik et
mek, 

e) iSair mevzuatın verdiği görevlerle, Ticaret Ba
kanlığınca verilecek görevleri yapmak, 

f) Mevzuatla Ticaret Bakanlığına ve bu Bakanlı
ğa bağlı müesseselere verilecek işlerin odalara tevdii 
halinde bunları yapmak, I 

g) 'Meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında I 
hakanlıklara, illere Ve belediyelere tekliflerde ve dilek- I 
lerde bulunmak, I 

Ih) Bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, I 
örf ve âdet haline getirmek, I 

ı) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edilmesi I 
mecburi mesleki karar alabilmek, I 

j) Deniz ticaretinin kamu yararına, milli ulaştır- I 
ma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde geliş- I 
meşine çalışmak, I 

k) Milli ve milletlerarası deniz ticaretine ait in- I 
ödemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, 
limanlarımız arası Ve yurt dışı navlun, acente komis- I 
yonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri top
lamak ve 'bunları mümkün olan vasıtalarla en ıseri şe- I 
kilde yaymak, 

1) Deniz ticaretine ait ticari örf, teamül ve uygu- I 
lamaları tespit etmek, navlun anlaşmaları, konşimen-' I 
to ve 'benzeri evraka ait tip formalar; hazırlamak, 

m) Yabancı gemi sahip ve donatanları İle deniz
cilikle ilgili müesseselere, Türkiye limanlarının imkân- I 
lan, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları 
hakkında bilgi Vermek ve onlardan aynı bilgileri sağla- I 
mak, I 

n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluş
larda delege bulundurmak, I 

o) (İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgi- I 
li ihtilaflarda hakemlik yapmak, I 

p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini ha- i 
zırlamak ve iMaliye Bakanlığının 'tasvibini alarak, Ulaş
tırma Bakanlığının tasdikine sunmak, I 

r) Odalar, bunlardan başka yürürlükteki mevzuat I 
hükümleri dahilinde aşağıdaki görevleri de yapabilir. 

•(I) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin tayi- I 
nine yarayıcı laboratuvarlar kurabilir veya bunlara iş
tirak edebilirler, I 

(2) Ticaret, denizcilik ve sanayi kursları açabilir
ler, memleket içinde ve dışında ihtiyaç duyduğu alan
lar için öğrenci okutabilirler ve stajiyerler bulundu
rabilirler, 

(3) ıllgililerin talebi üzerine ticari ve sınai ihtilaf
larda hakem olabilirler. 

ı(4) (Mahalli veya bölge sergileri, panayırlar, umu
mi mağazalar, depolar, kredi müesseseleri ve mevzu
ları dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler aça
bilirler veya açılmış veya açılacaklara katılabilirler, 

>(5) (Yetkili Bakanlıkça tayin edilen sahalarda, sa
nayi Siteleri veya organize sanayi bölgeleri kurabilir
ler ve yönetebilirler, 

BAŞKAN — Evet, maddedeki değişiklikleri Ko
misyon Başkanı izah eder mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, iki tasarıy
la gelen Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarının görevleri 
bir madde içinde toparlanmıştır. Değişiklikler sade
ce bunlar; ancak, gelen tasarıda şimdi (r) fıkrası 
olarak arz 'ettiğimiz konu, bir fıkra olarak gelmemiş
ti; dikkat buyurulursa «odalar bundan başka yürür
lükteki mevzuat hükümleri dahilinde bu görevleri de 
yapabilirler» diye sayılıyordu; yukarıda da,, «görev
leri şunlardır» deniyordu. O nedenle, bu cümlenin 
akma «dahilinde aşağıdaki görevleri de yapabilir» 
diye Hükümetin teklifinde de j , k, 1, m, n diye fıkra 
olarak sıralanan hususları, biz (r)' fıkrasına 1, 2, 3, 4, 
5 şeklinde 5 bent olarak ilave etıtifc, 

BAŞKAN — Yalnız burada (c) fıkrasında «takip 
ve kaydeylemek» deniyor. 

«Kaydeylemek» diye bir şey yok; «kayretmek» 
diyelim. Eski bir tabir bu; kalmadı artık. Madem 
değiştiriyoruz, onu düzeltelim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (»İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Onları fazla düzeltmedik. 

BAŞKAN — «Kaydetmek» şeklinde olsun; dü
zeltelim onu. 

Ondan sonra (r)'nin 2'sinde «...memleket içinde 
ve dışında ihtiyaç duyduğu alanlar için öğrenci oku
tabilirler ve stajyerler bulundurabilirler» deniyor. 

Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesini almadan 
mı gönderecek öğrenciyi ve stajyerleri? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir de kurslar 
açıyor... 

(BAŞKAN — Haydi memleket içinde kurs açıyor 
diyelim; ama, memleket dışına böyle bir şey olur 
mu? Bütün dışarıya gidecekler Milli Eğitim Bakan-
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lığının müsaadesine tabidir. Buna bir ayrıcalık tanın
mış oluyor. 

Buyurun efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜİMER. — Efendim, bu 

maddeyi ben şöyle arz ediyorum : «Ticaret, denizci
lik ve sanayi kursları açan teşekküllere maddi yar
dımda bulunalbilirler; memleket içinde ve dışında, 
ihtiyaç duyduğu alanlar için burslu öğrenci okutalbi-
lirler.1» Yani, kendileri parayı temin ederler; ama, 
bunun kimler ve hangi talebeler olduğu, nasıl seçile
ceği, muhakkak, Milli Eğitimin uygun sistemine bağlı 
kalır efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Böy
le olmuyor. 

BAŞKAN — Nasıl oluyor? 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Şim

di, talbii bunların da o odalar içerisinde bildikleri, 
kendilerinin tayin etmiş oldukları çocuklar var. Aidat-
Iarıyla kendilerimi idame ettirdikleri için istedikleri 
çocukları dışarıya gönderebiliyorlar. Bu onlara ait. 

BAŞKAN — Ama dövizini Devlet veriyor. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Arz 

ettiğim gibi Komutanım : Oraya giderek olan kişi, 
dövizli öğrenciler statüsüne tabi olduğu için, oradan 
istek vaki olduğunda çocuk buradan gidiyor; dövi-
vini gönderiyorlar. Yani kanun, mevzuat müsait bu
na. Yapılıyordu; ama bundan sonra, kanun, mevzuat 
değişirse... 

BAŞKAN — Olmaz. 
Bu maddeyi düzenlerken 'hiç konuştunuz mu Milli 

Eğitimle? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Ticaret Bakanlığı, bu işte 
Milli Eğitimin genel prensipleri çerçevesinde odalar
la direktif vermek suretiyle bunu düzenlediklerini1 

belirttiler. Bu konuda şimdiye kadar herhangi bir 
problem olmadığını ve bundan sonra... 

BAŞKAN — Ama kanuna koyunca biz bunu dö
viz vermek mecburiyetindedir; 20 kişi, 50 kişi, 100 
kişi gönderir; «Kanun 'bana bu yetkiyi vermiş, ben 
gönderiyorum» der. K<Kurs» der ve öteki zengin bazı 
zengin çocukları, kurs namı altında, bilmem ne adı 
altında mütemadiyen yurt dışına gönderir; orada 
tahsil yaparlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ve nite
kim gitmişler; böyle oluyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu ihtiyari 
tabii. 
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BAŞKAN — Olmaz. 
Bunu yeniden tetkik edin; Milli Eğitim Bakan

lığıyla konuşun bu maddeyi. 
Büyük bir yetki veriyor, ıserbestiyet veriyor. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Emredersiniz. 
Hailen mevcut kanunda da bu madde aynen var. 
'BAŞKAN — İyi ya, var ama; açabilir. «... mera-

leket içinde ve duşunda ihtiyaç duyduğu aılanlıar için 
öğrenci okutabilir.» 

İhtiyacı kendisi duyacak.. /«Ben İktisadi ve Ti
cari ilimler Akademisi konusunda dışarıda yetişti-
receğiım» der, gönderir, yurt içinde imkân varken 
dalhi dışarıya gönderir; «Sanayici yetlişıtireceğim» der 
gönderir, «şunu yetiştireceğim» der gönderir. 

Bunu bir disiplin altına almak lazım. Bunu M51-
li Eğitim Bakanlığıyla konuşun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Milli Eğitim 
Bakanlığının blir tamimi var; rastgele, istediğini alıp 
gönderemliyor. 

(BAŞKAN — (Muhakkak dışarıdan burs bulacak.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-

llik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir kere, üniversite 
giriş imtihanında muayyen bir puanın üstünde bu
lunacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ay
nı şeyleri yapmak şartıyla... 

BAŞKAN — Ama, oraya bir şey koymak la
zım; «Milli Eğitim Bakanlığının esasları dahilinde...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Millıi Eğitim Ba
kanlığıyla işbirliği yapılarak» denilebilir. 

BAŞKAN — Oraya 'bir ışey koymak lazım, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Geneli Sekreteri) — Rastgde gönder-
ırniyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ha
yır. Zaten o zaman da rastgele gidemezler; Çün
kü almaz efendim öbür taraf, Okul almıyor onu. 

(BAŞKAN — Oraya bir şey koymak lazım. 
Bir de, «... açabilirler» denmiş. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Açan teşek

küllere maddi yardımda bulunabilMer. 
IBAŞKAN — Açan teşekküllere maddi yardımda 

bulunalbilirler. 
Yani kendisi mi açıyor bunlları, yoksa açanlara 

yardım mı yapıyor? 
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İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın 'Başkanım, kendisi açıyor. Mesela İstanbul' 
'da daktilo kursu açıyor kendisi ıbiızzaıt, muhasebeci 
kursu açıyor. O şekilde, kendi sahasına faydalı ola
cak pratik elemanları yetiştiriyor. 

Deminki husus, talebe okutma hususu, Mili 
Eğitim Bakanlığının esasları dahilindedir; onu ifade 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam, Milli Eğitim Bakanlığı
nın esasları dahilinde. 

ÎSMAÎL HERAL ((Ticaret 'Bakanlığı Temsilcisi) 
— Yalnız yetki var. 

ORGENERAL TANSİN ŞAHİNKAYA — Af
federsiniz efendim, yarü orada okuyan öğrenci, öğ
renci müfettişleri kontrolünde ve iMilli Eğitim Ba
kanlığının pek tabii ki müsaadesiyle ancak döviz 
alabiliyor, fakat bunlar Türk parasını sağlıyor. Dö
vizi, malum, Merkez Bankası veriyor. 

IBAŞKAN — Tabii, öyle. 
iBuyurun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yine aynı 
maddenin (n) bendinde, «Deniz ticaretiyle ilgili 'mil
letlerarası kuruluşlarda delege bulundurmak» di
yor. 

IBunu, «Deniz (ticaretiyle lilgili milletlerarası ku
ruluşlara asli üye olmak ve delege bulundurmak» 
şeklinde yazmak suretiyle, onların çalışmalarına ra
hatlıkla dahil olmıa imkânı sağlanır. Bu şekli daha 
uygun ölür diye düşünüyorum. 

IBAŞKAN — Asili üye? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet efen
dim. Yani, yalnız müşahit göndermekle asli üye 
olmak arasında büyük fark var. Diğer bütün tica
ret ve sanayi odaları, - tahmin ediyorum - asli üye 
de bulunduraibiliyorlar. 

Efendim, bir de (k) fıkrasına bir ilave daha arz 
ediyorum. 

(k)'nın sonu, «en seri şekilde yaymak» diye biti
yor. 

IBundan sonra, acaba şöyle bir cümle daha ilave 
etsek: «Dünya deniz 'ticaretindeki en son gelişme
leri izlemek, istatistikleri yapmak veya tutmak ve 
bunları ilgililere duyurmak» Bu da bir görev olarak, 
kendilerine verilmiş olur. Gerçi yukarıda, «Milli ve 
milletlerarası denüz ticaretinde incelemeler yapmak» 
diyor; ama son gelişmeleri de takip etmesinde bü
yük yarar var efendim. IBunu da bir görev olarak 
vermekte fayda var. 
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BAŞKAN — Evet. 
O halde, bunları dikkate almak ve bir de, (r)'nin 

2 nci bendinde, yurt dışına gidecek öğrenciler ko
nusunda 'bir açiklık getirmek üzere bu maddenin Ko
misyona iadesini oylarınıza sunuyorum efendim: 
Kabul edenler... (Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
(MADDE 7. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanununun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde deliştiril-
miştir. 

Madde 9. — Ticaret sicilline kayıtlı tacir ve bu 
Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve 
'tüzelkişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları 
yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları oda
larına veya ajanlıklarına ıkaydolunmaya mecbur
durlar. 

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere 
veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan 
lilktisadi müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun 
veya sözleşme ile kurulmuş ölüp, Devletin ve özel 
idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel
kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve 
fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydo-
lunmaya mecburdurlar. 

IBir merkeze bağlı olduğu halde müstakil ser
mayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muha
sebesi merkezde tutulduğu ve müstaikil sermayesi 
olmadığı halde kendi başına ticari muamele yapan 
yerler şube addolunur. 

Sanayi odaları kurulan yerlerde, bu Kanunun 
tarifine uyan sanayiciler, sanayi odalarına kaydolun
makla ticaret odalarına kaydolunma mükellefiyetini 
yerine getirmiş olurlar. Ancak sanayiciler kendi 
sanayi mamullerini satmak üzere birden fazla satış 
yeri açtıkları takdirde fazlası için satış yerlerinin 
bulunduğu ticaret odaları veya (ticaret ve sanayi oda
larına da kaydolunımaya mecburdurlar. 

Sanayici, kendi sanayi mamullerinin satışı dışın
da başka ticari işlerle uğraştığı takdirde ticaret 
odasına da kaydolunmaya mecburdur. 

İSanayi istetmesi sahiplerinin, işlerinin icabı ola
rak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sana
yici vasfını kaldırmaz. IBu gibiler arzu ettikleri 
takdirde ticaret odalarına da girmekte muhtardırlar. 

Deniz ticareti ile uğraşan aşağıda yazılı Ticaret 
Siciline kayitlı gerçek ve tüzelkişiler, Deniz Tica
ret Odasına kaydolma zorunluğundadırlar. 

a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma 
iştirakleri, gemi işletenler, 
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b) Gemi acenteleri, 
e) Gemi alım satım navlun komisyoncuları, 

f orvarderler, 
d) Stivedor ve puantaj firmaları, 
•e) Gemli klas müesseseleri, denk sigorta mües

seseleri ve acenteleri ile deniz ekspertiz kuruluşları 
ve sürveyörleri, 

Deniz ticareti ile uğraşan, sermayesinin tamamı 
Devlete, belediyelere veya lözel idare yalhult bunların 
ortaklığına ait olan liktisadi müesseselerle, özel ka
nun veya sözleşme ile kurulmuş olup Devletin, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin, özel idare veya 
belediyelerin iştiraki bulunan tüzelfcişilliğıi haiz mü
esseseler, bulundukları ilin Deniz Ticaret Odasına 
kaydolmakla mükelleftirler. 

IBAŞKAN — IBu 7 nci maddede ne değişiklik 
yaptınız? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 7 nci mad
denin, 9 ncu madde olarak belirlenen, «Deniz ti
caretiyle uğraşan, aşağıda yazılı Ticaret Siciline ka-
yııtflı gerçek ve tüzelkişiler'e» kadar olan lifade, eski 
•kanunun ifadesidir. 

IBAŞKAN — Oradan aşağısı, 
KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL ı(İhtİsas 

Komisyonu Başkanı) — Deniz ticaretiyle ilgili olan
lar, ikinci tasarıyla teklif edilmiş ve aynen tensip
lerine aırz edilmektedir. 

BAŞKAN — Evet. 
7 nci madde üzerinde ısöz almak isteyen var mı?. 

Yolk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

IMıadde 1'2. — Odalar bütçelerinden sarfiyat, baş
kan veya başkanvekillera ile genel kâtibin, genel kâ
tip bulunmadığı hallerde muhasip üyenin imzası 
ile yapıilır. 

Yönetim kurullarının önerisi üzerine meclislerce 
saptanan miktar kadar sarfiyat, sonradan yönetim 
kurulunun tasdikine sunulmak şartıyla, genel kâtip 
tarafından resen yapılır. 

BAŞKAN — Bu maddede yapılan değişiklikler 
nelerdir? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, ikinci parag
raf. da, eski kanunda, «100 liraya kadar sarfiyat, son

radan yönetim kurulunun tasdikine sunulmak şartıyla 
genel kâtip tarafından resen yapılır» şeklinde idi. 

1Cİ0I liranın bugünkü harcama şekli, malumları... 
O nedenle, yönetim kurullarının önerisi üzerine mec
lislerce saptanan miktar kadarını -her odada değişik 
olabilir 'bu- genel kâtip harcamaya yetkili olacak. 

Bu husus, işlerliği getirmek üzere tasviplerinize 
arz edilmiştir. 

'BAŞKAN — Hükümetin teklifi de Öyle mi idi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hükümet 'bu konuyu teklif 
etmemişti; burada göıüşürken bu (boşluk meydana 
çıktı. Bütününe işlerlik kazandırılırken, burada bir tı
kanıklık vardı. 

Tensiplerine arz ediyoruz. 

BAŞKAN — 'Bu yetkiyi yönetim kuruluna mı 
'bırakıyoruz? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Yönetim kurulu teklif ede
cek; oda meclisleri, «genel kâtip, 5 hin liraya ka
dar harcayabilir, 3 bin liraya kadar harcayabilir» di
ye karar alacak. 

BAŞKAN — Hayır; yönetim kurulunun tasdikiyle 
olacak o. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Yönetim kurulları, icra or
ganları, malumları Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama, öyle diyor : «Yönetim kurulu
nun tasdikine sunulmak şartıyla.» 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Sonradan hesap verilecek. Bu 
miktarı, harcanacak yetki miktarı, yönetim kurulu 
önerisi üzerine, meclis tarafından saptanacak; an
cak, hu saptanma konusunda, kâtip, ne yaptığını yöne
tim kuruluna hesap verecek, sunacak. 

BAŞKAN — Evet; 
8 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
©uyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, «genel 
kâtip» tabirinin yarısı yeni Türkçe, yarısı eski Türkçe. 
«Genel kâtip» uygun bir terim değil. 

'BAŞKAN — «Kâtip» kelimesi 'belki başka yer
lerde de geçiyor? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, herhalde geçiyor 
efendim. 

'BAŞKAN — Kâtibi umumi, genel kâtip yerine 
geçiyor. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Genel sekreterin yerine, 
kâtibi umumi. Genel kâtip.., 

»Böyle bir terim yok Türkçe'de; yarısı yeni anla
yış, yarısı Arapça gibi. 

'BAŞKAN — Bunun manası genel sekreter değil 
midir? 

İSMAİL HEİRAL ı(Ticaret IBakanlığı Temsilcisi) — 
Evet Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Kâtibi umumi; «umumi»'ye yalnız 
«genel» demişler, «'kâtip»i bırakmışlar. 

Evet, onu «genel sekreter» olarak düzeltiyoruz. 
Başka yerlerde de varsa, değiştirmediyseniz onu 

da düzeltin. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın IBaşkanım, 5590 sayılı 
Kanun 90 madde. Tabii burada bir iki maddesinde 
geçiyor; diğer yerlerinde aynen «genel kâtip» diye 
geçiyor. O nedenle aynen bırakılmıştır. 

BAŞKAN — O zaman, o maddeleri de değiştir
mek lazım. 

KURMAY ALBAY CUMHUR BVCÎL '('İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 'Bütün madıdelerde de değiş
tirmemiz lazım gelir. 

(BAŞKAN — Keşke o yönden de bakılsaydı. Orada 
da, «'genel kâtip» mi geçiyor, «kâtibi umumi» mi ge
çiyor? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — «Genel kâtip» diye geçiyor. 

IBAŞKAN — 1950! senesinde değil miydi? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu 'Başkanı) — 1950 senesinde. 
'BAŞKAN — 1950 senesinde «genel sekreter» ta

biri yok muydu? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — «Kâtibi umumi» var.., 
BAŞKAN — Hayır; 1950 senesinde, «kâtiplik» 

mi diyorduk? 

NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Dışişleri Bakanlığı Kâtibi Umumisi 
vardı. 

IBAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Kâtibi Umumisi 
vardı, . 

Peki efendim, 
8 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı?.. Yoktur, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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I 9 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı 

I Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

I Madde 14. — Meslek komiteleri, meslek grupla
rınca seçilecek 5 - 7 kişiden kurulur. Ayrıca aym sa-

I yıda yedeik üye seçilir. 
Komite 'kendi arasından iki yıl için bir başkan ile 

I bir başkanvekili seçer. Süresini bitirenler yeniden seçi-
I lebilirler. 
I Meslek komitelerinin görev süresi 4 yıldır. Meslek

lerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar yönetmelik-
I lerle düzenlenir. 
I Meslek Komitesi Başkam ve üyelerine iştirak ede-
I çekleri toplantılar için bütçe imkânlarına göre meclis 
I tarafından tespit edilecek miktarda huzur hakkı veri

lebilir. 
I 'BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde bir açı'klama-
I nrz olacak mı efendim?.-

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
I Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada iki 

ilave var : «yedek seçilir» idi. Kasıt, tabii, yedek üye
dir; yedek üye 'belirlenmiştir. 

I 'Bir de, «süresini bitirenler yeniden seçilebilirler» 
I ibaresi ilave edilmiştir. 
I IBAŞKAN — Zaten ydk muydu? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
I Komisyonu Başkanı) — Eskiden yoktu, Hükümetin 
I getirdiği teklifte de yoktu. Ancak «seçilenler bir da-
I ha seçilir mi, seçilemez m'i?» diye bazı tereddütler 
I oluyormuş, uzun boylu münakaşalar oluyormuş. Ko-
I misyon görüşmeleri sırasında, açıklık getirilsin diye 
I ilave edilmiştir.. 
I 'BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak: is-
I teyen var mı?.. Yoktur, 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 10 ncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 8 . 3 , 1950 tarihli ve 51590 sayılı 
I Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şeikilde değişti-
I rilmiştir. 
I Madde 16. — Oda meclisleri, meslek 'komitelerince 
I seçilecek ikişer kişi ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda ye-
I dek üye seçilir. 
I Oda meclislerinin görev süreleri 4 yıldır. 
I Meclis kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir baş-
I kan ile bir veya iki başkanvekili seçer. Süresini bitiren-
I 1er yeniden seçilebilirler. 
| Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir. 
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Meclis başkanları ve vekilleri yönetim kurulu üye
liğine seçilemezler. 

BAŞKAN — Buraya, «süresini bitirenler yeniden 
seçilebilirler» ibaresi eklendi, değil mi?.. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL {İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 'Evet Sayın Başkanım, «üye» 
ve «yeniden seçilebilmeleri.» Bir önceki maddede arz 
edilen prensip aynen 'bu maddeye de yansıtılmıştır. 

'BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak1 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 111. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kânunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde deği'ştiril-
mıiştir, 

'Madde 18. — Yönetim kurulları, meclisin kendi 
üyeleri arasında 2 yıl için seçeceği 5 - İH kişiden ku
rulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Kurul kendi üyeleri arasından iki yıl için bir ıbaş-
kan ile 'bir veya iki başkanvekili seçer. 

Bu seçimde genel 'kâtip oy sahibi değildir. 
IBAŞKAN — Birinci satırda da «arasında» değil, 

«arasından» olması lazım, değil mi?.. 
i«Yönerim kurulları, meclisin kendi üyeleri arasın

da iki yıl 'için seçeceği 5 illa 1!1 kişiden kurulur» de
niyor. 

Buradaki «arasında» kelimesi «arasından» olacak. 
Buraya ayrıca «üye» kelimesi ilave edildi, değil 

mi, «yedek üye seçilir» şeklinde? 
KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 
'BAŞKAN — 1!1 nci madde üzerinde söz almak 

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

Bitmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçenlerde bir kanun yaparken, böyle 'her sefe

rinde «8.3.19150 tarih ve 5590 sayılı» demedik; «Aynı 
kanunun filan maddesi şu şekilde değiştirilmiştir» de-
miştü'k. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Böylesi kanun tekniği bakımından daha uygun olu
yor efendim. 

BAŞKAN — Başta geçtişten sonra, her satırında 
böyle ayrı ayrı belirtmeye lüzum var mı? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Uygulamada «aynı kanunun» ibaresi yanılgılara yol 
açabiliyor. 

BAŞKAN — Ama geçenlerde yaptık bunu böyle? 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

O şekilde de oluyor. 
BAŞKAN — Evet, buyurun okuyun : 
MADDE 12. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanunun '24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 24. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarının 
gelirleri şunlardır : 

a) Kayıt ücreti, 
' ıb) Yıllık aidat, 

c) Munzam aidat, 
d) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler, 
e) Vesika harçları, 
f) Yayın gelirleri, 
g) Bağış ve yardımlar, 
'h) Misil zamları, 
ı) Para cezaları, 
j) İştirakler kârı, 
k) Ya/bancı gemilerden alınacak ücretler, 
1) Diğer gelirler. 

'BAŞKAN — «Yalbancı gemilerden alınacak ücret
leri» ibaresini koymuşsunuz; ne ücreti Ibunlar? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu ücret
ler halen alınıyormuş, deniz ticret odalarının bu hiz
metini ıgören çeşitli derneklerce. Bizim gemilerim'iz de 
yabancı limanlara gittiklerinde, buna Ibenzer hizmet 
karşılığı olmamak kaydıyla, limana giriş ve çıkışla
rında bazı ücretler verirlerm'iş. 

Bu ücretler artık bundan sonra deniz ticaret oda
ları tarafından alınacaktın 

'BAŞKAN — Yani 'bu paralar Devlete gelmiyor-
muş, derneklere gidiyormuş? ' 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet derneklere gidiyormuş; 
oradaki çeşitli acentelere, 'birliklere ve deniz ticaretiyle 
ilgili kuruluşlara gidiyormuş. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriî-
m'iştir. 
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Madde 25. — Üyenin odaya kaydı sırasında öde
mekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl 
için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. 

(Kayıt ücretleri ile yıllık aidatlar 1 000 liradan az, 
50 000 liradan fazla olamaz. Ancak bu miktarlar Ba
kanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir. 
Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık a'idatları azami üç yılda 
bir Ticaret Bakanlığınca yayınlanan geçim endeksle-
rindeki değişiklik gözönüne alınarak yeniden düzen
lenir.. 

(Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllılk aidat 
alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Birlik
çe hazırlanacak yönetmelikte gösterilecek usullere gö
re belirtilecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre 
tespit olunur. Tarifeler yönetim kurulunun teklifi, 
meclisin onayı ile yapılır. 

Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yö
netmelikte gösterilecek usullere göre ve 10 gün içinde 
oda meclislerine itiraz edebilirler. İtirazlar meclisler 
tarafından karara bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve 
yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. 

Yıllık aidat her yılın Nisan ve Ekim aylarında 
eşit iki taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin ka
yıt ücretleri ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak 
kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık ai
datları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde ödenir. Bu müddetler içinde ödenmeyen kayıt 
ücretleri ile yıllık aidatlar, geciken ilk ay için '% 10, 
müteakip her ay için % 2 gecikme zammı olarak 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. An
cak gecikme zammı, aidat ve kayıt ücretlerinin bir 
mislini geçemez. 

BAŞKAN — Bu maddede yaptığınız değişiklik 
nedir? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (thtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, aslında da
ha önceki 5590 sayılı Kanunda bu kayıt ücretleri ve 
yıllık aidatlar 5 0Û0 lirayı geçmeyecek şekilde alamı
yordu. 

Şimdi bunlar 1 000 lira 50 000 lira arasımda ol
anak üzere düzenlenmiştir. 

Hükümetten gelen teklifte, son paragrafta, her
halde bir daktilo hatası okak, «Bu müddetler içlin» 
şeklinde yazılan ifade zatı alillerine simidi sunduğu-
mnuz; bu teklifte yalnız anlıaşıtoayı foolayiaştıraın di
ye, son paragraftaki «Bu müddetler için de ödenme
yen kayıt üoretlerij» şeklinde değiştirilmiştir. 

Ayrıca, bu gecikme zamları, İlk ay için ve diğer 
her ay için % 2 zamlar, daha önceki kanunda yok-
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tu ve odaların mali gücünü 'büyük ölçüde etkiliyordu, 
daha önce de belirtildiği üzere. 

ıBAŞKAN — Diğer vergi gecicmelerinde üc ay 
için yüne % 10 mudur? Yani yine aynı olsun, para
lel olsun bu da, onu demek 'işitiyorum. 

tSMAtıL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet, % 10'dur. 

ıBAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz allmak 
listeyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirtil-
miiştir. 

Madde 26. — Munzam aidat, odaya kayıtlı tacir 
ve sanayicilerin o yi1! içinde Gelir Vergisine matrah 
teşkil eden ticari ve sınai faaliyetlerinden ellide ettik
leri kazanç toplamının binde beşlidir. 

Hem ticaret ve hem sanayi odasına kayıtlı bulu
nanların munzam aidatı, Ticaret Odaları ve Sanayi 
Odalarının ayrı bulundukları yerlerde sanayi oda
larınca tahsil olunur. Ancak, kayıtlı bulundukları 
odalar arasında her odaya ödedikleri aidatla mütena
sip olarak müteakip takvim yılının azami ilik 3 ayı 
içinde paylaşılır. 

Zarar eden sanayici ve tacirler o yıl için munzam 
aidat ödemezler. 

4 ncü maddede belirtilen çalışıma alanlarımda bir
den fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı (bü
tün şubelerden elide ettikleri gelir vergisine matrah 
teşkil eden ticari ve sınai faaliyetlerden elde ettükleri 
kazancın binde beşidir. 

Kurumlar Vergisine tabi kuruluşların munzam 
aidatı, ödedikleri Kurumlar Vergisinin yüzde beşidir. 

Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese 
şubelerinin munzam aidatı, o şubelerden elde edilen 
kazançların binde beşidir. Ve şubemin bulunduğu ma-
hallin odalarına ödenir. 

,Bilanooları bir merkezden yapılan ve birden faz
la odaya kayıtlı bulunan kurum ve müesseselerim 
munzam aidatı, ticaret odası ve sanayi odasının ayrı 
olması halinde merkezin bulunduğu yerdeki sanayi 
odasınca tahsil olunur. Ancak bu munzam aidat şu
belerin bulunduğu yerler ticaret odaları ve sanayi oda
ları arasında, her odaya ödedikleri aidatla mütenasip 
olarak bir ay içerisinde paylaşılır. 

,Bütün bu haillerde blir müessesemin şubeleri ille 
birliklte ödeyeceği munzam aidat tutarı 50 000 TL'yı 
geçemez. 
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Ancak bu miktar Balkanlar Korulu Kararı ile üç 1 
katına kadar artırılabilir. I 

Munzam aidat tahakkuk ettirildiği yılın sonuna I 
kadar ödenir. Önceki yıldan itibaren geçerli olarak I 
kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatı ise kendi- I 
lerine tebliğ edildiği yılın ısonuna kaidar ödenir. Za- I 
imanında ödenmeyen munzam aidat % 50 zamlı ola- I 
rak tahsil olunur. I 

:BAŞKAN — Niye «% 50» dedik; pek insafsız I 
değil mi bu? Bundan evvel «% 10» dedik, bunda % I 
5Q. Eskiden de mi böyle lidi bu? I 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayım Balkanım, eskiden I 
yoktu munzam aidatım % 50 zaımllı .olarak ödenmesi. I 
Yalnız bu munzam aidat her yıl ödemek zıorunda I 
'olduğu bir şey ve Gelir Vergisine matrah teşkil eden I 
beyanının % 05'i. O nedenle, % 50 büyük bir rakam I 
olarak görülmediği içlin Hükümet tarafımdan öyle I 
tespit edilmiştir. I 

iBAŞKAN — Ama, «50 bin lirayı geçemez» dıiıyo- I 
ruz. 50 bin liraya kadar ödeyecek. I 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evöt. Çok büyük geliri olan- I 
lar, büyük tacirler ve ödemediği takdirde, bu cezayı I 
verecek, I 

BAŞKAN — Hayır; diğer -tarafta birinci ay için I 
% 10 dedik, falan da; burada niye birdenbire, «% I 
5Q» dedik. I 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkam) — Bu devamlı ödemekte -offldu- I 
ğu, her yi, munzam, malumları, o nedenler... I 

'BAŞKAN — Hükümet ne diyor buna? Odalar 
iBirliiğimin teklifi midir % 50? I 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsiltaisii) 
— Evet Sayın Biaşkanım. 50 bin liranın % 50'si; 25 I 
Ibin lliraya kadar bir ilave öngörmüş oluyor, maktu I 
tolıarak. I 

BAŞKAN — Hem de, «zamanında ödenmeyen» I 
diyor. Öyle bir ay, iki ay falan da dememişiz. I 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Bir yıl içerisinde ödeniyor. Eğer o yıl içinde öde- I 
mezse, % 50 cezalı alınıyor efendim. I 

BAŞKAN — Bunu ödeyecek olanlarla da görüş- I 
tünüz mü? I 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas I 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu teklif- I 
leri hem borsalardan, hem ticaret odalarından ge- 1 
lenlerle görüştük. | 

BAŞKAN — Onlar alacak zaten bunları. Ayrıca 
ödeyenlerle de görüştünüz mü, «Çok mudur, az mı
dır» diye? 

(KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Tabii çok yaygın. Spesifik 
olarak onlarla görüşmedik. Çünkü verebilen olabi
lir buyurduğunuz gibi, veremeyen olabilir; ancak bu 
50 bin lira çok büyük tüccarların... 

BAŞKAN — Yalnız bu değil ki; bu, munzam; 
diğerlerini de veriyor. Demin saydık, bir sürü şeyler 
var ödeyeceği; kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam ai
dat. 

Eskiden de var mıydı bu munzam aidat? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Vardı. Bu şekilde değildi. 
Şöyle arz edeyim efendim : Bütün bu hallerde bir 
müessesenin şubeleriyle beraber ödeyeceği munzam 
aidat tutarı 5 bin lirayı geçemez. 1950 yılı için 5 bin 
lira olarak tespit edilmişti; munzam aidatı geçmeye
cekti. 

BAŞKAN — Onların zaten kendilerine göre ay
rıca cezaları vardır; odadan çıkarır, şu olur bu olur, 
ödemezse. 

Peki, % 50'yi de ödemedi?.. O zaman mahkeme
ye gidecek, değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Tahsil için icraya mı gidecek? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet. 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım iki tahsilat arasındaki bir fark
tan dolayı bu neşet etmiş oluyor. Kayıt ücreti ve yıl
lık aidat muhakkak her sene ödenmesi icap eden bir 
husus. Sabit; kaydı bahis mevzuu değil. Halbuki ikin
cisinde, munzam aidat yazılı arz edildiği gibi, bir kâ
rın tahakkuk etmesinde. Dolayısıyla odalar tarafın
dan takip edilemeyecek bir husus. Onun için, seyya
nen % 50 gibi bir rakama bağlı tutma esası getiril
miştir. Birkaç sene ortaya çıkmayabilir bu alacak. 
Oda zarar etmiş kabul eder ve öyle kalmış olabilir 
alacağı 

BAŞKAN — Biz bugüne kadar hiç böyle % 50 
nispetinde ceza ödenecek diye bir kanun kabul etme
dik. Ağır bir şey bu. % 5 dedik, % 10 dedik, zan
nediyorum ki, % 10'u da geçmedik. 

Siz bu konuyu da ödeyenlerle bir görüşün. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yıllık aidat için % 
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10'u dedik; ama onu aya bağladık. îlk ay için % 10; 
•ondan sonra her geçen ay 'için % 2, % 2 ödeyin-
ceye kadar... 

