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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

23 Haziran 1982 Çarşamba 

(9/23) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu
na yeniden süre verilmesine ıdair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi (3/204) ve 

213 sayılı Vergi Usul Kânununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) (S. Sa
yısı : 292'ye 12 nci Ek) kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 
16.03'ite son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.20 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER !(Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J, Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

IBAlŞKAN — Mililî Güvemlk Konseyinim 110 un
cu Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre, kanun tasan ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

ti VE TEKLİFLERİ 

si : 2/54; M, G. Konseyi : 2/97) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 154; M. G. Konseyi S. Sayısı: 430) (1) 

BAlŞKAN — Gündemin birinci sırasında, 2485 
Numaralı, Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun Hü-

(1) 430 & Sayılı Basmayan Tutamca eklidir, 

II. — KANUN TAS 

/. — 2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki 
Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna 
Sunulması için Hazırlanacak Oy Verme Kütükleri
nin Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifinin Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mecli-
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kümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması 
için Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzen
lenmesine Dair Kanun Teklifinin Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve 'Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet (Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 430 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Adalet Komisyonu sözcüsü ve Bakanlık temsilci
leri yerlerindedirler. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Komisyon Sözcüsünün 'bu konuda bir açıklama
sı olacak mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çok kısa 
bir maruzatta bulunacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS

IK AYN AK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, malumlarınız olduğu üzere, 2485 sayılı 
Kurucu Meclis Kanununun 2 nci maddesi, Anayasa
nın düzenlenmesini ve birinci müzakeresinin Danış
ma Meclisine; aynı kanunun 26 ncı maddesi de, ikin
ci müzakeresinin ve kabulünün Millî Güvenlik Kon
seyine tevdi etmiş 'bulunmaktadır. 

Halen elimizde, seçim kütüklerinin düzenlenme
si ve seçimlerin esas, temel ilkelerinin bildirilmesine 
ilişkin 298 sayılı Yasa vardır; fakat bu yasa, anailke 
itibariyle, seçmen kütüklerinden ziyade, seçimlerin 
nasıl yapılacağını düzenlemektedir. Bu itibarla, Ana
yasanın halkoyuna sunulmasına ilişkin özel bir ka
nunun çıkarılması lazımdır, yani 2485 sayılı Kanu
nun öngördüğü, Anayasanın halkoyuna sunulmasına 
ilişkin özel bir kanun düzenlenmesine ihtiyaç vardır. 

Bu nedene dayalı olarak Sayın Kara Kuvvetleri 
Komutanı tarafından, 16 maddelik bir kanun teklifi 
yapılmış; konu Danışma Meclisine gitmiş; Danışma 
Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarından ve Genel 
Kurulundan geçerek önümüze kadar gelmiş bulun
maktadır. 

Yüksek Seçim Kurulunun teşkili, il seçim kuru-
lunan teşkili, ilçe seçim kurulları ve sandık kurulları
nın teşkili 298 sayılı (Kanunun öngördüğü biçimde; 
özellikle Yüksek Seçim Kurulu, 11 seçim kurulunun 
teşkili 298 sayılı Kanundaki gibi, ancak ilçe seçim 
kurulu ve sandık seçim kurullarının teşkili ise özellik 
arz edecek yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Ayrıca, seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde; 
kısıtlı olanlar, kamu hizmetlerinden yoksun bulunan

lar ve özellikle cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü 'bu
lunanların da kütüğe yazılmaması veya oy verme gü
nü tahliye edilmeleri koşuluyla oy vermelerine imkân 
sağlayacak ve yurt dışında bulunan işçilerin de, Tür
kiye'ye dönmeleri halinde, oy vermeden 15 gün ön
ce müracaatları halinde, kendilerine de oy verme im
kânını sağlayacak tarzda 16 maddelik yasa tasarısı 
Komisyonumuzca incelenmiş; prensipleri aynen be
nimsemiş, yüksek huzurunuza kadar getirilmiştir. 

Teknik bilgiler, maddelerde ifade edilmiştir. Ge
rek amaç, gerek kapsam, gerek ilkeler bakımından o 
maddeler okunduğunda ayrıca izahat verilecektir. 

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

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

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun 
Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması 

İçin Hazırlanacak Oy Yerme Kütüklerinin 
Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi 

Amaç ve Kapsam : 
MADDE 1. — 2485 numaralı Kurucu Meclis 

Hakkındaki Kanun hükümlerine göre Anayasanın 
halkoyuna sunulmasında oy vereceklerin kütüklere 
yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi bu Ka
nun hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunda yer almayan hususlarda 298 numara
lı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükler İ 
Hakkındaki Kanun ile ilgili diğer kanunların 'bu kanu
na aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun. 
(HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Demin 
bu madde hakkında kısaca maruzatta bulundum; ya
ni temel ilke 298 sayılı Kanun olmasına rağmen, ora
da bulunmayan bazı ilkeler de 'bu yasada öngörülmüş
tür. 

BAŞİKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yoktur. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum, 
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Oylamaya Katılma Yeterliği. 
MADDE 2. — Anayasanın halkoyuna sunulma

sında yirmibir yaşını bitiren her Türk vatandaşı oy 
verme hakkına sahiptir. 

Bu maddenin uygulanmasında herkes, nüfus kütü
ğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olmadı
ğına bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen do
ğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. 

Buyurun. 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, İ29ı8 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ay
nen oraya alınmıştır. Bu nedenle, tetkik edildiğinde 
görülecektir ki, bu yasanın tatbikatı nedeniyle 1960 
ve daha önceki doğumlular 21 yaşını bitirmiş ola
caklardır. Çünkü, kütüklere kayıt işlemi Eylül'ün ilk 
Pazar günü, yani 5 Eylül 1982 Pazar günü yapılaca
ğı için, 1960 yılının içerisinde (1.1.1960 ile 3tl.12.1960 
tarihi ve daha ileriki yıllarda) doğanlar bu yazıma 
katılacaklardır. 

Zaten Yüksek Seçim Kurulu da bu tarzda bir 
broşür yayınlayacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
12 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?... Yoktur. 
/Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kütüğe Yazılmayacak ve Oy Kullanamayacak 

Kimseler 

lar veya ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tu
tuklu bulunanlar oy kullanamazlar. 

b) 298 numaralı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesi kapsamına girenler kütüğe yazılmazlar ve 
oy kullanamazlar. 

BAŞKAN — Adalet IKomisyonu, galiba bu (b) 
fıkrasını. İlave etmiş. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Madde hakkında kısaca bilgi sunarken, oraya da ge
leceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ıHÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten 
298 sayılı Kanuna göre, kısıtlı olanlar, yani hacir al
tına alınmış bulunan veya aklî maluliyete duçar olan 
kimseler oy kullanamayacaklar, seçim kütüğüne de 
yazılamayacaklar. 

Yine, Türk (Ceza Kanununun 20 ve 31 inci mad
delerindeki «3 sene ile 5 sene arasında ağır hapis ce
zası almış bulunanlara o süre kadar ve 5 yıldan faz
la ağır hapis cezası almış bulunanlar - da, bundan 
böyle kamu hizmetlerinden yoksun bulunurlar» hük
müne göre, zaten bunlar da kütüklere yazılmayacak
lar ve oy kullanamayacaklar. 