BAŞKAN — Bu da aynı şekilde olabilir: Bir se
ne içinde ödememişse ilk geçen ay için % 10, ondan 
sonraki aylar için % l'er. % 10, % 11 daha % 21 
eder azami. Onu o şekilde düzeltelim, 

(«Zamanında ödenmeyen munzam aidat ilk ay 
için % 10, müteakip her ay için % 2 gecikme zam
mı olarak tahsil olunur» 

Bu madde de tekrar incelensin. 
Ben bu maddenin Komisyona iadesini teklif ede

ceğim. 
14 ncü maddenin bu yönden incelenmesi için Ko

misyona iadesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,,. Kabul edilmiştir,, 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı 

Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 27. — Aşağıda belirtilen hizmetler karşı
lığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, nispi ücret
lerde binde 25'lten ve maktu ücretlerde 50 Oöû lira
dan fazla olmamak kaydıyla, yönetim kurullarının 
teklifi üzerine meclislerin onayı ile yürürlüğe konu
lacak tarifelerle tespit olunun 

a) Menşe şahadetnameleri, 
b) .Fatura suretlerinin tasdiki, 
c) Rayiç fiyatların tasdiki, 
d) Ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıfları

nın tasdiki, 
e) Yed'i vahit belgeleri, 
f) Bilirkişi ve eksper raporları, 
g) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı im

za sahiplerinin odalardaki! sicili durumlarını gösteren 
tasdik ve şerhler, 

h) Ticari kefalet tasdikleri, 
:ı) Sınai ve ticari mahiyetteki belge ve kapasite 

raporları, 
j) Tahsis veya sarfiyat belgeleri, 
k) Kalite ve yeterlik belgeleri, 
1) Yabancı gemilerden alınacak ücretler (yaban

cı gemilerden alınacak ücretin miktar ve oranları 
uluslararası uygulama gözönüne alınmak suretiyle 
oda meclisince tespit ve Ticaret Bakanlığınca tasdik 
olunur.) 

m) Diğer hizmetler karşılığı, 
BAŞKAN — Bir kere «nispi» değil de «nisbb'dir; 

(b) ile olacak; yanlış yazılmış; düzeltin onu; birinci 
satırda «oran ve miktar, nispi ücretlerde..,» 

Şimdi, binde 25 nedir; maktu ücretler nedir? Ya
ni ne gibi şeylerde nispi ücrettir, ne gibi şeylerde 
malktu ücrettir? Eski kanunda bu rakamlar kaç idi? 

Bunu Hükümet Temsilcisi ıjzah etekler. 
İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı TemsicM) 

Sayın Başkanım, eski kanunun 27 nci maddesi şöyle 
lidi : «Mahiyetleri ve nevileri tüzükte gösterilecek hiz
metler karşılığı alınacak ücretlerle, odalar yönetim 
kurullarınca onanacak vesikalardan alınacak tasdik 
harcı ve verilecek diğer vesikalardan alınacak harç
ların miktarları, yönetim kurullarının teklifi ve mec
lislerin tasdiki ile tespit ökanur:»ı 

ıBu madde Anayasa Mahkemesi tarafımdan bo
zuldu ve onun üzerine bir sayma mecburiyeti hâsıl 
oldu : «Ne gibi hizmetler yapılabilir?» Bu eski mad
dedeki «harç» talbiri «yönetim kurullarınca onanacak 
vesikalardan alınacak tasdik harcı» tabiri maktu ve 
diğerleri de nispidir. Bunları her oda, kendi kanar
larına göre ayrı ayrı tatbik etmekteydi. Uzun süre
den beri bu gelirden mahrum kalmışlardır; tatfbik et
miyorlardı. 

BAŞKAN — Bu rakamlar çok büyülk geldi bana; 
50 bin, % 025.., 

Komisyon ne diyor? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Kom'iısyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu rakamlar 
üzerinde biz bir oynama yapmadık. Çünkü bunlar 
Ticaret Bakanlığının... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, odaların bir denelt-
lenmesli de yoktur. 

Denetim var mı? 
İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Ticaret Bakanlığı denetler. 
BAŞKAN — Hiç yapmış mı bugüne kadar? 
İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Zaman zaman oluyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bugüne kadar hangi odaya bir borç 

çıkardı? «Filan tarihte filan yerde denetleme yapıldı 
ve şu uygunsuz hali bulundu» diyebilecek misiniz? 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, odalar genellikle azalarının da 
kontrolünde; fakat borsalarda bir hayli ölidu, borsa 
komiserliklerinde bir hayli oldu. 

BAŞKAN — Odalara da bir sürü yetkiler vere
rek, bu ticaret erbabından fazla para da almayalım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kendisime kalacak, 
odaya kalacak. Oda'nın da mensubu bunu yapanlar 
da, ticaret erbabıdır, kendileridir, 
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Ayrıca bundan şikâyetleri olsa idi, herhalde faize 
ıbildirirlerdi. Nitekim bazı hususlarda, «şunu da İla
ve edin, bunu da ilave edin» diye resmen mektuplar 
gelmiştir; herbanlde Ibunılar çakışmalarda kaale alınır
dı; ama bunlara ait ıbir şey hatırlamıyorum. Mesela 
fair tanesi, «Bizi filan yerde aza yapın, ıhiflirnem ne ce
miyetine aza yapın» diyor. Böyle talepleri var efen
dim, O bakımdan, bunları kendileri hazırlıyorlar. 

ıBAŞKAN — Kendileri hazırlıyorlar da, bunlar 
üstte; ne kadar çok gelir gelirse, o kadar iyi... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet; ama kendisi 
ticaret erbalbı olduğu içiin.., 

ıBAŞKAN — Ama onlar büyük ticaret erbabı, 
ben onları düşünmüyorum da; küçükler... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onlar tespit edile
cektir efendim kazançlarına göne. Yıllık gösterilen ka
zancın % 025'i kadar diyor. 

BAŞKAN — % 025'i, % 2,5 demek. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tavanı konmuş efen-
' d!im; 50 bin liradan fazla ollmayacak., 

»BAŞKAN — Hayır, maktu ücretlerde 0,50 bin
den fazla olamaz; öteki, nispitedıe % 025 alacak; fa
kat maktu olıantlarda, «50 binden fazla olmamak kay
dı ile» var. 

,Bu yönü siz araştırmadınız yani, değil1 mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Genel Sekreterlimin 
de arz ettiği gibi, bu konuda herhangi bir şey olma
dı. Malumları, bu tasarının üzeninde bir seneye ya
kındır çalışılıyor ve kamuoyuna da açıklandı, pek çok 
müracaat da oldu da bize; ama başka istekler için, me
sela, inşaat müteahhitleri odası kurulması, Komutanı
mın söylediği gibi, mesela biraz önce, aıımatörler bir
liğinden gelen teklifler var; ama bunlar zaten daha 
önce uygulanan ve oda mecüslerinlin onayı 'ile yürür
lüğe gireceği için, her odada, mesela Hakkâri'deki 
ıbir odada yönetim kurulu teklif edecek bu ücretleri; 
'bundan fazla olmayacak, 50 bin lıiradan fazla olma
mak kaydı ile... 

BAŞKAN — Hayır, bunlardan vergi alıyoruz, çe
şitli vergiler alıyoruz; bu da ayrı bir vergi. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bunlar ver
giden düşecek tabii, bunları masraf olarak kaydedecek 
ve vergiden düşecek. 

BAŞKAN — Vatandaştan çeşitli nam ve unvan 
atomda o kadar çok para alıyoruz kli... Belediye alı
yor.., 

ORAlMİRAL NEJAT TÜM ER — Efendim, 
ıbunılar bir nevi nispetli yüksek tutmak suretiyle ken
di aralarında bu parayı odalarda topluyor, ondan 
sonra yine kendileri istediği gibi sarfetme imlkânına 
sahip oluyorlar. Bu nispetleri, mesela % 025'ten 
% 010'a düşürürsek, öbür 50 bini azami 25 bin ya
parsak, bu aradaki 'biriken bütün fark kendi gelir
lerine li'lalve edilecek ve dolayısıyla Devlet onlardan 
!bir miktar daha fazla Gelir Vergüsi almış olacak; 
çünkü matrahları yükselecek, yani bu miktarların 
25"ten ıbelki 10'a düşmesi lazım. 

lORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreterli) — Odalar çeşitlıi vakıf
lara, örneğin Hava Kuvvetleri Vakfına 1 milyon, 2 
milyon bağışta bulunuyor. İşte delil bu... 

(BAŞKAN — Ben'im endişem, yıkmasın, güç du
ruma sokmasın. Her madde geldikçe bir para almı
yor da.. 

Ancak, Hükümetten öyle gelmiş, % 025 ve 50 
Ibin diye. 15 noi madde üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kafaül edenler... 
Etmeyenler... Kalbulı edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 16. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka

nunun 33, ncü maddesıi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 33. — Ticaret borsaları ticari ihtiyaçlıarıın 
lüzumlu kıldığı yerlerde Ticaret Bakanlığınca kuru
lur. 

ili borsalarının çalışma alanı bulundukları il (o 
il içindeki ilçe borsalarının çalışma alanları hariç), 
ilçe borsalarının çallıışma alanı ise İçe sınırlarıdır. An
cak il borsalarının çalışma alanı, borsanın teklifi, Bir
lik yönetim kurulunun kararı ve Ticaret Bıakanlığının 
ıtasdiki ile daraltılalbiir, 

Borsalar çalışma alanları içinde meclisleri kararı 
İle şubeler açabilirler-

.BAŞKAN — 16 ncı madde üzeninde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 8,3.1)950 'tarihli ve 5590 sayıh Ka

nunun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 
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Madde 40. — Meslek komiteleri, meslek grupla
rınca seçilecek 5 - 7 kişiden kurulur. Ayrıca ayna sa
yıda yedek üye seçilir. 

IKomite kendi arasımdan tiki yı!l için bir başkan ile 
bir başkaınıvekili seçer. SüresM bitirenler yeniden se-
çilebilliriıer. 

/Meslek komitelerinin görev süreleri 4 yjflldır. 
Mesleklerin gmplamdırılımasında uyulacak esas

lar Birilikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Meslek komitesi başkam ve üyelerime iştirak ede

cekleri toplantılar için bütçe imkânlarına göre mec
lis tarafından tespit edilecek miktarda huzur hakkı 
verilebilir. 

IBASKAN — Şinndi, kanun yetkıiyd Ticaret Ba
kanlığına vermiş, değil mi? Bu kanunun yürütülmesi 
de tabii Bakanlar Kuruluna ait, değil mi? Yönetme
likleri kim çıkaracak? Bakanlık mı çıkaracak, birlik
ler mü çıkaracak? «Birlikçe çıkartacak yönetmelik» 
dedik. 

ÎSMAÎL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, o hususta bir madde gelecek Me
nide. Bu, yalnız meslekilerin tefriki yönünden, grup-
laradırılmasınıa ait. 

ıBAŞKAN — Diğerlerini Bakandık çıkaracak. 
İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Evet Sayın Başkanım. 
;BAŞKAN — Burada da bir iki değişiklik var, 

başka şey yök; eskli maddeye bir, «üye» konmuş; bir 
de, «süresini bitirenler yenliden seçiüebilirler» den
miş, 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (Bhtlisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayım Başkanım, oda 
meslek komitelerinde olan paralellik aynen borsa mes
lek komlitelierine de getirlmıiştir, 

IBASKAN — Evet, 
17 nci madde üzerinde söz almak isıteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
il'8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 8.3.1950 tanihlİ ve 5590 sayıln Ka

nunun 42 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiş
tir. 

(Madde 42. — Borsa meclisleri, meslek komitele-
rinee seçilecek ikîişer kişi ile kurulur. Ayrıca aynı sa
yıda yedek üye seçiMr. 

En az 7 meslek grubu kurulamayan borsalarda 
meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarında 
seçecekleri 14 üye ile kuruta*. Ayrıca aynı sayıda ye

dek üye seçilir. Bu takdirde, meslek komitelerinim gö
revleri meoMerce seçilecek İhtisas komisyonları ta
rafından yerine getirilir. 

Meollislerin görev süreleri 4 yılıdır. 
Meclıis kendi üyeleri arasımdan 2 yıl için bir baş

kan ile bir veya İki başkanvekiilli seçer. Süresini biti
renler yeniden seçilebilirler. Meclis başkan ve vekil
leri yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler. 

/Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir. 
BAŞKAN — 1® nci madde de gene «üye» teri

mini, bir de «süresini bitirenler yenliiden seçilebilir
ler» ibaresini koymuşsunuz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

/BAŞKAN — Evet. 
!18 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilm'işıtir, 
19 ncu maddeyi okutuyorum ; 

MADDE 19. — 83.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 44. — Borsa yönetim kurulları, meclislin 
kendi üyeleri arasından 2 yıl 'için seçeceği 5 - 11 ki
şiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 2 yıl 'içta 
bir başkan ile bir veya iki başkaravekıili seçer. 

Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir. 
.BAŞKAN — 19 ncu madde üzerimde söz atarak 

listeyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuıyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 8,3,1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka

nunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir. 

İMadde 49. — Ticaret borsalarında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu hükümlerine tabi ve Ticaret 
Bakanlığınca atanan bir borsa komiseri bulunur. 

Borsa komiseri borsalardaki günlük alım, satım 
(işlerini ve fiyat hareketlerini takip, borsanın her tür
lü kayıtlarımı ve borsada aracılık yapanların muame
le ve defterlerini, alım satımlarım borsaya tescil edi
lip edilmediğini tespit amacıyla, borsa konusu mad-. 
delerin alım Ve satımım yapanların her türlü defter 
ve kayıtlarını denetler. 

iBorsa komiserleri borsa meslek komiteleri, mec
lis ve yönetim kurulu toplantılarına müşahit olarak 
katılırlar, 
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/BAŞKAN — 20 nci rnadde zannediyorum bu bor
sa koımiserterinin 657 sayılı Devlet Memurları Kaimi
mi hükümlerine tabi olmasını getirmiştir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın İBaşkanım, borsa ko
miserleri halen Ticaret Bakanlığı (tarafından atanı
yor, ücretlileri borsalar tarafından verliılıiyoır, ancak bu 
kanunda, dikkat buyurulduğu gibi, borsa klomiiser-
lerine, borsaların denetim görevi de eski düzene ila
veten verilmektedir. Aynı yerden maaşını alan bir ki
şinin borsayı denetlemesinin mahzurları düşünüldü
ğümden - 52 tane zaten borsa var ve hepsine de per
sonel bulıunanııyor - Ticaret ıBakanllığı bunun kendi 
memuru, 657 sayılı Devlet Mıemurîan Kanununa ta
bi memuru ollmasında büyük yarar mütalaa etti ve 
Komisyonda da bunu görüştük. 

Tensiplerimize arz ediyoruz. 
-BAŞKAN — Evet. 
20 nci madde üzerinde söz almak 'isteyen var mı?. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul ©deriler... 

Etmeyenler... Kabul edüımiştir. 
21 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 21. — 8.3,1950 tarihli ve 5590. sayılı Ka

nunun 52 nci maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiş-' 
tir. 

iMadde 52. — Borsa kurulan yerlerde, hangi mal
ıların borsalarda alım ve satımının mecburi olduğu ve 
(bunlların en az miktarları, borsa meclisinin teklifli üze
rine Ticaret Bakanlığınca ttayin ve mahallerinde ilan 
olunur; 

İBorsa çalışma alanı içerisinde borsaya dalhMı mad
delerin en az miktarlarının üstünde kallan miktarları
nın alıım ve satımının borsa dışında yapılması yasak
tır; 

İBu maddelerin, en geç muamele yapıldığı günü ta
kip eden ilk iş günü içinde borsaya tesdil ettirilmesi 
şartı ile borsa yerinin dışında alınıp satılmasına mec
lisçe önceden karar verilebilir. Ancak Ticaret Bakan
lığı borsalliarca alınacak bu gübi 'istisnai kararları kıs
men veya tamamen geçici veya daimi olarak yürür
lükten kaldırabilir. 

.Borsalara dahil maddelerin en az miktarları üstün
de yapılan alım satım muameldıertinlin borsalara 
tescilli zorunludur. 

Ancak borsaların sınırları dışında alım satımı 
yapan taraflardan birli tacir veya sanayici sıfatını ha
liz dlmayan müstahsil ise tescil mecburiyeti ve tescil 
ücretini ödeme mükellefiyeti tacir ve sanayici olan di

ğer tarafa aittir. Alım sıatim yapan tarafların her iki 
tarafı da tacir veya sanayici sıfatım haiz dlmayan 
müstahsil ise tesdil mecburiyeti tatbik edilmez. 

Tecsil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine geti
rilir. 

a) Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma ala
nı İçinde bulunmaları halinde, muamele borsa örf 
ve âdetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya 
tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. 

Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu hallinde, 
diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle 
yükümlüdür. 

b) Alıcı veya satıcıdan 'birinin borsanın çalışma 
alanı içinde, diğerinin dışında olması hallinde; 

l(l) iki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut 
ve mali her iki borsaya dahili, muamele de yazışma, 
telgraf, telefon veya teleks ile yapılmış ise akdin ka
bul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o mahal borsa
sına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. Akdiin nerede ka
bul iıe tamam olduğu tespit edillemıediği takdirde, 
muamele satıcının bulunduğu yerdeki borsaya, satı
cı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

(2) Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa., 
(mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, 
mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt 
dışımda ise muamele diğer tarafça kendi bulunduğu 
yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı 
dışında yaptıkları ve yukarıdaki fıkralarda belirle
nen tescil işlemleri dışında kallan alım veya satımları 
kayıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretlini 
öderler. 

id) Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan mua
meleler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına mü
saade edilen maddelere ait muameleler ertesi iş günü 
lakşamına kadar tescil ettirilir. Aksi halde tescil ücre
ti % 50 fazlasıyla alınır. 

e) 'Borsalar, üyelerinin alım satımlarının ta
mamını tescil ettirip ettirmediklerini kontrole yetki-
lıidirler. Bu amaçla üyelerinin İlgili defter ve evrakı
nı inceleyebilirler. 

(Kontrdl sonucunda tescil eittirilm'emiş olduğu tes
pit olunan muameleler doğrudan doğruya ve cezalı 
olarak tescil edilir. Bu gibi muamdelerin tescilinde 
tesdil ücreti % 50 fazlasıyla tahsil olunur. 

f) İhracatın tesdlinden ücret alınmaz. 
ıg) Tescil ücreti nispeti borsa meclisi kararı ile 

teklif ve Ticaret Bakanlığınca tespit olunur. (Bu mik
tar tescil olunan muamele bedellinin binde birinden 
az binde beşinden çok olamaz.) 
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Bu maddenin uygulanmasına aliıt usul ve esaslar 
Ticaret Bakanlığınca çıkartılacak ıhir yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu 21 nci maddede, eskisine naza
ran değişiklik, (c) fıkrasındaki ı«ve yukardaki fıkra
larda belirlenen tescil işlemleri dışında kalan...!» kıs
mı mıdır? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanını, aslında 
eski 52 »nci maddede, 'borsalardaki bütün işlemler ge
niş şekilde ve tadat edilerek sayılmıştır, 'Hükümetin 
teklifinde. 

•«Çalışma alanı» 52 nci maddenin 2 nci fıkrasın
da, ıhir yerde «faliyet bölgesıi» Ibir yerde «çalışma 
alanı» olarak geçiyordu. Tek terim olsun diye bu 
(e) fıkrasındaki değişiklik yapıldı. 

(«...Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tescil işlem
leri dışında kalanlar...» Malumları, yukarıdaki iki 
fıkrada sayıldı. Aynı kişilerin aynı borsa içinde olma
ları veya dışında olmaları ve bulunduğu yerde borsa
nın olması veya olmaması halinde eğer hu türlü sa
yılan durumların dışında bir başka yer olursa, (c) 
fıkrası onun için konmuştur ve açıklık kazandırıyor. 
O nedenle ilave edilmiştir. 

BAŞKAN — Gene 'burada «% 50» dedik. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL {İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bvet % 50. 

BAŞKAN — Eskiden de % 50 mi idi. 
İSMAİL HERAL '(Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Doğrudan doğruya taklibi isteyen bir alacak oldu
ğu için, komplike bir durumdan çıkarmak üzere bir 
% 50 olarak ceza kısmı konmuştur. Diğeri; Bakan
lığımız tarafından tespit edilmekteydi, %01 ile %05 
arasında tatbik edilmekte idi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi bir de (d) fıkrasında var : 

«...Aksi halde tescil ücreti % 50 fazlası ile alınır.» 
Bir de, (e) fıkrasında «kontrol sonucunda tescil 

ettirilmemiş olduğu tespit olunan muameleler doğru
dan doğruya ve cezalı olarak tescil edilir.» 

Bir kere burada cezalı tescil ediyoruz : «Bu gibi 
muamelelerin töscil'inde ıtescil ücreti % 50 fazlası ile 
tahsil olunur.» Ceza ne, bu % 50 ne? Bu ceza mıdır 
% 50 olan, yoksa o ceza ayrı mıdır? 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Bu, ceza oluyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Kotnrol sonucunda tescil ettiril
memiş olduğu tespit olunan muameleler doğrudan 
doğruya ve cezalı olarak tescil edilir.» 

Peki, bu ceza nedir, belli değil. 
«Bu gilbi muamelelerin tescilinde tescil ücreti 

% 50 fazlası ile tahsil olunur.» 
ÎSMAİL HBRAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

— Cezanın miktarını istihdaf ediyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — O zaman öyle deseydiniz... «Kont

rol sonucunda tescil ettirilmemiş olduğu tespit olu
nan muameleler doğrudan doğruya ve % 50 fazlası 
ile cezalı olarak tescil edilir» denir eğer maksat o 
ise. Başka türlü anlaşılıyor da onun için sordum. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bir 
ceza var, bir de tescil için ücret var. 

BAŞKAN — Evet. Evvela bir ceza var; bir de 
ayrıca :«!% 50 fazlası ile tahsil olunur» diye var. 

ÜSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, tabiatıyla burada bir tescil önem
li. Tescil, defterine geçecek. Onu mutlak olarak ora
ya kaydettiriyor; ayrıca onun dışında maddi bakım
dan da bir % 50 ceza alıyor. 

BAŞKAN — Tamam, işte o zaman şöyle demek 
lazım, «...tespit olunan muameleler doğrudan doğ* 
rüya ve % 50 fazlası ile cezalı olarak tescil edilir.» 

İSMAİL HERAL (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 
—Evet. 

BAŞKAN — O zaman son cümleye gerek kal
maz. 

Bu şekliyle fıkrayı tekrar okutuyorum : 
«Kontrol sonucunda tescil ettirilmemiş olduğu 

tespit olunan muameleler doğrudan doğruya ve % 50 
fazlası ile tahsil edilmek suretiyle cezalı tescil edi
lir.» 

BAŞKAN —Oldu şimdi öteki cümleye gerek yok; 
tescil ücreti oluyor bu artık. 

21 nci madde üzerinde söz amak isteyen var mı?.. 
Yok. 

21 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sa

yılı Kanunun 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 56. — Üyenin borsaya kaydı sırasında öde
mekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl 
için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. 

Kayıt ücretleri ile yıllık aidatlar 1 000 liradan az 
50 000 liradan fazla olamaz. Ancak bu miktar Ba-
kanar Kurulu kararı ile 3 katma kadar artırılabilir. 
Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aidatları azami 3 yılda 
bir Ticaret Bakanlığınca yayınlanan geçim endeksle-
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rindeki değişiklik gözönüne alınarak yeniden düzenle
nir. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat 
alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları birlik
çe hazırlanacak yönetmelikte gösterilecek usullere gö
re belirtilecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre 
tayin olunur. Tarifeler yönetim kurulunun teklifi ve 
meclisin onayı ile yapılır, 

Derecelerini durumlarını uygun bulmayanlar, yö
netmelikte gösterilecek usullere göre ve 10 gün içinde 
borsa meclislerine itiraz edebilirler. 

İtirazlar meclisler tarafından karara bağlanıncaya 
kadar kayıt ücreti ve yılık aidatın ihtilaflı kısmı tah
sil olunamaz. 

Yıllık aidatın her yılın Nisan ve Ekim aylarında 
eşit iki taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt 
ücretleri ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak doğ
rudan doğruya kaydedilenlerin kayıt ücreti ve yıllık 
aidatları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde ödenir. Bu müddetler içinde ödenmeyen ka
yıt ücretleri ile yıllık aidatlar geciken ilk ay için % 10, 
müteakip her ay için % 2 gecikme zammı olarak 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ancak 
gecikme zammı aidat ve kayıt ücretinin bir mislini 
geçemez. 

BAŞKAN — Mesela bunda öyle denmiş; demin 
geçtiği şekilde ve «bir mislini de geçemez» diye de 
kayıt konmuş. 

Hükümetin teklifinde, «mart ve eylülmüş; siz on
ları «nisan ve ekim» demişsiniz. Niye öyle? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, daha önce 
odalarda da bu geçmişti, nisan ve ekimdi. Ayrıca 
mart ayı vergi ayı, malumları, ödemekte çok müşkü
lat oluyormuş. O nedenle, nisan ve ekim demek su
retiyle, - mart ayında hem vergi ödeyecek, hem de 
buranın aidatları ödenecek - tacir lehine bunu nisan 
ayma almak uygun olur ve aynı zamanda odalarla 
paralellik sağlanıyor efendim. 

JBAŞKAN — Evet. 
22 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 

• * 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 

•MADDE 23. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı 
Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 57. — Aşağıda belirtilen hizmetler karşı
lığında alınacak ücretlerin oran ve miktarı nispi üc
retlerde binde yirmibeşten ve maktu ücretlerde 50 000 
liradan fazla olmamak kaydıyla yönetim kurullarının 
teklifi üzerine meclislerin onayı ile yürürlüğe konu
lacak tarifelerle tespit olunur. 

a) Eksper rapor ücreti, 
b) Ticari kefalet tasdik ücreti, 
c) Analiz rapor ücreti, 
d) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartıl

ması için gerekli teşkilatı olan borsalarda alınacak 
ölçü ve tartı ücreti, 

e) Depo ve muhafaza tesisatı bulunan borsalar
da alınacak ardiye ve muhafaza ücreti.; 

f) Komisyoncu, ajan ve simsarların borsa mua
melelerinden alacakları nispi ücretler (bu ücretler bin
de birden az binde beşten fazla olamaz.) 

g) Borsa tescil ücreti (binde birden az ve binde 
beşten fazla olamaz.) 

h) Diğer hizmet karşılığı. 

BAŞKAN — Metinde geçen «nispi» kelimeleri
ni «nisbi» olarak düzeltiniz, yanlış yazılmış. 

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

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

Gelecek birleşimde, 5 nci bölüm, 24 ncü madde
den itibaren devam ederiz. 

Vakit geciktiğinden, bilahara tespit edilecek gün 
ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.02 

\mtm • • 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

86 NCI BİRLEŞİM 

18 Aralık 1981 Cuma 

Saat : 14.00 

I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 
1. — (9/14) Esas Numaralı Soruşturma Komis

yonuna Yeniden Süre Verilmesine Dair Komisyon 
Başkanlığı Tezkeresi. (3/131) 

2. — (9/15) Esas Numaralı Soruşturma Komis
yonuna Yeniden Süre Verilmesine Dair Komisyon 
Başkanlığı Tezkeresi. (3/132) 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölge

leri Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu 
Raporu. (1/245) (S. Sayısı : 307) 

2. — Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat 
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/244) (S. 
Sayısı : 308) 

3. — S Mart 1950 Tarihli, 5590 sayılı Kanunun 
Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/195, 
1/196) (S. Sayısı : 306) 

4. — Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

5. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
6. — Toplu İş Sözeşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 

7. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kur
bağa adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Tek
lifi. (2/77) 

8. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı. (1/230) 
9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun ıBazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

10. — Turizmi Teşviş Kanunu Tasarısı. (1/207) 
11. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1/224) 
12. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/209) 

13. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi İki 
Maddesinin Yürürlükten Kadınlması Bazı Madde, 
Bend ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
d/239) 

14. — 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/162) 

15. — 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /163) 

16. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/164) 

177. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulması
na İlişkin Kanun Tasarısı. (1/228) 

18. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1/229) 

19. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 

20. — Böge İdare Mahkemeleri, İdare Mahke
meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/255) 

21. — İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

22. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/256) 

23. — 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/253) 

24. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

25. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ^Tasarısı. 
(1/262) 

26. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 



27. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /251) 

28. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

29. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

30. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat
bik Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (1/241) 

31. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanu

na 4 Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/252) 

32. — Deniz Ticaret Filosunu Geliştirme ile Ge
mi tnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/170) 

33. — Enerjinin Tasan uf lu Kullanılması Hak
kında Kanun Tasarısı. (1 /267) 

34. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

35. — 1475 sayılı îş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/269) 

36. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) (S. Sa
yısı : 292) 
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Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Yasa Tasarısı ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu. (1 /245) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 5 Haziran 1981 

Sayı : 101 - 766/04393 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başikanhğııuza arzı Bakanlar Kurulunca 13.5.1981 tarihinde fca-
rarlaşuriîan «Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Yasa Tasana» ile gerekçesi ekM olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GEREKÇE 

21 Haziran 1927 tarihinde yürürlüğe giren İ'IIO sayılı Askeri Memnu Mıntıkalar Kanunu, o günün ihtiyaç
larına ve "bilhassa müstahkem mevki esaslarına göre yapılmıştır. Kanunun' düzenlendiği 'tarihten günümüz© ka
dar her sahada meydana gelen değişiklikler, yenilikler ve 'özellikle sanayi alanındaki süratli gelişmeler, sözü edi
len kanunun uygulanmasında aksaklıklar ve eksiklikler yaratmıştır. Her ne kadar zaman zaman kanunda ek ve deği
şiklikler yapıılmrşsa da yapılan bu ek ve değişiklikler maksadı temin ve istekleri karşılayamadığından, yeni 
bir yasanın hazırlanması ihtiyacı zorunlu görülmüştür. 

Hazırlanmış olan bu Yasa ite; 

Günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve ileride 'belirecek ihtiyaçlara da cevap verebilecek hükümler ge
tirilmiştir. 

Askeri yasak ve güvenlik 'bölgelerinin ilanı edilmesinde; yurt savunması, sınırlarımızın 'güvenlik ve gizliliği
nin korunması ve hayati önemi haiz kamu ve özel sektöre ait tesislerin emniyetinin sağlanması amaçlandığın
dan, tahkim edilmemiş olan stratejik tesis ve bölgelerinde güvenlik ve gizliliğinin korunmasına imkân tanın
mıştır. 

Askerj yasak ve güvenlik bölgelerinin sınırları daraltılarak, halkın istifade edeceği alanlar genişletilmîş, aynı 
zamanda kamulaştırılacak saha azaltılarak, devlete getireceği mali külfet asgariye indirilmeye çalışılmıştır. 

Bu Yasanın kabulü ile Kara sınırlarımızda çepeçevre 1 nci derece askeri yasak bölge şeridinin ihdası öngörül
memiş olup, sınırlarda nerelerin 1 nci ve 2 nci derece yasak 'bölge olacağı 'Balkanlar Kurulu Kararına bırakıl
mıştır. 

Yasa ile Siyasi sınırlarımız boyunca, Bakanlar Kurulunca gerekli görülecek yerlerde, fiziki güvenlik siste
mi kurulacak bu sistem ile hem her türlü kaçakçılığın önlenmesinde, hem de yurdumuzun savunmasında 
önemli bir engel manzumesi 'oluşturulacaktır. 

Yasanın men ettiği fiilleri işleyenlere, ihlal ettikleri yasağın vahameti ve miktarı gözönüne alınarak 'hapis 
ve para cezaları getirilmiştir. Bununla askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin1 gizliliğinin korunması ve emni
yetinin sağlanması daha da pekiştMhniştir, 
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Yurt savunması ve yurt ekonomisi gözönüne alınarak yabancıların taşınmaz mal ©denmelerini ve kıirala-
malarını kısıtlayan hükümler getirilmiştir. 

Yurt savunmasına, ekonomisine ve toplum yaşamına önemli ölçüde etlkisi olabilecek, 'hayaltıî ve stratejik öne
mi haiz tesislerin, fiziki emniyetinin sağlanması ve Milli Güvenlik Politikasının gerektirdiği yerlere kanal'ize 
edilebilmesi için, bunların projelendirmıe safhasında coğrafi konumlarının tespiti, Milli Güvenlik Kurulu ve 
Genelkurmay Başkanlığının görüşleri alınarak Devlet Planlama Teşkilatının (teklifi üzerine Yüksek Planla
ma Kurulunca Kararîaştınlacaktır. Ancak Bakanlar Kurulunca da kararlaştırılmadan; tesislere ait projelerin uy
gulanmasına ibajşlanılaımayacaktır. 

Yasanın emrettiği işlerin nasıl yapılacağını belirlemek için bir yönetmelik yapılması da yasada yer almış
tır, 

Yasanın kaleme alınışında, uygulanmasında yanlış anlamları önlemek amacıyla günümüz Türkçesi ile sa
de, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin kapsamına girecek, askeri tesis ve bölgeler ile, 
kamu ve özel kişilere ait tesislerin ve sınırlarımızın güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri kapsamına girecek tesis ve bölgeler, tadat edilmeyerek bu yerlerin ge
nel nitelikleri (yurt savunmasına, yurt ekonomisine, milli güvenlik ve toplum hayatına önemli etkisi olabilecek 
tesis ve bölgeler) belirtilerek uygulamada esneklik getirilmiştir. 

Yurt savunmasının 1 nci öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmiş olması nedeniyle, bu bölge ve tesisle
rin kurulması veya kaldırılmasında Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi ve Bakanlar Kurulu kararına bağ
lıdır, hükmü getirilmiştir. 

Kamu ve özel kuruluşlara ait tesislerin etrafında, güvenlik bölgelerinin kurulması veya kaldırılması ise, İç
işleri Bakanlığının kuruluş, görev ve yetkileri gözönüne alınarak, İçişleri Bakanlığının lüzum görmesi üzerine 
Genelkurmay Başkanlığının görüşü de alınarak Bakanlar Kurulu kararına bağlanmıştır. Zorunluluk arz eden 
durumlarda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesis ve bölgelerde güvenlik bölgesi kurulması veya kaldırılması yet
kisi Bakanlar Kurulu kararına bağlı kılınmayıp doğrudan doğruya Genel kurmay Başkanlığı kararına bırakıl
mıştır. 

Madde 2. — Bu maddede, yasada belirtilen yetkileri kullanacak olan, «Yetkili komutanlığın nasıl tayin 
ve tespit edileceği» açıklanmıştır. 

Madde 3. — 1 nci derece askeri, yasak bölgelerinin sınırları, askeri tesis ve bölgelerin dış sınırlarından iti
baren 100 - 400 m. liık bir saha ile sınırlandırılmıştır. Bundan amaç ise; bu bölgelerin askeri açıdan asgari gü
venlik ve gizliliğinin sağlanması, halkın faydalanacağı sahaların artırılmasıyla kamulaştırılacak saha azaltılarak 
kamulaştırılmadan doğacak mali külfetin asgariye indirilmesidir. 

1 nci derece kara askeri yasak bölgenin, kara sınırlarımızda 30 - 600 m. derinlikte tesis edilmesindeki 
amaç; kara sınırlarımızda oluşturulacak fiziki güvenlik sisteminin asgari 30 m. lik bir sahaya ihtiyaç göster
mesi, bazı sınır bölgelerimizde »arazi şartlarının fiziki güvenlik sisteminin tesisi için müsait olmayacağı bu 
takdirde 600 m. lik derinlik içinde tesisine imkân sağlanması, kamulaştırılacak sahaların azaltılması, mali kül
fetin azaltılması, halkın faydalanacağı sahaların genişletilmesidir. 

Kara sınırlarımızda tesis edilen 1 nci derece askeri yasak bölgelerin dışında, askeri yasak bölgelerinin 
özelliği, arazi şartları, halkın faydalanması, kamu hizmetleri ve geçiş imkânları da dikkate alınarak 1 nci dere
ce askeri yasak bölgelerinin sınırları 100 metrenin altına indirmeye veya 400 metrenin üstüne çıkarmaya Genel
kurmay Başkanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulu kararına bırakılmıştır. 

Madde 4. — Bölgenin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla; bölgedeki taşınmaz malların kamulaştı
rılmasına, bölgeye giriş ve çıkışların izne bağlanmasına, bölgedeki tesislerin kuruluş amaçları dışında başka mak
satla kullanılmamasına, su kaynaklarından faydalanılmasına, tabii kaynakların araştırılmasına ve işletilmesine iliş
kin konularda tahditler ve düzenlemeler getirilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 3Q7) 
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Madde 5. — 1 nci ve 2 nci derece askeri yasak bölgelerinin güvenlik ve gizliliğini sağlamak maksadıyla; bu 
bölgelerin çevreden gözetlenmesine imkân vermemek için, 1 nci derece kara askeri yasak bölgelerinin dış sını
rından itibaren, görüşe engel örtüleri içine alacak şekilde, 5 Km. lik mesafeden geçirilen hat 2 nci derece askeri 
kara askeri yasak bölgeleri olarak tespit olunmuştur. 

Bu bölgelerin sınırları, yurt savunması bakımından gerek duyulan hallerde, halkın sosyal yaşantısı, sınır 
komşularımızla olan ilişkilerimiz, bölgenin coğrafi özelliği de gözönüne alınarak, Genelkurmay Başkanlığının 
lüzum görmesi üzerine ilgili bakanlıkların da mütalaası alınarak 10 Km. ye kadar uzatılması, ayrıca olağanüs
tü hal ve savaş halinde ise gerekli emniyeti sağlayacak sınıra kadar uzatılması Bakanlar Kurulu kararına bıra
kılmıştır, 

Madde 6. — 1 nci ve 2 nci derece askeri yasak bölgelerinde güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla; 
yabancı uyrukluların bölgede taşınmaz mal edinmemelerini; taşınmaz mallarının tasfiyesinin, milli politikamız 
gereği, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesine, bölgeye giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasına, böl
gede yaşayan Türk vatandaşlarının dışındakilerin bölgeye giriş ve çıkışlarına ve faaliyetlerine, doğal kaynak
ların araştırılmasına ve işletilmesine ilişkin konularda tahdit ve düzenlemeler getirilmiştir. 

Madde 7. — 1 nci derece deniz askeri yasak bölgelerinin 1 nci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahil
de bittiği noktadan deniz yönünde, denizdeki tesislerin ise çepe, çevre 100 metre ile 1 deniz mili uzağından 
getirilmesinin amacı; bu bölge ve tesislerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması ve turistik açıdan faydalanılabi
lir sahaların genişletilmesidir. 

Madde 8. — Bu bölgedeki, sahil tesis ve iskelelerine, Türk ve yabancı deniz araçlarının acil durumlarda sığı
nabileceği, ancak bu duruma, bazı tahdit ve düzenlemeler getirilmiştir. Bölgede savunma güvenliği ve gizliliği
ni ihlal edecek faaliyetler belirlenmiştir. 

Madde 9. —İkinci derece deniz askeri yasak bölgesinin 2 deniz mili ile sınırlandırılmışının amacı, 1 nci 
ve 2 nci derece deniz askeri yasak bölgelerinin ve kara askeri yasak bölgelerinin güvenlik ve gizliliğinin sağlan
ması ve faydalanılabilir sahaları genişletmektir. 

Gerek görülecek yerlerde bu mesafenin uzatılıp kısaltılması Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi üzeri
ne Bakanlar Kurulu kararma bağlanmış, böylece ileride doğacak şartlar karşılanmış olacaktır. 

Madde 10. — Bölgedeki su ürünlerinden faydalanma, doğal kaynakların aranması, işletilmesi, Türk vatandaş
ları için serbest bırakılmış, yabancılar için kısıtlama ve düzenlemeler getirilmiştir. 

'Bölgeye giriş ve çıkış için, Türk deniz araçlarına serbest bırakılmış yabancı devlet deniz araçlarına ait kısıt
lama ve düzenlemeler getirilmiştir. 

Madde 11. — Birinci derece hava askeri yasak bölgesinde öngörülen yatay 20 - 50 Km. lik dikey limitsiz 
mesafeden amaç, 1 nci ve 2 nci derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerinin havadan gözetleme ve keşfini 
önlemektir. Bu bölgelerin sınırlarının uluslararası anlaşmalar gereği ilanı zorunludur. 

'Madde 12. — Yurt savunması ve yurt ekonomisi açısından bu bölgelerde, Türk askeri araçları hariç, diğer 
hava araçlarının bu bölgelerin altındaki sahalara inmelerine tahdit ve düzenlemeler getirilmiştir. 

Madde 13. — 1 nci ve 2 nci derece kara ve deniz askeri yasak bölgeleri dışında kalan, stratejik önemi ha
iz askeri kamu ve özel kuruluşlara ait tesislerin üzerinde 2 nci derece hava askeri yasak bölgesi kurulması 
amaçlanmıştır. 

Bu bölgelerin sınırları güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla yatay 20 Km. dikey limitsiz seviyeye ka
dar tespit edilmiştir. Ancak uluslararası hukuk kuralları gereğince bu sınırın milli hudutlarımız dışına çıkamaya
cağı da maddede belirtilmiştir. 

Madde 14. — Bu bölgelerde güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla; yabancı hava araçlarının faaliyetle
rine, havayolları kurulmasına, havadan film ve fotoğraf çekilmesine, bölgeye iniş ve kalkış yapılmasına ait tah
dit ve düzenlemeler getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu bölgelerde güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla yabancılara ait hava araçlarının 
acil durumlarda İniş ve kalkış yapmasına ait tahdit ve düzenlemeler getirmiştir. 

Mili Güvenlik Kbnsesyi (S. Sayısı : 307) 
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Madde 16. — Askeri yasak bölge ihdas edilmesine gerek görülmeyen, fakat emniyetinin sağlanması amacıyla 
bazı Silahlı Kuvvetlere ait tesislerin etrafında 100 - 400 m. lik güvenlik bölgesi tesisi öngörülmüştür. Böylece 
tesislerin sabotaj, istihbarata karşı koyma, tahrip, "baskın gibi eylemlere karşı emniyetinin alınması amaçlanmış
tır. Ayrıca, yurt ekonomisi, milli güvenlik ve toplum hayatına önemli etkisi olabilecek kamu ve özel kişilere 
ait tesislerin çevresinde güvenlik bölgesi ihdas edilecektir. Bu şekilde ihdas edilecek güvenlik bölgelerinin sınır
larının tespiti, durumlarına uygun olarak, Bakanlar Kurulu kararına bırakılmıştır. 

Madde 17. — Silahlı Kuvvetler ile kamu ve özel kuruluşlara ait tesislerin emniyet ve gizliliğinin sağlanması 
amacıyla bölgedeki taşınmaz malların kamulaştırılabileceğine, giriş ve çıkışların kontroluna, emniyetin sağlan
ması için personel araç, gereç ihtiyaçlarına tahdit ve düzenlemeler getirilmiştir. 

Madde 18. — Türkiye'de her alanda büyük yatırımlar yapılmakta ve hızlı kalkınma olmaktadır. Ülke sa
vunmasına, ekonomisine ve toplum yaşamına önemli ölçüde etkisi olabilen, hayatı ve stratejik önemi haiz tesis
lerin fiziki emniyetini sağlamak ve bunları milli güvenlik politikasının gerektirdiği yerlere kanalize edebilmek 
için, projelendirme safhasında coğrafi konum yerinin tespit olunmasında yarar görülmüştür. 

Madde 19. — Yurt savunması ve yurt ekonomisti gereği, Askeri yasak ve güvenlik 'bölgeleri dışında kalan 
yerlerde, yabancıların taşınmaz mal edinime ve kiralamaları Genelkurmay 'Başkanlığının göstereceği lüzum 
üzerine 'Bakanlar Kurulu Kararı alınması zorunluluğunu ıgetirmi'ştir. 

, Madde 20. — Milli Politikamız gereği, bu bölgelerde taşınmaz malı bulunan yabancı uyrukluların (taşınmaz 
mallarının tasfiyesinin Balkanlar Kurulunca kararlaştırılması zorunlu görülmüştür. 

Madde 21. — Yurt «avunması ve yurt ekonomisine 'hizmet amacıyla kurulan tesis ve bölgelerin sınırlarını 
gösteren işaretleri, bölge içindeki tel 'örgüleri, duvarları veya 'hendekleri ve 'benzeri tesisleri yıkanlar veya yok 
edenler veya 'bozanlar hakkında T.C.K. 516 ncı mad'desümdekıi cezalar da gözönüne alınarak hapis ve para ce
zaları getirilmiştir. 

Ayrıca caydırıcılığı kuvvetlendirmek maksadıyla maddi zarara sebebiyet verdirenlere meydana getirdikleri 
zararın tazmin ettirilmesi hükmüne de yer verilmiştir. 

Madde 22.—Bu maddede Türk Geza Kanununun ilgili maddeleri ışığında slözkonusu fiilleri işleyenlere hapis 
ve para cezaları götiırilrMşitir. 

Madde '23. — Bu maddede Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri ışığında sözkonusu fiilleri işleyenlere ha
pis ve para cezaları getirilmÜşUir, 

Madde 24. — Yasada öngörülen yasakların uygulanması ve denetimi Yönetmelikte açıklanacaktır. 
Madde 25. — Bu yasa i'Ie her ne kadar kaçakçılığın önlenmesi için bazı tahdit edici hükümler getirilmişse 

de konu ile ilgili Kanun ve değişikliklerinin saklı tutulmasında fayda mülahaza edilmiştir. 
Madde 26. — 'Siyasi sınırlarımız boyunca, Bakanlar Kurulunca gerekli görülen yerlerde Fiziki Güvenlik 

Sistemi kurulacak, bu sistem ile hem her türlü kaçakçılığın önlenmesinde, hem de yurdumuzun savunmasında 
önemli bir engel manzumesi oluşacaktır. Bu listemin kurulması ve idamesinden İçişleri Bakanlığı sorumlu ola
caktır. Ayrıca Fiziki Güvenlik Sistemi ile ilgili gerekli harcamalar içlin bu bakanlığın bütçesine ödenek ko
nacaktır. 

Madde 27. — Bu yasada sözü edilen, Yönetmeliğin konusu itibariyle ilgili bakanlıklarım görüşleri de alı
narak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca hazırlanan Yönetmeliğin Bakanlar Kuruluna şevkinim Milli Savun
ma Bakanlığı tarafından yapılması mevcut mevzuat gereği olmaktadır. 

Geçici Madde — Yeni Yasa ile durumları açıklığa kavuşuncaya kadar eski 11İ10 sayılı Askeri Memnu Mın
tıkalar Kanununa göre tespit edilmiş olan Askeri Yasak ve Emniyet Bölgeleri 'ile ilgili statüler muhafaza edi
lir. 

Madde 28. — Yeni Yasa eski 11110 sayılı Askeri Memnu Mıntıkalar Kanununun yerini aldığından bu Ya
sanın yürürlüğe girmesiyle mevcut Kanun ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar. 

Madde 29. — 'Bu madde ile bu Yasanın yürürlükle ilgili hükmü düzenlenmektedir. 
Madde 30. — Bu madde 'ile bu Yasanın yürütme ile ilgili hükmü düzenlenmektedir. 

MÜH Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 307) 
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M8JK Savunma! Komisyona Raporu 

T. C, 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 1/245 
Karar No. : 39 

17 Aralık 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Yasa Tasarısı» hakkında yetkili temsilcilerin de iştiraiki ile Ko
misyonumuzda yapıfen inceJenue sonumda; kamum ıtasarısinın tümü gereikçesimde açıklaman nedenlerde 
gözönümdie bulundurularak bemfonsenıdlilkten sonra maddelerim ımüzakereslime geçildi. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakere esnasında, gerek kamum tekniğime uygunluğu sağlamak ve gerekse 
uygulamaya açıiklaik getirmek içim kamun taisaırısıram maddelerimin Komisıyonumuzoa yenüıden düzenlen-
roesi zorunlu görülmüştür. 

Bu düzenleme yapılırıken, kamum tasarısının hazırlanış amacı dikkate alınmış ve bu amaç istikametimde 
dlüzemflieme yapılmıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzerle, amacı gerçekleşltlirmeye yeterli görülmeyen maddeler dalha açıık bir sekilide 
tanzim edilmiş, kanun tasarısının 1 ne i rnadldesiındie olduğu gibi bir madde içerisinde iç içe yer alam nü-
kümlerin çelişkili uygulamalara neden olmaması içim bir kaç ayrı maddeye bölünmesi gerekiH bulunmuş 
ve ayrıca tasarlıdaki ıboşluiklar tespit edilerek Koımıis yon metnime yemi maddeler «klemmılişıtir. 

Sonuç olarak; kanun tasarısının ismi «Askeri Yasaik Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri» Kamum tasarısı 
şeklinde değis/Cirilmiş, 30 asıl madde ve 1 geçici maddeden ibaret olan kamum tasarısı Koimıisıyonıumuzca1 

37 asili ve 3 geçici madlde şeMimde düzenlenmiştir. 
Ranum tasarısı ve gerekçesü Miılılıi GüvenÜk Konseyimin onaıyına arz oliumur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâkim Albay 

Üye 
Edip GÜLTEKÎN 

Hâkim Albay 

Üye 
İsmail ERK UT 

Deniz Kurmay Albay 
M. S. B. Plan Koordinasyon, 

Andlaşmalar Daire Başkanlığında 
Görevli 

Üye 
Fethi SANAL 

Mühendis Binbaşı 
Genkur. Plan, Harekât Daire 

Başkanlığında Görevli 

Üye 
Yüksel TALAYMAN 

Adalet Başkanlığı 
Kanunlar Planlama ve 

Araştırma Genel Müdürlüğünde 
Görevli 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 307) 
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HÜKÜMETİN TtBKLM 

Askeri Yasak ve GüveriUk Bölgeleri Yasta Tasana 

BİRJÎNCÎ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MADDE 1. — Yurt savunması bakımlından hayati önemli haiz askeri tesisler ve bölgeler lile sınırlarını gü
venlik ve gizliliğini sağlamak amacı ile bunların etrafında ve havalarında kara, deniz ve hava askeri yasak böl
geleri ile yurt savunmasına veya yurt ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan veya kısmen dahi tahripleri 
veya geçici bir zaman için faaliyetten alıkonulmaları halinde Mıilli Güvenlik veya toplum hayatı bakımından 
olumsuz sonuçlar doğurabilecek "diğer askeri bölgeler ile kamu kuruluşlarına veya özel kişilere ait her türlü 
yer ve tesislerin etrafında güvenlik bölgeleri kurulması, olağanüstü hal ve savaş halinde ihtiyaca göre bu bölge
lerin genişletilmesi ve bu bölgelerde uygulamacak hareket tarzları bu yasa hükümlerine tabidir. 

Askeri yasalk bölgeler ile askeri tesislere ait güvenlik 'bölgelerinin kurulması veya kaldırılması Genelkurmay 
Başkanlığının göstereceği lüzuma dayanılarak; kamu ve özel kuruluşlara ait hayati önemi haiz tesislerin çev
resinde güvenlik bölgelerinin kurulması veya kaldırılması ise Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi 
veya içişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak, (Bakanlar Ku
rulu kararı ile yapılır. Bu bölgelerin sınırları kararnamede belirtilir. 

V6 ncı maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen yerlerde güvenlik bölgelerinin tesisi Genelkurmay Başkanlığın
ca 'kararlaştırılır. Genelkurmay Başkanlığı bu yetkiyi ast komutanlıklara devredebilir. 

Ancak Genelkurmay Başkanlığı; mal ve can güvenliği bakımından girilmesinde sakınca görülen altış alan
ları ile tatbikat 'bölgelerini, atış ve tatbikatın devam ettiği belirli süreler için kara, deniz ve hava askeri yasak 
bölgesi olarak ilan ötmeye yetkilidir. Bu suretle ilan edilecek, askeri yasak bölgelerin sınırları ile yasağın başlan
gıcı, devam süresi ve bitimi ilgili makamlarca uygun araçlarla duyurulur. 

MADDE 2. — Bu yasalda belirtilen mülsadeye yetkili 'komutanlık; Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Ge
nel Komutanlığının teklifleri üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 307) 
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MİLLİ SAVULMA KOMİSYONUNUN KABUL HTltĞİ METİN 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler. 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunıuın amacı; 
•a) Yurt savunması balkjımıındam hayati öznemi hate askeri tesisler ve bölgeler iDe sunurların, güvendik 

ve gizliliğini sağlamak içlin bunların çevrelerinde, ki yılarımda ve havalarında; kara, danıiz ve hava aslkeri 
yasak 'bölgelerinin, 

b) Yurt savunması veya yurt ekonomisinle önemli ölçüde katkıda bulunan veya kısmen dahi tahrip
leri veya devamlı olarak ya da geçici bir zaman içlin faaliyetten alıkonulmaları halinde mfflli güvenlMk veya 
toplum hayatı bakımından olumsıız sonuçlar doğuırabilecek; diğer askeri tesis ve bölgeler iıle kamu veya 
özel kuruluşlara ait her tüüllü yer ve tesislerin etrafında güvenlik bölgelerinim, 

Kurulması, kaldırılması ve gerekıtiğlimde genişletilimes'ine ilişiklin esas ve yöntemlerim dlüzenleınmesfidiir, 

Askeri Yasak Bölgeler : 

MADDE 2. — Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile askeri 
yasak bölgeler kurulabilir veya kaldırılabilir. 

Birbirleriyle irtibatlı ve yakın askeri tesisler ve bölgeler için gerektiğinde ayrı ayrı yasak bölge tayin edil
meyip bu tesis ve bölgeler için müşterek ve bir bütün olarak askeri yasak bölge tesis edilebilir veya bu şe
kilde birleştirilmiş olanlar ayrılabilir. 

Güvenlik Bölgelerinin Kurulması : 

MADDE 3. — a) Aslkeri güvenlik bölgeleri Genelkurmay Başkanlığınca, 
b) Kamu ve özel kuruluşların çevresindeki özel güvenlik bölgeleri Genelkurmay Başkanlığının lüzum 

göstermesi veya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum 
üzerine Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi kaydıyla Bakanlar Kurulunca, 

Kurulabilir veya kaldırılabilir. 

Bölgelerin Sınırı : 

MADDE 4. — Askeri yasak bölgeler ile özel güvenlik bölgelerinin kurulması hakkındaki Bakanlar Ku
rulu kararı ve askeri güvenlik bölgelerinin kurulması hakkındaki Genelkurmay Başkanlığı kararma ekli uy
gun ölçekli haritalar ve koordinat listelerinde bu bölgelerin sınırları da belirtilir. 

Milli Güvenlik Konseyi l(S. Sayısı : 307) 
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(Hükümetin Teklifi) 

4KÎNCİ BÖLÜM 

Kara Askeri Yasak 'Bölgeleri 

MADDE 3. — Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri, yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan 
askeri tesis ve bölgelerin diş sınırlarındam itibaren yüz ila dörltyüz metreye kadar uzağından alınan noktaların 
birleştirilmesi suretiyle meydana gelen ailaınlarla, kam sınır halttı boyunca otuz ila altıyüz metre derinlikteki 
sahalarda tesis edilir. 

Kara sınırımda «esiş edilen- birinci derece kara askeri yasak bölge 'hariç olmak üzere, 'bu bölgelerin savunma 
ihtiyacı dörtyüz metrelik azami hattın dışımda biır kısım kara parçalarının birinci derece kara askeri yasak bölge 
içine alınmasını gerektiriyorsa bu yerlerin de birindi derece kara askeri yasak bölgeleri içine alınması veya arazi 
şartlarıma uyulması, kamu hizmetleri, halkın laydalanması ve geçiş imkânlarınım gözönünde bulundurulması 
gibi durumlarda bu bölgelerin yüz metre olan asgari haddiriin daha aşağıya indirilmesi Genelkurmay Baişkam-
fcanlığının teklifi üzerine 'Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri ilam edilmez; ancak sınırları uygun işaretlerle belli edilir Ve bu 
işaretler ilan edilir. 

işaretlerin şekli, boyutları ve renlgi yönetmelikle tespit edilir. 

MADDE '4. — Birinci derece kara askerli yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır. 
a) ıBölge 'içindeki taşınmaz mallar kamulaştırıhr. 
b) IBölgeye buradaki görevlilerle, müsadeye yetlkli Komutanlığın izin verdiği Türkiye Cumhuriyeti uyru-

• ğundaki diğer görevlilerden başkası giremez ve oturamaz; 
(Buradaki görevlilerin aile fertlerinin bölgeye girmelerine ve oturmalarına aynı komutanlıkça için verilebi

lir. (Bu yerler ve 'içindeki tesisler amaç dışında kullanılamaz, 
Yabancı uyruklu kişilerin geçici olarak bölgeye girmeleri ile oturmaları Genelkurmay Başkanlığınım iznine 

bağlıdır, ©irindi derece kara askeri yasak bölgeye girmeye izim alan kişiler Ibu bölgeye ailt ikinci derece kara as
keri yasak bölgeye de girebilirler. 

c) Müsaadeye yetkili komutanlıkça Türkiye Cumhuriyeti vatandaş'larına, bölgedeki su kaynaklarıımdan 
faydalanmalarına 'izin verilebilir. 

d) IMüsadeye yetkili komutanlık bölge içindeki yollardan geçiş yapılmasını gerektiren1 hallerde geçiş yol
larını tespit dder. 

c) IBölge içindeki 'tabii kaymaklarım milli kuruluşlarca veya milli kuruluşlarım denetimi altındaki Tür
kiye Cumhuriyeti ve yabancı uymklularca araştırılması ve işletilmesi DPT'nin görüşü alınarak Genelkurmay 
Başkanlığının olumlu mütalaasına bağlıdır. 

f) Bu bölge içerisinde, bu amaçla görevlendirilenlerin dışında, elektronik cihazlar kullanmak, fotoğraf veya 
film çekmek, harita, resim veya kroki yapmak, not almak, harita uygulamak gibi bölgelerin savunma güvenli
ğini bozucu faaliyetlerde bulunmak yasaktır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 307) 
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IKİNCÎ BÖLÜM 

Kara Askeri Yasak Bölgeleri 

Birinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgeleri : 

MADDE 5. — Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri; 

a) Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin, çevre duvarı, tel örgü ve
ya benzeri engellerle belirlenen dış sınırlarının en az yüz, en fazla dörtyüz metre uzağından alınan noktala
rın birleştirilmesi suretiyle meydana gelen alanlarda, 

b) Kara sınır hattı boyunca ve lüzum görülen kıyılarda otuz ila altıyüz metre derinlikteki sahalarda, 
Tesis edilir. Ancak, kara sınır hattı boyunca tesis edilenler hariç olmak üzere, birinci derece kara aske

ri yasak bölgelerinin savunma ihtiyacı dörtyüz metrelik azami haddin dışında bir kısım kara parçalarının 
da birinci derece kara askeri yasak bölgesi içine alınmasını gerektiriyorsa bu yerlerin de birinci derece kara 
askeri yasak bölgeleri içine alınmasına veya arazi şartlarına uyulması, kamu hizmetleri, halkın faydalanması 
ve geçiş imkânlarının gözönünde bulundurulması gibi durumlarda bu bölgelerin yüz metre olan asgari had-
dinin daha aşağıya indirilmesine belirtilecek ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca karar verilebilir. 

İşaretlerin İlanı : 

MADDE 6. — Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları uygun işaretlerle 

belli edilerek bu işaretler ilan edilir. İşaretlerin şekli, boyutları, rengi ve işaretler ile ilgili diğer hususlar yö
netmelikte gösterilir. 

Birinci Derece. Kara Askeri Yasak Bölgelerinde Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 7. — 1. Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır. 
a) Bölge içindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. 
b) Bölgeye buradaki görevlilerle, yetkili komutanlığın izin verdiği TC uyruğundaki diğer görevlilerden 

başkası giremez ve oturamaz. Ancak; 

(1) Buradaki görevlilerin aile fertlerinin bölgeye girmelerine ve oturmalarına, 
(2) Türk vatandaşlarının bölgedeki su kaynaklarından faydalanmalarına, 
(3) Bölge içinde tespit edilecek yollardan geçiş yapılmasına, 
Yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yetkili komutanlıkça izin verilebilir. 
c) Yabancıların geçici olarak bölgeye girmeleri ve oturmaları Genelkurmay Başkanlığının iznine bağlı

dır.; 

d) Bölge içindeki eski eserler ve doğal kaynakların milli kuruluşlarca veya milli kuruluşların denetimi 
altındaki Türk veya yabancı uyruklularca araştırılması veya işletilmesi, Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
mütalaasının alınması koşuluyla ilgili kanun hükümlerine göre yürütülür. 

e) Bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dışında bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve 
krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulanması gibi faaliyetlerde bulunmaik ve bölgenin savunma 
ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanmak yasaktır. 

2. Kara sınır hattı boyunca ve kıyılarda tesis edilen birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde kamu
laştırma yapılması zorunlu değildir. 

Milli OüVertlik Konseyi (S. Sayısı : 307) 
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g) Birinci derece kara askeri yasaik bölgelerinin ve bölge içindeki geçiş yollarının güvenliği ve bölgeye gir
me yasağı ile ilgili esaslar yönetmelikle tespit • edilir. Bu yönetmelik esasları askeri ve mülki makamlarca uygu
lanır. 

MADDE 5, — İkinci derece kara askeri yasak bölgeleri; bininci derece kara askeri yasak bölgeleri etrafın
da veya yurt savunması 'bakımından gerekli görülen diğer bölgelerde tesis edilir. 

Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri etrafında tesis edilecek ikinci derece kara askeri yasak bölgeleri
nin sınırları; birinci derece kara askeri yasak bölgeleri sınırlarından başlamak üzere beş 'kilometreye kadar 
uzaktan seçilen noktalardan geçirilen hat ile belirtilir. Bu hat, bölge içindeki savunma tesislerinin kara gözet
lemesine karşı gizleyen sırtlar ve arazi örtüleri varsa, bu sırtların en yüksek noktalarından geçirilr ve ıgörüşe 

engel örtüleri içine alacak şekilde tespit edilir. Bu bölgenin özellikleri gerektiriyorsa Genelkurmay Başkanlığı
nın göstereceği lüzum ve ilgili Bakanlıkların da mütalâaları alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile, bu mesafe on 
kilometreye kadar uzatılabilir. Birinci derece kara askeri yasak 'bölgesine 'bağlı ikinci derece kara askeri yasak 
bölgelerin dış sınırı Bakanlar Kurulu kararında belirtilir ve Resmi Gazetede yayınlanır. 

Yurt savunması bakımından gerekli görülecek diğer bölgelerde tesis edilecek ikinci derece kara askeri yasaik 
bölgelerinin sınırları Bakanlar Kurulu kararında belirtilir ve Resmi Gazetede yayınlanır. 

Olağanüstü hal ve savaş halinde Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile ikinci 
derece kara askeri yasak 'bölgelerinin sınırları gerekli emniyeti sağlayacak sınıra kadar uzatılabilir. 

MiADDE 6. — İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: 
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişiler bu bölgede taşınmaz mal edinemezler. Bu bölgedeki yabancı uy

ruklulara ait taşınmaz malların tasfiyesine karar vermeye, tasfiye şekil ve şartlarını 'belirlemeye Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

b) Yabancı uyruklular izin almadan 'geçici dahi olsa bölgeye giremezler, oturamazlar, çalışamazlar ve ta
şınmaz mal kiralayamazlar. Yabancı uyruklu sivil şahıslara izinler garnizon komuıtanlikları ile istişareden son
ra valiliklerce verilir. 

Görevli yaibancı uyruklu askeri kişilere izinler Genelkurmay Başkanlığınca verilir. Bu yetki Ordu ve Yurt 
İçi Bölge Komutanlıklarından daha aşağı kademelere devredilemez. Verilen izinlerden 'ilgili valilikler de haber
dar edilir. 

Bölge içindeki genel yollardan seyahat edilmesi ve bir yerden turistik amaçlarla istifade edilmesine ait esas
lar yönetmelikte tespit edilir* 

c) Türk vatandaşlarının bölgede oturmaları, seyahat etmeleri, zirai faaliyetlerim, meslek ve sanatlarını ic
ra etoıeleri serbesttir. Şu kadar ki, milli güvenliği sağlamak bakımından, gerekli görülecek ikinci derece kara 
askeri yasak bölgelerinde, bölgede oturanlar dışındaki Türk vatandaşlarının bölgeye girmeleri, seyahat etmele
ri, oturmaları, zirai faaliyetlerini, meslek ve sanatlarını icra etmeleri Bakanlar Kurulu kararı Be sınırlandırıla
bilir. 

d) Yasaik bölge tesisinden itibaren gerekiyorsa 4 ay içinde buradaki taşınmaz malların durumları (bina, 
tarla, bağ, bahçe, orman, bataklık gibi) hava fotoğrafları ile tespit olunur. Aynı süre içinde «bölgedeki taşın
maz malların mülkiyeti ve zilyetliğinin kimlere ait olduğu tapu sicil muhafızlıklarmca ve mahalli ve mülki ida
relerce tespit olunarak müsaadeye yetkili ilgili komutanlıklara bildirilir. 

e) Bölgenin savunma gücü ve gizliliğini ihlal etmemek şartıyla, taşınmaz malların üzerinde inşaat, hafri
yat, tadilat, orman yetiştirmek veya kesmek, bataklık ihdas etmek veya kurutmak gibi hususlar kendi özel ya
salarına göre alınmış izinlerin dışında bölgenin savunma gücü ve gizliliği yönünden müsaadeye yetkili komu
tanlığın da iznine bağlıdır. Dilek sahibi dilekçesinde yapacağı işin mahiyetini detaylı olarak ifade ederek konu
ya ait belge ve planlardan tasdikli birer suretini vermek zorundadır. (171IC| sayılı Eski Eserler Kanunu hükümleri 
saklıdır.) 
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3. Yukarıdaki, 2 nci fıkra hükümlerine göre kamulaştırılmayan taşınmaz mallardan yerli halkın yarar
lanmasına ilişkin esaslar ile birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin, bölge içindeki geçiş yollarının gü
venliğinin sağlanması ve bölgeye girme yasağı ile ilgili diğer esaslar yönetmelikle tespit edilir. 

İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgeleri : 

MADDE 8. — İkinci derece kara askeri yasak bölgeleri; birinci derece kara askeri yasak bölgeleri çevre
sinde veya yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer bölgelerde tesis edilir. 

a) Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri çevresinde tesis edilecek ikinci derece kara askeri yasak böl
gelerinin sınırları; birinci derece kara askeri yasak bölgeleri sınırlarından başlamak üzere beş kilometreye ka
dar uzaktan seçilen noktalardan geçirilen hat ile belirtilir. Bu hat, bölge içindeki savunma tesislerini kara gö
zetlemesine karşı gizleyen sırtlar ve arazi örtüleri varsa bu sırtların en yüksek noktalarından geçirilir ve gö
rüşe engel örtüleri içine alacak şekilde tespit ediür. Savunma ihtiyacı ve bölgenin özelliklerinin zorunlu kıldı
ğı hallerde bu mesafe on kilometreye kadar uzatılabilir 

b) Yurt savunması bakımından gerekli görülecek diğer bölgelerde tesis edilecek ikinci derece kara as
keri yasak bölgelerinin sınırları Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. 

İkinci derece kara askeri yasak bölgelerin sınırları resmi gazetede yayımlanır. 

İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinde Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 9. — İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır. 
a) Türk vatandaşlarının bölgede oturmaları, seyahat etmeleri, zirai faaliyetlerim, meslek ve sanatlarını 

icra etmeleri serbesttir. Şu kadar ki, milli güvenliği sağlamak bakımından, gerekli görülecek ikinci derece 
kara askeri yasak bölgelerinde; bölgede oturanlar dışındaki Türk vatandaşlarının bölgede oturmaları, zirai 
faaliyetlerini, meslek ve sanatlarım icra etmeleri Bakanlar Kurulu kararı ile sınırlandırılabilir. 

b) Yabancı gerçek ve tüzelkişiler bu bölgede taşınmaz mal edinemezler. Yabancılara ait bölgedeki taşın
maz malların tasfiyesine karar vermeye, tasfiye şekil ve şartlarım tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) (1) Yabancılar izin almadan geçici dahi olsa bölgeye giremezler, oturamazlar, çalışamazlar ve ta
şınmaz mal kiralayamazlar. 

ı(2) Görevli yabancı uyruklu sivil kişilere izinler garnizon komutanllığınını görüşü alınarak valiliklerce 
verilir. 

1(3) Görevli yabancı uyruklu asker kişilere izinler Genelkurmay Başkanlığınca verilir. Ancak bu yetki 
yönetmelikte belirtilecek komutanlıklara devredilebilir. Venilen izinlerden ilgili valiliklere de bilgi verilir. 

,d) (Bölge içimdeki genel yollardan geçilmesi ve bölgeden ıtunistik amaçlarla yararlanılmasına dair esas
lar yönetmıelikte 'gösterilir. 

e) Yasak 'bölge tesisinden itibaren' gerektiğinde altı ay içiride buradaki taşınmaz mallarım durumları 
(Bina, tarla, bağ, bahçe, orman, bataklık gibi) hava fotoğraflarıyla tespit edilir. »Aynı süire içinde bölgedeki 
taşınmaz malların mülkiyet Ve zilyetliğinin kimlere ait olduğu mahalli ve mülki idarelerce tespit edilerek yet
kili komutanlığa bldüıiilir. 

If) (Bölgemin savunma gücü ve gizliliğimi 'ihlal etmemek şartıyla, taşınmaz mallar üzerinde inşaat, haf
riyat, tadilat, orman yetiştirmek veya kesmek, bataklık ihdas etmek veya kurutmak gibi hususlarda özel ka
nunlarına göre ilgili mercilerce 'izin ve ruhsat verilmeden önce, bölgenin savunma 'gücü ve gizliliği yönünden 
yetkili komutanlığın izninin alınması zorunludur. Yetkili komutanlıktan izin isteminde bulunulurken verile
cek dilekçede yapılacak işin niteliği açıklanarak ilgili belge ve planların tasdikıli birer örneği eklenir., Yetkili 
komutanlık bu istemi 'kabule değer görmediği takkürde ret sebebini gerekçesiyle birlikte yazılı olarak dilekçe 
sahibime bildirir. İtiraz vukuunda konu bir kere de Genelkurmay Başkanlığınca tetkik edilerek sonuçlandırı
lır. 
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Bu yolla yapılan müracaatların kabul edilmemesi halinde, durum gerekçesi ile birlikte yazılı olarak dilek sa
hibine bildirilir. , 

itiraz vukuunda konu, bir kere de Genelkurmay Başkanlığınca incelettirilerek sonuçlandırılır. 
f) Alınan izin, bir yıl için geçerli olur. Projelerin özelliğine 'göre tizin süreleri uzatılabilir. Bu süre içinde 

yapılmayan veya komutanlıkça kabul edilen şartlara uymayan her türlü inşaat ve eylemler durdurulur. Taşın
maz mal sahipleri ile bunları yaptıranlar ve yapanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır. 

'Böyle yapılar, müsaadeye yetkili komutanlığın tayin edeceği bir süre içinde sahipleri tarafından yıktırılır.] 
Gösterilen süre 'içinde yıkılmaması halinde ivedilikle mahkemeden yıkım kararı alınarak komutanlıkça yıktırılır 
ve yapılan masraflar sorumlularına tazmin ettirilir. 

g) 'Bölge içindeki askeri tesislerin ve bölgeden birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin dürbünle 
gözetlenmesi, elektronik cihazlar kullanılması, fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin 
yapılması, not alınması veya harita uygulanması gibi savunm'a ve güvenlik tedbirlerinin mahiyetini tespit 
edici faalliyeitlerde bulunmak yasaktır. 

h) Bölgedeki doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi DPT'nın görüşü alınarak Genel Kurmay Baş
kanlığının olumlu mütalaasına bağlıdır. Ancak ikinci derece kara askeri yasak 'bölgeleri d'alhilinde kalan ve 
daha önce veriılmiş olan maden hakları devam eder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Deniz Askeri Yasak1 Bölgeleri 

MADDE 7. — 'Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri : 
a) (Kıyılardaki birinci derece kara askeri yasak bölgeleri bu yasanın 3 ncü maddesi hükümlerine göre, 

birinci derece kara askeri yasak 'bölgesinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönlünden; denlizıdekıi te
sislerin çepeçevre yüz metre ila bir deniz mili uzağından geçinil/en noktaların Mrlieştlirilmesıi ısurötıiylıe tes
pit olunur. Bu mesafeler Genel Kurmay Başkanlığının teklifi üzerine ilgili (bakanlıkların da mütalaası alına
rak Bakanlar Kurulu kararıyla kısalltıl'abilir veya uzatılabilir, 

b) 3 ncü maddenin 3 ncü ve 4 ncü paragraflarındaki birinci derece kara askeri yasak bölgeleri hakkın
daki yöntemler uygulanabildikleri ölçüde 'birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde de uygulanır. 