Biz bunun dışında, kütüklere yazılma günü ceza
evlerinde cezaları infaz edilen hükümlüler ile tutuk
luların da kütüklere yazılmamasını öngördük. 

Ne var iki, onların kütüklere yazılma sırasında 
içerde olmalarına rağmen, (yani tutuklu ve hükümlü 
bulunmalarına rağmen), bilahara çıkmaları halinde, 
kendilerinin '15 gün önceden müracaat etmeleri koşu
luyla kütüğe yazılacak ve oy kullanacaklarını ifade 
ettik. 

Her ne kadar 298 sayılı Kanunun 7 nci maddesin
de, «Silah altında bulunan erler, erbaşlar oy kullana
maz, iznili bulunsalar dahi kütüğe yazılamazlar» 
demiş olmasına rağmen, yasanın. Amaç başlıklı 1 in
ci maddesinde, «Bunda var olmayan ilkeler 298 sa
yılı Kanuna göre tatbik edilir» dendiği için, ileride 
bir sakınca ortaya çıkarır diye, yani «Siz burada kı
sıtlılara, hükümlülere yasak koymuşsunuz, erlere Özel 
bir yasak getirmemişsiniz, dolayısıyla 298 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi uygulanır» diye bir karışıklık 
olmaması için, konuya bir sarahat getirmek maksa
dıyla buna ihtiyaç duyduk; özellikle (b) fıkrasını koy
duk. 

BAŞKAN — Evet. 

MADDE 3. — a) Kütük yazımı sırasında; kı
sıtlı veya kamu hizimetlerinden yasaklı olanlar veya 
ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu bu
lunanlar kütüğe yazılmazlar. 

Ancak, yazım sırasında hükümlü veya tutuklu ol
dukları liçfoı kütüğe yazıtaayaınfardan ıbıifahara tanlye 
©dİenfer, oy verme 'gününden önoelki onibeşlinci ıgün 
saat (17.00'ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer . 
ilçe seçim kuruluna tahliye edildiklerine ilişkin belge 
ile birlikte başvurmaları ve oy verme yeterliğine sahip 
olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleş
miş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve sandık listele
rine dahil edilmelerine ilçe seçim kurul'armca karar 
verilir. 

Önceden kütüğe yazıldıkları halde, oy verme tari
hinde, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olan-
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3 üncü madde üzerinde başka söz almak istyen 
var mı?.. 

Buyurun. 
FİKRET EKİNCİ (M. G. K. Genel Sekreteri 

Özel Danışmanı) — Sayın Başkanım, geçen toplantı
da bir bilgi isteğiniz olmuştu. Aydınlatmak bakımın
dan, Adalet Bakanlığından aldığım son rakamları arz 
etmek istiyorum. 

Adalet Bakanlığından alınan bilgi : 
«Nisan ayı itibariyle, hükümlü sayısı 44 785; tu

tuklu sayısı - bu periyodik, değişebiliyor - 32 762.» 
Bu gösteriyor ki, eskiden oy verme yeterliğine sa

hip olup da şimdi oy vermekten mahrum edilmiş 
kimselerin sayısı 110 binin veya 150 binin üzerinde 
değildir. 

Bizim getirdiğimiz yani hükümlerle, şu halde 76 
bin - 77 bin kişi bunun kapsamı içerisine girmiş bu
lunuyor ve 1980 yılı seçmen sayısı - Yüksek Seçim 
Kurulundan aldığımız son bilgi - 17 973 291'dir. 
1980 yılında seçmen sandık sayısı 76 685 adettir. Bun
larda da diğer yıllarla mukayese yaptığımız zaman 
büyük bir artış görünmüyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki. 
3 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okuyunuz. 
Kütükte Esas Alınacak Bölge 
MADDE 4. — Halkoyu oylamasında, millî sınır

lar oy verme çevresidir. 
İl seçim kurullarının görev ve yetkileri bakımın

dan her il bir oy verme çevresidir. 
Oy verme kütüğü, muhtarlık bölgesi esas alına

rak yapılır. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okuyunuz. 
İlçe Seçim Kurulu 
MADDE 5. — İlçe seçim kurulu, Yüksek Seçim 

Kurulunun tespit ve ilan ettiği tarih ve süre içinde 
bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden kuru
lur. Bu Kurulun görev süresi Yüksek Seçim Kuru
lunca tespit edilir. İlçedeki en yüksek dereceli hâkim 
kurulun başkanıdır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır, 
bir üyenin katılmadığı toplantıya kendi statüsünde
ki en yaşlı yedek, üye çağırılır. 

İlçede aynı derecede birkaç hâkim bulunduğu tak
dirde en kıdemlisi, kıdemde eşitlik halinde en yaşlısı 
ilçe seçim kuruluna başkanlık eder. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde bir açıkla
manız olacak mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 'halen yürürlükte bulunan 298 sayılı Se
çim Kütükleri ile ilgili kanunun 18 inci maddesinde 
bu var. Ne var ki, o zamanki heyetin içerisinde par
tilerin temsilcileri de bulunduğu için, bunu yeni baş
tan düzenlemiş olduk. Bir hâkimin başkanlığında 2 
devlet memuru, 2 de halktan, okur - yazar kişi - ki, 
bunlar seçme yahut da seçilme yeterliliğine sahip 
olan kişiler olacaklar - 5 kişiden ibarettir. 

BAŞKAN — Evet. 
5 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Buyurun. 
FİKRET EKİNCİ (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri Özel Danışmanı) — Özellikle arz ede
yim Sayın Başkanım : Yüksek Seçim Kurulundan al
dığımız en son tasdikli rakamlara göre, 674 adet üçe 
seçim kurulu mevcuttur. 4 kişiden hesap ettiğimiz 
zaman, 2 696 kişiye ihtiyacımız oluyor ve bu büyük 
bir rakam değildir. 

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

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

6 ncı maddeyi okuyunuz. 
İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri 
MADDE 6. — İlçe seçim kurulu başkanı kurulun 

asıl ve yedek üyelerini aşağıdaki esaslara göre tespit 
ve tayin eder. 

1. İki asıl ve iki yedek üye ilçe merkezinde gö
rev yapan Devlet memurları arasından memuriyet 
süreleri de esas alınarak, iki asıl ve iki yedek üye 
halkoyu oylamasında oy kullanma yeterliği bulunan 
ve çevresinde iyi olarak tanınan okur - yazar kimse
ler arasından seçilir. 

2. İlçe seçim kurulunun asıl ve yedek üyelerinin 
11 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasî parti ve
ya yasama organı üyesi olmamaları gerekir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde bir açıklama 
yapacak masınız? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biraz önce arz ederken ifade etmiştim, 6 
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kişiden oluşuyordu. Özellikle, ağırlıklı olarak eskiden 
de bir memur, bir sivil kişi, partilerden de temsilciler 
katılıyor idi. Yeni getirdiğimiz bu sistemle, seçim esa
sı değil, kütüklerin düzenlenmesi ve kütüklere itiraz 
esası benimsendiği için, bir ilçedeki en kıdemli hâki
min başkanlığında, memuriyette eski olmak koşulu ile 
2 memur, 2 de onun yedeği olacak tabiî, yine. 