MADDE 8. — Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır; 
a) 4 ıncü maddedeki birinci derece kara askeri yasak bölgeleri hakkındaki hükümler, uygulanabildifc-

leri ölçüde 'birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde de uygulanır. 
b) Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri için delki körfez, köy, liman gibi yerlere, Türk ve yabancı 

deniz araçları, fena hava veya teknik arızalar yüzünden ancak havanın denize açıfcna imkânı vermesine veya 
arızanın giderilmesine kadar sığınabilirler. 

Böylece sığınan deniz araçlarının sorumlu kişileri, durumu derhal müsaadeye yetkili komutanlığı veya 
mahalli mülki amirliğe bildirmek zorundadır. 

Müsaadeye yetkili komutan, mülki makamları haberdar etmek ve gerektiğinde işbirliği yapmak suretiyle, 
aracın mümkün olan en kısa süre zarfında Ibu yeri terketm'esine, savunma tesislerine ve güvenliğine zarar 
verebilecek her türlü hareketleri önlemeye yarayan bütün tedbirleri almaya ve gerekli gördüğü takdirde ara
cın ve kişilerin güvenliğine zarar gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, bölge dışındaki en yakın müsait ba« 
rınma yerine çektirmeye yetkilidir. 
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(İzin ve ruhsata tabi olmayan mahal veya işlerde de yukarıdaki fıkra 'hükümleri uygulanır. 
\Bu şekilde başlatılmış olan işlerde yapılacak tadilat istekleri hakkında da aynı usûl ve esaslar uygula

nır. 
g) Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen veya komutanlıkça (kabul edilen şartlara uymayan her türlü 

inşaat ve eylemler durdurulur, 
Böyle yapılar, komutanlığın tayin ve tebliğ edeceği süre içinde sahipleri 'tarafından yıktırılır. ıSüresi için-

de yıkılmaması halinde yetkili komutanlığın istemi üzerine mahalli mülki idare amirliğince başkaca bir işlem 
ve karara ıgerek kalmadan yıktırılır ve masrafı sahiplerinden alınır. 

h) 'Böilige içindeki askeri tesislerin ve bölgeden birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin dürbünle 
gözetlenmesi, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dışında bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, 
res'im ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi ıfaaliyetlerde 'bulunmak ve bölgenin 
savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanmak yasaktır. 

ı) BöDgedöki eski eserler ve doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi Genelkurmay 'Başkanlığının 
olumlu mütalaasının alınması koşuluyla i'îıgili kanun hükümlerine göre yürütülür. 

Bu madde hükümlerinin; 25 Eylül 19811 ve 2527 sayılı .'Kanun hükümlerinden yararlanan Türk soylu 
yabancılar hakkında ne şekilde uygulanacağı yönetmelikte gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ (BÖLjÜlM 

Deniz Askeri Yasak Bölgeleri 

Birinci Derece Deniz Askeri Yasak Bölgeleri : 

ıMlADDE 10. — 'Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri : 
a) 'Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde, 
b) Denizdeki tesislerin çepeçevre her tarafında, 
!En az yüz metre, en çok bir deniz mili uzaklıktan geçirilen noktalarım birleştirilmesi suretiyle tespit olu

nur. ıBu mesafeler savunım'a ihtiyacı veya bölgenin özelliklerimin zorunlu kıldığı hallerde Genelkurmay 'Baş
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kıısaltıılabiılir veya uzatılabilir. 

'Birinci derece demiz askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları mümkün olan ölçüde uygun işa
retlerle belli edilerek bu işaretler denizcilere ilanen duyurulur ve deniz haritalarına işlenir, Bu işlemi Deniz 
Kuvvetleri .Komutanlığı .Seyir, Hidrografi ve Oşinog raf i Daire Başkanlığınca yapılır. 

•İşaretlerin şekli, boyutları ve rengi yönetmelikle tespit edilir. 

Birinci Derece Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde Uygulanacak Esaslar : 

'MADDE 11. — Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır. 
a) 7 nci maddedeki birinci derece kara askeri ya sik bölgelerine ilişkin hükümler, birinci derece deniz 

askeri yasak bölgelerinde de uygulanır.. 

b) Türk ve yabancı demiz araçları ancak fena hava şartları veya teknik arızalar nedeniyle ve havanın 
denize açılmaya imkân vermesine veya arızanın giderilmesine kadar birimci derece deniz askeri yasak bölge
lerine ve bu bölgelerdeki körfez, koy, uman gibi yerlere sığınabilirler. Bu şekilde sığınan demiz araçlarının so
rumluları, yetkili komutanlığa veya 'mahalli mülki, idare amirliğine durumu nedenleriyle birlikte derhal 
bildirmek zorundadırlar. 

Birinci derece deniz askeri yasak bölgesine sığman deniz araçlarının burada kalmasına izin verilmediği 
takdirde, yetkili komutanlık ve mahalli mülki idare amiri işbirliği yapmak suretiyle, aracın mümkün olan 
en kısa süre içinde bu yeri terketmesine, savunma tesislerine ve güvenliğime zarar verebilecek her türlü ha
reketleri Önlemeye yarayan bütün tedbirleri almaya ve gerekli görülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine 
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Yukarıdaki fıkra mucibince alınacak tedbirler doyısryla hizmete hazır bulunan Türk veya gerektiğinde 
yabancı araç veya kişilerin de yardımlarına başvurabilir. Bu takdirde yapılacak masraflar ve savunma te
sislerinde vaki olacak zararlar bu yoldaki genel hukuk kurallarına göre tazmin ettirilir. 

e) Bu bölge içerisinde, su altı dahil, bu amaçla görevlendirilenlerin dışında elektronik cihazlar kullan
mak, fotoğraf veya film çekmek, harita, resim veya kroki yapmak, not almak, harita uygulamak gibi böl
genin savunma güvenliğini bozucu faaliyetlerde bulunmak yasaktır. 

MADDE 9. — ikinci derece deniz askeri yasaık bölgeleri : 
a) İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinin kıyıda son bulduğu noktadan itibaren deniz yönünde, 

birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırlarından itibaren deniz üzerinde her yönde, iki deniz 
mili kadar uzaktan seçilen noktalardan geçen hat ile sınırlanan sahadır. Kara sularımız içerisinde tespit 
edilen bu mesafe, bölgenin özelliği ve Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine ilgili bakan
lıkların mütalaası da alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir veya uzatılabilir. 

b) Yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer yerlerde kurulacak ikinci derece deniz askeri 
yasak bölgelerinin sınırları bir ila iki .teniz mili olarak tespit olunur ve bu sınır Bakanlar Kurulu kararında 
belirtilir. 

c) Olağanüstü hal ve savaş halinde, Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı 
ile ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırları Türkiye'nin kara suları genişliği kadar uzatılabi
lir. 

ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin dış sınırları resmi gazetede ilan edilir. 

MADDE 10. — ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 
a) 6 ncı maddedeki ikinci derece kara askeri yasak bölgeleri hakkındaki hükümler uygulanabildikleri 

ölçüde ikinci derece deniz askeri yasaık bölgelerinde de uygulanır. 

b) ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde daimi tesisi gerektirmeyen balıkçılık, süngercilik gibi 
su ürünlerinin, deniz dibindeki doğal kaynakların aranması ve işletilmesi Türk vatandaşları için serbesttir. 
Şu kadar ki, tesislere zarar verebilecek araç ve gerecin bölgeye Sokulmasına müsaadeye yetkili komutanlıkça 
mani olunabilir. 

c) Bölge iç'inde, milli kuruluşlar veya milli kuruluşların denetimindeki Türk ve yabancı uyruklularca 
deniz içindeki ve altındaki doğal kaynakların işletilmesi için sabit tesisler kurulması, bölgede ilmi araştırma
lar yapılması ve buralardaki batıkların çıkarılması DFTnin görüşü alınarak Genelkurmay Başkanlığının 
olumlu mütalaasına bağlıdır. 

Ancak; bu bölgelerde gemi sökümü için organize sanayi yeri kurulamaz. 
d) ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerindeki liman, koy; körfez gibi yerlere Türk deniz araçları 

serbestçe girip çıkabilir. 
Bu araçlar içindeki yabancıların karaya çıkarılmasına 6 ncı maddenin (b) bendi hükümlerine göre, izin 

verilebilir. 
e) Yabancı devletlerin harp ve yardımcı gemileri ile bunlara ait araçların ikinci derece deniz askeri ya

sak bölgelerine girmeleri izne tabidir. 
Bu araçların bölgeye girmelerine Genelkurmay Başkanlığınca izin verilebilir. 
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zaraır gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, deniz aracını bölge dışındaki em yakın müsait barınma yerine 
çektirmeye yetkilidirler. 

Bu nedenle yapılacak işin ve bJizmetin ınevine göre yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesislerinde 
vaki olacak zararlar bu konudaki genel hukuk kurallarına göre tazmin ettirilir. 

ikinci Derece Deniz Askeri Yasak Bölgeleri : 

MİAIDDE 12. — İkinci derece deniz askeri yasak bölgeleri : 
a) İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinin şahide bittiği noktadan itibaren deniz yönünde, 
b) IBirin'oi derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırlarından itibaren deniz üzerinden her yönde, 
İki deniz miline kadar uzaklıktan seçilen noktala rın birleştirilmesi suretiyle tespit olunur. 

c) Kanunun 10 ncu maddesi hükümlerine göre birinci denece dıenliz askeri yasaik bölgesi otabilecek 
yerlerde bininci derece deniz askeri yasak bölgesi kurulmasu zorunlu görülmediği takdirde yukardaki (a) ve 
(b) berberinde belirtilen esıasdıaıra göne bu bölgelerde ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis edile
bilir. 

d) Yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer yerlerde de ikinci derece dlenilz askerli yasıalk böl
gesi tesis: edilebilir. Bu benlt hükümlerine göre tesis edilen ikinci derece deniz aslkeni yasaik bökelerinin 
sınırları em az 'bir, en fazla ilki deniz mili olanak tesbvt olunur. 

İkinci derece deniz askeri yaisak bölgelerinin, yu kamdaki bentlerde beillirtilen sınırları savunma ihtiyacı 
veya bölgenin özclllMerinin zorunlu kıldığı haillerde Genelkurmay Başkanlığının teklilfi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararıyla kısaltılabilir veya uzatılabilir. 

İkinci derece demiz askeri yasak bölgelerinin diş sınırlıan Resmi Gazetede 'ilan edilir ve deniz harita
larına işlenir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca 
ilgf.lilere duyurulur. 

fkinci Derece Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde Uygulanacak Esaslar: 

MADDE 13. — İkinci derece demiz askerli yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar• uygulanır, 
a) İkinci derece deniiz askeri yasak bölgelerinde daimi teslsii gerektirmeyen balıkçılık, süngıarcillik gibi 

su ürünlerinin avlanması, demiz dibindeki doğal kaynakların aranması ve iışîıatitoeisİ Türk vafrandaş/ıarı içlin 
serbesttir. Şu kadar k!i, teslislere zarar verebidıecek araç ve gerecin 'bölgeye sokulımıası/nıa yetkili komutan
lıkça mıanli olunabilir. -

b) Bö1lge içlinde, mlillii kuruüıuslar veya mıiülîli kuruluşların denetimindeki Türk ve yabancı uyruklu-
larca deniz içindeki ve altındaki doğal kaynakların i'şlıötUm'asi için sabit tes/iısilıer kuruillmasi, bölgede ilimi 
araştırmalar yapılması ve buralardaki batıkların çıkarılması, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Genelkurmay 
Başkamlıığmın olumîlu mütalaasına bağkdır. 

Ancak; bu bölgelerde hiç bir sekilide gemi sökümü içlin tesis kurulamaz. 

c) İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerindeki liman, koy, körfez gibi yerlere Türk deniz araçları 
serbestçe girip çıkabilir. 

Bu araçlar içindeki yabancıların karaya çıkarılmasına 9 nou maddenin (d) bendi hükümlerine göre, izin ve
rilebilir. 

d) Yabancı devletlerin harp ve yardımcı gemileri ile bunlara ait diğer araçların ikinci derece deniz aske
ri yasak bölgelerine girebilmeleri Genelkurmay Başkanlığının 'iznine tabidir. 

e) (d) bendi dışında kalan yabancı bandıralı gemi ve araçların bu bölgelerdeki koy, körfez ve limanlara 
girmelerine yetkili komutanlığın mütalaası da alınarak valilerce izin verilebilir. 
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f) Harp ve yardımcı gemiler dışında kalan yabancı bandıralı gemi ve araçların bu bölgelerdeki koy, 
körfez ve limanlara girmelerine müsaadeye yetkili komutanlığın mütalaası da alınarak valilerce izin verile
bilir. 

g) Yabancı bandıralı gemi ve deniz araçları, ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerindeki körfez, koy 
ve liman gibi yerlere fena hava şartları veya teknik arızalar yüzünden sığınabilirler. Bunların sorumlu ki
şileri, sığırtma sebeplerini derhal müsaadeye yetkili komutanlığa veya mahalli mülki amîirliğe bildirmek zo
rundadır. 

Ancak, havanın, denize açılma imkânı vermesi veya arızanın giderilmesi üzerine bu şekilde sığınanlar 
bölgeyi terkedeceklerdir. 

Müsaadeye yetkili komutan, mülki makamları haberdar etmek ve gerektiğinde işbirliği yapmak sureti 
ile savunma güvenliğini temin edecek tedbirler aldırmaya ve aracın yükü ile kişilerin güvenliğine zarar ver
meyecek şekilde bu tip araçları yasak bölge dışına çıkarmaya yetkilidirler. 

h) Yabancı uyruklu kişilerin ve deniz araçlarının bu bölgedeki turistik yerlere girip çıkmaları 6 ncı mad
denin (b) bendinde kabul edilen esaslara göre yönetmelikle tespit edilir. 

i) İkinci derece deniz askeri yasak bölgesine ait bu maddedeki kısıtlayıcı hükümler, meskûn yerlerde 
belödİye hudutlarının kıyı şeridini kestiği noktaya kadar uygulanır. Belediye hudutları içerisinde kalan kıyı 
kesiminde uygulanmaz. 

j) İkinci derece deniz askeri yasak bölgesinde de bu Yasanın 6 ncı maddesi (g) ve (h) bentleri hüküm
leri, aynen uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hava Askeri Yasak Bölgeleri 

MADDE 11. — Birinci derece hava askeri yasak böllge leri; birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgeleri 
üzerinde tesis edilir. Bu yasıak bölgeler sınırlardan itibaren yaitay yirmi ila elli kilomeitre dikey olarak deniz 
seviyesinden limitsiz yüksekliğe kadar uzanain hava sahasını kapsar. Bu bölgenin sınırı milli hudutlar dışına 
çıkamaz. 

Bu bölgeler ile bunların sınırları Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Balkanlar Kurulunca tespit edi
lip Resmi Gazete ve Türkiye Havacılık neşriyatında ilan edilir. 

MADDE 12. — Birinci derece hava aslkeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esa!slar uygulanır : 
a) Türk askeri hava araçları hariç olmak üzere Türk veya ya'bancı gerçek veya tüzdkişiilere ait her 

türlü hava araçlarının ıbu bölgeler üzerinden uçması veya altında bulunan salhalara inmesi yasaktır. Ancaik, hava 
trafik kontrol amacı ile Ibu bölgeler üzerinde ihdas edilmiş veya ileride ihdas edilecek kontrollü veya tavsiyeli 
hava sahaları bu hüküm dışındadır. 

b) 4 noü maddedeki birinci derece kara askeri yasak bölgeleri hakkındaki hükümler uygulanabildikleri 
ölçüde birinci derece hava askeri yasak bölgelerinde de uygulanır. 

MADDE 13. — İkinci derece hava askeri yasak bölgeleri birinci derece kara veya deniz askeri yasak böl
geleri dışında kalan sıtra'tejik önemi haiz aslkeri veya kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler üzerinde yaitay en 
az yirmi kilometre, dikey olarak deniz seviyesinden limitsiz yüksekliğe kadar uzanan hava sahasını kapsar. 

Bu 'bölgelerin hudutları milli hudutlar dışına çıkamaz. 

Bu ıbölgeler ile bunların sınırları Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit 
edilip Resmi Gazete ve Türkiye Havacılık neşriyatında ilan edilir. 
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f) Yabancı bandıralı gemi ve deniz araçları, ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerindeki körfez, koy 
ve liman ıgibd yerlere fena hava şartları veya teknik arızalar yüzünden sığınabilirler. Bunların sorumlu kişileri, 
sığınma sebeplerini derhal yetkili komutanlığa veya mahalli mülki amirliğe bildirmek zorundadırlar. 

Ancak, havanın denize açılma imkânı vermesi veya arızanın giderilmesi üzerine bu şekilde sığınanlardan 
kalmalarına izin verilmeyenler bölgeyi terkederler. 

Ydtikiii ikomultan; mülki makamlara haber vermek ve gerektiğinde işbirliği yapmak suretiyle savunma gü
venliğini temin edecek tedbirleri almaya ve gerekli görülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine zarar gel
meyeceğinden emin olmalk kaydıyla, deniz aracını bölge dışındalki en yalkın müsait barınma yerine çektirme
ye yetkilidir. 

Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin nevine göre yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesislerinde 
vaki olacak zararlar bu konudaki genel hukuk kurallarına göre tazmin ettirilir, 

g) Yabancı uyruklu kişilere ait deniz araçlarının bu bölgedeki turistik yerlere girip çıkmalarına ilişkin 
esaslar yönetmelikte gösterilir. 

ıh) (İkinci derece deniz askeri yasak bölgesinde bu Kanunun 9 ncu maddesinin (h) bendi hükmü aynen 
uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hava Askeri Yasak Bölgeleri 

Birinci Derece Hava Askeri Yasak Bölgeleri : 

MADDE 14. — Birinci derece hava askeri yasak bölgeleri; 'birinci derece kara ve deniz askeri yasak böl
gelerin üzerinde ve dış sınırlardan itibaren yatay olarak her yönde en az on, en fazla yirmibeş kilometrelik 
hava sahasını kapsayacak sekide tesis edilir. Ancak, tesis edilen bu bölgeler mili hudutlar dışına çıkamaz. 

'Birinci derece hava askeri yasak bölgeleri dikey olarak limitsiz yüksekliğe kadar uzanır. 
•Bu bölgeler ile bunların sınırları Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit 

edilir ve Türkiye Havacılık neşriyatında yayımlanır. 

Birinci Derece Hava Askeri Yasak Bölgelerinde Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 15. — Türk askeri hava araçları hariç olmak üzere, Türk veya yabancı ıgerçek veya tüzelkişile
re ait her türlü hava araçlarının, Genelkurmay Başkanlığının özel müsaadesi olmadıkça, bu bölgeler içerisin
de uçması veya altında bulunan sahalara inmesi yasaktır. 

Hava trafik kontrol amacıyla bu bölgeler üzerinde ihdas edilen kontrollü <veya taivsiyeli hava sahaları ve 
yolları bu hükmün dışındadır. Bu bölgelerde yeniden kontrolü veya tavsiyeli hava sahaları ve yollarının 'ih
dası Genelkurmay 'Başkanlığının iznine bağlıdır. 

İkinci Derece Hava Askeri Yasak Bölgeleri : 

MADDE 16. — İkinci derece hava askeri yasak bölgeleri; birinci derece kara veya deniz askeri yasak böl
geleri dışında kalan stratejik önemi haiz askeri veya kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler üzerinde ve dış sınır
larından itibaren yatay olarak her yönde en az on, en' fazla yirmibeş kilometrelik, havasahasım kapsayacak 
şekilde tesis edilir. Ancak tesis edilen bu bölgeler mili hudutlar dışına çıkamaz. 

İkinci derece hava askeri yasak bölgeleri dikey olarak limitsiz yüksekliğe kadar uzanır. 
Bu bölgelerin hudutları milli hudutlar dışına çıkamaz. 
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MADDE 14. — İkinci derece hava askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 
a) 6 ncı maddedeki ikinci derece kana askeri yasak bölgeler hakkındaki hükümler uygulanabildikleri öl

çüde ikinci derece hava askeri yasak bölgelerinde de uygulanır. 
b) Yabancı gerçek ve tüzelkişilere ait her türlü hava araçlarının bu bölgeler üzerinde uçması veya altında 

bulunan sahalara irumiesli yasaktır. Ancak hava »trafik kontrol amacıyla ibu bölgeler lüzerinde ihdas edilmiş 
ve ileride ihdas edilecek kontrollü veya tavsiyeli hava sahaları bu hüküm dişındadır. 

c) Bu bölge üzerinde yurt içi ve yurt dışı hava ulaşımında kullanılmak üzere, hava yollan kurulması Ge
nelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

d) 'İkinci derece hava astken yasak bölgelerinde sinemacılık ve turistik amaçlarla havadan fotoğraf ve 
film çekilmesi Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaasına bağlıdır. 

MADDE 15. — Yabancı gerçek veya tüzelkişilere ait hava araçları ancak olağanlüstü hava şartlan veya 
arızalanmaları veya yakıt kritiği veya uçak kaçırma gibi acil ya da uçağı inişe zorlayan ve doğal olmayan diğer 
hallerde önceden izin almaksızın bininci ve ikinci derece hava askeri yasak bölgelerine inebilirler. 

Bu takdirde hava araçlarının sorumlu kişileri, durumu en yakın resmi makamlara haber vermek zorunda
dırlar. 

Bu makamlar gerekli görecekleri, güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Güvenlik 'Bölgeleri 

MADDE V6 — Güvenlik bölgeleri : 
Silahlı Kuvvetlere ait her türlü patlayıcı, yanıcı, akaryakıt ve gizlilik dereceli maddelerin konmasına tahsis 

olunan sabit veya seyyar depo ve cephanelikler ile hu gibi maddeleri dolduran, boşaltan ve imal eden .tesislerin 
ve atış poligonlarının dış sınırlarından itibaren yüz ila dört yüz metreye kadar uzanan bölgelerde güvenlik böl
gesi tesis edilir. Bu bölgenin çevresinin nasıl işaretleneceği yönetmelikte gösterilir. 

Yukarıda sayılanlar dışında, flaşla, karargâh, kurum ve ordugâhlar iile Silâhlı Kuvvetlerin su altı ve su üstü 
tesislerinin ve kamu ve özel kuruluştann<a ait tesislerin çevresinin güvenlik bölgesi olarak kabul edilmesi 
1 noi madde hükümllıerline ıtabidir. Bu sekilide ihdas edilecek güvienlik bölgelerinin sınırları ve özellikleri 
buna dair çıkarılacak ©akanlar Kurulu kararında belirtilir, 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 307) 
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Bu bölgeler ile bunların sınırları Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit 
edilip, Resmi Gazetede ve Türkiye Havacılık Neşriyatında1 yayımlanır. 

İkinci Derece Hava Askeri Yasak Bölgelerinde Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 17. — İkinci derece hava aiskeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 
a) Yalbancı uyruklu kişilerin kullanımındaki her türlü hava araçlarının, Genelkurmay Başkanlığının 

özel müsaadesi olmadıkça hu bölgeler içerisinde uçması veya artında bulunan mahallere inmesi yasaktır. Ha
va trafik kontrol amacı ile hu bölgeler üzerimde ihdas edilen kontrollü veya tavsiyeli h'aiva sahaları ve yol
ları bu hükmün dışındadır. Bu bölgelerde yeniden kontrolü veya tavsiyeli hava sahaları ve yollarının ihdası 
Genelkurmay Başkanlığının iznine bağlıdır. 

Ib) IBu bölgelerde tarım, turistlik ve düğer amaçlarla havadan fotoğraf ve film çekilmesi Genelkurmay 
Başkanlığınızı olumlu mütalaasına Ibağlıdır. 

Acil ve Zorunlu Hallere İlişkin Esaslar : 

MADDE 18. — Yaıbancı gerçek veya tüzelkişilere ait hava araçları; ancak, olağanüstü hava şartlan ve
ya arızalanmaları veya yakıt kritiği gilbi acil ve uçağı inişe zorlayan hallerde önceden izü'n almaksızın birin
ci ve ikinci derece hava askeri yasak bölgeleri içerisinde uçabilirler veya altında 'bulunan sahalara inebilirler. 

Türk uyruklu gerçek veya tüzelkişilere ait hava araçları hakkında da, birimci hava askeri yasak bölgesi 
bakımından, yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralar kapsamına giren hava araçlarının sorumlu kişileri, durumu en yakın askeri veya 
mülki makamlara haber vermek zorundadırlar. Bu maikamlar gerekli görecekleri güvenlik tedbirlerini al
maya yetkilidirler. 

BEŞİNCİ (BÖLÜM 
Güvenlik! Bölgeleri! 

Özel Güvenlik Bölgeleri : 

iMİADDE 19. — Kamu veya özel kuruluşlara aüt stratejik değeri haiz her türlü yer ve tesislerin çevresinde 
bu kanun hükümlerine göre özel güvenlik bölgeleri kurulabilir. 

Askeri Güvenlik Bölgeleri : 

MADDE 20. — Birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgesi olarak ilan edilmeyen Silahlı Kuvvetlere 
a!it kışla, kıta, karargâh, kurum, ordugâh ve tesisler ile sualtı ve suüstü tesislerinin, her türlü patlayıcı, yanı
cı, akaryakıt ve gizlilik dereceli maddelerin konmasına tahsis edilmiş salbiıt ve seyyar depo ve cephaneliklerle, 
bu gibi maddeleri dolduran, boşaltan tesisler ve atış poligonlarının çevresinde; bu yerlerin dış sınırlarından 
itibaren en fazla dörtyüz metreye kadar geçen nıoktaların birleştirilmesi ile tespit edülecek askeri güvenlik 
bölgeleri Genelkurmay Başkanlığınca tesis edilebilir. Bu bölgelerin çevresinin işaretlenmesine ilişkin esaslar 
yönetmelikte gösterilir. 

İMİMİ Güvenlik) Konseyi (S, Sayısı : 307) 
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MADDE 17. — Güvenlik [Bölgelerimde aşağıdaki esaJsüaır uygulanır: 
a) Bölge »içinde gerçek ve 'tüzelkişilere ait taşınmaz mallar kamulaştırıla'hiir. 
b) Güvenlik bölgelerinin duş sınırlarımdan 'itibaren, likiyüz metreye kadar olan saha dahilinde yangın ve 

patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin imaiM, depolanması yasaktır. 
'Bu yasanım yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olupta, yukarıda gösterilen emniyet mesafelerini 

sağlama imkânı olmayan gerçek ve ıtüzelkişiikıre ait tesisler yenlerimde bırakılır. Ancak bu gibi teslislerin et
rafında mal sahiplerince yangım muhafaza duvarları ya pılması zorunludur. 

c) Güvenlik bölgelerine, buradaki teslislerde görevli olanlarla, bölgedeki müsaadeye yetkili komutanlığın, 
kamu ve özel kuruluşlara ait tesislerde dıse bu konuda yetkili makamın üzin verdiği kişilerden başkası gire
mez ve oturamaz. 

d) ıBu bölgelerin güvenliği ve bölgeye girme yasağı tüle lilgili esaslar yönetmelikle tespit edilir. 'Bu yönet-
ınelilk esasları Askeri ve Mülki Amirliküeroe uygulanır. 

Ancak, Sıkıyönetim veya Olağanüstü Hallerde sivil tesislerin güvenliği Silahlı Kuvvetlere verilebilir. Nor
mal zamanlarda her tesisin ıbağlı bulunduğu kuruluşça güvenliğinin sağlanmaısı, gerekli önlemlerin alınması 
zorunludur. 

ALTINCI BÖLÜM 

, Kamu ve Özel Sektöre Ait Hayati Önem Taşıyan Tesislerin Coğrafi Yeninin Tespiti. 

'MADDE 18. — Yurt dçıinde yapılacak kamu ve özel sektöre ait; Silahlı Kuvvetlerle, halkın ihtiyaçlarını 
karşılayan ve faaliyetlerinlin durdurulmaları halinde ül ke savunmasına, ekonomisine, ve toplum yaşamına 
önemli ölçüde etkisi olabilecek hayati ve stratejik önemli haıiz (demıiryollları, karayolları, önemli köprü ve ge
çitler, büyük akaryakıt boru hatları, büyük liman ve hava meydanları, telsiz, telefon, radyo-link merkezleri, 
barajlar, büyük elektrik santralleri, rafineriler, sıtıratejdik maden arıtma ve işleme fabrikaları gibi) tesisle
rin projelendirme safhasında coğraıfi konumunun tespiti, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliğinin 'görüşleri ailınarak DPTmim teklifi üzere Yüksek Planlama Kurulunca kararlaş
tırılır. Bu yasa yürürlüğe girdiğinde uygulanmasına geçilmiş projeler bu hükmün dışındadır. 

Bakamlar Kurulunca toararlaştırıllmadan, anılan tesislere ait inşaat projelerinin uygulanmasına başlana-
maz. 

Bu maddenin uygulama esasları ile icabımda tesislerin tahribi için barıştan itibaren gereken tertip ve 
düzenlerin alımımasıma ait hususlar Yönetmelikte tespit edilir. 

«YEDİNCİ BÖLÜM 

Yabancı Uyruklu Kişilerin Mülk Edinmeyeceği Ve Taşınmaz Mal Kirallayamayaoağı, Sahalar 

MADDE 19. — Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek bölgelerde, Ya bancı uyruklu gerçek ve tüzelkişiler taşınmaz mal edi
nemezler ve izin alınmadıkça kiralayamazlaır. 

MADDE 20. — 19 ncu madde kapsamına giren bölgeler içerisinde ıtaşımmaz malı bulunan yabancı uy
ruklu gerçek ve tüzelkişilerin bu maları için yasanın 6 ncı maddesinin (a) bendi hükmü uygulanır. 

M11İ Güvenlik! Konseyi (S., Sayısı : 307) 
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Güvenlik Bölgelerinde Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 21. — Güvenlik bölgelerimde aşağıdaki esaslar uygulanır : 
a) 'Bölge içindeki gerçek ve tüzelkişilere aiıt mallar kamulaştırüalbilir. 
ıb) Güvenlik bölgölerinin dış sınırlarındıaın itiıbaren ikiyüz metreye kadar ollan saha dlahilinde yangın ve 

patlama tehlikesi gösteren her türlü maıddenin imali, depolanması ve satış yerlerinin açılması yasaktır. 
c) Bu bölgelerin güvenliğinin sağlanması, bölgeye giriş ve kamulaştırılmayan taşınmaz mallardan yarar

lanma esasları yönetmelikte gösterilir. 22 . 7 . 1981 tarih ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluların Ko
runması ve GüvenlMeriniiın Sağlanması Hakkımda Kanun hükümler!» sakindir. 

Milli Güvenlik! Konseyi $5- Sayısı : 307) 
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SEKÎZİNCt «ÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

'MADDE 21. — 'Fiilleri daha ağır bir cezayı giarek tirmediği »takdirde; birinci derece askeri yasak bölge
lerime ısınırlarını gösteren işaretleri bölge içindeki tel örgüleri, duvarları veya hendekleri ve benzeri tesisleri 
yılk&nlar veya yok edenler veya bozanlar hakkında iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para, cezası hükimolunur. 

Aynı fiilleri ikinci derece askeri yasak bölgeleri ile güvenlik bölgeleri liçinde «ilka edenler hakkında da 
bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşlbin liradan yirmıiöeştbm liraya kadar ağır para cezası hükmıokınur. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin iştemmıesiındien dolayı sebebiyet verilen zaradarıın tazminine ayrıca 
hükmc4ınıur< 

MADDE 22. — Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bu yasanın dördüncü madldleslinlin 
(ib) bendinde yazıla olan kişilerden başka, bu yasanımı üçüncü, yedinci ve onlbirinci maddelerimle göre birinci 
derece kara, deniz, hava askerli yasak bölgelerli oJianak ıtespit edilmiş bulunan yerlere; 

a) Müsaadeye yetkili komutanlığım izmii olmaksızın girenlere alttı aydan iki yıla kadar hapis, 
b) İkamet edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis, 
c) 4 ncü madden'in (f) bendi ile 'seklizimtoi maddemin (c) bendinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere, 

ilhllal etldiği yasağın vahamet derecesü dite mıiktan gözünün© alınarak, bir yıldan beş yâa kadar hapliıs cezası 
öle birilikte 'beşbin liradan yirmlibeşbin İtaya kadar ağır para cezası hükmoiunıur; 

Ayrıca, bölge 'içimde müsaadeye yetkili komıultamilılkça dördüncü maddemin (d) bendi gereğince ıtösipdlt olu
nan yolların dışımdan geçenler ve sekizinci madderümı (b) bendine göre, gereklii haiberi verineyenfller hakkımda 
üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve foesjbim liradan eliibin Kiraya ıkadar hafif para cezaisi hüfcmıoliu-
nıur. 

MADDE 23. — Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmıedliği takdirde, bu yasanın 6, 10, 14, 17, 1<8 ncâ 
maddelerimde yazıh esaslara uymayanlar hakkımda üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve beş Wim İta
dan yimmilbesbin liraya kadar hafif para cezası foükmıolıımur. Bu maddeler gereğince verillmıiş lizimleri saıvunma 
güvenliğe zarar verecek şeklide kullananlar hakkımda bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin İtadan 
lelibin liraya kadar ağır para cezası hükmoiunıur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

ıÇeşitKi Hükümler 

MADDE 24. — Askeri yasak ve güvenlik holgeflıeıiinıde bu yasada öngıörülen yasaiklarım uygulanması 
ve demetM yönetmelikle tespit edilir. 

ı 
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ALTINCI BÖLÜM 

(Müşterek Hükiiımiler 

MADDE 22. — Olağanüstü hal ve savaş halünde Geruslkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile ikinci derece kara ve demiz askeri yasak bölgelerinim sınırları gerekdıi emniyeti sağlayacak yer
lere kadar uzatılaibîlir. 

MADDE 23. — Bu Kanun ıhiükümlıeriiıne göre tes'is edilen askeri yasak bölgeler 'iOıe askeri giivenlk bol-
geleninim bağlanacağı yetktilli kiamuıtaınlok, i'lgiİ kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komıutainfağının 
teklifli üzerine Gendkurmay Başkanlığınca tespit edn;:r. 

YEDÎNCfi BÖLÜM 

Oeaa HüMimlIierli 

MADDE 24. — Fiilileri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; birindi derece aıskerli yasak böl
gelerin liçindekii veya sımıirlarandakii işaretleri, tel örgüleri, duvarları veya hendekleri ve benzeri tesüsleri 
yıkanlar veya yok edenler veya bozanlar hakkında ülkü yıldan yedi yıla kadar (hapis ve beşbin 'liradan eliblin 
liraya kaklar ağır para cezası hüikmoilunur. 

Aynı fitilleri ikinci derece askeri yasak böflıgeter ile güvenlik bölgeleri içimde 'ika edenler hakkımda da, 
bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve uçtan liradan yirmiiibsşbiin liraya kadar ağır para cezaisi hükimölkmur. 

Bu maddede suç sayılan eylemleriin işlenmesinden dolayı sebebiyet verilen zararların taamiiniinıe de 
hükmdunur. 

(MADDE 25.— Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; 'birimci derece kara ve dentiz askeri 
yasak bölgelerinde: 

a) Bu Kanunun 7 nci maddesinin ıbirimai fıikrasınnn (e) bendinde yazılı yasaklara aykırı hareket eden
lere 6 aydan beş yılla kadar hapis ve beşfbin ılradan eUlİbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

(b) Yetkili komutanlıkça geçiş için tespit edilen yollanın duşuma çıkanlara üç aydan altı aya kadar ha
pis cezası verilir. 

MADDE 26. — Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; bu Kamunun 9, 13„ 17, 18 ve 21 nci 
maddeleri ile 1;1 nci maddenlin (b) bendinde 'belliritiilen yasaklara ve tahÜMere uymayanlar ile anılan madde
lerde yer alan gerekîli billdirlimii yapmayanlar hakkımda üç aydan altı aya kadar hapis cezası ve beşbliın İradan 
yırmlBbeşlbin İraya kadar para cezası hüikımıolunıur. Bu maddeler gereğince verillmliış liızlinleri savunma güvenl
iğine zarar vereoek sekide kulJıamıamlar hakkında Mr yıldan yedi yıla kadar hapis ve ibaşbin İradan eliltaıı 
İraya kadar ağır para cezaisi hükımölunur. 

M'HIİ Güvenlik) Konseyi <]S. Sayısı : 307) 
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MADDE 25. — Her türlü kaçakçılığın men ve taklibi maksadıyla bu yasaya göre tesis edilen askerli yaısak 
ve güvenüük bölgelerinde uygulaniacak tedbirliler bakımından ilgili yasa hükümlerisaklıdır. 

MADDE 26. — Siyasi sınırlarımız boyunca, Bakaniar Kıırulunca gerekli görülen yerlerde Fiziki Güvenik 
Sistemli tesis edilir. Sistemin kunJımaısıınıdan ve lidame ettidlmesinden İçişleri Bakanlığı sorumludur. Sistem
le ilgili harcama) aır için gerekli paıra bu Bakanlıığıın bütçesine konur Fiziki Güvenlik Sistemi hakkında ıdliğer 
açıklamalar Yonetmelükte gösteri'lıir. 

MADDE 27. — Bu yasada siözü edilen yönetaellik yasamın yayımı tarihlimden 'itibaren en geç altı aıy dçiın'de 
Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Milli Savurana Balkamlığınca hazırlanır. Bu 
yönetmelik Bakanlar Kurumunca yayımlanır, 

Mlilli Güvenl'iki Konseyi (S., Sayıis* : 307) 
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SEKÎZtNCÎ BÖLÜM 

/ÇeşütM Hükümler 

MADDE 2,7. — Yurt liçfaıde yapılacak kaimu ve özel sektöre alit; Silahlı Kuvvetlerle rualkm dhtdyaçdıarını 
karşılayan ve faadliyetteriinlin durduıuıltması hallimde ülke savunmasına, ekonomistine ve toplum yaşamına 
önemlli ölçüde etktisi olabilecek büyük ve stratejik önemi haliz demiryolları, karaıyollan, köprü ve geçtötiLer, 
akaTyakıt boru hatları, llimian ve hava ımeydanlıarı, tekiz, telefon, radyolng merkezlertü barajlar, elektrak 
sanftralerd, rafineriler, stratejik mıaıden anıtıma ve işleme fabrikaları gibi tesislerim; coğrafi konumları ve 
yerleri tespit edilirken, Genelkurmay Başkanlığının askerli gerekler yönünden dıuımüıu görüşünün ataması 
zıorunludur. Bu konuda oüıurnülu görüş alınnıaıdan tilgüHi lisnşaat pflojderJrain uyulamımajsına başlanamaz, Baş-
lanmış olanlaır durdurulur. 

Ooğrafi konum ve yerlere alt esaslar ile savaş ve olağanüstü hallerin zorunlu kıldığı durumlarda teslis
lerin tahribi üçıin önceden yapılması gereken hazırîak'lar yönetmelikte gösterilir. 

MİADDE 28. — Genelkurmay Başkanlığiinıın teklifi üzerine askeri yasak bölgelere yakınlığı veya düğer 
stratejik nıedenierlıe tespit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerime ve izin alınma
dıkça kiralayamayacaklarına, Bakanlar Kurulunca karar verilebilir/ 

ıMAIDDE 29. — 28 noi madde kapsamına giren bölgeler içerisinde taşınmaz malı bulunan yabancı uy
ruklu 'gerçek ve ıtüzelkişlere ait taşınmaz malların tasfiyesine karar vermeye, tasfiye şekil' ve şartlatrını belir
lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MİADDE 30. — IBu Kanun hükümlerine göre tesis edilen askeri yasak Ve güvenlik bölgelerinde; her tür-
lü kaçakçılığın men ve takibi maksadıyla uyguilainacak tedbirler bakımından Ibu konudaki kanun hükümleri 
saklıdır. 

'MADDE 31. — Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine iBalkanlar Kurulunca k'ararlaştırian sınır böl
gelerinde ıfiziıki güvenlik sistemi tesis edilir. Sistemin kurulmasından 've idame etıtkıiMıeslinıden Milli Savunma 
ve İçişleri 'Bakanlığı sorumludur. 

İMADOE 32. — Genelkurmay Başkanlığı; mal ve can güvenliği bakımından girilmesinde sakınca görü
len atış alanları ile tatbikat bölgelerini, atış ve tatbikatın devam ettiği belirli süreler üçin kara, deniz ve hava 
askeri güvenlik bölgesi olarak ilan etmeye yetkilidir. Bu suretle ilan edilecek askeri güvenlik bölgelerin si-
ntrları ile yasağın kapsamı, başlangıcı, devam süresi ve bitimi; ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla 

rduyurulur. 

MIADDE 33. — ıBu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlan ve Kanunun uygulanmasına ilişkin 
esas ve usulleri belirtmek üzere bir yönetmelik düzenlenir. 

ıBu Yönetmelik; Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde, Genelkurmay 'Başkanlığı ve ilgili ba
kanlıkların görüşleri de alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanaralk 'Balkanlar Kurulu Karan 
ile yürürlüğe konur. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 34. — 1110 sayılı Askeri Memnu Mıntıkalar Kanunu ile bu Kanunun ek ve tadilleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 35. — Diğer kanunlarla 1110 sayılı Askeri Memnu Mıntıkalar Kanunu 'ile ek ve değişikliklerine 
yapılan atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

MİM! Güvenlik) Konseyi (S. Sayısı : 307) 
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GEÇÎCİ MADDE — 1110 sayıîıı Askeri Mönümü Mınltıkaılar Kanunuma göre, askeri yasak ve emmliiyet 
bölgeleri olarak kabul ve ilan edilmiş buluınıan yeıllıeır, bu yasa hükümleri gereğince durum ve nitelikleri tes
pit edilinceye kadaır eski staıtüleıM muhafaza ©deriler. 

MADDE 28. — Oeç'ioi maıdde faüktrnlü saMıı kalmak kaydıyla, 1110 sayılı Askeri Memnu Mmtıfcallıaır Ka
mum (ile bu kanun ek ve tadilleri olan .1658, 1764, 4944, 6517, 692 sayılı kanunlar bu yasanın yürürfjüğe gskıdliğli 
tarühte yürürlükten kalkar. , 

MADDE 29. — Bu Yasa yayımı tariıbinıden 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 30 — Bu Yasa hükümler ini Bakanlar Kurulu yürütür» 

1 3 . 5 . 198 lı 

Başbakan Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
B. Ulusu Z.„ Baykara T. Özal 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Devlet Balkanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakana 
h Türkmen 

Adalet Bakanı 
C.\ Menıeş 

Maliye Bakam V, 
Ş. Kocatopçu 

Mili Savunıma Bakan» V.. 
Z. Baykara 

MM Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

ve So*. Y. Bakamı V. Gümırük ve Tekel Bakanı 
Dr* Ş.> Tüten R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

<>ljışma Bakamı V. 
/. Evliyaoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
& Kocatopçu 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
S. Bingöl L Evliyaoğlu 

imar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Köy îş. ve Koop. Bakanı 
M. R, Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakam 
Vf. Özgül S. §ide C, Baban 

Mıüli Güvenlik ıKonseyi (S. Sayısı : 307) 
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(Mili Savunma Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE, 1. — 1110 sayılı Askeri Memnu Mıntıkalar Kanununa göre askeri yasak ve emniyet 
bölgeleri olarak kabul ve ilan edilmiş bulunan yerler, bu Kanun hükümleri gereğince durum ve nitelikleri ye
niden tespit edilinceye kadar eski statülerini muhafaza ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmasına başlanmış projeler 
hakkında 27 nci maddede yer alan görüş almaya ilişkin hükümler uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa 'edilmiş olup da, 21 nci madde
nin <b) bendine göre tespit edilecek emniyet mesafeleri içinde kalan kamu veya özel kuruluş veya kişilere ait 
ve aynı maddede sayılan tesislerin etrafında, yetkii organlarca belirtilecek esas ve usuller içerisinde malikle-
rince yangın muhafaza duvarları yapılması zorunludur. 

Yürürlük : 

MADDE 36. — Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer, 

Yürütme : 

MİADDE 37. — Bu Kanunun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür, 

M11İ G'üvenliki ^Konseyi (S. Sayısı : 307) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 308 

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki 
Kanunun 2 nci Maddesinin (c) ve (e) Fıkralarının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1 /244) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 10 Haziran 1981 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-839/04084 

MİLLÎ GÜVENLİK IKJONSBYlt BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakamlar Kurulunca 8 . 6 . 1981 tarihînde ka-
rarlaştırıiîan «2350 sayılı Nalkkfö Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin 
(c) ve (e) Fıkralarının DegiştürUmesi ve Bu Kanuna Bir Ek madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emiıflerlne arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GERIEKİÇE 

'Na!k!di Tazminat ve Ayljfc Bağlanması 'Hakkında Kanun; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı 
men, takip ve tahkikle görevli olanıların bu görevlerinden dolayı da görevleri sona ermiş olsa 'bile yaptıkları 
hizmet nedeniyle derhal1 veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralamma veya (hastalık sonucu ölmeleri veya sa
kat kalmaları hailimde nakdi taznuinat ödenmesi ve aylık bağlannıası aımacı ile düzenlenmiştir. 

Görevli olmak şartiyle olay mahallinde bulunan diğer kamu görevlileri de hayati bir tehlike içerisinde 
olacaklarından iKanum kapsamına ithali edilmesi, 

Oörev ve asayişi ihlal edenleri muayene ve itedavi eden «ağlık personelinim 'de görev esnasında hayati 
bir tehlikeye maruz kalabilecekleri ve ayrıca bu Kanunda belirtilen tüm kamu personelinin görev mahalli 
dışımda herhangi bir yerde de aynı tehlikeye mamız kalabilecekleri düşüncesiyle 2 nci maddenin (c) ve (e) 
fıkralarının yeniden düzenlenmesi, 

Yurdumuzun Güneydoğu Bölgesinde Kaçakçıh ğın 'Men ve Takibi îçkı, Kaçakçılığın 'Men ve Takibine 
Dair 191'8 sayılı Kanuna Ek Maddeler eklenmesiyle ilgili 7 . 9 . 1956 jgüra ve 6829 sayılı Kanuna dayanılarak 
çıkarılan Bakanlar Kurudu Kararları uyarınca, Güneydoğu sınıflarında 'Nusaybin (Bölgesinde meydana geti
rilen Emniyet 'Bölgesine döşenmiş bulunan mayınların, Petrol aramasına imkân verilmek üzere temizlenme'si 
gereği doğmuştur. 

IBu işlemin yaıpıknası sırasında, temizleme işine katılanların yaralanmaları, «akait kalmaları veya ölme
leri muhtemeldir. 

IBu gibi durumlarda meydana gelebilecek mağduriyetleri önlemek için önceden önlem atmamın yararını 
izaha gerek yoktur. 

Yurdumuz ve Ulusumuz için, çok 'önemi haiz bulunan petrol aranmasına imkân sağlayacak olan temiz
leme işleminde, hiç arzu edilmemekle birlikte meydana gedmesi muhtemel olan yaralanma, sakatlanma ve 
ölüm olaylarımda, en son gelişmelere göre hazırlanmış bulunan 3 . Ki . 1980 gün ve 2330 Sayılı Nakldi Taz-
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minat ve Aylık Bağlanması (Hakkında Kanuna bir m'adde eklemek suretiyle kionuya çözüm getirilmesi uy
gun görülmüştür. 

İKanun metni sarih ve iki maddeden ibaret olduğu için ayrıca bir (madde gerekçesi) eklemeye gerek gö
rülmemiştir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
İçişleri Komisyonu 17 Ardık 1981 
Esas No. : 1/244 
Karar No. : 22 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan «2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması, Hakkındaki Kanunun 
2 noi Maddesinin (c) ve (e) Fıkralarının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı» yetkili temsilcilerin iştiraki ile Komisyonumuzda incelenmiştir. 

Yapılan müzakere sonunda, kanun tasarısının tümü, gerekçesindeki açıklamalar da gözönünde bulundurul
mak suretiyle prensip olarak benimsenmesine rağmen 3 . 11 . 1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun esas itibariyle barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, 
takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa 'bile yaptıkları hiz
met nedeniyle derhal veya bu yüzdea maruz kaldıkları yaralanma veya .hastalık sonucu ölmeleri veya sakat 
kalmaları nailinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığı ve bu yüzden yaralanmaları halin
de ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerini düzenleyen bir Kanun olduğu; inceleme konusu kanun 
tasarısı kapsamına giren kişilerin ise, bir bakıma 3 . 1 1 . 19$C| tarih ve 2330 sayılı Kanunun yukarıda açık
lanan amaç maddesiyle doğrudan doğruya bir ilgilerinin bulunmadığı dikkate alınarak ve yurt dışında görev
li personele nakdi tazminat verilmesi ve aylık bağlanması hakkında da 23 . 4 . 1981 tarih ve 2453 sayılı müs
takil bir kanunla 2330 sayılı Kanuna atıf yapılmak suretiyle düzenleme yapıldığı gözönünde bulundurularak 
kanun tasarısı kapsamına girenler hakkında da ayrı bir düzenleme yapılması ve bu düzenleme ile 2330 sayılı 
Kanuna atıf yapılmasıyla yetinilmesi uygun bulunmuştur. 

Bu düzenleme yapılırken, kanun tasarısının adı «Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiş ve tasarıda yer alan !bir kısım hüküm
lerin 3 . 11 . 1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun da esasen mevcut ve uygulanan hükümler olduğu, tasarıdaki hü
kümlerin 'kanunlaşması halinde uygulamada çelişkilere neden olunabileceği belirlenmekle bu hükümler tasarı
dan çıkarılmış ve Komisyon metni tasarının amacı doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun tasarısının yürürlük maddesi de, Komisyonumuzca değiştirilmiş ve halen uygulanmakta olan Sıkı
yönetimin ilk ilan edildiği tarih olan 26 . 12 . 1978 tarihinden itibaren bu Kanun kapsamına girenler hakkında 
da tasarıdaki hükümlerin uygulanmasını sağlamak için yürürlük maddesi buna göre düzenlenmiştir. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi raporumuzla birlikte Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
Başkan Üye Üye 

Muzaffer B AŞK AY NAK İsmet ONUR Edip GÜLTEKİN 
Hâkini Tuğgeneral Hâkim Albay Hâkim Albay 

Üye Üye Üye 
Mümin SUN AY Refet ERDOĞAN Metin KANTARCIOĞLU 

Maliye Albay Emniyet Genel Müdür TC Emekli Sandığı 
Jandarma Gn. Komutanlığı Yardımcısı Tahsis Daire Basjkanvekili 

Kontrolörü 
Üye 

Sezai AYDIN ALP 
Hâkim Binbaşı 

Jandarma Gn. Komutanlığı 
Hukuk İşlerinde Görevli 

MiMi Güvenlik IKbnseyi (S. Sayısı :' 308) 





— 4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağfanmlası Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (c) ve (e) Fıkra
larının Değiştirilmesi ve (Bu Klanıma Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3 . İli1 .• 1980 ta rM ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkımdaki 
Kanunun 2 nci maddesinin (c) ve (e) fıkraları aşağıdakîi şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Güveni ve asayişi 'Mal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay 
mahallinde bizzat görev yapan Mülki İdare Amirlerini veya aynı amaçla olay mahallinde bulunan tüm ka
mu görevlilerini; 

e) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan gözallltına alınan, tutuklanan veya hüküm
lü bulunanların, muayene ve tedavileri il© doğrudan görevlendirilen sağlık personeli ile güven ve asayişin 
korunmasında Mzmetfierinden yararlanılması zorunlu ofian ve yetkililerce kendilerine ou amaca yönelik görev 
verilen olay mahallinde veya nerede bulunursa ibulunsun tüm kamu görevlileri ve sivilleri; 

Kapsar.> 

MADDE 2. — 3 . İli , 1980 tarMi ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Kaçaklığın men, takip ve tahkiki maksadıyla mayınlanmış sahaların temizlenmesin
de görev alanların bu görevleri dolayısıyla yaralanmaları, sakat kalmaları veya ölmeleri halinde de bu Ka
nun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 3. — Bu Kainıun yayımı tarihinde yürürlüğe) girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

D. Bakam - Başbakan Yrd. D. Bakanı - Başbakan Yrd. 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. \N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Balkanı 
t. Evliyaoğlu 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

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

Çalışma1 Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

8 , tf . 1981 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

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

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakam 
S. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 

MMi Güvenlik1 Könseyü (İS. Sayısı ti 308) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tamûoat Verilmesî ve Ayhk Bağlanması Hakkında Kamun Tasansı 

MADDE 1. — 3 . 11 . 1980 tarih ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki 
Kanun ile ek ve değişikliklerinin hükümleri; 

a) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan, gözaltına alman, tutuklanan veya hüküm
lü buluınanlann muayene ve tedalvüleri ile görevlendirilen sağlık personelinden, bu görevlerinden doflayı (gö
revleri sona ermiş olsa hile) öldürülen, sakatlanan veya yaralananlar; 

(b) Kaçakçılığın men, takip ve talhkiki maksadıyla mayınlanmış sahafların temizlenmesinde görev alanlar
dan, bu görevleri esnasında ölen, sakatlanan veya yaralananlar; 

Hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — Aynı olay ve durum nedeniyle 2330 sayılı Kanundan yararlanmış olanlara 1 nci mad
dedeki hüküm ayrıca uygulanmaz. 

MADDE 3. — -Bu Kanun hükümleri 26 . 12 . 1978 tarihlinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür-

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 308) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 306 

5S90 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi 
Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» ve «Ticaret Bor
saları» Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu 
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine ve 6763 Sayılı Türk Ti
caret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 5590 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1 /195, 1/196) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-739/04198 

28 Mayıs 1981 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞfKAİNLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25 . 5 . 1981 tarihlinde ka
rarlaştırılan «5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve «Ticaret ye Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «(Sanayi Odaları» ve «Ticaret Borsaları» Birliği 
Kanununun Bazı (Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddesinin KaMıninıasına, Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesine ye 6763 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Meriyet ye Tatbik Şekli Hakkında Kanunun 
12 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderümiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederini. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GİENEL GEREKÇE : 

5590 sayılı Kanun 1950 yılında tedvin edillmiş 1954 yılındaki mahdut bir 'kaç maddelik değişiklikten 
başka tadi görmemiştir. 

Bugüne kadar geçen 30 yıla yakın zaman da ise ülkemizde her sahada görülen gelişme, hızlı kalkınma, 
genişleyen iş ve sanayi hacmi karşısında hür teşebbüsün bu mesleki teşekküllü kuruluş ve faaliyetleri ba
kımından yetersiz ve geri kalmıştır. 

•Bflhassa günümüzün gelişen ekonomik şartları karşısında, piyasanın hiç değilse oto - kontrol yoluyla 
murakabesini] sağlatmak ihtiyacından doğmuştur. 

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesinin bir kararı 5590 sayılı Kanunu uygulayacak olan odaların ala
cakları harçlar bakımından boşluk yaratmış, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan odalara, 
kanunla verilen hizmetleri yerine getirmede yetersiz duruma düşürmüş, neticede kamu hizmetlerinin bu bö-
lüknünde aksama ve duraksama meydana getirerek kamu düzenini «tıkitemiştitr, 
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Ayrıca bu karar dolayısıyla kamu kurumu niteliğinde bulunan oda - borsalar kamu Ve Idevletçe ken
dilerine 'verilen hizmetleri Ve görevleri yerine getirmek şöyle dursun mevcut personellerinin aylık ücretlerini 
dahi ödeyemez duruma düşmüşlerdir. 

Bundan başka halen oda - borsa ve birilikçe yapıları bakanlıklar 'tarafından verilmiş olan görevlerin ye
rine getirilmesini kolaylaştırmak ve bu görevlerin devamlılıklarını sağlamak maksadıyla esasen görülmek
te olan bu hizmet ve görevlere aÜlt ilâve ve açıklayıcı hükümler gefiMlimiştir. 

'Bu sebeplerle 5590 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiştirilmek suretiyle kanunun görevlendirilldiği 
kuruluşların kamu hizmetlerini yapmalarına kısmi de olsa imkân yaratılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 5590 sayılı Kanunun değiştirilen maddelerini kapsamaktadır. 
Madde 4. — 5590 sayılı Kanunda (belediye sınırları ile tahdit edilen oda faaliyet alanları, günün ge

lişen şartları içerisinde çok dar bir çerçeve içerisinde kalmış netice'de belediye sınırları dışındaki birçok 
müesseselerin murakabesi imkânsız hale gelmiştir, 

Bu ticari kuruluşları murakabe alanına alabilmek maksadıyla odaların faaliyet sahaları ilçe sınırları 
olarak 'genişletilmiştir.! 

Ayrıca Sanayi odalarının kuruluşuna ait hükümlere açıklık ve kolaylık getirilmiş, müracaat nispeti in
dirilmiştir. 

Madde 5. — Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri kurulması konusu emin ve yasal da
yanaktan yoksun bulunduğu ve bütün bu risklere rağmen halen adalar tarafından kurulmasına çalışıldığı 
ancak bu teslislerin kuruluşunun çok zor şartlarda gerçekleştiği gözönünde tutularak, bu fıkra ile odalara 
açık yetki verilerek sanayinin gelişmesinde önemli rol oynayan tesislerin kolaylıkla kurutmaları sağlan
mıştır. 

Ayrıca bu madde ile, taldbe bağlı kalmak kaydıyla sınai ve ticari ihtilaflarda odaların hakemlik görevi 
yapmaları sağlanmıştır. 

Bundan başka mahalli sergi, panayır ve umumi mağaza, depo kurmak müze ille küptüphaneler açmak 
suretiyle mesleki teşekküllerin mahalline kültür hizmeti götürmeleri sağlanmıştır.; 

Madde 14. — Oda organlarının nüvesini teşkil eden meslek komitelerinde hizmetin verimliliğini sağla
mak maksadıyla 3 senelik süre 4 seneye çıkarılmıştır. 

Madde 16. — Madde 14'tefci gerekçeye paralel olarak oda meclis görevleri de 3 yıldan 4 yıla çıka
rılmıştır. 

Madde 18. — Odaların icra görevlerini yürüten yönetim kurullarından gerekli istifadenin sağlanması 
maksadıyla bir yıllık görev süreleri madde 14, 1'6'ya uygun olarak 2 yıla çıkarılmıştır, 

Madde 25. — Genel açıklamada arz edilen Anayasa Kararı muvacehesinde kayıt ücreti ve yıllık aida
tın matrahları ile alt ve üst sınırları çerçevelenmiş, böylece yüksek mahkeme kararına uyum sağlanmıştır. 

Ayrıca aidatın ve kayıt ücretinin tahsil şekillerinin 6183 sayılı Kanun hükümlerine paralelliği sağlan
mıştır. 

'Makide 26. — Munzam aidat miktarının da üst sınırı aidatlara paralel olarak günün şartlarına intibak 
eJtttirilmiiş., ayrıca miktarların artırılma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Madde 27. — Anayasa Mahkemesi tarafından 25 nci madde ile ilgili olarak alınan karar üzerine, oda
lar tarafından yapıları1 hizmet karşılığı ücretlere bir üst sınır getirilmiş, 'böylelikle Anayasa hükmüne uyul
muştur. 

Madde 33, — Üreticiye hizmet götürmek maksadıyla ve mallarının değerlendirilmesi için Ticaret Ba
kanlığınca kurulan ticaret borsalarının belediye sınırı olaralk 'belirlenen faaliyet sahaları günün şartlarına 
uygun şekilde odalarda okluğu üzere ilçe ve il sınırlarına çikarilmıştır., 

Madde 40̂  — Ticaret Borsalarının meslek komitelerinin hizmet süreleri', odalara paralel' şekilde 3 yıMan 
4 yıla çıkarılmıştır. 

Madde t4î2. — Borsa meclislerinin hizmet süreleri, madde 40 gereği ayrıca odalara paralellik sağlamak 
maksadıyla 3 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır., 
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Madde 44. — Borsa Yönetim Kurulunun hizmet sünesi, odalarda belirtilen gerekçe ile 1 yıldan 2 yıla 
çıkarılmıştır. 

Madde 49. — Ticaret borsaları çalışmalarını ve borsada yapılan alım satımları bakanlık adına denet* 
leyen borsa komiserlerinin tayin, ücret tespit ve Ödeme şekillerine açıklık getirilmiştir. 

Madde 52. — Borsaların anafonksiyonunu meydana getiren ve fiyat teşekkülü ile murakabesini sağla
yan ayrıca alım satımları düzenleyen bu maddeye uygulamada meydana gelen aksaklıklar dikkate alı
narak açıklık getirilmiştir. 

Madde 56. — Anayasa Mahkemesi kararı gereğince odalara paralel olarak borsalar tarafından alınan 
kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarına alt ve üst sınır getirilmiştir. 

Madde 57. — Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca, odalara paralel olarak ticaret borsaları tarafından 
yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretlere tavan sınırı konulmuş, ayrıca hizmetler Anayasa gereği be
lirtilmiştir. 

Madde 61'. — Oda ve borsaların kamu kurumu olduğu açıkça belirtildiği halde birliğin muhtelif mah
keme kararları ile de tespit ve tescil edilen bu vasfı kanunda her nedense tasrih edilmemiş bulunmaktadır, 
Bu madde ile 61 nci maddeye 1 fıkra eklenmek suretiyle bu hususta açıklık getirilmiş, böylelikle Birliğin 
statüsünün kazai kararlara uygunluğu sağlanmıştır., 

Madde 62. — 28.112,1956 tarihli ve 4/8513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan «Tür
kiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi» nin 1 nci maddesi, Gazetenin Bakanlığımızca çıkarılacağını, 
2 nci maddesi ise Bakanlığımız Gazeteyi doğrudan doğruya çıkarabileceği gilbi, 5590 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesinin (H) fıkrası gereğince kendi murakabe ve nezareti altında Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği vasıtasıyla da çıkarabileceğini hükme bağlamıştır. 

5590 sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 'bir kamu kurumudur. 
Bu itibarla Bakanlığımız, mevzuat boşluğu nedenli ile resen yapamadığı yayım işini, 1957 yılı başından beri 
toplam 44 yıllık sürenin 3 yıl 5 ayı hariç, 22 yıla yakın bir zaman içinde 5590 sayılı Kanuna göre kendi 
gözetim ve denetirni altında bulunan Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği marifetiyle başarıyla sür-
düıınüıştür. 

Ayrıca, Ticaret Sicili kayıtları ile ilgili işlemler, birkaç büyük il hariç, genetikle Adalet Bakanlığının 
gözetim ve denetiminde Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin alt kuruluşları olan Ticaret odala
rınca yürütülmektedir. 

Bu duruma göre, Ticaret Sicili kayıtları ile ilgili işlemleri yürütme yükümlülüğü altında bulunan oda
ların üst kuruluşu olan Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin, Bakanlığımız gözetim ve deneti-
minlde, Bakanlığımız adına Türkiye Ticaret Sicili Gezeitesini yayımlaması hiyerarşik bağlantının tabii bir 
neticesi olmaktadır. 

'Mezkûr Gazetenin basım ve dağıtım işinin 24 yıllık zaman içerisinde kısa sürelerle iki defa Odalar 
Birliğinden alındığı dönemler ülkemizin politik çalkantılara sürüklendiği zamanlara rastlar, politikadan arın
mayı hedef alan 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 dönemlerinde de Gazetenin basım ve dağıtımı gene Tür
kiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğince yürütülmüştür. 

Anılan Gazetenin basım ve dağıtımı konusuna 25 Ocak 1980 tarihli Ekonomik İstikrar Tedbirleri açı
sından yaklaştığımızda, hizmetin Odalar Birliğince yürütülmesinde fayda mülalhaza edilmektedir. Tümüyle 
kanuni olarak Türk Özel Sektörünü temsil eden Odalar Birliğine bu işin devredilmesi, Bakanlığımızın eko
nomik hayata kattığı bir teşvik unsuru olarak mütalaa edilebilir. 

Konuyu iş barışı açısından incelediğimizde, basım ve dağıtım işinin yüz kişilik bir kadro ile yürütüldüğü 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Odalar Birliğinden alınması ile; halen bu işte çalışanlar ve aileleri için büyük 
bir huzursuzluğa meydan verilecektir. 
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Ayrıca bakanlıklarca Birliğe veriden ve devamlılık arzeden İthal Malları Fiyat Tescil ve Tetkik Dairesi gö
revlerinin de Ticaret Sicili Gazetesinde olduğu gibi Ticaret Bakanlığının denetim ve gözetimi altında yapılması
nın temini düşünülmüş ve Birlikçe yapılan sair işlerinde görevleri arasına dahil edilmiştir. 

Madde 64. — Birlik Genel Kurulu da oda ve borsa organlarının değişen hizmet müddetlerine göre yeniden 
tanzim edilmiş ayrıca delege adetlerinin tespit şekli belirlenmiştir. 

Madde 66. — Bu madde ile de Birlik Yönetim Kurulunun hizmet süresi oda ve borsalarınkine uyum sağla
mak maksadıyla 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır. 

Madde 70. — Temsil ve ilzam yetkisine ait olan bu madde ile Birliğin vakıf kurması, mevcut vakıflara yar
dımda bulunabilmesi vesair bağış ve sosyal hizmet yapabilmesini teminen değiştirilmiştir. 

Madde 71. — Anayasa gereğince Birlikçe yapılan hizmetler sayılmak suretiyle alınacak ücretlerin tavanı 
oda ve borsalarınkine paralel şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 74. — Bu madde ile üyelerin oto kontrolü sağlanmak maksadıyla gerekli denetim ve kontrolün 
temini maksadıyla geniş hüküm ve cezalar getirilmiştir. 

Madde 78. — Oda - Borsa ve Birlikçe alınacak aidatlar ile bu kuruluşlar tarafından öngörülecek cezaların 
tahsilini temin maksadıyla konulmuş olan maddeye açıklık getirilmiştir. 

Madde 79. -— 31 Mayıs 1939 tarihli 4220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 3614 sayılı «Ticaret 
Vekaleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun»un 7 nci maddesi gereğince; yabancı ülkelerde faaliyette bulu
nan ve Türk adını ihtiva eden odaların faaliyetleri ile alakadar olarak Ticaret Bakanlığının görevleri arasında 
bulunmaktadır. 

Halen yabancı ülkelerde yerel mevzuata göre kurulmuş olan, Belçika - Türk, Danimarka - Türk, italyan -
Türk, Norveç - Türk ve Türk - İngiliz Ticaret Odaları ile Fin - Türk ve Hollanda - Türk Ticaret Dernekleri, 
bulundukları ülke ile memleketimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için faaliyet göster
mektedirler. 

5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Müşterek Ti
caret Odaları ile ilgili bir hüküm bulunmadığından ülkemizde Müşterek Ticaret Odası kurulması mümkün 
olamadığından yabancı ülkelerde kurulan Türk - Yabancı Ticaret Odalarının faaliyetleri karşılıksız ve kifa
yetsiz kalmaktadır. 

Diğer yandan mevzuat eksikliği nedeni ile Türkiye Odalar Birliği tarafından kurulmuş olup hukuki şah
siyetleri bulunmayan tamamen fiktif bir şekilde görünen Türk - Arap Müşterek Ticaret Odası, Türk - Libya 
Müşterek Ticaret Odası, Türk - Norveç Ticaret Odası, Türk - Kıbrıs Türk Müşterek Ticaret ve Sanayi Odası 
fiilen faaliyete geçememiştir., 

Türk - Yabancı Müşterek Ticaret Odalarının faaliyetlerinden olumlu bir sonuç alınabilmesi için tek ta
raflı veya iki taraflı Türk - Yabancı Müşterek Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulabilmesi ve faaliyet göste
rebilmesi amacıyla madde değiştirilmiştir. 

Madde 86. — Oda - Borsa ve Birlik memur ve personelinin özlük işlerinin düzenli ve günün şartlarına uy
gun şekilde yürültülebilmesi maksadıyla Birlikçe çıkarılacak bir çerçeve yönetmedik tespiti öngörülerek personel 
haklarının süratle karşılanması sağlanmıştır. 

Madde 2. — Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine göre Başbakanlık veya Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılma görevi verilen Ticaret Sicili Gazetesi
nin, gerekli müsaadenin verilmesiyle günümüze kadar Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliği tarafından aksaksız olarak yerine getirilmesi ve bu maksatla Birliğin gerekli tesis ve teşkilatı kur
duğu dikkate alınarak görevin adıgeçen kuruluşa aktarılması üzerine, 6763 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
6 nci fıkrasının bu şekilde değiştirilmesi zarureti doğmuştur. 

Madde 3. — 78 nci madde ile para cezaları yeniden düzenlendiğinden, 77 nci maddenin mevcudiyetine ih
tiyaç kalmadığından bu madde kaldırılmıştır. 

Madde 4. — Kanuna iki geçici madde ilave edilmiştir. 
Madde 5 — 6. — Yürürlük maddeleridir. 
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TC 
Başbakanlık 8 Temmuz 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101 - 890/04392 

MİLLİ GÜVENLÜK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığımıza arza Balkanlar Kurutunca 3 . 7 . 1981 tarihimde ka
rarlaştırılan «5590 saydı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmeline, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini «mMerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Üç tarafı denizlerle çevrili üJcemiz ithalat ve ihracatının tamamına yakın tamının demiz yolu ile yapıldığı 
bilinen bir gerçektir. 

'Diğer taraftan, Dünya deniz ticaretindeki gelişmeleri devamlı bir şekilde izleyecek ve Türk deniz tica
retinin gerek uluslararası alanda gerekse milli ihtiyaçlar bakımından problem ve konularına sahıip çıkacak 
ve bunları çözümleyecek kamu kurumu niteliğinde bir mesleki kuruluşa fazlasıyla ihtiyaç vardır. 

Bu ihtiyaç, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kendini hissettirmiş ve Bakanlar Kurulunun. 10.10.11924 tarihli 
ve 279 sayılı «Türkiye Ticareti Bahriye Odasının Teşkilat ve Vazifesine Dair Tal!imaıtname»®i ile deniz ti
caret odasının kurulmasına teşebbüs edilmiştir. Ancak o tarihlerde Odalar Kanununun yürürlüğe girmesi 
üzerine Yönetmeliğin uygulanması mümkün olamamıştır, 

Deniz Ticaret Odasının kurulması ilkesi, ikinci beş yıllık Kalkınma Planının 1968 ve 1970 yılları İcra 
Planlarında yer almış ve bu konudaki tasarının hazırlanması görevi Ticaret Bakanlığına verilmiştir. 

iBakanlığımızca hazırlanan ve üzerinde diğer Bakanlıkların olumlu görüşleri sağlanan tasarı, 26 . 12 . 1972 
tarihinde Parlamentoya sunulmuş ise de milletvekili seçimleri nedeniyle meclislerde görüşülemeyerek ka-
dük olmuştur, 

Dünya ticaretinde, deniz ulaşımı ve ticaretinin anettiği önemin gün geçtikçe arttığı gözönünde tutuldu
ğunda diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde de bir Deniz Ticaret Odasının kurulmasının zorunlu bu
lunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu gerçökten hareköt eden Bakanlığımızca Türkiye Odalar Birliği bünyesine 
dahil olarak ve 5590 sayılı Kanuna göre faaliyet gösterecek Deniz Ticaret Odasının kuruluşunu sağlamak 
üzere, 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunda değişiklikler yapdması yolunda bu Tasarı hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının bu maddesinde 5590 sayılı Kanunun 1 ve 24 ncü maddelerine Deniz Ticaret Oda
ları ve 2 nci maddeye Deniz Ticaret Odası deyimi ilavesi! ile 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanuna uygun 
olarak Deniz Ticaret Odasının kuruluşu sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesi ile 55901 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir cümle ilave edilmekte 
ve Deniz Ticaret Odalarının kuruluş ve çalışma sınırları gösterilmektedir. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesi ile 5590 sayılı Kanunda odaların görevlerinin belirlendiği 5 nci mad
deye, Deniz Ticaret Odalarının görevlerini sayan (i, j , k, 1, m, n, o) fıkraları eklenmiş bulunmaktadır. 
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Madde 4. — Tasarının bu maddesi ile 5590 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine iki fıkra eklenmekte ve bu 
fıkralarda Deniz Ticaret Odalarına kayıt mecburiyetinde bulunanlar sayılmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile 5590 sayılı Kanunun Odaların gelirlerini gösteren 24 ncü maddesine 'bir fık
ra eklenmekte ve kurulu derneklerce hailen yabancı gemilerden alınmakta olan ücretlerin bundan böyle De
niz Ticaret Odası tarafından alınmasının temini sağlanmaktadır. 