BAŞKAN — Hepsi 5 kişi olacak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 5 kişi 
olacak. 21 yaşını bitirmiş, okur - yazar, çevrede iyi 
tanınan kişilerden 2 kişi katılacaklar; bu 5 kişi ilçe 
seçim kurulunu teşkil edecekler. 

BAŞKAN — Peki, halk arasından seçilen iki kişi, 
«Ben bu işi yapmam» derse ne olacak? Müeyyidesi 
var mı? 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başkanı) 
— Müeyyide yok efendim, yani müeyyide getirilme
miştir; fakat genel hükümler içerisinde vardır, teklif 
edilen görevi özürsüz kabul etmezse o zaman bir so
ruşturma açılabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bilahara, 
il seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim 
kurullarının görev vereceği personelle ilgili bir hü
küm gelecek. Bu husus burada değil, onun içerisinde 
var. 

BAŞKAN — Var. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Fakat 
şimdiye kadar tatbikatta böylesine bir sıkıntı doğma
mış. 

FİKRET EKİNCİ (M. G. K. Genel Sekreteri 
Özel Danışmanı) — Sayın Başkanım, aynı zamanda 
bunu giderici bir ilave husus da var. Bunların her 
ikisinin (hem iki memur üyenin, hem halktan iki ki
şinin de) iki yedeği var. Yani eğer asıllar gelmezse, 
yedeklerin otomatik olarak göreve gelmeleri düşünül
müştür. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, nas 1 olsa onu ka
bul edecek insan seçilir gerçi; ama tam o oylama za
manında, «İstemiyorum, benim başım belaya girer, 
yapmıyorum» derse diye aklıma geldi. 

FİKRET EKİNCİ (M. G. K. Genel Sekreteri Özel 
Danışmanı) — Hem üyeyi getirdik, hem de yedek üye
leri Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

7 nci maddeyi okuyunuz. 
Sandık Kurulu 
MADDE 7. — Sandık kurulu bir başkan ile dört 

asıl ve dört yedek üyeden kurulur. 
İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulu üye

leri ile görüşerek, sandığın kurulacağı oy verme böl
gesi içindeki veya d şındaki oy kullanma yeterliği 
bulunan ve ilçe seçim kurulu üyelikleri için aranan 
niteliklere sahip kimseler arasından bir başkan ile 
dört asıl ve dört yedek üye tespit ve tayin eder. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmeme
si halinde, yerine en yaşlı kurul üyesi başkanlık eder, 
bu halde veya asıl üyelerden birinin bulunmaması 
halinde kurul yedeklerle tamamlanır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde bir açıklama
nız olacak mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bir di
yeceğimiz yok. Bu zaten, ilçe seçim kurulunun aynı 
düzeni içerisinde tertip edilmiş bir heyet oluyor. Yine 
bunu da, ilçe seçim kurulu başkanı olan, hâkim sını
fından bir devlet memuru tayin ve tespit eder. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başkanı) 
— Sayın Başkanım, tereddüdü gidermek için, yani ge
nel hükümlerden arz etmiştim size; aynı maddeyi oku
yayım efendim : «Kurullara seçildiği halde haklı se
bep göstermeksizin vazifesi başına gelmeyenler, 5 000 
liradan 25 000 liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır.» 

BAŞKAN — Tamam, mesele yok. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başkanı) 
— Tabiî, memur olursa, belki bu müeyyide az görü
lebilir. 

BAŞKAN — Yok, yok; ben müeyyidesini şovdum 
da, onun için... 
„ HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, baştan beri, bu kanunda bulunmayan husus
larda 298 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak diye 
arz etmiştim. Buyurduğunuz husus orada vardı; buraya 
özet bir hüküm getirme ihtiyacını duymadık. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? 
Buyurun. 
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FİKRET EKİNCİ (M. G. K. Genel Sekreteri özel 
Danışmanı) — Sandık kurulları üzerinde son bilgi 
arz etmek istiyorum Sayın Başkanım. 

1 Temmuz 1982 tahminlerine göre, İstatistik Umum 
Müdürlüğünden aldığımız bilgi, 46 312 000 nüfusu
muz mevcut; Yüksek Seçim Kurulunun denetlenmiş 
1980 nüfus sayısı 44 737 000, kesin sonuç budur. 
Arada çok büyük bir fark yok. 1980 yılında seçmen 
sandık sayısı 76 685'tir. Bu duruma göre nihayet 
85 bin seçmen sayısı sandık kurulu olabilir. 

Bir fikir vermesi için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Yani 85 bin civarında sandık ola
cak. 

FİKRET EKİNCİ (M. G. K. Genel Sekreteri Özel 
Danışmanı) — Tahminen. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten ge
çen defa arz ederken, biz 90 bin civarında olacağını, 
her sandığa 5'er kişi olacağı için, aşağı yukarı 450 -
500 bin kişiye ihtiyacımız bulunacağ nı arz etmiştim. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka efendim 7 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okuyunuz. 
Yazım 
MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulma

sına esas olacak kütüğün düzenlenmesi için gerekli 
bilgileri toplamak amacıyla bütün Türkiye'de aynı 
zamanda, 1982 yılı Eylül ayının ilk pazar günü, Yük
sek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde ya
zım yaptırılır. 

Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer bi
rer gezip oy kullanma yeterliğine sahip kimseleri gör
meleri suretiyle yapılır. 

Yazım günü saat 05.00'ten itibaren, yazımın bit
tiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevli
lerden başka kimselerin bulundukları yerlerden ayrıl
maları yasaktır. 

Yazım ve denetim işleminin her halde aynı gün 
saat 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 

Oy kullanma yeterliğine sahip olanların yazım 
için gelen memurlara kendilerini yazdırmaları zorun
ludur. Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan altı aya 
kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu suçtan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar 
beş yıl süre ile genel ve yerel seçimler ile bunlara 
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bağlı ara seçimlerinde aday olamazlar ve oy kulla
namazlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir izahatınız 
olacak mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Kısa bir 
izahatım olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Madde
nin birinci fıkrasında; seçim gününün 1982 yılı Ey
lül ayının ilk haftasında olacağı, takvimdeki vaki 
tetkikte de bunun 5 Eylül 1982 Pazar gününe rastla
dığı; aynca, yazım işinin saat 05.00'te başlayacağı ve 
akşam 19.00'da son bulacağı ve yazım günü gelen 
Devlet memurlarına da, yazılacak kişilerin mutlaka 
bizatihi kendilerini yazdırmak mecburiyetinde olduk
ları ifade ediliyor. 