Madde 6. — Anayasa Mahkemesinin kararları gözönüne alınarak, odalar tarafından yapılan hizmet kar
şılığı ücretlere bir üst sınır getirilme zorunluluğundan hareketle, 5590 sayılı Kanunun 27 nci maddesine De
niz Ticaret Odasınca yabancı gemilerden alınacak ücretler hususunda gerekli ilave yapılmış bulunmaktadır. 

Madde 7. — Bu madde ile 5590 sayılı Kanunun 5 nci 'bölümünün matlalbı, 61 nci maddesinin birinci 
fıkrası, «Deniz Ticaret Odaları»\ mı da kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. 

Böylece Deniz Ticaret Odalarının aynı birlik içinde yer alması sağlanmış olmaktadır. 

Ma'dde 8. — Ek madde ilave edilmesini öngören bu madde ile halen deniz ticareti konularında faaliyet
te bulunan cemiyet, dernek ve federasyonları bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, deniz ticareti ile ilgili 
faaliyet gösteremeyeceği karar altına alınmış bulunmaktadır. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile eklenen geçici maddede yeni kurulacak Deniz Ticaret Odasına 
kayıtları yapılacaklardan alınacak giriş aidatlarını ödemelerine, halen kayıtlı bulundukları odalara yıllık ve 
munzam aidatlarını ödememiş olanların bu aidatlarını Deniz Ticaret Odalarına ödemelerini zorunlu kılan 
bir hüküm getirilmiş olmaktadır. 

Madde 10, 11. — Tasarının bu maddeleri yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

T.C. 
Milli Güvenlik Konseyi 15 Aralık 1981 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/195, 1/196 

Karar No., : 73 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayii Odaları» ve Ticaret ve Sanayii 
Odaları, Ticaret Ödaliaırı, Salnaıyi Odaları ve Ticaret Borsaları Biriiği Kanununun bazı maidtfelerinin değiş-
tiriiltmıesıiınıe, ve Kamuna geçüci (maddeler, dktanimeslinie ıdaikı ilki Kanun Tasarısı, i'ligii bakanlıklar ıtemsilciieri-
raim ide kaıtJdığı kotmfeyoh Itapfllantılannda incelenerek Dek tasarı hainde ibMeştiıriilImliştir. 

Anılan Kaınunuin. değiştirilmesi istenen Igli maddeleriyle Ökemizde her sahada görülen gelişme, hızlı kal
kınma, genişleyen iş ve sanayi hacmi karşısında, bu mesleki teşekküllerini, yetersiz kafein kuruluş ve faali-
ydtlerM yenlide» tdlü̂ zenternek ve kontrol sahalarını genişletmek ör^riimektedir, 

Diğer maddelerdeki değişiklikler ile de; daha önce Anayasa Mahkemesinin itptal etibiği maddeler nedeni ile mali 
konulardaki boşluğu kapatarak oda - borsa ve birliklerin, kendilerine verilen görevleri yürütmelerini kolay
laştırmak ve devamlılığını sağlamak maksadıyla hizmet ve görevlere ait açıklayıcı hükümler getirilmektedir. 

Ayrıca üç tarafı denizle çevrili ülkemizde ithalat ve ihracatın tamamına yakın kısmı deniiz yolu ile yapıl
maktadır. Dünya ticaretinde deniz ulaşım ve deniz .ticaretinin önemi gün geçtikçe aritmak-tia bu nedenle de 
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Türkiye'de de bir «Deniz Ticaret Odası» nın kurulması gereği ortaya çıkmaktadır. Yeni tasarıyla bu da ger
çekleşmektedir. 

Maddelerin tümü lüzerindeki 'görüşme yukarıda arz edilenler muvacehesinde uygun mütalaa edilerek mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir, 

5590 sayılı Kanun üe ilgili olan iki taşanının birleştirelerek incelenmesi neticesinde, kanunun tümünde 
uyum sağlanması açısından 5590 sayılı Kanunun 'diğer bir kısım maddelerinde de değişiklikler yapılması lü
zumu ortaya çıkmış ve yapılması düşünülen değişikliklerle birlikte tensiplerine sunulmuştur, 

2. 8.7.1981 ıtarihli tasarı ile Deniz Ticaret Odaları kurulması esas alındığından 1 nci madde ile, 5590 
sayılı Kanunun adına da «t>eriiz Ticaret Odaları» deyiminin konulması uygun mütalaa edilmiştir, 

3. 2 nci madde ile deniz ticaret odasının kurulması ve kanunun adında yapılmış değişiklik nedeni ile 
Deniz Ticaret Odası deyiminin ilavesi yapılarak arz edilmiştik. 

4. 3 ncü madde ile kanun metnine deniz ticaret odası deyiminin ilavesi ve hükümetten gelen taşanının 
dördündü maddesinde teklif edilen 'kıstaslar arasında uyum sağlamak 'için gerekli düzenlemenin yapılması 
tensiplerine arz edilmiştir. 

5y 4 ncü madde 'ile; hükümetten gelen tasarının dördüncü maddesinde teklif edilen kıstaslarla uyum sağla
yacak düzenleme yapılmış ve yürürlükten kalkan bir 'kanuna atfedilen çiftçilik tarifine açıklık getirilerek ten
siplerine arz edilmiştir. 

6, 5 nci madde de; deniz ticaret odası kuruluş ve çalışma sınırlarının madde metline ilavesi ve mad
denin aynı esasları muhafaza edilerek yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilerek sunulmuştur. 

7, 6 nci ımaldde ile 28.5J19&1 ve 8.7.1981 tarihli tasarılar, bir metin faalinde birleştürilierelk düzenlenmiş 
odaların görevleri tadat edilmiş ve tensiplerine sunulmuştur, 

8< 18.7.1981 tarihli (tasarı metni deniz ticaret odasına kayıt medburiyetinde olanları belirttiği İçin komisyon
ca uygun mütalaa edilerek 7 nci maddede sunulmuştur. 

9. Kanunun 12 nci maddesinde belirlenen sarfiyat miktarları, para değerinin düşmesi nedeni ile günün 
şartlarına cevap verecek duruma getirilmek için yeniden düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

10. Tasarının 14, 16, 18, 40 ve 42 nci maddeleri, seçilmiş olan başkan ve başkan vekillerinin yeniden 
seçilebilmesi imkânın verilebimesi şekliyle 9, 10, 11, 17 ve 18 nci maddelerde yeniden düzenlenmiş ve ten
siplerine sunulmuştur. 

11. Odaların gelirlerinin, 'ihtiyaçları karşılayacak seviyeye getirilmesi ile ilgili olan Tasarının 24, 25, 
26 nci maddeleri redaksiyona tabi tutulmuş ve 12, 13 ve 14 ncü maddeler içinde düzenlenerek sunulmuş
tur, 

12. Kanunun ücretler ve vesika harçları öle ilgili 27 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edil
mesi sonucu, boşluğun doldurulması için 28.5.1981 ve 8.7.1981 tarihli tasarılardaki metinler birleştirilerek 
15 nci madde halinde tensiplerine sunulmuştur. 

13. 28.5.1981 tarihli tasarmın 33 ncü maddesi borsaların kuruluşuna açıklık getirdiğinden uygun müta
laa edilerek 16 nci maddede arz edilmiştir. 

14. 28.5.1981 tarihli tasarının 44 ncü maddesi ile yönetime getirilmek istenen süreklilik uygun mütalaa 
edilerek 19 ncu madde ile tensiplerine sunulmuştur. 

15. 28.5.1981ı tarihli tasarının 49 ncu maddesi, borsa komiserlerinin yetkilerinin genişletilmesi ve 657 sa
yılı Devlet Memurları hükümlerine tabi olarak, Ticaret Bakanlığı: adına daha etkili görev yapabilmesi ama
cıyla yeniden düzenlenerek 20 nci madde ile tensiplerine sunulmuştur. 

16. 28 , 5 . 1981 tarihli tasarının 52 noi maddesi, borsaya tabi maddelerin alım ve satımlarını, borsaya 
tescilini sağlamak ve uygulamada görülen, borsa ile tacir arasındaki ihtilafların 'giderilmesine açıklık getirmiş
tir. Uygun mütalaa edilerek 21 noi maddede sunulmuştur. 
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17. Tasarının 56 ncı maddesinde, kayıt ücretleri ile yıllık aidatların belirlenen taban ve tavan miktarlarının 
ilerde değişebilecek şartlara göre düzenlenmesini sağlaycak elastikiyet sağlanmış ve komisyonca benimsenerek 
22 nci maddede tensiplerine sunulmuştur. 

18., Tasarının 57 nci maddesi ile borsaların yapacağı hizmetler karşılığında alacağı ücretlerin sınırlarını belir
leyen bir düzenleme uygun mütalâa edilerek 23 ncü maddede sunulmuştur. 

19. 24 ncü maddede; 28 . 5 . 1981 ve 8 . 7 . 1981 tarihli tasarılarda müşterek olarak bulunan 61 nci madde, 
deniz ticaret odası deyiminin ilavesiyle bölüm başlığı ile 'birilikte yeniden düzenlenerek sunulmuştur, 

20. 28 ı, 5 . 1981 tarihli tasarının 62 nci maddesinde belirtilen birliğin görevleri ve 64 ncü madde ile genel 
kurala delege seçimi, ilgili kıstas ve süreler komisyonca uygun mütalaa edilmiş ve 26 ve 27 nci maddelerde ten
siplerine sunulmuştun 

21. 27 nci maddede; 28 . 5 . 1981 tarihli tasarının 66 ncı maddesi yönetim kurullarında Deniz Ticaret 
Odası temsilcisinin bulundurulmasına da imkân sağlayacak şekilde metnin düzenlenmesinin uygun olacağı dü
şünülerek tensiplerine arz edilmiştir. 

22., Kanunun 69 mcu maddesi Birliklerin bütçesin den sarfiyatın yapılış yetkisini belirlemektedir. 28 nci 
maddede; maddenin esası değiştirilmeden genel kâ tibin harcama yetkisi günün şartlarına uyacak şekilde 
yeniden düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

23. Tasarının 70 ncü maddesi Birliklerin imza ve 'temsil yetkisini belirlemektedir. Bağış yapma hususu 
çok geniş kapsamlı olduğundan; Bağış kelimesinin tasarıdan çıkarıllması uygun mütalaa edilerek 29 ncu 
maddede sunulmuştur. 

24. Kanun metninde 'bulunan 71 nci maddede belirtilen fon, 1954 yılında ıtükenlmliş ve hesaplarda ka
patılmış olduğumdan kanunda bu metnin bulunmasına gerek kalmamıştır. Bu nedenle hükümet tasarısında be
lirtildiği şekilde düzenlenen madde 30 ncu madde olarak tensiplerine sunulmuışıbur. 

25. 28 . 5 . 1981 tarihli tasarının 74 ncü maddesiyle, oda ve borsa üyelerine verilecek cezalar ile ilgili 
esaslar düzenlenmliışbir. Disiplin cezalarının tek tek sayıl ması yerine bunların bir yönetmeliğe bırakılması ve 
ayrıca para cezası demek olan ek aidat yükümlülüğünün bu maddeden çıkarılması uygun mütalaa edilerek 
yapılan düzenlleme 31 nci maddede arz edilmiştir. 

26. 32 nci madde 'ile; biraz önce sunulan nedenlerle para cezası alınmasının uygun olacağı düşünü
lerek 28 . 5 < 1981 tariihli tasarı ile iptali önerilen 77 nci madde, yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine arz 
edilmiştir. 

27. 32 nci maddede para cezaları önerildiğinden 28 . 5 . 1981 tariMi tasarının 78 nci maddesindeki ek 
aidat, madde metninden çıkarılarak yeniden düzenlenmiş ve 33 ncü madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

28. 28 . 5 . 1981 tarihli tasarının 79 ncu maddesinin 1 nci fıkrası derneklerin kuırulalbilmesini öngörmek
tedir. Oysa bu husus dernekler kanununda olması gereken bir husus olarak düşünülmektedir. Tasarıdan çı
karılması ve maddenin komisyon metninde olduğu şekliyle 34 ncü madde olarak düzenlenmesi tensiple
rine arz olunur* 

29. 28 . 5 . 1981 , tarihli tasarının 86 ncı maddesi oda, borsa ve birilikte çalışan daimi memur, sözleşmeli 
ve geçici personelin özlük haklarını, birliğin hazırlayacağı ve Ticaret Bakanlığının onaylayacağı bir yönetme
liğe bırakmaktadır. 35 nci maddede; Tasarı metni aynen benimsenerek tensiplerine sunulmuştur. 

30. 28 . 5 . 1981 tarihli tasan 6763 sayılı Kanunun 12 nci maddesini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Tica
ret Sicili Gazetesinin çıkarılması görevinin bu tasarının 62 nci maddesiyle Türkiye Odalar Birliğine verilmesi 
benimsendiğinden, 6763 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ilgili fıkrasındaki hükmünün de yürürlükten kal
dırılması uygun mütalâa edilmiştir. Bu nedenle yeniden düzenlenen 36 ncı madde tensiplerine arz edilmiştir. 

31. «8 . 5 . 1981 tarihli tasarı ile deniz ticaret odasının kurulması için mevcut dernek, cemiyet ve federas
yonların faaliyetten alıkonması ve Ticaret Bakanlığı ve Birlikçe çıkarılacak yönetmeliklerin çıkarılma zama
nını belirleyen ek maddelerin düzenlenmesi yapılmış ve tensiplerine sunulmuştur. 
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32. Mevcut tüzük ve yönetmeliklerin yenileri çıkarılıncaya kadar işlerliğinin belirtilmesi, halen görev başın
da olan borsa komiserlerinin mağduriyetlerinin önlenebilmesi, kanun yürürlüğe girdiğinde seçilmiş olan or
ganlarının görev sürelerinin yeni hükümlere tabi olduğunun belirtilmesi ve deniz ticaret odasına kayıtların 
yapılabilmesi için geçici maddeler düzenlenerek 38 nci madde de sunulmuştur. 

33. Kanunun 39 ncu ve 40 ncı maddeleri yürürlük ve yürütme maddesi olarak düzenlenmiştir. 
Tensiplerine arz olunur, 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 
Kurmay Albay 

Üye 
Kemal YILMAZ 
Kurmay Albay 

Proje Subayı 
Kadri ÖZER 

Kurmay Yarbay 

Üye 
Behzat BİLGİÇ 
Kurmay Binbaşı 

Üye 
Rauf BOZKURT 

Raportör 

Üye 
Şemsettin VURAL 

Ticaret Bak. îç. 
Tic. Gn. Md. B. Yrd. 

Üye 
Recep YILMAZ 

Ulaştırma Bakanlığı 
Uzman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

(28 . 5 . 1981 Tarihli) 

5590) Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değişfcirilmesilne, Bir Maddesinin 
Kaldınlrnaisana, Bu Kanuna Geçici Maddeler Ekilen* 
meşine ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Me
riyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun 12 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8 Mart 1950 tarihli ve 5590 sayılı 
Kanunun 4, 5, '14, 16, 18, 25, (26, 27, 33, 40, 42, 44, 
49, 52, 56, 57, 61, 62, 64, 66, 70, 11, 74, 78, 79, 86 
nci maddeleri aşağiıdalkıi biçimde değiştirilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

(8 . 7 < 1981 Tarihli) 

5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bu Kanunla (Bir Ek ve Bir Geçjlci Madde 

Eklenmesine Dajir Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 1 ve 24 ncü maddelerine «Deniz Ticaret Oda
ları», 2 nci maddesinin birinci fıkrasına «Deniz Tica
ret Odası» deyimi eklenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 306) 



— 11 — 

İHTtŞAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

8 Mart 195(1 Tarihli ve 5590 Saydı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçidi Maddeler Eklenmesine Dair Kanuni Tasarısı 

MADDE T. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret 

Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği» Kanunu. 

MADDE 2. — 8.3 jl 950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

M'adde 1. — Ticaret ve sanayi odaları ile deniz ticaret odaları bu Kanunda yazılı esaslarla meslek 
hizmetleri görmek, mesleki ahlakı ve tesanüdü korumak, ticaret ve sanayiin genel menfaatlere uygun su
rette gelişmesine çalışmak ve bu maksatlarla verilecek işleri yapmak üzere kurulan, tüzelkişiliği haiz ve 
mesleki teşekkül mahiyetinde kamu kurumlarıdır. 

MADDE 3. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir^ 

Madde 2. — Ticaret ve sanayi odası, deniz ticaret odaisı, oda kurulması istenen yerdeki ticaret siciline 
kayıtlı tacirlerin % 51'inin yazık isteği üzerine Ticaret IBakanlığının izniyle kurulur. 

Ancak, bu isteğin ticaret ve sanayi odası için en az 100, deniz ticaret odası için en az 30 tacir tarafın
dan yapılması şarttır. 

Sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları adını alırlar. 

MADDE 4. — 8.34950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 3 ncü maiddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 3.; — Dördüncü maddede belirtilen kuruluş ve çalışma sahaları içindeki sanayiciler, Ticaret Ba
kanlığının izniyle ve bu Kanuna göre «Ticaret ve Sanayi Odaları» ndan ayrı olarak «Sanayi Odaları») ku* 
rabilirler. 

«Sanayi Odaları», kuruluş sahası içinde mevcut sanayicilerin % 51'inin yazılı isteği üzerine kurulur. An
cak bu isteğin en az 30 sanayici tarafından yapılması şarttır. Bu Kanuna göre oda kuralbilecek sanayicilerin 
vasıfları şunlardır : 

a. Makine, cihaz, tezgâh, alet ve diğer vasıtalar yardımıyla ham, yarı mamul, tam mamul herhangi 
bir maddenin veya enerjinin vasıf, terkip veya şeklini fiziki veya kimyevi surette az veya çok değiştirerek 
veya bu hammaddelleri işleyerek kıymetiendirmek; suretiyle imal veya istihsal yapanlar; 

b. Yılın fiili çalışma günleri ortalamasına göre, muharrik kuvvet kullananlarda 5, kullanmayanlarda 
10 kişi çahştırhıalk. Ancak aşağıdaki işletmelerin vasıfları yukarıdaki fıkralara uysa bile işletenler «Sana
yici» sayılamazlar : 

(1) Seri halinde hazır elbise yapmayan terziler, falbrika halinde işlemeyen fırınlar, lokantacı, elbise 
temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satma yıp perakende olarak doğrudan doğruya müstehlike 
satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmelerin sahipleri; 
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(28 . 5 s 1981 Tarihli Hükümet Tasarısı) 

«Madde 4. — Ticaret ve Sanayi Odaları ile Tica
ret Odalarının çalışma alanları ilçe 'sınırlarıdır. 'Aynı 
(Belediye isinin içinde bulunan bütün ilçeler ve idari 
taksimat itibariyle bu iiçelerlden birine bağlı olup 
da belediye sının dışında kalan ve ayrı belediyesi 
bulunan yerlerde odanın çalışma alanı içine alınır
lar. 

Ticaret ve Sariayi Odası veya Ticaret Odası bu
lunmayan ilçeler, buraldaki tacirlerin ticaret sicilli iş
lemlerinin yürütüldüğü odanın çalışma alanına dahil 
sayılırlar. 

Birliğin talebi üzerime; Ticaret Bakanlığı Ticaret 
ve Sanayi Odalarıyla Ticaret Odalarının çalışma 
alanlarını il sınırlarını aşmamak üzere genişletebilir. 

Sanayi Odalarının çalışma alanı il sınırlarıldır. 
Ancak sanayi odalarının çalışma alanı, çevre il

leri veya bunların ilçelerini kapsayacak şekl'de ge-
nişietilebilip idaraJltılabilir. IBİir yerin sanayi ondası ça
lışma alanına alınabilmesi için, o yerde mevcut sa
nayicilerin % 51'inin yazılı isteği ile Birliğin olumlu 
görüşü ve Ticaret Bakanlığının izni şarttır. Bu yer
lerin, sanayi oda'sınm çalışma alanından çıkartılma
ları da aynı esaslarla yapılır. 

/Bir' odanın çalışma alanı içinde başka bir oda ku
rulamaz. Ticaret Odalarının çalışma alanına (giren 
yerlerde, Sanayi Odaları Şube teşkilatı kurabilir.» 

«Madde 5. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ti
caret Odaları» ve «Sanayi Odaları» nın başlıca gö
revleri şunlardır: 

a) Mesleki ve ahlaki tesanüdü korumak, ticar 
ve sanayiin genel menlfaaitlere uygun surette geliş
mesinle çalışmak; 

( 8 . 7 . 1981 Tarilbli Hükümet Tasarısı) 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesinin 
birinci fıkrasına «Deniz Ticaret Odalarının kuruluş 
ve çalışma alanları il sınırları olup bu sınırlar Ticaret 
Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde genişletilip 
daraltılabilir» cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ti
caret Odaları», «Deniz Ticaret Odaları» ve «Sanayi 
Odaları»nın görevleri şunlardır : 

a) Mesleki ve ahlaki tesanüdü korumak, ticaret 
ve sanayiin genel menfaatlere uygun surette geilşmesi-
ne çalışmak; 
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(ihtisas Komisyonumun Teklif Ettiği Metlin) 

(2) Devlet tarafından işletilen telli ve telsiz telefon ve telgraf, radyo ve televizyon istasyon ve santral
leri, şehir ve kasaba ve köylerdeki su temizleme, süzme ve dağıtma tesisleri; 

(3) Arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla nebat, hayvan veya hayvan mahsullerinin, biz
zat yetiştiricileri tarafından işlenlip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler. (Bu işletmelerin, işlemek 
üzere, istihsalleri nevinden hariçten hammadde almamaları şarttır.) 

(4) Sanat okul ve enstitüleri, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim ama
cıyla işletilen yerler; 

(5) Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilatına bağlı olarak çalıştırılan askeri sanayi mü
esseseleri. 

yukarı fıkralardaki sanayici tarifi yalnız bu Kanuna münhasırdır. 

MADDE 5. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Kuruluş ve çalışma alanları; ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları için ilçe, deniz ti
caret odaları ile sanayi odaları için ise il sınırlarıdır. 

a) Ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bulunmayan ilçeler buradaki tacirlerin ticaret sicili işlem
lerinin yürütüldüğü odanın çalışma alanına dahil sayılırlar. Aynı belediye sınırı içinde bulunan bütün ilçe
ler ve idari taksimat itibariyle bu ilçelerden birine bağlı olupta belediye sınırı dışında kalan ve ayrı be
lediyesi bulunan yerlerde odanın çalışma alanı içine alınırlar. 

Ticaret Bakanlığınca, Odalar Dirliğinin de görüşü alınmak suretiyle, ticaret ve sanayi odalarıyla ticaret 
odalarının çalışma alanları il sınırını aşmamak üzere genişletilip daraltılabilir. 

b) Deniz ticaret odalarının çalışma alanları, Odalar Birliğimin de görüşü alınmak suretiyle Ticaret Ba
kanlığı tarafından gerekli görüldüğünde genişletilip daraltılabilir. 

c) Sanayi odalarının çalışma alanı Ticaret Bakanlığı tarafından, çevre illeri veya bunların ilçelerini kap
sayacak şekilde genişletil'ilp daraltılalbilir. Bir yerin sanayi odası çalışma alanına alınabilmesi için o yerde 
mevcut sanayicilerin % Sl'inin yazılı isteği ile Birliğin görüşü de alınarak Ticaret Bakanlığının iznine bağ
lıdır. Bu yerlerin, sanayi odasının çalışma alanından çıkartılmaları da aynı usul ve esaslarla yapılır. 

Bir odanın çalışma alanı içinde aynı unvand'a başka bir oda kurulamaz. Ticaret odalarının çalışma ala
nına giren yerlerde, sanayi odaları şube teşkilatı kurabilirler. 

MADDE 6. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mad'de 5. — Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının görev
leri şunlardır : 

a) Mesleki ahlakı ve tesanüdü korumak, ticaret ve sanayiinin genel menfaatlere uygun surette geliş
mesine çalışmak, 
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(28 . 5 s 1981 Tarihli Hükümet Tasarısı) 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve ha
berleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi! makam
larca 'istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret 
ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı 
olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde ken
dilerine Vermek Veya bunların elde edilmesini kofflay-
laştırtmak; 

c) Ticaret Ve sanayie ait her türlü İncelemeleri 
yapmak, bölgeleri içindeki, Misaldi, ticari Ve 'sınai 
faaliyetlere alt endeks Ve istatistikleri yapmak, baş
lıca maddelerin ıpiyasa Ifiyatlarını takip ve kayldeyle-
miek ve mümkün olan Vasıtalarla yaymak; 

d) 2'7 nci maddedeki 'belgeleri tanzim ve tasdik 
etmek. 

e) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Ticaret 
'Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak; 

f) (Mevzuatla Ticaret Bakanlığına ve bu Bakan
lığa bağlı müesseselere verilecek işlerin Odalara tev
dii hallinde 'bunları yaptaak; 

ig) Meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında 
bakanlıklara, illere ve belediyelere tekliflerde ve 'di
leklerde bulunmak; 

h) 'Bölgeleri içindeki ticari, örf, adet Ve teamül
leri tespit etmek; 

i) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet editeesi 
mecburi mesleki karar alabilmek; 

Odalar bunlardan başka yürürlükteki mevzuat 
hükümleri dahilinide; 

j) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin ta
yinine yarayıcı laboratuvarlar kurabilir Veya bunla
ra 'iştirak edebilirler; 

k) Ticaret ve sanayi kursları açabilirler, mem
leket içinde ve dışında iktisadi bilimler için öğretici 
okutabilirler ve 'statjiyerler bulundurulabilirler; 

î) İkililerini talebi halinde, ticari ve sınai ihti
laflarda hakem 'olabilirler; 

m) Mahalli veya bölge sergileri, panayırlar, 
umumi mağazalar depolar, kredi 'müesseseleri ve 
mevzuları dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüpha
neler açabilirler veya açılmış veya açılacaklara katı
labilirler; 

n) Yetkili iBakanlıkça tayin ddilen 'sahalarda sa
nayi 'siteleri veya organize sanayi bölgeleri kurabi
lirler ve yönetebilerler; 

( 8 . 7 . 1981 Tarihli Hükümet Tasarısı) 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve haber
leri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlar
ca istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve sa
nayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı olabi
lecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine 
vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak; 

c) Ticaret ve sanayie ait her türlü incelemeleri 
yapmak bölgeleri içindeki, iktisadi, ticari ve sınai faa
liyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca 
maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydeylemek 
ve mümkün olan vasıtalarla yaymak; 

d) 27 nci maddedeki belgeleri tanzim ve tasdik 
etmek; 

e) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Ticaret Ba
kanlığınca verilecek görevleri yapmak; 

f) Mevzuatla Ticaret Bakanlığına ve bu Bakan
lığa bağlı müesseselere verilecek işlerin odalara tevdii 
halinde bunları yapmak; 

g) Meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında 
bakanlıklara, illere ve belediyelere tekliflerde ve dilek
lerde bulunmak; 

h) Bölgeleri içindeki ticari örf, âdet ve teamülleri 
tespit etmek; 

ı) Ticaret ve sanayi erbabınca uyulması zorunlu 
mesleki karar alabilmek; 

i) Deniz ticaretinin kamu yararına, milli ulaştır
ma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde geliş
mesine çalışmak; 

j) Milli ve uluslararası deniz ticaretine ait ince
lemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak li
manlarımız arası ve yurt dışı navlun, acente komisyo
nu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri top
lamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şe
kilde yaymak; 

k) Deniz ticaretine ait ticari örf teamül ve uy
gulamaları tespit etmek, navlun anlaşmaları, konşi
mento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak; 

1) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizci
lik ile ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkân
ları, çalışma şekilleri tarifeleri ve liman masrafları 
hakkında bilgi vermek ve onlardan aynı bilgileri sağ
lamak; 

m) Deniz ticareti ile ilgili uluslararası kuruluşlar
da delege bulundurmak; 

n) ilgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili 
ihtilaflarda hakemlik yapmak; 
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b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlar
ca istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı olalbi* 
lecek her çeşit bilgiyi müracaatları hallinde kendilerine vermek veya buriların elde edilmesini kölayl'aştır-
mak4 

c) Ticaret ve sanayie alit her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki, iktisadi, ticari ve sınai faa
liyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatîannı takip ve kaydeylemek ve 
mümkün olan vasıtalarla yaymak, 

d) '27, nci maddedeki bölgeleri tanzim ve tasdik etmek, 

e) Saüir mevzuatın verdiği görevlerle, Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, 

f) Mevzuatla Ticaret Bakanlığına ve bu Bakanlığa bağlı müesseselere verilecek işlerin odalara tevdii 
halinde bunları yapmak, 

g) (Meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında bakanlıklara, illere ve belediyelere tekliflerde ve di
leklerdi bulunmak, 

h) 'Bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve âdet haline getirmek, 

ı) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edilmesi medburi mesleki karar alalbilmek, 

j) Deniz ticaretinin kamu yararına, milli ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekifde geliş
mesine çalışmak, 

k) Milli ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, 
limanlarımız arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri 
toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, 

1) Deniz ticaretine ait (ticari örf, teamül ve uygulamaları tespit etmek, navlun anlaşmaları, konişmen-
to ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak, 

m) (Yalbancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkân
ları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları (hakkında bilgi vermek ve onlardan aynı bilgileri sağ
lamak, 

n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlarda delege bulundurmak, 

o) filgillerin talebi üzerine deniz ticareti Me ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak, 

p) Deniz acenteliği ıbizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Maliye Bakanlığının tasvibini alarak, Ulaştırma 
Bakanlığının tasdikine sunmak, 

r) Odalar, bunlardan başka yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde aşağıdaki görevleri de yapabilir : 

(1) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin tayinine yarayıcı laboratuvarlar kurabilir veya bunlara iştirak 
edebilirler, 

(2) Ticaret, denizcilik ve sanayi kursları açabilirler, memleket içinde ve dışında 'ihtiyaç duyduğu alanlar için 
öğrenci okutabilirler ve stajıiyerler bulundurabilirler, 

(3) İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olabilirler. 

(4) Mahalli veya bölge sergileri, panayırlar, umumi mağaralar, depolar, kredi müesseseleri ve mevzuları da
hilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açabilirler veya açılmış veya açılacaklara katılabilirler, 

(5) Yetkili Bakanlıkça tayin edilen sahalarda, sanayi siteleri veya organıize sanayi bölgeleri kurabilirler ve 
yönetebilirler. 
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o) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazır
lamak ve Maliye Bakanlığının tasvibini alarak, Ulaştır
ma Bakanlığının tasdikini sunmak; 

Odalar bunlardan başka yürürlükteki mevzuat hü
kümleri dahilinde : 

p) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin tayi
nine yarayıcı laboratuvarlar kurabilir veya bunlara iş
tirak edebilirler; 

r) Ticaret, denizcilik ve sanayi kursları açabilir
ler, memleket içinde ve dışında iktisadi bilimler için 
öğrenci okutabilirler ve stajyerler bulundurabilirler; 

s) ilgililerin talebi halinde, ticari, sınai ihtilaflar
da hakem olabilirler; 

t) Mahalli veya bölge sergileri, panayırlar, umu
mi mağazalar, depolar, kredi müesseseleri ve mevzula
rı dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açabi
lirler veya açılmış ve açılacaklara katılabilirler; 

u) Yetkili bakanlıkça tayin edilen sahalarda sa
nayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri kurabi
lirler ve yönetebilirler.» 

MADDE 4. — 5590 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«•Deniz Ticareti ile uğraşan aşağıda yazılı mtîscc-
cel gerçek ve tüzelkişiler, Deniz Ticaret Odasına 
kaydolma zorunluluğuındadırlar: 

a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma işti
rakleri, »emi işletenler, 

b) Gemi acenteleri, 

c) Gemi alım, Satım, 
forvarderler, 

navlun komisyoncuları, 

d) Stiverdor ve puantaj firmaları, 

e) Gemi klas müesseseleri, deniz s'igorta mües
seseleri ve acenteleri 'ile deniz ekspertiz kuruluşları 
ve sürveryörleri. 

Denıiız ticareti ile uğraşan sermayesinin tamamı 
devlete, belediyelere veya özel ildare yabjut bunlarım 
ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle, özel ka
nun veya közleşme ile kurulmuş olup, Devletin, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin özel idare veya bele
diyelerin iştiraki bulunan tüzelkişiliğe sahip mües
seseler, bulundukları ilin Deniz Ticaret Odasına kay
dolmakla mükelleftirler.» 
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MADDE 7. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatım haiz tüm gerçek ve tüzelkişiler
le şubeleri ve faibrikalıan, 'bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıkla
rına kaydolunmaya mecburdurlar. 

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi 
müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerm veya 
belediyenin iştirakti bulunan tüzelkişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulunduklan 
yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar. 

'Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi mer
kezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde kendi başına ticari muamele yapan yerler şube addolu
nur. 

Sanayi odaları kurulan yerlerde, bu Kanunun tarifine uyan sanayiciler, sanayi odalarına kaydolunmakla ti
caret odalarına kaydolunma mükellefiyetini yerine getirmiş olurlar. Ancak sanayiciler kendi sanayi mamulle
rini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde fazlası için satış yerlerinin 'bulunduğu ticaret odala
rı veya ticaret ve sanayi odalarına da kaydolunmaya mecburdurlar. 

Sanayici, kendi sanayi mamullerinin satışı dışında başka ticari işlerle uğraştığı takdirde ticaret odasına da 
kaydolunmaya mecburdur. 

Sanayi işletmesi sahiplerinin, işlerinin icabı olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını 
kaldırmaz. Bu gibiler arzu ettikleri takdirde ticaret odalarına da girmekte muhtardırlar. 

Deniz ticareti ile uğraşan aşağıda yazılı Ticaret Siciline kayıtlı gerçek ve tüzelkişiler, Deniz Ticaret Odasına 
kaydolma zorunluluğundadırlar. 

a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma iştirakleri, gemi işletenler, 
b) Gemi acenteleri, 
c) Gemi alım satım navlun komisyoncuları, forvarderler, 
d) Stivedor ve puantaj firmaları, 
e) Gemi klas müesseseleri, deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri ile deniz ekspertiz kuruluşları ve sür-

veyörleri, 
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«Madde 14. — Meslek Komiteleri, meslek grup
larınca seçilecek 5-7 kişiden kurulur. Ayrıca aynı 
sayılda yedek seçilir. 

Komite kendi arasından 2 yıl için bir başkan ile 
bir veya ilkti 'Başkan Vekili seçer. I 

Meslek Komitelerinin 'görev süresi 4 yıldır. Mes
leklerin gruplanıdıolmaisında uyulacak esaslar yönet- I 
meliklerle düzenlettir. I 

Meslek Komitesi başkanı ve üyelerine iştirak ede
cekleri toplantılar için bütçe imkânlarına göre mec
lis tarafından tespit edilecek miktarda 'huzur (hakkı 
verilebilir. I 

«Madde 16. — Oda meclisleri, meslek kbmiltele-
•rinıoe seçilecek ikişer kişi ile kurulur.. 

Ayrıca aynı'sayıda yedek'seçilir. 
Oda meclislerinin görev süreleri 4 yılidır. 
Meclis kendi üyeleri arasında 2 yıl için bir baş

kan ile bir veya ,-itkI başkan vekili seçer. 
(Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir. 
Meclis Başkandan 've vekilleri yönetim kurulu 

üyeliğine seçilemezler.» 

«Madde K8. — Yönetim kurulları, meclisin ken
di üyeleri arasında 2 yıl için seçeceği 5-11 kişiden 
kurulur. 

Ayrıca aynı sayıda yedek seçilir. 
'Kurul kendi üyeleri arasında 2 yıl için bir baş- j 

kan ile bir veya iki başkan vekili seçer. 
Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir.» I 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesine 
aşağıdaki (J) bendi Eklenmiştir. 

I «(J) Yabancı gemilerden alınacak ücretler.» 
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Deniz ticareti ile uğraşan, sermayesinin tamamı Devlete, belediyelere veya özel idare yahut bunların ortak
lığına ait olan iktisadi müesseselerle, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup Devletin, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin, özel idare veya belediyelerin iştiraki bulunan tüzelkişiliği haiz müesseseler, bulundukları ilin De
niz Ticaret Odasına kaydolmakla mükelleftirler. 

MADDE 8. — '8 . 3 . 195İ0 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 12 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirimiştir. 

Madde 12. — Odalar bütçelerinden sarfiyat, başkan veya başkan vekilleri ile genel kâtibin, genel kâtip bu
lunmadığı hallerde mulhasip üyenin imzası ile yapılır. 

Yönetim kurullarının önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar sarfiyat, sonradan yönetim kurulu
nun tasdikine sunulmak şartıyla, genel 'kâtip tarafından re'sen yapılır. 

MADDE 9. — 8 , 3 . 1950i tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Meslek komiteleri, meslek gruplarınca seçilecek 5 - 7 kişiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda 
yedek üye seçilir. 

Komite kendi arasından iki yıl için bir başkan ile bir başkanvekili seçer. Süresini bitirenler yeniden seçile
bilirler. 

Meslek komitelerinin görev süresi 4 yıldır. Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar yönetme
liklerle düzenlenir. 

Meslek Komitesi Başkanı ve üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için bütçe imkânlarına göre meclis tara
fından tespit edilecek miktarda huzur hakkı verilebilir. 

MADDE 10. — 8 . 3 , 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 16. — Oda meclisleri, meslek komitelerince seçilecek ikişer kişi ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda ye
dek üye seçilir. 

Oda meclislerinin görev süreleri 4 yıldır. 
Meclis kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkanvekili seçer. Süresini bitirenler 

yeniden seçilebilirler. 
Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir. 
Meclis başkanları ve vekilleri yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler. 

MADDE 11. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Yönetim kurullan, meclisin kendi üyeleri arasında 2 yıl için seçeceği 5 - 1 1 kişiden kurulur. 
Ayrıca aynı sayıda" yedek üye seçilir. 

Kurul kendi üyeleri arasından iki yıl için bir başkan ıile bir veya iki başkanvekİM seçer. 
Bu seçimde genel kâtip oy sahilbi değildir. 

MADDE 12. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590i sayılı Kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mıadde 24. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarının ge
lirleri şunlardır: 

a) Kayıt ücreti, 
b) Yıllık aidat, 
c) Munzam aidat, ^ 
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«Madde 25. — Üyenin oidaya kaydı sırasında 
ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her 
yıl için Ödeyeceği aidata da yıllık aidat denliır. 

İKayıt ücretleri üe yıllık aidatlar 1 000 TL.'dan 
az, 50 000 TUdan fazla olamaz. Kayıt ücretli ve 
yıllık aidat azami üç yılda 'bir Ticaret Bakanlığınca 
yayınlanan geçim endekslerindeki değişiklik gözönü-
ne alınarak düzenlenir. (Ancak bu miktarlar (Bakanlar 
Kurulu karar ile üç katına kadar artırılabilir. 

İKayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık ai
dat alınmaz. Kayıt ücreti Ve yıllık aidat miktarları 
IBirlikçe hazırlanacak yönetmelikte gösterilecek usul
lere göre beliritüecek dereceler üzerinden ve tarife
lere göre tespit olunur. Tarifeler yönetim kurulunun 
teklifi, meclisin onayı ile (yapılır. 

Derecelerimi durumlarına uygun bulmayanlar, 
'yönetmelikte ıgösterilecek usullere göre ve 10 gün 
içinde oda meclislerime itiraz edebilirler. İtirazlar 
meclîsler tarafından karara bağlanıncaya kadar ka
yıt ücreti ve yıllık aidatı ihtilaflı kısmı tahsil olun
maz. 

Yılık aidat her yılın Nisan ve Ekim aylarında 
eşit 'iki taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin ka
yıt ücretleri ile önceki yıldan İtibaren geçerli olarak 
doğrudan doğruya kaydedilenlerin kayıt ücretleri ve 
yıllık aidatları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödenir. Bu müddetler İçin Ödenmeyen 
kayıt Ücretleri ile yıffik aidatlar, geciken 'ilk ay için 
% 10, müteakip her ay için :,% 2 gecikme zammı 
olarak 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil 
edilir. Ancak gecikme zammı aidat ve kayıt üoret-
lerinin bir mislini geçemez.» 

(8 . 7 . 1981 Tarihli Hükümet Tasarısı) 
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d) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler, 
e) Vesika harçları, 
f) Yayın gelirleri, 
g) Bağış ve yardımlar, 
h) Misil zamları, 
ı) Para cezaları, 
j) İştirakler kârı, 
k) Yabancı gemilerden aknacak ücretler, 
1) Diğer gelirler. 

MADDE 13. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 55901 sayılı Kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Üyenin odaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için 
ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. 

Kayıt ücretleri ile yıllık aidatlar 1 OCO liradan az, 50 000 liradan fazla olamaz. Ancak bu miktarlar Ba
kanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir. Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aidatları azami üç yılda 
bir Ticaret Bakanlığınca yayınlanan geçim endekslerindefci değişiklik gözönüne alınarak yeniden düzenlenir. 

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Birlikçe 
hazırlanıaoak yönetmelikte gösterilecek usullere göre belirtilecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit 
olunur. Tarifeler yönetim kurulunun teklifi, meclisin onayı ile yapılır. 

Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere göre ve 10 gün içinde oda 
meclislerine itiraz edebilirler. İtirazlar meclisler tarafından karara bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve yılık 
aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. 

Yıllık aidat her yılın Nisan ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt 
ücretleri ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidat
ları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu müddetler içinde ödenmeyen kayıt ücretleri 
iile yıllık aidatlar, geciken ilk ay için % 10, müteakip her ay için % 2 gecikme zammı olarak 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ancak gecikme zammı, aidat ve kayıt ücretlerinin bir mislini geçe
mez. 

MİM Güvenik Konseyi <S. Sayısı : 306) 
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(28 . 5 ? 1981 Tarihi Hükümıet Tasarısı) 

«Madde 26. — Munzam aidat, odaya (kayıtlı ta
cir ve sanayicilerin o yıl içinde Gelir Vergisine mat
rah teşkil eden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde et
tikleri kazanç toplamının binde beşidir. 

(Hem ticaret ve hem sanayi odasına kayıtlı bulu
nanların munzam aidatı, Ticaret Odaları ve Sanayi 
Odalarının ayrı bulundukları yerlerde sanayi odala
rınca tahsil olunur. Ancak, kayıtlı bulundukları oda
lar arasında her odaya ödedikleri aıidaltla mütenasip 
olarak bir ay içinde paylaşılır. 

Zarar eden sanayici ve tacirler o yıl için munzam 
aidat ödemezler. 

IBir şehirde birden fazıla şubesi bulunan üyelerin 
munzam aidatı bütün şubelerinden elde ettikleri Ge
lir Vergisine matrah teşkil eden ticari ve sınai faali
yetlerden elde ettikleri kazancın binde beşidir. 

'Kurumlar Vergisine tabi kuruluşların munzam 
aidatı, ödedikleri Kurumlar Vergisinin yüzde beşi
dir. 

Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese 
şubelerinin munzam aidatı, o şubelerden elde edilen 
kazançların binde beşidir. Ve şubenin bulunduğu 
mahallin odalarına ödenir. 

Bilançoları bir merkezden yapılan ve birden faz
la odaya kayıtlı bulunan kurum ve müesseselerin 
munzam aidatı, ticaret odası ve sanayi odasının ayrı 
olması halinde merkezin bulunduğu yerdeki sanayi 
odasınca tahsil olunur. Ancak bu munzam aidat şu
belerin bulunduğu yerler ticaret odaları ve sanayi 
odaları arasında, her odaya ödedikleri aidatla müte
nasip olarak bir ay içerisinde paylaşılır. 

İBütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ile 
birlikte ödeyeceği munzam aidat tutuarı 50.000 TL. 
yi geçemez. 

Ancak bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile üç 
katına kadar artırılabilir. 

(Munzam aidat tahakkuk ettirildiği yılın sonuna, 
önceki yıldan itibaren geçerli dlarak, resen kavdedi-
lenlerin munzam aidatı ise kendilerine tebliğ edildiği 
yılın sonuna kadar ödemin Zamanında ödenmeyen 
munzam aidat %50 zamlı olarak tahsil olunur.» 

(8 . 7 . 1981 Tarihi Hükümet Tasarısı) 

Milli Güvenlk Konseyi (S. Sayısı : 306) 
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(îhtisıas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 14. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 26. — Munzam aidat, odaya kayıtlı tacir ve sanayicilerin o yıl içinde Gelir Vergisine matrah teş
kil eden iticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri ıkazanç toplamının binde beşidir. 

Hem ticaret ve hem sanayi odasına kayıtlı bulunanların munzam aidatı, Tioaret Odaları ve Sanayi Oda
larının ayrı bulundukları yerlerde sanayi odalarınca tahsil olunur. Ancak, 'kayıtlı bulundukları odalar ara
sında her odaya ödedikleri aidatla mütenasip olaraık müteakip takvim yılının azami ilk 3 aıyı içinde payla
şılır., 

Zarar «den sanayici ve tacirler o yıl için munzam aidat ödemezler. 
4 ncü maddede belirtilen çalışma alanlarında bir den fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı bütün 

şubelerden elde ettikleri gelir vergisine matrah teşkil eden ticari ve sınai faaliyetlerden elde öttükleri kazan
cın binde beşidir. 

Kurumlar Vergisine tabi kuruluşların munzam aidatı, ödedikleri Kurumlar Vergisinin yüzde beşidir. 

Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese şubelerinin munzam aidatı, o şubelerden elde edilen ka
zançların binde beşidir. Ve şubenin bulunduğu mahallin odalarına ödenir. 

Bilançoları bir merkezden yapılan ve birden fazla odaya kayıtlı bulunan kurum ve müesseselerin mun
zam aidatı, ticaret odası ve sanayi odasının ayrı dlmaisı halinde merkezin bulunduğu yerdeki sanayi odasınca 
tahsil olunur. Ancak bu munzam aidat şubelerin bulunduğu yerler ticaret odaları ve sanayi odaları arasın
da, her odaya ödedikleri aidatla mütenasip dlarak bir ay içerisinde paylaşılır. 

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ile birlikte ödeyeceği munzam aidat tutarı 50 000 TL'yı ge
çemez. 

Ancak bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile üç katına kadar artırılabilir. 

Munzam aidat tahakkuk ettirildiği yılın sonuna kadar ödenir, önceki yıldan itibaren geçerli olarak kay
dedilmesi gerekenlerin munzam aidatı ise kendilerine tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir. Zamanında 
ödenmeyen munzam aidat % 50 zamlı olarak tahsil olunur. 

MİM Güvenik Konseyi (S. Sayısı : 306) 
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(28 . 5 s 1981 TaniMi Hükümet Tasarısı) 

«Madde 27. — Aşağıda belirtilen hizmetler kar
şılığında aünacaık ücretlerm oran ve miktarı nisbi 
ücretlerde binde 25'den ve maktu ücretlerde 50.000 
TL,'dan fazla olmamak kaydı ile, yönetim kurulları
mın teklifi üzerin^ meclislerin onayı dle yürürlüğe 
konulacak tarifel^e tespit olunur. 

a) Menşe şahadetnameleri. 

b) Fatura suretlerinin tasdiki, 

c) Rayiç fiyatlarının tasdiki, 

d) Ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıfları
nın tasdiki, 

e) Yedivahit belgeleri, 

f) Bilirkişi ve eksper raporları, 

g) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza 
samplesriniıoi odalardaki sicil durumlarımı gösteren 
tasdik ve şerhler 

h) Ticari kefalet tasdikleri, 

ı) Sınai ve ticari mahiyetteki belge ve kapasite 
raporları, 

j) Tahsis veya sarfiyat belgeleri, 

k) Kaliteli ve yeterlik belgeleri, 

Ş Sair hizmetler karşılığı.» 

«Madde 33. — Ticaret Borsaları ticari ihtiyaç
ların lüzumlu kıldığı yerlerde Ticaret Bakanlığınca 
kurulur. 

İl borsalarının faaliyet bölgesi, bulundukları il 
sınırlarıdır. Bu il içerisinde bulunan ilçe borsaları 
bölgeye dahil sayılmaz. İlçe borsalarının faaliyet böl
gesi ise ilçe sımadandır. Ancak il borsalarınım faaliyet 
bölgesi, borsanın teklifi, Birlik Yönetim Kurulunun 
Karar ve Ticaret (Bakanlığımın tasdiki ile daraltılabi-
lir, 

©orsalar, çalışma alanları içinde meclisleri ka
rarı ile şubeler açabilirler.» 

(8 , 7 , 1981 Tarihli Hükümet Tasarısı) 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 27 noi maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 27. — Aşağıda belirtilen hizmetler kar
şılığında alınacak ücretlerin oran ve miktarı nispi 
ücretlerde binde yirmibeşten ve maktu ücretlerde 
50 000 liradan fazla o'lmamak kaydıyla, yönetim ku
rullarının teklifi üzerine meclislerim onayı ile yürür
lüğe konulacak tarifelerle tespit olunur: 

a) Menşe şahadetnameleri, 
b) Fatura suretlerinin tasdiki, 
c) Rayiç fiyatların tasdiki, 
d) Ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıfları

nın tasdiki, 
e) Yedi vahit belgeleri, 
f) IBilirkişii ve eksper raporları, 
g) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı İm

za isa'hipleninin odalardaki sicil durumlarını gösteren 
tasdik ve şerhler, 

h) Ticari kefalet tasdikleri, 
i) Sınai ve ticari mahiyetteki belge Ve kapasite 

raporları, 
j) Tahsis veya sarfiyat belgeleri, 
k) (Kalite ve yeterlik bölgeleri, 
1) Sair hizmetler karşılığı, 
m) Yabancı gemilerden alınacak ücretler (Ya

bancı gemilerden alımacak ücretin miktar ve odianla-
rı Uluslararası uygulama glözfönüne alınmak sutre-
tîvle meclisçe tespit ve bakanlıkça tasdik olunur.)» 

Milli Güvenİk Konseyi (S. Sayısı : 3U6) 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 15. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 27. — Aşağıda belirtilen hizmetler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, nispi ücretler
de binde 25'den ve maktu ücretlerde 50 000 liradan fazla olmamak kaydıyla, yönetim kuruUarınm teklifi 
üzerine meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tari f elerle tespit olunur. 

a) Menşe şahadetnameleri, 
b) Fatura sadetlerimin 'tasdiki, 
c) Rayiç fiyatların tasdiki, 
d) Ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıflarının ıtasdiki, 
e) Yedi vahit belgeleri, 
f) ©ilirkişi ve eksper raporları, 
g) Kefaletname ve 'taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumlarım gösteren tas

dik ve şerhler, 
h) Ticari kefalet tasdikleri, 
ı) Sınai ve ticari mahiyetteki belge ve kapasite raporları, 
j) Tahsis veya sarfiyat belgeleri, 
k) Kaiiıte ve yeterlik belgeleri, 
1) Yabancı gemilerden alınacak ücretler (yabancı gemilerden alınacak ücretin miktar ve oranları ulus

lararası uygulama gözönüne alınmak suretiyle oda meclisince tespit ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunur.) 
im) Diğer hizmetler karşılığı, 

ıMADDE 16, — 8 , 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunim 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

İMadde 33, — Ticaret borsaları ticari ihtiyaçların füzumlu kıldığı yerlerde Ticaret Bakanlığınca kurulur. 
ti borsalarının çalışma alana bulundukları il (o id içindeki ilçe borsalarının çalışma alanları hariç), 

ilçe borsalarının çalışma alanı ise ilçe sınırlarıdır. Ancak ü borsalarının çalışma alanı, borsanın teklifi, Birlik 
yönetim kurulunun kararı ve Ticaret Bakanlığının tasdiki ile daralıtılabilir. 

Borsalar çalışma alanları içinde meclisleri kararı ile şubeler açabilirler. 

Müli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 306) 



— 26 — 

(28 . 5 2 1981 Taüihi Hükümet Tasarısı) 

«Madde 40. — Meslek komiteleri, meslek grup
larınca seçilecek 5 - 7 kişiden kurulur. Ayrıca aynı 
sayıda yedek seçilir. 

'Komite kendi arasından 2 yıl için bir başkan 
ile bir başkan vekilli seçer. 

(Meslek komitelerinin! görev süreleri 4 yıldır. 
Mesleklerim graplandırıfmasında uyulacak esaslar 

Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.» 
Meslek komitesi başkanı ve üyelerine iştirak ede

ceklere toplantılar içim bütçe imkânlarına göre mec
lis tarafından tespit edilecek miktarda huzur hakkı 
veı itebilir. 

«Ma'dde 42. — Borsa meclisleri, meslek fcom'ite-
İerince seçilecek ikişer < kişi ile kurulur. Ayrıca aynı 
sayıda yedek seçilir; 

En az 7 meslek grupu kurulamayan borsalarda 
meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarında 
seçecekleri 14 üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda 
yedek seçilir. Bu takdirde, meslek komitelerinin gö
revleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları ta
rafından yerine getirilir. 

/Meclislerin görev süreleri 4 yıldır. 
Meclis kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir baş

kan ile bir veya iki başkan vekili seçer. Meclis baş
kan ve vekilleri yönetim kurulu üyeliğine seçile
mezler, 

!Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir.» 

Madde 44, — Borsa yönetim kurulları, meclisin 
kendi üyeleri arasından 2 yıl için seçeceği 5 -11 ki 
siden kurulur. 

Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 
Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 2 yıl 

için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. 
Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir. 

iMlüi Güvenlik Konseyi (ıS. Sayısı : 306) 

(8 . 7 . 1981 Tariihl Hükümet Tasarısı) 
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(İhtisas Kamyonunun Teklif Ettiği Metlin) 

MADDE 17. — 8 < 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı. 'Kanunun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mlişitlir, 

Madde 40. — Meslek komiteteni, meslek gruplarınca seçilecek 5 - 7 kişiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda 
yedek üye seçilir. 

Komite kendi arasından iki yııl için bir başkan ile bir başkan vekilli seçer. Süresini bitirenler yeniden seçi
lebilirler. 

Meslek komitelerinin görev süreleri 4 yıldır. 
Mesleklerin gruplandırılmasMiida uyulacak esaslar Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Meslek komitesi başkana, ve üyelerine İştirak edecekleıfi toplantılar için bütçe imkânlarına göre meclis ta

rafından tespit edilecek miktarda huzur hakkı verilebilir., 

MADDE 18. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 42 neti maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 42. — Borsa meclisleri, meslek komitelerinoe seçilecek iklişer kişi ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda 
yedek üye seçilir. 

En az 7 meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarında seçecek
leri 14 üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek ülye seçilir. Bu takdirde, meslek komitelerinin görevleri 
meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir. 

Meclislerin görev süreleri 4 yıldır. 
IMeClis kendi üyeleri arasından1 2 yıl için bir başkan ile bir veya iki başlkanveklilli seçer. Süresini bitirenler 

yenliden seçilebilirler. Meclis 'başkan ve vekilleri yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler. 
Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir. 

MADDE 19. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kamunun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 44. — (Borsa yönetim kurulları, meclisin kendi üyeleri arasından 2 yıl için seçeceği 5 - î l kişiden 
'kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

(Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. 
Bu seçimde genel kâtip oy sahibi değildir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S, Sayası : 306) 
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(28 . 5 2 1981 TartthM Hükümet Tasarısı) 

Madde 49. — Ticaret Borsalarında Ticaret Balkan-
lığını temısilen ve Bakanlıkça atanan bir «Borsa Ko
miseri» bulunur. 

Borsa komiseri, borsalardaki günlük alım, satım 
işlerini ve fiyalt hareketlerini takip; borsanın her 
türlü kayıtlarını Ve borsada aracılık yapanların mua
mele ve defterlerini, alım satımların 'borsaya tescil 
edilip edilmediğini tespit amacıyla borsa konusu 
maddelerin alım ve satımını yapanların her türlü 
deiflter ve kayıtlarını denetler., 

Borsa Komiserlerinin aylıkları Ticaret Bakanlı
ğınca tespit edilir ve Borsa tarafından ödenir. Geliri 
yeteri olmayan Ticaret Borsalarına Ticaret Bakan
lığı personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu hükümlerine göre vekâleten Borsa Komiseri ata
nır. 

Borsa komiserleri borsa meslek komiteleri, meclis 
ve yönetim kurulu toplantılarina müşahit olarak ka
tılırlar. Borsa komiserlerinin nitelikleri, aylıkları 
atama, görev ve yetkileri ve disiplin cezaları Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir. 

İBorsa komiserleri Borsa personeline yapılan sos
yal yardımlardan ve Devlet Memurları 'Kanunu ile 
memurlara tanınan terfii haklarından faydalanırlar. 
Ve Emeklilik işlemleri T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
[Hükümlerine göre yürütülür.» 

Madde 52. — Borsa kurulan yerlerde, hangi mal
ların borsalarda alım ve satımının mecburi olduğu 
ve bunların en az miktarları, borsa meclisinin teklifi 
üzerine Ticaret Bakanlığınca tayin ve mahallerinde 
ilan olunur., 

iBorsa faaliyet bölgesi içerisinde borsaya dahil 
maddelerin1 en az miktarlarının üslttünde kalan miktar
larının alım ve satımının borsa dışında yapılması 
yasaktır .ı 

Bu maddelerin, en geç muamele yapıldığı günü ta-
kibeden ilk iş günü içinde borsaya tescil ettirilmesi şar
tıyla borsa yerinin dışında alınıp satılmasına meclis
çe önceden1 karar veriiebiliır. Ancak Ticaret Bakanlı
ğı borsalarca ahnacak bu gibi istisnai kararları kıs
men veya tamamen geçici veya daimi olarak yürür
lükten kaldırabilir.; 

(8 . 7 . 1981 Tarihli Hükümet Tasarısı) 

'Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 306) 
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(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği 'Metin) 

IMADDE 20, — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı (Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mliştiir. 

Madde 49, — Ticaret borsalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi ve Ticaret 
Bakanlığınca atananı bir borsa komiseri bulunur. 

[Borsa komiseri borsalardaki günlük alım, satım işlerini ve fiyat hareketlerini Itafcip, borsanın her türlü ka
yıtlarını ve borsada aracılık yapanların muamele ve defterlerini, alım şatoların borsaya tescil edilip edil
mediğini tespit amacıyla, borsa konusu maddelerin alım ve satımını yapanların her türlü defter ve kayıtlarını 
denetler. 

IBorsa »komiserleri borsa meslek komiteleri, meclis ve yönetim kurulu toplantılarına müşahit olarak katı-
lırlar. 

IMADDE 21. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

IMadde 52. — Borsa kurulan yerlerde, hangi malların 'borsalarda atım ve satımının mecburi olduğu ve 
bunların en az miktarları, borsa meclîsinin teklifi üzerine Ticaret Bakanlığınca tayin ve mahallerinde ilan 
olunur. 

©orsa çalışma alanı içerisinde borsaya dahil maddelerin en az miktarlarının üstünde kalan miktarlarının 
alım ve satımının borsa dışında yapılması yasaktır. 

Bu maddelerin, en geç muamele yapıldığı günü takip eden ilk iş günü içinde borsaya Itesciil ettirilmesi 
şartı ite borsa yerinin dışında alınıp satılmasına meclisçe önceden karar verilebilir. Ancak Ticareît Bakanlığı 
borsalarca alınacak bu gibi İstisnai karadan kısmen veya 'tamamen geçici veya daimi olarak yürürlükten 
kaldırabilir 

Borsalara dahil maddelerin en az miktarları üstünde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili 
zorunluıdur. 

Ancak borsaların ısınırları dışında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatına haiz 
olmayan ımüıstahsil ise tescil medburiyeti ve tescili ücretini ödeme mükellefiyeti tacir ve sanayici olan di
ğer tarafa aittir.: Alım satım yapan tarafların her iki tarafı da tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan 
mlülstaıhs'il ise tescil meclburiyeti taıtiblilk edilmez. 

Tescil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine getirilir. 
a) Alıcı ve satıcımın aynı borsanın çalışma alanı içinde bulunmaları hailinde, muamele borsa örf ve 

âdetlerine göre tespit olunan tarafça o (borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. 

MMH Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 306) 



— 30 — 

.(28 . 5 s 1981 Tarihi Hükümet Tasarısı) 

©arsalara dahil maddelerin en az miktarları üs
tünde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara 
tescili zorunludur. 

Ancak borsaların sınırları dışında alım satım ya
pan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını haiz 
olmayan müstahsil ise, tescil mecburiyeti ve tescil 
Ücretini ödeme mükellefiyeti tacir veya sanayici 
olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan tarafların 
her iki tarafı da tacir veya sanayici sıfatını haiz ol
mayan müstahsil ise tescil mecburiyeti tatbik edilmez. 

Tescil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine ge
tirtir. 

a) Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma ala
nı içinde bulunmaları halinde, muamele o borsaya 
Ibarsa örif ve âdetlerine© tespit loiüraah taırafca tescil 
tettirilip ve ücreti ödenir. 

Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, 
diğer taraf tescili yaptırmalk ve ücretini ödemekle 
yükümlüdür. 

b) Alıcı veya satıcıdan birinin borsanın çalışma 
alanı ilcinde, diğerinin dışında olması halinde; 

1. İki tarafın bulunduğu yerde horsa mevcut 
ve mal her iki borsaya dahil, muamele de yazışma, 
telgraf, telefon veya teleks ile yapılmış ise akdin ka
bul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o mahal bor
sasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. Akdin nerede 
kabul, ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, 
muamele satıcının bulunduğu yerdeki borsaya, satıcı 
tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

2. Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa 
mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, 
mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt 
dışında ise muamele diğer tarafça kendi bulunduğu 
yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı 
dışında yaptıkları alım veya satımları kayıtlı bulun
dukları borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. 

d) Borsaîarca gösterilen yerlerde yapılan mua
meleler aynı gün, 'borsa dışında alınıp isatılrnasına mü-
sade edilen maddelere ait muameleler ertesi iş günü 
alkşamına kadar tescil ettirilir. Aksi halde tescil üc
reti % 50 fazlası ile alınır. 

e) Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını 
tescil ettirip ettirmediklerini kontrola yetkilidirler. Bu 
amaçla üyelerinin! ügii defter ve evrakını inceleye
bilirler. 

MÜıli Güvenlik Konseyi 
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Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, 'diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yü-
kümlıklür, 

b) Alıcı veya satıcıdan ıbirinin borsanın çalışma alanı içinde, diğerinin dışında olması halinde; 

1(1) İki tarafını bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya dahil, muamele de yazışma, 
telgraf, telefon veya teleks lİe yapılmış ise akdin fca'bul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o mahal «bor
sasına teşci ettirilir ve* ücreti ödenir. Akdin nerede kalbul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, 
muamele satıcının bulunduğu yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

(2) Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa, mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, 
mal o iborsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt dışında ise muamele diğer tarafça kendi bulunduğu 
yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

c) ©orsaya kayıtla üyeler, borsanın çalışma alam dışında yaptıkları ve yukarıdalkü fıkralarda belirlenen 
tescil işlemleri dışında kalan atan veya satımları kayıitüı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini 
öderler. 

d) Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan muameleler aynı 'gün, blorsa dışında alınıp satılmasına mü
saade edilen maddelbre aıit muameleler ertesi iş günü akşamınla kadar tescil ettirilir. Aksi halde tescil ücreti 
|% 50 fazlasıyla alınır,! 

e) Borsalar, üyeleririün alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini kontrole yetkilidirler. 
Bu 'amaçla üyelerinin lilgili defter ve evrakım inceleyebilirler. 

Kontrol sonucunda tesclil ettirilmemiş olduğu tespit olunan muameleler doğrudan doğruya ve cezalı ola
rak (tescil edilir.; Bu gibi muameleSlerin tescilinde tescil ücreti ı% 50 f azlaısıyla tahsil olunur. 

f) İhracatın tescilinden ücret alınmaz. 

g) Tescil ücreti nispeti borsa meclisi kararı ile teklif ve Ticaret Bakanlığınca tespit olunur. (Bu mik
tar itescil olunan muamele 'bedellinin binde birinden az binde (beşinden çok olamaz.) 

Bu maddenin uygulanmasına aıit usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 
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Kontrol sonucunda tescil ettirilmemiş olduğu tes
pit olunan muameleler doğrudan' doğruya ve cezalı 
olarak tescil edilir. Bu gibi muamelelerin tescilinde 
tescil ücreti % 50 fazlası ile tahsili olunur. 

f) ihracatın tescilinden ücret alınmaz. 
g) Tescil ücreti nispeti borsa meclisti kararı ile 

teklif ve Ticaret Bakanlığınca tespit olunur. (Bu 
miktar binde birden az binde beşten çok olamaz.) 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar 
Ticaret Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir.» 

«Madde 56. — Üyenin borsaya kaydı sırasında 
ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayılt ücreti ve her 
yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. 

Kayıt ücretleri ile yıllık aidatlar 1 000.- TL.'den 
az 50 000.- TL.'den fazla olamaz. Ancak bu miktar 
Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırıla
bilir. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık 
aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları 
Birlikçe hazırlanacak yönetmelikte gösterilecek usul
lere göre belirtilecek dereceler üzerinden ve tarifele
re göre tayin olunur. Tarifeler yönetim kurulunun 
teklifi, meclisin onayı ile yapılır. 

Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yö
netmelikte gösterilecek usullere göre ve 10 gün için
de oda meclislerine itiraz edebilirler. 

İtirazlar meclisler tarafından karara bağlanıncaya 
kadar kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tah
sil olunamaz. 

Yıllık aidat her yılın Mart ve Eylül aylarında eşit 
2 taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt üc
retleri ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak doğru
dan doğruya kaydedilenlerin kayıt ücreti ve yıllık aidat
ları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay için
de ödenir. Bu müddetler içinde ödenmeyen kayıt üc
retleri ile yıllık aidatlar geciken ilk ay için % 10, 
müteakip her ay için % 2 gecikme zamlı olarak 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ancak 
gecikme zammı aidat ve kayıt ücretinin bir mislini ge
çemez.» 

( 8 . 7 . 1981 TadıbJM Hükümet Tasarısı) 
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MADDE 22. — 8 . 3 , 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 56. — Üyenin borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt üoreti ve her 
yıl için ödeyeceği aidata da yılık aıidaJt denir. 

Kayıt ücretleri ile yıllık aidatlar 1 000 liradan az 50 000 liradan fazla olamaz. Ancak bu miktar Ba
kanlar Kurulu karan 'ile 3 katına kadar artırılabilir. Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aıidatilıarı azami 3 yılda 
bir Ticaret Bakanlığınca yayınlanan' geçimi mdekslerindeki değişiklik gözönüne alınarak yeriiden düzenlenir. 
Kayıt ücretinin alımdiğı yıl (içtim ayrıca yılıhk aidat alınmaz. Kayıt ücretli ve yılık aidat miktarları binlikçe ha
zırlanacak yönetmelikte gösterilecek usullere' göre fbeliırtilecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tayin 
olunuij Tarifeler yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı tiılie yapılır.; 

Derecelerini durumlarınla uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere göre ve 10 gün içinde bor
sa meclislerine itiraz ©debfeılier. 

İtirazlar möolisler tarafından karara 'bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve yılık aidatın ihtilaflı kısmı tah
sil olunamaz. 

Yıllık aidat her yılın Nisan ve Eküım aylarında eşit iki taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt 
ücretlteri 'ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak, doğrudan doğruya kaydedilenlerin kayıt üoreti ve yıllık 
aidatları kendilerine tebliğ tarihlinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu müddetler 'içinde ödemmeyen ka
yıt ücretlefi ile yıMc aÜdatlar geciken lilk ay 'için % 10, müteakip her ay için j % 2 ıgeciıkme zammı olaralk 
61'83 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ancak gecikme zammı aidat ve kayıt ücretinin bir 
mislini • geçemez,; 
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«Madde 57. — Aşağıda belirtilen hizmetler karşı
lığında alınacak ücretlerin oran ve miktarı nispi üc
retlerde binde 25'den ve maktu ücretlerde 50 000.-
TL.'den fazla almamak kaydıyla yönetim kurulları
nın teklifi üzerine meclislerin onayı ile yürürlüğe ko
nulacak tarifelerle tespit olunur. 

a) Eksper raporları ücreti, 
t>) Ticari kefalet tasdikleri, 
c) Analiz raporları, 
d) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartıl

ması için gerekli teşkilat olan 'borsalarda alınacak öl
çü ve tartı ücreti, 

e) Depo ve muhafaza tesisatı bulunan borsalar
da alınacak ardiye ve muhafaza ücreti, 

f) Komisyoncu, ajan ve simsarların borsa muame
lelerinden alacakları nispi ücretler (Bu ücretler binde 
birden az, binde beşten fazla olamaz.), 

g) Borsa tescil ücreti (binde l'den az ve binde 5' 
den fazla olmaz.), 

h) Sair hizmetler karşılığı. 

Madde 61. — Odalar ve borsalar arasında bu ka
nunda yazılı esaslara göre oda ve borsaların tekamül 
ve inkişafını sağlamak maksadıyla Ticaret Bakanlığı 
tarafından «Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği» kurulur. 

Kuruluş şeklini tespite Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 
Birliğin merkezi Ankara'dır. 

Birlik tüzelkişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde 
bir meslek kuruluşudur. 

Madde 62. — Birliğin görevleri şunlardır : 
a) 22 nci madde dışında odalarla odalar, borsa

larla borsalar, odalarla borsalar arasında çıkacak mes
leki ihtilafları kesin olarak çözmek, 

b) Muhasebe, muamelat, kayıt ücreti ve yıllık 
aidat tarifelerine ait yöneitmelikleri düzenlemek ve 
tasdik etmek, 

(8 . 7 . 1981 Tarliıhll|i Hükümet Tasarısı) 

MADDE 7. — Adı geçen Kanunun îBeşinci (bölü
münün matlabı ile 61 nci maddesinin birinci fıkrasın
da yer alan Birliğin adı «Türkiye Ticaret, Sanayi ve 
Deniz Ticaret Odaları, Ticaret (Borsaları Birliği» ola
rak değiştirilmiştir. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 23. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 57. — Aşağıda belirtilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin oran ve miktarı nispi 
üeretlerd'e binde yinmiİbeşlten ve maktu ücretlerde 50 000 liradan fazla olmamak kaıydıyla yönetim ku
rullarının teklifi üzerine meclislerin onayı ile yürürlüğe .konulacak tarifelerle tespit olunur. 

a) Eksper rapor ücreti, 
b) Ticari kefalet tasdik ücreti, 
c) Analiz rapor ücreti, 

d) Borsaya dahi maddelerim ölçülmesi ve tartılması için gereldi teşkilatı olan borsalarda alınacak 
ölçü ve tartı ücreti, 

e) Depo ve muhafaza tesisatı bulunan borsalarda alınacak ardiye ve muhafaza ücreti, 

f) Komisyoncu, ajan ve simsarların borsa muamelelerinden alacakları nispi ücretler (bu ücretler bin
de 'birden az binde beşten fazÜa olamaz.) 

g) Borsa tescil ücreti (binde birden az ve binde beşten fazla olamaz.) 

h) Diğer 'hizmetler karşılığı. 

MADDE 24. — 8.3.1950 tariMi 5590 sayılı Kanunun beşinci bölüm başlığı ile 61 nci ımaddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«BÖLÜM : 5 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Demiz Ticaret Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği 

Madde 61. — Odalar ve borsalar arasında bu Kanunda yazılı esaslara göre oda ve borsaların ge
lişmelerini sağlamak maksadıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Ticaret, Sanayi, DenÜz Ticaret Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği kurulur. 

Birlik tüzelkişiliği 'haiz kamu 'kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
Birliğin merkezi Ankara'dadır.» 