Burada 298 sayılı Kanun ile ayrıldığımız bir nok
ta var. 298 sayılı Kanunun özellikle 145 inci mad
desi, bilfiil kendilerini seçmen kütüğüne kaydetme
yenlere bir ceza tertip etmiyor da, ancak onların 
seçmen kütüğüne yazılmamasını teşvik ve tahrik eden
lere ceza veriyordu. Biz oradan madde olarak ayrılmış 
oluyoruz. Yani, gerek teşvik ve tahrik edenler ceza 
alacak, gerekse evinin kapısına kadar gelen memur
lara, kendisini kütüğe yazdırmayanlara - ki, biz yaz
dırmak mecburiyeti getiriyoruz - 3 aydan aşağı olma
mak üzere hapis cezası verilecektir. Konu mahkemeye 
intikal edecek; mahkûm olmamaları halinde de 5 yıl 
süreyle seçmeye ve seçilmeye katılamayacaklardır; ne 
seçilebilecekler, ne de seçmen olarak seçime katılabi
leceklerdir. 

BAŞKAN — Yani, eski 298 sayılı Kanunda yazıl
maya engel olanlara ceza veriliyordu; biz şimdi bu
nu yazdırmayanlara da teşmil ediyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bize ge
len metinde aynı cezayı vermeyi amaçlıyorduk. Çün
kü, Batı ülkeleri de bunun bir özelliği olduğunu, her
kesin kütüklere yazıldığını, mutlaka seçime katılmak 
mecburiyetinde bulunduğunu uygulamalar gösteriyor. 

BAŞKAN — Nüfus sayımında yazdırmayanlara 
verilecek ceza nedir, bunu biliyor musunuz acaba? 

MUAMMER YULA (Adalet Bakanlığı Temsil
cisi) — Aklımda kaldığına göre Sayın Başkanım, 25 
lira para cezası vardı, sonra 500 liraya çıktı. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, sizin bir diyeceğiniz 
var mı? 
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FİKRET EKİNCİ (M. G. K. Genel Sekreteri 
özel Danışmanı) — Sayın Başkanım, ısrarlı değilim; 
ama içimdeki bir endişeyi yüksek huzurunuzda açık
lamak istiyorum. 

Bir kere, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Kanunundaki bir temel ilke
den bunu koymuş bulunuyoruz. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Kanununun esası, memurun, görerek yaz-
masıdır. Bunun doğal sonucu, gayet tabiî, görerek yaz
mak zorunluluğunda olan memurun, bu vazifesini ne 
derece yerine getirip getirmediğine göre bir ceza ta
yini keyfiyetidir. 

Bunun dışında, seçmen kütüğüne yazılmamayı dış
tan teşvik edenler, tahrik edenler ve bunu cebir ve 
şiddetle - kurtarılmış bölgelerde olduğu gibi - me
muru sokmamak suretiyle yaptırmayanlara da, teş
dit suretiyle ceza verilmiştir; ama biz burada, 298 
sayılı Kanunun temel ilkesinden ayrılıyoruz. Vatan
daş kendisini kaydettirmemişse, bunun için mahkeme
ye gidecek, yıllarca sürecek neticelenmesi ve sabit-
leşmişse, şu kadar ceza alacak. Kabul edelim ki, çok 
çabuk neticelendi... Nihayet, bir insan, Anayasanın 
halkoyuna sunulmasında oy kullanmak istemediği için 
kendisini yazdırmadı. Bu, Anayasanın kabulünden 
hemen sonra yapılacak seçimlerde kullanacağı bütün 
haklar ve temel kanunlar, Anayasada yer almış olan 
kanunlar olduğu için, vatandaş eğer oraya kendini 
kaydettirmiyorsa, buradaki haklardan istifade etme
yi de düşünemez. Çünkü siyasî bir fiildir, neticesi si
yasî bir fiil olur. «5 sene müddetle ben de sizi seçme 
ve seçilmek hakkından mahrum ediyorum. Muhtar 
olamazsınız, il genel meclisi üyesi olamazsınız, bele
diye reisi olamazsınız, mebus olamazsınız» diyor; bu 
bana yeterli görünüyor. 

Ayrıca, bir de ceza yoluna gitmemiz biraz ağır 
bir hüküm gibi görünüyor bana. Çünkü, siyasî bir 
fiili siyasî bir müeyyideye bağlamak bana yeterli gö
rünüyor. 

BAŞKAN — Şimdi şöyle düşünelim : Seçim için 
yazmaya geldiler; eve girdi, yazdı, yazdı; fakat ca
hil adam kimi yazdı, kimi yazmadı bilmiyor. Bir 
tanesinde ya kasten yazmadı veyahut da yukarıdaki 
odalardan birisinde seçmen hasta olarak yatıyordu; 
görevli, yazmayı unuttu. 

Eğer kasten yazmadıysa, bu memur, seçmenin has
mı veya düşmanı ise ve sonradan; «Bakın, filan ye
re gittim, bana ismini yazdırmadı» derse ne olacak; 
bunu nasıl ispat edecektir? 

i HÂKIM KIDEMLI ALBAY ISMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, eğer 
burada memur böyle bir yola giderse, normal olarak 
memuriyet görevini kötüye kullanma suçu olur ve 

I kanımca yargı bunları çözer. 
BAŞKAN — Nasıl çözer? Yani «Oda oda dolaşa

caktın» mı der? 
HÂKIM KIDEMLI ALBAY ISMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Oda oda dolaşma mec
buriyeti yok tabiî. 

Şimdi, bu kanun maddesi böyle çıktığı zaman, 
Yüksek Seçim Kurulu bir genelge yayınlayacaktır, 
bütün vatandaşlara radyo, televizyon ve diğer araç
larla duyuracaktır, yani vatandaşlar bilgi sahibi ola
caklardır. 

Kanun teklifinde madde çok dikkatle kaleme alın
mıştır. Memur, seçmenin kapısına kadar gidecektir; 
seçmen, adını, kapısına, köyüne gelen memura yaz-
dıracaktır; yoksa, vatandaş memurun peşine düşme
yecektir. Memur kapısına kadar, evine veya apart
man dairesinin kapısına kadar gelecektir ve seçmen 
kendini yazdıracaktır. 

Bu kendini yazdırma konusu da yanlış anlaşıhna-
I sın. Kendisi olabilir, kendini yazdırmak için çocuğu

na söyler, eşine söyler ve yazdırır; önemli olan ken
disini yazdırması; ama kendisini yazdırmaması kastî 

I bir suçtur. Elinde olmayan sebeplerle, kastı olmaksı
zın yazdırmazsa, bu suçtan mahkûm olmaz. 

izin verirseniz, ben Sayın Ekinci'nin sözüne cevap 
vermek isterim. Eğer yazılmak zorunlu ise, bunun ce
zası, hapis olmak gerekir. Aksi halde, Türk Ceza 
Kanununun, elimizde bir 526 ncı maddesi var; Yük-

I sek Seçim Kurulu ve hatta görevli memur, «Sen ken
dini yazdıracaksın» dediği zaman, yazdırmazsa, bura
ya hapis cezası koymasak bile, benim kanaatime gö-

I re 526 ncı madde otomatikman devreye girer. 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi şöyle : 

«Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler dolayısıy-
I la ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya genel 
I sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara 

aykırı olmayarak verilen bir buyruğu dinlemeyen ve
ya bu yolda alınmış bir önleme uymayan kimse, eyle
mi ayrı bir suçu oluşturmadığı takdirde, 3 aydan 6 aya 
kadar hafif hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya ka
dar hafif para cezasıyla cezalandırılır.» 