MADDE 25. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 62. — Biriliğin1 görevleri şunlardır : 
a) 22 nci madde dışımda odalarla odalar, borsalarla borsalar, odalarla borsalar arasında çıkacak 

mesleki iıhtilafları kesin olarak çözmek, 
b) Muhasebe, muamelat, Ikayıt ücreti ve yıllık 'aidat tarifelerine ait yönetmelikleri düzenlemek ve tas

dik etmek, 
c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında rapor 1ar hazıırilıamak, oda ve borsalarda bu konuda hazır

laman raporları tetkik etaıek, 
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c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında rapor
lar hazırlamak, oda ve borsalarda bu konuda hazır-, 
lanan raporları tetkik etmek, 

d) Yabancı memleketlerdeki ticaret odaları ve 
borsaları tarafından tanzim edilen raporları tetkik 
ve Türkiye'yi ilgilendiren kısımları derleyip neşret
mek, 

e) Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Ko
mitesini kurmak ve işlerini yürütmek, 

f) Milli ve milletlerarası sergi ve panayırlara iş
tirak ve yabancı memleketler ticaret ve sanayi odala
rının vekillik, mümessillik veya muhabirliğini kabul 
ve ifa etmek, milli ve milletlerarası mesleki teşekkül
lere üye olmak veya bu çeşi't teşekküller kurmak, mil
letlerarası mesleki toplantılara iştirak ötmek, 

ıg) Yabancı memleketlerdeki Türkiye ve Türk ya
bancı ticaret ve sanayi derneklerine lüzumunda genel 
kurul kararı ile yardımlar yapabilmek, 

b) Bu kanunla verilen sair görevleri yapmak ve 
ekorıomi işlerinde yasama organları komisyonları ve 
bakanlıklarca istenen malumat ve mütalaaları vermek, 

i) Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek görevle
ri yapmak ve gerekli teşkilatı kurmak, 

j) Odaları ve borsaları güçlendirecek ve arala
rında işbirliği ile ahenkli çalışma, gelişme imkânları 
sağlayacak karar ve tedbirleri almak ve lüzumlu teş
kilatı kurmak; 

k) Birilik bünyesi ile ilgili görüşleri bildirmek, 
1) Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini çıkarmak, 
m) Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde 

ithal malları fiyat tescil ve tetkik işlemlerini yapmak, 
n) Odalarca düzenlenecek kapasite raporları ve 

benzeri belgeleri tetkik ve tasdik etmek, 

o) Yetkili bakanlıkça tayin edilecek sahalarda or
ganize sanayi bölgeleri kurmak, kurulmalarına yardım
cı olmak, kurulmuş veya kurulacak olanlara katıl
mak, 

p) Ticaret Bakanlığı, gerekli gördüğü bölgelerde; 
belirli malların ticareti ile uğraşan tacirlerin tüzelki
şiliğe sahip madde birlikleri kurması hususunda Oda
lar Birliğine görev verebilir. 

Bu birliklerin kuruluş çalışma ve denetimi ile ilgili 
esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkartılacak tip statü ve 
yönetmeliklerde tespit edilir.» 

(8 . 7 . 1981 Tarihi Hükümet Tasarısı) 
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d) Yalbancı memleketlerdeki ticaret odaları ve borsaları tarafından tanzim edilen raporları tetkik ve 
Türfdifye'yi ilgiılendüren kısımları demleyip neşretmek, 

e) Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesini kurmak ve işlerini yürütmek, 
f) Mili ve Milletlerarası fuar, sergi ve panayırlara iştirak' ve yalbancı memleketler ticaret ve sanayi 

odalarının vekillik, mümessillik ıveya muhabirliğini kabul ve ifa etmek, MM ve Milletlerarası mesleki 
teşekküllerle üye olm'afc veya lbu çeşjit teşekküller kurmalk, Milletlerarası mesleki toplantılara iştirak etmeik, 

g) Yabancı mernİeketlierdek'i Türkiye ve Türk yabancı ticaret ve sanayi demeklerine lüzumunda ge
nel kurul kararı ile yardımlar yapabilmek, 

h) (Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve ekonomi işlerinde yasama organları komisyonları ve 
bakanlıklarca istenen malumat ve mütalaaları vermek, 

ı) Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek görevleri yapmak ve gerekli teşkilatı kurmak, 
j) Odaları ve borsaları güçlendirecek ve aralarında işbirliği ile ahenkli çalışma, gelişme imkânları sağ

layacak karar ve tedbirleri almak ve lüzumlu teşkilatı kurmak, 
k) Birlik bünyesi ile ilgili görüşleri 'bildirmek, 
1)) Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde 

belirlenen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini çıkarmak, 
m) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ithal mallan fiyat tescil ve tetkik işlemlerini yapmak, 
n) Odalarca düzenlenecek kapasite raporları ve benzeri belgeleri tetkik ve tasdik etmek, 
o) Yetkili Bakanlıkça tayin edilen sahalarda organize sanayi bölgeleri kurmak, kurulmalarına yardımcı 

olmak, kurulmuş veya kurulacak olanlara katılmak. 

Ticaret Bakanlığı; gerekli gördüğü bölgelerde, belirli malların ticareti ile uğraşan tacirlerin tüzelkişi* 
lige sahip madde birlikleri kurması hususunda Odalar Birliğine görev verebilir. 

Bu birliklerin kuruluş çalışma ve denetimi ile ilgili esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkartılacak tip statü ve 
yönetmeliklerde tespit edilir. 

ıMiütt Güvenİk; Konseyi ı(Sft Sayısı : 306) 
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«Madde 64. — Birlik genel kurulu odalar ve bor
salar meclislerinin kendi üyeleri arasında 4 yıl için se
çecekleri delegelerden teşekkül eder. 

Odalar ve borsalar gelirlerinin ilk 500 000 TL.'ye 
kadar olan kısmı için bir ve her fazla 500 000 TL. ve 
küsuru için birer delege seçerler. Ancak, her oda ve 
borsanın göndereceği delege adedi 10'u geçemez. Ay
rıca aynı sayıda yedek seçilir. 

Delegelerin oda veya borsadan çıkması, çıkarılma
sı, ölümleri, istifaları veya meclis üyeliklerinden ayrıl
maları halinde yerlerine yedek üyeler aldıkları oy sı
rasına göre genel kurula katılabilirler. 

Delegelerin genel kurula iştirak masrafları kuru
luşlarınca karşılanır. 

Genel kurul kendi üyeleri arasından 4 yıl için bir 
başkan ve iki başkanvekili seçer. 

Genel kurul her sene Mayıs ayı içerisinde topla
nır.» 

«Madde 66. — Birlik yönetim kurulu genel kuru
lun kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği 9 üye
den kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek seçilir. 

Seçimlerde Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları temsili gözönünde bulundurulur. 

Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasından iki 
yıl için 'bir başkan ile bir veya iki başkanvekili ve bir 
muhasip üye seçer. Bu seçimde genel kâtip oy sahibi 
değildir. 

Birlik yönetim kurulu en az üç ayda iki defa ve 
ihtiyaca göre her zaman başkanın veya yokluğunda 
başkanvekilinin çağrısı üzerine toplanır.» 

( 8 . 7 . 1981 TatfihM Hükümet Tasarısı) 

Mİlli Güvenffliik Konseyi (S. Sayısı : 306) 
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«MADDE 26. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590ı Sayılı Kanunun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tir il miş'tir. 

Madde 64. — Birlik genel kurulu, odalar ve borsalar meclislerinin kendi üyeleri arasından 4 yıl için se
çecekleri delegelerden teşekkül eder. 

Genel Kurulda her oda ve borsa birer delege ile temsil edilir, Ayrıca odalar ve borsalar bir önceki yıl ge
lirlerinin her bir milyon liralık kısmı için bir ve yarım milyon lirayı aşan küsuratı için de bir delege seçerler. 
Seçjlen'Ierin sayısı kadar da yedek deleige seçilir. Ancak hiç bir oda ve borsanın göndereceği delege adedi on-
beşi geçemez. 

Birlik genel kurulunun delege sayısının en çok bin olması esastır. 
Ticaret Bakanlığı seçimlerden önce bu miktarı aşmayacak şekilde delege seçimlerine ait gellir kıstasını yeni

den tespit ve ilan eder . 
Delegelerin oda ve borsadan çıkması, çıkarılması, ölümleri, istifaları veya meclis üyeliklerinden ayrılima-

ları halinde yerlerine yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre genel kurula katılabilirler. 
Delegelerin genel .kurula iştirak masrafları kuruluşlarınca karşılanır.- * 
Genel kurul kendi üyeleri arasından 4 yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçer. 
Genel kurul her sene mayıs ayı içinde toplanır. 
Oda Ve borsaların meclisleri her'hangi bir sebeple feshedilerek yeniden seçim yapılır ise, odalar birliğine 

gönderilen delegelerde yeniden seçilir.» 

I«MADDE 27. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mişiir... 

(Madde 66. — Birlik yönetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği 9 üyeden 
kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Seçimilerde, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Tica
ret Borsalarının temsili gözönünde bulundurulur. 

Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasından iki yıl için bir başkan ile bir veya iki başkanvekili ve bir 
muhasip üye seçer. Bu seçimde genel katip oy salhilbi değildir.. 

Birlik yönetim kurulu en az üç ayda iki defa ve ihtiyaca göre her zaman başkanın veya yokluğunda baş-
kanvekilinin çağrısı üzerine toplanın» 

MADDE 28. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

iMaidde 69: — Birlik bütçesinden sarfiyat, başkan veya ıbaşfaanivekii ile genel kâtibin, genel kâtibin bu
lunmadığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzası ile yapılır. 

Yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurulca saptanan miktar kadar sarfiyat, sonradan yönetim ku
rulunun tasdikine sunulmak şarJttyla, genel kâtip tarafından re'sen yapılır. 

Mıülılıi Güvenlik Konseyi (S. Saiyısı : 306) 
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«Madde 70. — Birliğin hukuki temsilcisi. yönetim 
kurulu başkanıdır. Yönetim kurulu başkanı veya baş-
kanveki ileri ile yönetim kurulunca görevlendirecek di
ğer bir veya bir kaç üyenin müşterek imzaları Birliği 
ilzam eder. 

Birlik menkul ve gayrimenkul mal almaya, satma
ya ve rehin etmeye, ödünç para almaya, bağış ve sos
yal yardımlarda bulunmaya, vakıf kurmaya ve kuru-
ılanfara iştirak 'etmeye yetikiMdiir.» 

«Madde 71. — Birlikçe yapılan ve çeşitleri aşağı
da belirtilen hizmetler karşılığında Yönetim Kurulun
ca düzenlenecek tarifelere göre 27 nci maddedeki mik
tar ve nispetleri aşmamak kaydıyla ücret alınır. 

a) Kapasite raporları tasdiki ücreti, 
b) Menşe şahadetnameleri ve fatura tasdiki ücreti, 
c) Türkiye Ticaret Sicili Gazete ve ilan ücretleri, 
d) Tahsis veya kalite belgeleri ile ticaret ve sa

nayie ait sair hizmetler ücreti, 
e) İthal malları fiyat tescil ve tetkik ücretleri, 
(e) ve (c) fıkralarındaki ücret tarifeleri Ticaret Ba

kanlığınca tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer.» 

«Madde 74. — Odalar ve borsalar üyelerinden mes
lek onuruna yahult meslek düzen ve geleneklerine uy
mayan fiil ve hareketlerde bulunanlarla, müşterisine 
karşı mesleki görevini yapmayan ve görevinin gerektir
diği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkın
da aşağıdaki cezaları verirler.»' 

I) Uyarma : Mesleğin icrasında daha dikkatli 
olunması ve davranışlarını düzeltmesi gereğinin ilgili
ye bir mektupla 'bildirilmesidir. Uyarma cezası sicile 
geçmez. 

Uyarma cezasını gerektiren haller şunlardır : 
1. Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen 

tavır ve hareketlerde bulunmak, 
2. Üyelik görev ve sorumlulukları ile ilgili yöne-

ıtim kurulunca yapılacak davet ve talebin icabını ma
zeretsiz olarak yerine getirmemek, 

3. Mensup olduğu odanın, borsanın veya birli
ğin itibarını zedeleyici sözler sarfeltmek, 

4. Müşteri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde ter
biye ve nezakete aykırı harekette bulunmak, taahhü
dünü yerine getirmemek, 

( 8 . 7 . 1981 TariMi Hükümet Tasarısı) 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sapsı : 306) 
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MADDE 29. — 8 . 3 . 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 70 nci maddesi madde başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temsil, İmza Yeltkisi ve Ehliyet.; 

Madde 70. — Birliğin hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim kurulu başkanı veya baş-
fcahvekilleıri lile yönetim kurulunca görevlendirilecek diğer bir veya bir kaç üyenin 'müşterek imzaları bir
liği ilzam eder. 

Birlik menkul ve gayrimenkul mal almaya, satmaya ve rehin etmeye, ödünç para almaya, sosyal yar
dımlarda bulunmaya, vakıf kurmaya ve kurulanlara iştirak etmeye yetkilidir.» 

«MADDE 30. —8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 71 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Birlikçe Alınacak Ücretler. 
Madde 71. — Aşağıda belirlenen hizmetler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı nisbi ücretler

de 20 000 lirayı geçmemek kaydıyla binde 5'ten ve maktu ücretlerde 20 000 liradan fazla olmamak kaydıyla 
yönetim kurullarının teklifi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. 
Ancak nisbi ve maktu ücretlerdekıi 20 000 liralık miktar Bakanlar Kurulu kararıyla 3 katına kadar artırıla
bilir. 

Tarifelerle tespit edilen ücretler azami 3 yılda bir Ticaret Bakanlığınca yayınlanan geçim endekslerindeki 
değişiklik gözönüne alınarak yeniden düzenlenir. 

a) Kapasite raporları tasdiki ücreti, 
b) İM ense şehadetnaımeleri ve fatura tasdik ücreti, 
c) Türkiye Ticaret Sicili Gazete ve ilan ücretleri, 
d) Tahsis Veya kalite belgeleri ile ticaret ve sanayie ait diğer hizmetler ücreti, 
e) İthal malları fiyat tescil ve tetkik ücretleri, 
İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler karşılığı ücret alınmaz. >;* 

MADDE 31. — 8 . 3 . 1'950 tarihıliı ve 5590 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştin 

Madde 74. — Odalar ve borsalar üyelerinden meslek onuruna yahut meslek düzen ve geleneklerine uy
mayan fit Ve hareketlerde bulunanlarla, müşterisine karşı mesleikli görevini yapmayan ve görevinin gerektir
diği düriîsltlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında esasları yönetmelikte belirlenecek olan aşağıdaki 
cezalan verirler: 

a) Uyarma: Mesleğin icrasında daha dikkatli olunması ve davranışlarını düzeltmesi gereğimin ilgiliye bir 
mektupla bildiriimiösidir. Uyanma cezası Sicile geçmez. 

b) ıKınama : Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak billdirilmesidir. 
c) Üyelikten geçici çıkarm'a: Üyelerin iki aydan az ve oniki aydan fazla olmamak üzere oda veya bor

sa üyeleğirtden çıkarılmasıdır. 
d) Üyelikten sürekli olarak çıkarma : Üyenin kaydının üyesi bulunduğu oda ve borsa ile ticaret sici

linden silinmesddir. 
Üyelere geçici olarak çıkarma cezası verildiği ve aynı cezanın yeniden verilmesi gerektiği takdirde, oda

dan veya borsadan sürekli olarak çıkarma cezası uygulanıp 
Üye «bîr defa uyarma cezası aldıktan1 sonra, aynı cezayı gerektiren yeni bir davranışta bulunduğu takdir

de, hakkında kınama cezası, bir defa kınama cezası aldıktan sonra, aynı cezayı gerektiren hali tekerrür etti
ği takdirde, hakkında geçici olarak çıkarma cezası uygulanır* 

Üyeler hakkında yapılacak disiplin soruşturmasında yazıllı savunma istenmesi ve bu savunma için en az 
10| günlük sfüre tanınmaisı zorunludur. 

iMUi Güvenfllilk Konseyi <S. Sayısı : 306) 



— 42 

. (28 . 5 -, 1981 TarM Hükümet Tasarısı) 

II) Ek Aidat Yükümlülüğü : Aşağıdaki hallerde 
üyelerden bir ila 5 katına kadar ek aidat tahsil edilir. 

1. İmalatta, mal ve hizmet arzında mevzuata ve 
sağlık kurallarına uymamak, 

2. Odanın verdiği mesleki ve diğer kararlara uy
mamak ve talimatları yerine getirmemek, 

3. Durum değişikliğini bildirme zorunluluğuna uy-
* mamak, 

4. Borsa dışında alım - satım yapmak ve borsaya 
tescil ettirmemek, 

5. Kararlaştırılan hususlara aykırı davranışlarda 
bulunmak suretiyle anlaştığı kişiyi zarara sokmak, 

6. Mensup olduğu odanın veya üst kuruluşun iti
barını zedeleyici asılsız yayında bulunmak, 

7. Satışa arz olunan malların niteliği veya miktarı 
hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ve fatura 
vermekten imtina etmek, 

8. İş ilişkisinde bulunduğu kimseler hakkında hak
sız ithamlarda bulunmak, 

. 9. Ölçü ve tartı aletlerini hileli bir şekilde kullan
mak, 

lCj. ıNizami olmayan ölçü ve tartı aletlerini bilerek 
kullanmak, 

Tl, Hileli, karışık veya kaliteli standartlarla aykırı 
mal imal etmek ve satmak, 

Üyeler yanlarında çalışanların eylem ve davranışla
rından dolayı da sorumludurlar. 

III - Üyelikten geçici çıkarma : Üyelerin iki aydan 
az ve oniki aydan fazla olmamak üzere oda veya borsa 
üyeliğinden çıkarılmasıdır. 

Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırı
cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve hileli iflas 
gibi yüz kızartıcı suçlardan kesin olarak mahkûm olma 
halinde geçici olarak çıkarma cezası uygulanır. 

IV - Üyelikten Sürekli Olarak Çıkarma : Üyenin 
kaydının üyesi bulunduğu oda ve borsa ile ticaret sici
linden silinmesidİTi 

Üyelere geçici olarak çıkarma cezası verildiği ve 
aynı cezanın yeniden verilmesi gerektiği takdirde, oda
dan veya borsadan sürekli olarak çıkarma cezası uygu
lanır. 

Üye bir defa uyarma cezası aldıktan sonra, aynı 
cezayı gerektiren yeni bir davranışta bulunduğu tak
dirde, hakkında ek aidat yükümlülüğü, bir defa elk ai
dat yükümlülüğü cezası aldıktan sonra, aynı cezayı ge
rektiren hali tekerrür ettiği takdirde, hakkında geçici1 

olarak çıkarma cezası uygulanır., 

('i . 7 . 1981 Tarihli Hükümet Tasarısı) 

ıMüii Güvenlik' Konseyi (S. Sayısı : 306) 
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Üyeler hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına manii de
ğildir,, 

Oda ve borsa üyeleri hakkında disiplin kovuşturması yönetim kurulları tarafından; Birlik organlarına seçi
lenler hakkındaki kovuşturma ise Birlik yönetim kurulu tarafından yürütülür. 

Sürekli çıkarma cezası yönetim kurullarının teklifi ile meclisler tarafından verilir. 

Yetkili kurullar ihbar ve şikâyet talihinden (itibaren en çok 10 ,gün içinde soruşturmaya başlamak ve en 
geç liki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

Disiplin cezaları 10 gün içinde ilgililere tebliğ edilir ve ilgililer de tebellüğ tarihlinden itibaren 15 gün için
de ilgili oda ve (borsaların meclislerine ve meclislerde verilmiş kararlar üzerine Birliğe ve Birlik tarafından 
verilmiş olan karanlar üzerine de ticaret mahkemelerine itiraz edebilirler. 

Yetkili kurulların verdiği uyarma cezası kesindir. 

Diğer disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulannıaiz.» 

Mffi GüvenÜk Konseyi (S. Sayısı : 306) 
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Üyeler hakkında yapılacak disiplin soruşturmasın
da yazılı savunma istenmesi ve bu savunma için en az 
IKK günlük süre tanınması zorunludur. 

Üyeler hakkında başlamış olan ceza kovuşturması; 
disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına mani de
ğildir. 

Oda ve borsa üyeleri hakkında disiplin kovuştur
ması yönetim kurulları tarafından; 'birlik- organlarına 
seçilenler hakkındaki kovuşturma ise Birlik Yönetim 
Kurulu tarafından yürütülür. 

Sürekli çıkarma cezası yönetim kurullarının teklifi 
ile meclisler tarafından verilir. 

Yetkili kurullar ihbar ve şikayet tadilinden itibaren 
en çok on gün içinde soruşturmaya başlamak ve en geç 
iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

Disiplin cezaları on gün içinde ilgililere tebliğ edilir 
ve ilgililerce tebellüğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde ilgili oda ve borsaların meclislerine ve meclisler
ce verilmiş kararlar üzerine Birliğe ve 'Birlik tarafından 
verilmiş olan kararlar üzerinde ticaret mahkemeleri
ne itiraz edilebilir. 

Yetkili kuruların verdiği uyarma cezası kesindirâ 

Diğer disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe 
uygulanmaz.» 

'«'Madde 78. — Kayıt ücretleri İle yıllık aidat, maun. 
zam aidat ve birlik aidatı ile ıborsa tescil ücreti ve 
'bunlara ait kesinleşen zamlar ile 74 ncü maddede be
lirtilen ek aidatın tahsillerine ait oda, borsa ve birlik 
yönetim kurulunca verilen kararlar ilâm hükmünde olup 
icra dairelerince yerine getirilir. 

( 8 . 7 . 1981 TartiMi Hükümet Tasarısı) 

Mili Güven» Konseyi (S. Sayısı : 306) 
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«MADDE 32. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 77. — Oda veya borsalar mevzuata uygun olarak kayıt ve tesoil muamelelerini yaptırmayanlarla 
tescil ve ilanı gereken değişiklikleri bildirmeyenlere ve alınan kararlara riayet etmeyenlere, imalatta mal ve hiz
met arzında sağlık kuralarına uymayanlara, ölçü ve tartı aletlerini hileli bir şekilde kullananlara ve hileli, 
karışık veya standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal edip ve satanlara Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak yö
netmelikte belirtilecek esaslara göre yönetim kurullannın teklifi ve meclislerin kararıyla yıllık aidatların 1 îile 
10 katına, tekerrürü halinde, bu miktarın 2 katına kadar para cezası verilir.» 

MADDE 33. — 8,3,1950 tarihi ve 5590 sayılı Kanunun 78 nci (maddesi aşağıdaki sekide* değiştiriiımıiş-
tir. 

Madde 78. — Kayıt ücretleri ile yılılk aidat, munzam alidat ve birik aidatı lile borsa tescil ücreti ve bun
lara 'aiiıt kesMeşen zamlar ile para cezalarınım tahsillerine aliıt oda, borsa ve Birlik yönetim kurulunca verilen 
kararlar ilam hülkmünde ofuıp icra dıalirelerince yerine geltirilir̂  

Mıili Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 306) 
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Madde 79. — Türkiye ile aralarında ikamet ve adli 
selahiyet sözleşmeleri akdedilmiş bulunan yabancı bir 
devletin uyruğunda olup, Türkiye'de yerleşmiş bulunan 
ticaret ve sanayi erbabının, gerek kendi aralarında ve 
gerek Türk uyruğundaki ticaret ve sanayi erbabiyle 
karışık olarak kuracakları ticaret ve sanayi dernekleri 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 10 ncu maddesiınde 
zikrolunan esaslar dairesinde teşekkül eder ve o kanu
nun hükümleri dahilinde faaliyette bulunur. 

Ayrıca, Türkiye ile diğer bir yabancı ülke arasında 
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı 
olmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde 
Ticaret Bakanlığının teklifi üzenine, Bakanlar Kurulu 
kararıyla, tek taraflı veya iki taraflı Türk - Yabancı 
Müşterek Ticaret ve Sanayi Odaları kurulur. Müşterek 
Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluş esasları, Ticaret 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle tespit olunur. 
Bu odalardan yurt dışında kurulmuş olanların faaliyet
lerinin izlenmesi, yurt içindekilerinin çalışmalarının 
denetlenmesi ile izlenmesi anılan 'Bakanlıkça yapılır. 

«Madde 86. — Oda, borsa ve birlik memur, sözleş
meli ve geçici personeli ve işçilerini çalıştırma, atama, 
terfi, nakil, işten çıkarma ve cezalandırma işlemleri, 
aylık ücret ve ödenekleri, emeklilik şekli, işten ayrılma 
halleri ve bu hallerde verilmesi gereken ayrılma tazmi
nat, çalışanlara yapılacak yakacak aile ve doğum, ölüm 
ve bu gibi diğer sosyal yardımların miktar ve şekilleri 
Birlikçe çıkartılacak yönetmelikte gösterilir. Bu yönet
melik ve değişiklikler Ticaret Bakanlığının onayı ile yü
rürlüğe girer. 

Devlet 'Memurları Kanununda yer alan sosyal yar
dımlardan oda, borsa ve birlikte çalışanlar aynı şekil 
ve şartlarda istifade ederler.» 

MADDE 2. — 29.6.1956 tarihli 6763 sayılı «Türk 
Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik şekli hakkında 
Kanun» un 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 12. — Eski hükümlere göre tutulan ticaret 
sicilleri yeni tatbiki bakımından da ticaret sicili sayılır. 
Ticaret Sicili Nizamnamesine ait hükümler mahfuz
dur. 

Eski kanun zamanında geçmiş olup da tescile tabi 
tutulmadığı halde yeni kanun hükmüyle ticaret siciline 
tescili mecburi 'kılınan ve yeni kanun zamanında devam 

( 8 . 7 . 1981 Tarihli Hükümet Tasarısı) 
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iMADDE 34. — 8.3,1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi maddt; Ibaşlığı ile birlikte aşa-
ğıdakli şekilde değiştMlmliştir. 

«Yabancı veya Türk - Yabancı Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları. 
Madde 79. — Türkiye ile diğer bir yabancı ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmıesine yar

dımcı olmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine, iBakanllar 
Kurulu kararı ile, tek taraflı veya iki taraflı Türk - Yabancı Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları kuru
lur. Müşterek odıalların kuruluş esasları, Ticarelt Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle tespit ottunur. Bu 
odalardan yurt dışında kurulmuş olanların faaliyetlerinin izlenmesi, yurt içindekilerinin çalışmalarının denet-
lenmesiyle izlenmesi anılan Bakanlıkça yapılır.» 

«MADDE 35. — 8.3.1950! tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 80 ne i maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 80. — Odalar, borsalar ve bunların birliği Ticaret Bakanlığının teftiş ve murakabesine tabidir. Ti
caret Bakanlığınca yapılan teftiş ve murakabe sonunda mevzuatın öngördüğü esiaslara uymayanlar hakkında 
Türk Ceeza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanır.» 

MADDE 36. — 8.3.1950 tarihli 5590 sayılı Kanunun. 86 ncı maddesi madde 'başlığı ile birlikte aşağıda
ki şakide değiştiırillmliştir. 

«Personelini Özlük Hakları ve Ayrıllma Tazminatı : 

.Madde 86. — Oda, borsa ve Birlik memur, sözleşmeli ve geçici personeli ve işçilerini çalıştırma, a,tama, 
terti, naki, işten çıkarma ve cezalandırma işlemleri, aylık, ücret ve ödenekleri, emeklilik işlemlerinin şekli, 
işten ayrılma halleri ve bu haillerde verilmesi gereken ayrılma 'tazminat, çalışanlara yapılacak yakacak alile 
ve doğum1, öliüm ve bu gibi diğer sosyal yardımların mliktar ve şekİlera Birlikçe çıkartılacak yönetmelikte 
gösterilir. Yönetımıeik ve değişiklikler Ticaret Bakanlığının onayı lile yürtürMığö girer. 

Delvfet Memurları Kanununda yer alan sosyal yardımlarda oda, »borsa ve Birlikte çalışanlar aynı şekil ve 
şartlarda istifade ederler.» 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler . 

MADDE 37. — 29.6.1956 tarih ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hak
kında Kanunun 12 nci maddesinin 7 nci fıkrasının 2 nci cümlesinde yer alan, «Nizamname ile bu gazeteyi 
çıkarmak vazifesi, 3460 sayılı Kanun hükümlerince kurulacak bir İktisadi Devlet Teşekkülüne bırakılabi
leceği gibi bu gazeteyi çıkarmak vazifesi Başvekâlet veya Ticaret Vekâletine de verilebilir.» hükmü yürür
lükten kaldırılmıştır. 
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eden bir hadise veya muameleyi ilgililerin kanun meri
yete 'girmesinden itibaren altı ay içinde tescil ettirilme
leri mecburidir. Esası eski kanun zıamanında tescil edil
miş olup da bazı cihetlere tescile ta'bi tutulmamış olan 
bir vakıa veya muamelenin o cihetlerin yeni kanımla 
tescile tabi tutulması halinde dahi hüküm böyledir. Altı 
aylık müddetin ilgililerce geçirilmesi halinde yeni kanu
nun 35 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. 

iBu hükümler yemi kanunla konulmuş olan ilam ve 
mecburiyeti hakkında da caridir. 

Yeni kanunun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında 
yazılı gazete çıkarılıncaya 'kadar ticaret siciline ait ilan
lar o yerde çıkan Ticaret Sicili Gazetesi ile ve bulun
mayan yerlerde diğer bir gazete ile yapılır. 

Ticaret sicili henüz kurulmamış olan yerlerdeki si
cil işleri Adalet Bakanlığının isteği ile ve mahkemenin 
nezareti altında ticaret ve sanayi odaları, ticaret oda
ları veya onlara niyabeten ajanlıkları tarafından görü
lür. 

Yeni kanunun 35 nci maddesi ile sicil memuruna 
yükletilen ihbar mükellefiyeti ancak onun meriyete 
girmesinden sonra işlenmiş bulunan suçlar için tatbik 
olunur; daha önce işlenmiş olanlar eski hükümlerce 
tabi kalır. 

Yeni kanunun 37 nci maddesinde bahsi geçen gazete 
Ticaret Bakanlığının denetim ve nezareti altında Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından çıkarılır. 

Gazetenin çıkarılmasına ait esasları tespit ile yayın 
işlerini seVk ve idare etmek ve Bakanlık iile Birlik ara
sındaki müşterek çalışmaları koordine etmek üzere bir 
komite kurulmuştur. 

Gazetenin çıkarılması denetim ve idaresi gelir ve 
giderleri ve ıhuzur hakkı, ilan tarifeleri ve komitenin 
teşkili Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelik
le tespit olunur.» 

Gerek 28 nci madde hükmünce çıkarılacak nizam
namenin ve gerekse Gemi Sicili Nizamnamesinin ka
nunla beraber meriyete 'konulması mecburidir. 

'Medeni Kanunun 917 nci maddesinin ticaret ve 
gemi sicillerine tatbikine ait hükümler ancak yeni ka
nunun meriyetinden sonraki hadiseler dolayısıyla tatbik 
olunur. 

(8 >: 7 , 1981 Tarihli Hükümet Tasarısı) 
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MADDE 3. — 5590 sayılı Kanunun 77 nci madde
si kdıdirdırmştır, 

MADDE 4. — Kanuna aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir : 

GEÇÎCt MADDE 5. — Bu kanuna bağlı kuruluş
larda çalışan personelin özlük haklarına ilişkin 86 ncı 
maddedeki Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar 
3/13070 ve 7/15718 sayılı Tüzük hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

GEÇÎCİ MADDE 6. — Ticaret Borsalarında 
1 M 3 . 1979 tarihinde fiilen görev yapan komiserler 
hakkında da 20 , 2 , 1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanıp 

(8 s 7 s 1981 Talihli Hükümet Tasarısı) 

MADDE 8. — Aynı [Kanuna aşağıdaki ek mad
de ilave olunmuştur: 

«ıBK MADDE — Deniz Ticareti ile uğraşan 
Türk, yabancı ve Türk - yabancı cemiyet, dernek ve 
federasyonlar bu Kanunun yayımı tarihinden sonra 
f aaliye'tte ibuluniamazlaır.> 

MADDE 9. — Adı geçen Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımlandı
ğı tarihte Ticaret Odalarına Ticaret ve Sanayi Oda
larına kayıtlı bulunan deniz ticaret erbabının bu oda
lardan kayıtlan siıl'inir ve Deniz Ticaret Odasına gi
rişlerinde giriş aidatı tahsil ddilir. Evvelce kayıtlı bu-
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MADDE 38. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Deniz ticareti ile uğraşan Türk, yabancı ve Türk yabancı cemiyet, dernek, ve fede
rasyonlar bu kanunun yayımı tarihinden sonra deniz ticaret odaları görev ve yetkileri ile ilgili faaliyette bu
lunamazlar.^ 

EK MADDE 2. — 8.3.1950 tarih ve 5590 sayılı Kanunun 17, 19, 54, 65, 67, 68 ve 85 nci maddeleri Me 
bu Kanunun 9, 13, 17, 22, 25 ve 31 nci maddelerinde öngörülen yönetmelikler, Ticaret Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe girer. Yukarıda 'belirtilen yönetmeliklerle, bu Kanunun 21, 25, 32, 34 ncü maddelerinde öngörü
len yönetmelikler bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç altı aıy içinde çıkarılır. 

«EK MADDE 3. — Odalar, borsalar ve birlik, bizzat eğitim yaptırmak veya eğitim faaliyetlerine 'katlkıda 
bulunmak, sergi ve fuarlar açmak, organize sanayi bölgeleri kurmak gibi Ticaret Bakanlığınca belirlenecek 
faaliyetler için bütçelerinin en az % 10'u oranında bir pay ayırırlar ve bu faaliyetleri Ticaret Bakanlığınca 
belirlenecek esaslar içinde planlar ve uygularlar.») 

MADDE 39. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut $üzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin, yeni tüzük ve yönetmelik yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur. 

Ayrıca bu kanuna bağlı kuruluşlarda çalışan personelin özlük haklarına ilişkin 86 nci maddedeki yönet
melik yürürlüğe girinceye kadar 3/13070 ve 7/15718 sayılı tüzük hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Ticaret borsalarında borsa komiseri olarak çalıştırılanlar gerekli kadrolar sağ
landığında, Ticaret Bakanlığı borsa komiserliği kadrolarına atanırlar ye hunlann intibakları, bir defaya mah
sus olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel hükümlerine göre, Birljk, oda ve borsa
larda da geçen hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece sayılmak suretiyle yapılır. 

intibaklar yapılıncaya kadar ticaret borsası komiserlerine 5590 'sayılı kanun ve değişiküiklerine göre 
aylıklarının ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce eski hükümlere göre oda ve borsa organ
larına seçilenlerin görev süreleri, bu kanunda belirlenen esaslara göre hesaplanır. 

Odalar ve borsalar, birlik delegelerini 1982 yılı Mayıs ayı içinde bu kanun esaslarına göre seçerler. Birlik 
Genel Kurulu 1982 yılı Eylül ayının ikinci haftası için de bu delegelerle toplanır. 

Halen birlik delegesi olanlar ile, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri 1982 yılı Eylül ayında yapılacak genel ku
rul toplantısına 'kadar görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu 'kanunun yayımlandığı tarihte ticaret odalarına, ticaret ve sanayi odalarına 
kanıtlı bulunan deniz ticaret erbabının bu odalardan kayıtları silinir ve deniz ticaret odasına girişlerinde gi
riş aidatı tahsil edilir. Evvelce kayıtlı bulundukları odalara yıllık ve munzam aidatlarını ödememiş bulunan
lardan bu aidatları, bulundukları odaların tespit edilmiş veya tespit edilecek miktarlar üzerinden deniz ti
caret odası tarafından tahsil edilir. 
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MADDE 5. — Bu Kanunun 25 ve 26 ncı mad
deleri yayımını izleyen takvim yılı başından, diğer 
maddeleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N., Özdaş 

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

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

25 . 5 . 1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

• T , Özal 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakanı V. 
Ş. Kocatopçu 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

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

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
§. Kocatopçu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

Köy îş. ve Koop. Bakam 
M, R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

S. Bingöl 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr, Ş, Tüten 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, Özgül 

Kültür Bakam 
C. Baban 

(8 , 1 i 1981 Tarihi HüMilmet Tasarısı) 

lunduklart odalara yıllık ve munzam aidatlarını öde
memiş bulunanlardan bu aidatları, bulundukları oda
larca tespit edilmiş veya tespit edilecek m'iikltadar 
üzerinden Deniz Ticaret Odası tarafından tahsil edi
lir.» 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

.:• MİADDE M. 
Yürütür. 

Bu Kanunu (Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
B, Ulum 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Dışişleri Bakanı V. 
/. Öztrak 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

3 . 7 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

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

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten 

Köy İşleri ve Koop. Bak. Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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MADDE 40. — Bu kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 41. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

•* - « > e « 
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