Eğer yazma zorunluğunu getireceksek, hem de uy
gulamada tereddüt olmaması için, bunun cezasını bu
rada açık olarak belirtmek lazım gelir. 

BAŞKAN — Bu bir nevi nüfus sayımı gibi bir 
I şeydir; ben onun için sordum; «Nüfus sayımında yaz-
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dırmayanlara ne ceza veriliyor?» diye. Eskiden kalma | 
bir kanun olduğu için, 500 liraya kadar çıkarmışlar 
onun cezasını, yani onun da bir para cezası var. Bu 
ise, bir kamu görevi; oy verecekler tespit ediliyor. Bir 
müeyyide koymazsak, o gün, gider tarlasında çalışır; 
o sizin söyledikleriniz zaten yazdırır; bunun ne muh
tar olmaya niyeti vardır, ne belediye meclisine seçile- I 
çektir, ne belediye başkanı olacaktır, ne de millet
vekili olacaktır. Bunu yazdırmayacaklar, zaten böyle 
kişilerdir; diğerleri kendiliğinden yazdırırlar. 

Yani, biz bunları düşünürsek, tarlaya gider, «Adam 
sen de, niye yazdıracağım? İşim var.» der, hayvanla
rını otlatmaya gider; onları bulamayız. Mesele orada. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, zaten maddenin kaleme alınış biçimi şöyle : I 
«Oy kullanma yeterliliğine sahip olanların, yazım için 
gelen memurlara kendilerini yazdırmaları zorunludur. 
Bu zorunluluğa uymayanlar 3 aydan 6 aya kadar 
hapis cezasına çarptırılırlar.» Bir yerde, «vatandaşlık 
görevini yerine getireceksin, gelen memura kendini 
yazdıracaksın» diyoruz. Ama oy vermezmiş; ayrı bir 
sorun. O zaman biz, «şu kadar seçmenimiz var, şu 
kadar oy kullanıldı» diyebiliriz. Onu vurgulamak is
tiyor. 

Bir de, «Bu bir vatandaşlık görevidir» diyoruz, o 
zorunlulukta getiriyoruz. Arkadaşımın okuduğu gibi, I 
biz alttaki hükmü yazmadan, «3 aydan 6 aya kadar 
ceza vermeyiz» desek dahi, ister istemez Türk Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesi çalışacaktır. Aynı iba
reyi buraya aldık, «3 aydan 6 aya kadar hürriyeti 
bağlayıcı cezaya çarptırılacaktır» dedik. I 

Şimdiye kadar mevzuatta olmayan yeni bir sis
tem getiriyoruz bu konuya. 

BAŞKAN — Zaten Danışma Meclisi de bu ko- I 
nuyu benimsemiş. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu ko
nuyu benimsedi. Oradaki müzakerelerde de, «Tarla
ya, şuraya buraya giden ne olur? Oraya memur git
mediğine göre, yazılmayacak» denildi; ama o iyi 
bir vatandaşsa, döndüğü zaman -tabiî bunun muay
yen bir askı süresi var- adını listede görmeyen hüs
nüniyetli bir vatandaş ister istemez gidip kendisini 
yazdıracaktır; bir yargı denetiminden geçecektir. 
Eğer hâkim onun bu zorunluluğa kasten, mazereti 
olmadan uymadığını tespit etmişse mahkûm edecek
tir, aksi halde beraat edecektir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bu konuda ay
dınlandık. J 
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Siz bunun aleyhinde mi, lehinde mi konuşacak
sınız? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Biraz evvel buyurdu
ğunuz, «dağdaki çoban» misali için değil, ufak bir 
açıklık teklifi arz edecektim efendim. 

«Oy vermek için, yazım için bulundukları ma
halle gelen» şeklinde dersek, köyünden 5 kilometre 
uzaktadır ve uygulama da böyle olacaktır. 

Tereddüt buyurduğunuz için arz ettim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
FİKRET EKlNOl (Millî Güvenlik Konseyi Genel 

Sekreterli Özel Danışmamı) — Sayın Balkanım, ben 
iddialı otaadığurm arz etaniştıim; fakat şu husus
ları iarz etmek lisitömliştitk: 

Kütüğe fazla yazıktı olmasın, eksik yazılan olma
sın; sandılklara oy vermek sıhhatli olsum, emniyetli 
olsun.; Bunların dördünü de getiriyor. Benimki sa
dece 'bir endişeyi arz etoıdk içindi. 

Sağolun, 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?... 

Yok. 
8 imci maddeyi oylarımıza sunuyoruım: Kabul eden

ler.,. Etmeyenler.^. Kabul edilmişti^ 
9 uncu maddeyi okutuyorum1: 
Kütüğün Yazımımda Esas Bilgi Kaymakları : 
MADDE 9. — Kütüğün yazımı sırasında form

lara yazılacak bilgimin tespitinde müfus hüviyet cüz
danı ve ıbuma dayanılarak: verilmiş olan eVlenime cüz
danı, ıterhis belgesi ve benzeri ıresmî belgeler esas 
alınır.; 

Muhtarlarım verdiği belgeler bu nitelikte kabul 
edilmez. 

Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurum.ı 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başlkamım, ihalen yürüdükteki metinde bunu çok (kı
sa geçmiş. 

«Seçmem kütüğü yazımı sırasında formlara yazı
lacak: ibiğinim tespitinde resmî bilgiler esas 'alınır.» 
diyor, resmî ıbelgderin nelerden ibaret olduğunu söy
lemiyordu. 

Bumu açıyoruz ve bundan 'böyle yemi bir ilike ge
tiriyoruz: Ya müfus cüzdanımızı ya terhis belgenizi 
ya da evlenme cüzdanımızı getireceksiniz; yoksa, 
muhtardan aldığımız ok mücerret belgeyle sizi, 21 
yaşımda kabul etmemize olanak yok, diyoruz iki, tat
bikatta bu, çok ıbüyük suiistimallere neden oluyor. 
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(BAŞKAN — Gerçi «terhis belgesi' ve 'benzeri res
mî bölgeler» demişiz; ama altında da, «muhtarların 
verdiği 'belgeler bu nitelikte kabul edilmez» demi
şiz. Çünlkü, 'bunda suiistöiımal olmuştur. 

9 uncu madde üzerinde söz almak (isteyen var 
mı?,.; Yok. 

(Maddeyi aylarınızla sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.;. Kabul edilmiştir.: 

1Q uncu maddeyi okütuyorumıi: 
Yont Dışında Bulunanlar : 
(MADDE 1'0L — Yazım sırasında yurt dışında 

ibulunan Türk vatandaşları, oy verme gününden ön
ceki onbeşinci gün saat 17.00'ye kadar son ikamet
gâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna pasa
portları ile başvurmaları ve oy verme yeterliğine sa
hip olmaları halinde sürenin geçmiş Ve kütüğün ke
sinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve sandık 
listetörin© dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca 
ikarar verilir ve durum pasaportlarına işlenir. 

'BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... 

Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
©ahkamım, metinde görüldü iki, yurt dışında bulunan 
vatandaşlarımızın orada altı ay ve daha fazla otur-
muaları koşuluyla seçmen kütüklerine yazılmaları em
rediliyordu vd özelMlklle de bulundukları ülkede yazı
lıyordu.: 

Yüksek Seçim Kurulunun Sayın Başkanıyla yap
tığımız vaki müzakerelerde bunun pek netice verme
diğini 'bize ifade ettiler. O. zaman, «Yurt dışında 
'bulunan İkisi, ıoy venme gününden 15 gün önce gelip 
müracaat ötmesi koşuluyla nüfus kâğıdını ve pasa
portunu da ibraz etme şartıyla bu oyu kullansın,» 
dedilk. Çünkü ifade 'ettiler, «Milyarlarca lira sarf 
edildi, yurt dıışında yazım yapıldı. Ancak, bu yazım
lar Türkiye'ye çok geç, oy verme tarihinden sonra 
geldi. Zaten oy vermeye gelen de pek olmadı. Bu, 
boşa harcanımış 'bir çabadır. Böyle bir madde düzen
lenmesi daha uygun düşer» dediler. Madde, Komis
yonumuzca o tarzda düzenlenmiştir,. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAN — Gerçi dışarıda 2 milyona yakın nü
fusumuz var; arma ibuniann hepsi oy verme niteliği
nle sahip değil; çoluk çocuğuyla beraber olarak bun
lar 2 milyondur, 46 milyonum içerisine bunlar da 
dahidir zannediyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Itabiî evvela yurt dışında ıküıttilk'lere yaz
dırmak için orada bk büro kurulacak; ikincisi, sam-
dılk (bulundurulacak. 

BAŞKAN — Sandık kurulları teşekkül edecek. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ((Adalet Komisyonu Başkanı) — Orada 
il seçim kurulu, ilçe 'seçim kurulu teşekkül ettireme
yeceğimize göre, itirazlarınım da ne olacağı belli de
ğildir. Bu ülkenin hükümranlık halklarına da uymak 
zorundayız; ikili 'bir anlıaşm'amız da yok. O nedenle 
en uygunu, pratiği bu tarzdadır. 

Zaten maddede, teklif sahibi Sayın Orgeneralimiz 
tarafından düzenlenmiştir; Komi'syonumuzda bunu 
ilik© 'olarak 'benıiımısedik5 

Arz ederim. 
FİKRET EKİNCİ (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri Özel Danışmanı) — Sayın Başkanım, bu 
eşikti 35 inci matdde", hiçbir işleme yeterliliği olmayan 
'bir madde olaralk 298 sayılı Kanuna girmiş, hiçbir 
uygulaması olmamış ve ıbize milyonlara mail olmuş. 

Sayım Generalimin arz ettiği gibi, getirdiğimiz 
yeni formül, haddizatında, dışarıda oturan valtandaş-
larımıza Türkiye'ye döndüğünde - turist alarak gel
sin, izinli Veya bayram tatilinde gelsin - oy kullan
ma imkânı veren bir maddedir. Bu suretle madde
ye işlerlik getirmiş bulunuyoruz ve kalp huzuruyla 
'huzurunuza geliyoruz.; Çünkü eski madde - vaktini
zi laiimamalk için okumuyorum - hiçbir tatbik kabi
liyeti olmayan bir maddedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 

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

Etmieyenl'er,.. Kaibul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
İtiraz ve Şikâyet Edebilecekler : 
MADDE 11. — Bu Kanunda .gösterilen kurul

ların kesini olmayan kararlarıma, oy kullanma yeter
liğin© sahip olanlar itiraz ve şikâyet edebilirler, 

Kütüğe vaki itiraz ve şikâyetler ilçe seçim kurul 
başkanlarınca incelenir, inceleme sonunda verilen 
kararlara karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 

İtiraz üzenine il seçim kurulunca verilen karar
lar kesindir., 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.,. Yok.-

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etoöyeniler.7. Kabul ediimıiştir. 
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12 md mıaddeyli okuıtyoram: 
Yükselle Seçkrı Kurulunum Kararları : 
MADDE 12. — Yüksek Seçim Kurulunun, (iti

raz ve şikâyet üzenime veya re'sem vereceği kararlar 
kesimdir̂  

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var ımı?..< Yok. 

Maddeyi oylarınıza «umuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Güderler : 
MADDE 13. — Yüksek Seçim Kurulu giderleri 

ile halik oylamasına ilıişlkıiırii her türlü 'giderle* geneli 
bütçeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek, Adalet 
ıBakanlığı Bütçesi içindeki ayrı bir programa Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin ilgili 'tertibinden aktarılacak 
ödenekten ısağlanır,; 

IBu ödeneğin harcanmasında birimci derecede ita 
amiri, Yüksıeik Seçim Kurulu Başkanıdır. 

İl ve* ilçelerde yapılması gereken her türlü har-
camıalarım ita 'anilini, il ve ilçe seçim kuruMarı baş
kanlarıdır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?..; Yok. 

Mıaiddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul! edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Sattın AHma ve Avans : 
MADDE 14. — Bu Kanun 'gereğince yapılacak 

işler için lüzumlu satın lalrna ve kiralama işleri 2490 
sayılı Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir. İlan zorun
lu eteğidir. 

Bu Kanun gereğince yapılacak işler için il ve il
çe seçim kurulu başkanlarının mutemet olarak gö
revlendireceği seçim kurulu personeline yüzbin lira
ya kadar avans ve 'bu had içinde kalmak üzere mah
sup edileni miktar kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu gerekli gördüğü hallerde 
avans miktarını artırabilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
(isteyen var mı?.., 

©uyurum;. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkamı) — Sayın 
Başkanım, aslında, bu husus, yürüdükte bulunan ka
nunun 181 ve 183 üncü maddelerinde var. Ne var 
ki, o, seçimlerle ilgili para sarfınım nasıl yapılacağını 
öngörüyor; bu, Anayasa oylamasıyla ilgili olduğu 
için, aynı (metinleri buraya aktarmış olduk. 

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

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
İlke Kararları 
MADDE 15. — Yüksek Seçim Kurulu; kütükle

rin oluşturulması ve oy vermenin sağlıklı bir şekilde 
ve zamanında yerine getirilebilmesi bakımından oy 
verme hakkını haiz olan herkesin kütüğe yazılması, 
kütüklerin askıya çıkarılma, 'askıda kalma, askıdan 
indirilme ve itiraz süreleri, kütüklerin kesinleşme ta
rihi, bunların sandık listelerine bölünmesi, sandık lis
telerinin askıda kalma, kesinleşme ve itiraz süreleri, 
kütük ve listelerin korunma ve saklanması ile itiraz 
ve şikâyetlere ilişkin hususları ilke kararlarıyla tes
pit ve tayin eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu, halen yürürlükte olan bu metnin 123 
üncü maddesi. Ancak, 123 üncü maddede, kütüklere 
yazılma, kütüklerin askıya çıkarılma, askıda kalma 
süresi ve itirazlar bir müddete bağlanmıştı. Zaman 
darlığı nedeniyle ve yetişmeyebilir endişesiyle, bu 
müddetlerin indirilmesini Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığına vermek istiyoruz. Çünkü iki hafta askıda 
kalacak; daha sonra itiraz süresi var, itirazdan sonra 
kesin karara varacak. Belki zaman darlığı olabilecek. 

Bu sürelerdeki gerekli kısıtlama yetkisi Yüksek 
Seçim Kuruluna bırakılmaktadır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde başka söz is
teyen?.. Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Personel İle Araç ve Gereç Sağlanması 
MADDE 16. — Yüksek Seçim Kurulu ile il ve 

ilçe seçim kurullarının başkanları bu Kanunda açık
lanan işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamak 
amacıyla yeteri kadar personel görevlendirmeye yet
kilidirler. 

Genel ve katma bütçeli daireler, kamu iktisadî 
teşebbüs ve teşekkülleri, il özel idareleri, belediye
ler, resmî ve özel bankalar, seçim kurulu başkanla
rının personel, araç ve gereç istemlerini yerine ge
tirirler. 
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Özürsüz olarak bu istemleri zamanında yerine ge
tirmeyen yukarıdaki kuruluşların sorumlu kişileri bir 
aydan üç aya kadar hapis ve beşbin liradan az oılma-
mak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurul
ları gerektiğinde ilgili sıkıyönetim komutanlıkların
dan da araç ve gereç isteminde bulunabilirler. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Yula. 

MUAMMER YULA (Adalet Bakanlığı Temsil
cisi) — Tötlkıilk ıbuyuınduğuınuz bu kamunun sılkıyönötitn 
ile hiç ilgisi yoktur. Resmî kuruluşlarımız, Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı emrinde ve hizmetindedir. 
Geçen seçimde de fevkalade bir aksama olmadı. Bu 
itibarla, «sıkıyönetim» ibaresinin yazılmasına gerek 
yoktur. 

Tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Doğru, o zamana kadar bir yerde 

sıkıyönetim kalkabilir. 
«ilgili komutanlıklar» denebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İlgili ko
mutanlığın tespiti çok zor; «garnizon komutanlığı» 
denilebilir. 

BAŞKAN — Garnizon komutanı, bağlı olduğu 
birliğe sormadan o anaç ve gereci vöremıeZi Yadınız ıbiz, 
geçen sefer kanunda olmamasına rağmen özel olarak 
emir verdik, yardım edin dedik; bundan istifade de 
edildi. 

Bunu kanuna koymasa'k da, yine özel emir ver
sek ne olur? 

MUAMMER YULA (Adalet Bakanlığı Temsil
cisi) — Buraya kadar kanunda aksi bir durum yok. 
Anayasanın oylamasıyla ilgili araç ve gereç, her za
man için bulunur. . 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Adalet Komisyonu Başkanı) — Geçen 
müzakerelerde Silahlı Kuvvetlerden hiç bahsetme
miştik. 

BAŞKAN — Biliyorum, hatta ben söylemiştim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hatta, 
bağlayıcı buyurmuştunuz, yani, sıkıyönetim komutanı 
bunu yerine getirsin. Dikkat buyurursanız şöyle bağ
lamıştık bunu: «Sıkıyönetim komutanlıklarından araç 
ve gereç isteminde bulunabilirler.» 

BAŞKAN — (Bu sora fııkırayı, yani, «Yüksek Se
çim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurulları gerektiğinde 

ilgili sıkıyönetim komutanlıklarından da araç ve gereç 
İsteminde bulunabilirler» hükmünü maddeden çıka
rabiliriz. Kanunda bu madde var diye, hepsi de bu 
istekde bulunabilir. 

Böyle bir ihtiyaç hasıl olursa, tamim ile hallolur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aslında 
gerek yok; çünkü Silahlı Kuvvetlerin aracı da ka
mu aracı. 

BAŞKAN — 16 ncı maddenin son fıkrasının me
tinden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Son fıkra metinden çıkarılmıştır. 
16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok. 
16 ncı maddeyi, - son fıkrası çıkarılmış olarak -

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disip
lin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü Mad
desinin Birinci Fıkrası ile 52 nci Maddesinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Milli Savunma Komisyonu Raporu. (D. Mecli
si : 11427, 1/131; M. G. Konseyi : 1/385) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 104 ve 104'e 1 inci Ek; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 429) (1) 

(1) 429 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada, 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Di
siplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezalan Hakkında Kanunun 13 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrası ile 52 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu yer alı
yor. 

Bu rapor, 429 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 477 sayılı Disiplin Mahkemelerinin 
kuruluşu ve görevlerine ilişkin Kanun 1964 yılında 
kabul edilmiştir. Aslında, ceza mevzuatımızda, dev
let malına karşı suç İşleme söz konusu değil. Bir is
tisnası, Silahlı Kuvvetlerin mallarını tahrip veya kay
betmek suç teşkil ediyor, 

Halen hukuk mevzuatımızda, bir eşyayı tahrip et
mek ve kaybetmek, tazminat davasını gerektirir, ce
za davasını gerektirmez. Ne var ki, Silahlı Kuvvetle
rimizin özelliği ve özellikle malzemesinin hususiyeti 
dikkate alınarak, Askerî Ceza Kanununun 137 nci 
maddesi, harp silah, araç ve gereçlerine karşı işle
nen suçlan; 130 ncu maddesi de, 137 nci maddenin 
dışında kalan eşyaya karşı işlenen fiilleri ceza teh
didi altında bulundurmuş. 

477 sayılı Kanunun 52 nci maddesi, Silahlı Kuv
vetlerin vasıtalarına karşı herhangi bir tahribatı ve
ya Silahlı Kuvvetlerin herhangi bir malını kaybe
denler hakkında hem ceza, hem de tazminata hük
metmektedir. 

Ne var ki, buradaki miktar 1964 yılında 250 lira 
olarak dikkate alınmıştır. Günümüzde bu para hiç
bir mâna ifade etmemektedir, özellikle 'bir kışlanın 
camının kırılması veya birkaç tabağın kırılmış olma
sı konusu 250 lirayı aştığı için, 52 nci maddesindeki 
o tabir halen tatbikat görmemektedir. Bu kere, disip
lin mahkemeleri, görevsizlik kararı ile, dosyaları as-
rî mahkemelere göndermektedir; onlar da kanunun 
130 uncu maddesine göre ceza vermektedirler. 

Elimize gelen metin $öyle bir ifade taşıyor, diyor 
ki: «Bu Kanunun 52 nci maddesinde yazılı disiplin 

suçlarından doğan ve onbin lirayı geçmeyen istirdat 
ve maddî tazminat davalarına da disiplin mahkeme
lerinde bakılır.» 

Yani, herhangi bir eşya veya parçaları kaybedil
mesi söz konusu olduğunda, miktarı onbin lira ve 
daha aşağı ise, disiplin mahkemesi hem ceza vere
cektir, hem tazminata hükmedecektir, onbin lirayı 
geçtiği zaman da, görevsizlik kararı verecektir veya 
komutan, dosyasını askerî mahkemeye gönderecek
tir. Bu kez de kararı askerî mahkemeden alınacak
tır. Eğer silah, araç - gereç ise 137 nci maddeden 
ceza alınacak ve tazminata hükmedilecek; bu söyle
diğim malzemenin dışında ise, 130 uncu maddeden 
dava açılacaktır ve karara varılacaktır ve ancak ona 
ceza tertip edecektir. Yani sadece miktarı değiştiri
yor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

16.6.1964 Tarishlâ ve 477 Sayılı Disiplin Mahkeme
leri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplün Suç ve 
Cezaları Hakkımda Kanunun 13 üncü Maddesinin Bi
linci Fıkrası ile 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine 

İlişkini Kanun Tasarlısı 

MADDE 1. — 16.6.1964 tarihli ve 477 sayılı Di
siplin 'Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«'Bu Kanunun 52 nci maddesinde yazılı disiplin 
suçlarından doğan ve onbin lirayı geçmeyen istirdat 
ve maddî tazminat davalarına da disiplin mahkeme
lerinde bakılır.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Demin arz etmiştim; 250 lira vardı, aynen benimsen
miş ve o 10 bin liraya çıkarılmış. 

BAŞKAN — 10 bin liraya kadar çıkarılmış. 
Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada biraz 

evvel verilen izahlardan anladığımıza göre, on, on 
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beş sene içerisinde bu kadar büyük rakamlara ulaşan 
bir meblağ 10 bin lira olarak ifade edildi. 

Acaba, bunu şimdiden biraz daha yükseltsek, me
sela «25 bin lira»: desek bir mahzur olur mu? Çün
kü, bugün aslında 10 bin lira da büyük bir miktar 
değil. Disiplin mahkemesi, daha sonra gelen madde
de de dikkat edersek, iki aya kadar hapis ve şu ka
dar ceza da verebiliyor. 

Binaenaleyh, 'bunu ben 25 bin lira olarak düşü
nüyorum. 

Tensiplerinize arz ederim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tabiî, Hükümet yahut Millî Savun
ma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bu 10 bin 
lirayı önümüze getirdiği için biz üzerinde durmadık. 
Nasıl 1964 yılında 250 lira iyi bir paraydı da, tatmin 
ediyor idiyse, belki beş, altı sene sonra 10 bin lira 
da kâfi gelmeyecektir; bir kere daha yasa değişikli
ğine gidilecektir. 

Hükümetin bu konuda tatbikatının nasıl olduğu
nu bilmiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onur. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım 10 bin lira hakikaten ileride değişebilir. Bu iti
barla Komutanımın belirttiği husus yerinde; ancak 
bugün koyarsak, şu sakınca olabilir kanımca : Disip
lin mahkemeleriyle disiplin suçlarına 5 ay içinde ce
za verilmezse, müruruzaman olur. Bu itibarla, uygun 
görülürse, ileride yine paranın satın alma değeri düş
tüğü zaman koyalım. Çünkü 25 bin liralık bir eşya
nın kaybında 5 ay içinde dava kesinleşmezse, kesin 
hüküm verilmediği zaman, zamanaşımına uğruyor. 
Örneğin 15 bin liralık bir eşya kaybedildiği zaman, 
askerî mahkemeye gider, oradaki zamanaşımı 5 sene. 
Burada geç kalındığı zaman, fiil tarihinden itibaren, 
yani 10 bin lira ilerisi için tehlikeli; fakat bugün için 
yeterli kanımca. Tahmin ediyorum Millî Savunma 
Bakanlığı bu açıdan böyle yaptı. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
TUĞGENERAL FAHRETTİN KİBRİTÇİOĞLU 

(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Aynen ka
tılıyoruz; 10 bin lira olarak kalmasında fayda var
dır. 

Arkadaşlarımın işaret ettiği gibi, 25 bin liraya 
çıkardığımız takdirde, zamanaşımı süresi bakımın
dan tehlikeli olabileceği gibi, bir de disiplin mahke
melerine iş bakımından çok yüklenmiş oluruz. Hem, 

disiplin mahkemelerinde 'hâkim sınıfından subay üye 
bulunamadığından disiplin mahkemeleri zor çalışmak
tadır, zorla ayakta durmaktadır. Çok büyük rakam
larda dosya verilecek olursa, iş bakımından aksama
lar meydana gelir. 

Bu itibarla, 10 bin lira olarak kalmasında yarar 
bulmaktayız. 

BAŞKAN — Doğrudur. ««Disiplin mahkemeleri
nin birçok işi var; o bakımdan da çoğalır»! diyorsu
nuz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, suçun işlendiği tarihten itibaren 5 
ay içinde hükmetmezse disiplin mahkemesinde dava 
düşer, zamanaşımı bakımından. Tabiî 25 bin liralık 
bir tazminata hükmedebilmek için, ciddî bir soruş
ma yapmak durumunda. O zaman da, zaman bakı
mından, belki bu kısıtlama nedeniyle dava düşer ve 
disiplin mahkemesi bir an önce neticeye gelemez ise 
konu ortada kalır tabiî. 

BAŞKAN — Yani, davanın intikal ettirilmiş ol
ması değil, davanın neticelendirilmesi, 5 ay içinde 
'bitmiş olması lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
5 ay içerisinde bitmiş olacak. 

Şimdi mevzuatımız da, askerî mahkemeler 5 yıl 
içinde herhalde ceza vermek durumundalar. Eğer 
konu duruşmaya da intikal etmişse, bu, 7,5 yıla çı
kar. Disiplin mahkemeleri disiplinle ilgili olduğu için, 
komutanların disiplin cezası verme yetkisi mutlaka 
bir ay içinde neticelenmesi lazım bu tarihten itiba
ren; disiplin mahkemelerinin 'karar verme yetkisi de 
mutlaka 5 ay içinde neticelenmelidir. Ben tatbikatını 
bilemeyeceğim. Vakıa 10 bin lira da büyük bir para, 
10 bin liranın da bir soruşturması olacaktır. 'Belki 
10 bin lira için de 5 ayı geçen bir süre olacaktır. 
Bunun hakkında bir bilgim yok. Bir mahzuru, zaman
aşımına uğraması dolayısıyla... 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Yanlış arz et
miş olmayalım. Zamanaşımına uğrayan, sadece ceza
dır. Hazine zararı, hukuk mahkemesine gider. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O zaman şöyle olacaktır: Zamanaşımı nedeniyle bu
rada davayı düşürecektir; 4253 sayılı Kanun gereğin
ce, konuyu Maliye Bakanlığına gönderecektir; Mali
ye Bakanlığı tazminat davası açacaktır; ama orada 
ne kadar sürer, bilemem. 
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BAŞKAN — Tekrar dava açacaktır. 
Daha ziyade tüfek hasarı nedeniyle... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, silah hasarı buraya girmiyor. Yani 
o 5 lira da olsa, 10 lira da olsa askerî mahkeme me-
yanındadır., 

BAŞKAN — «15 'bin lira»: diyelim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Olabilir. 

BAŞKAN — 10 bin hakikaten az; hiç olmazsa 
15 bin lira diyelim. 1964 senesinde 250 lira... 1964 
senesiyle şimdiki arasında acaba yüzde kaç kaç art
tı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, izin verirseniz kısaca anlatayım. Bu 
konuyu düşünürken, 1964 yılında bir yüzbaşının 
maaşı aşağı yukarı bu civarda idi diye düşünüyor
dum. Bugün için bir yüzbaşının maaşı 40 bin liradır. 
O zaman, 1964 yıllarında 264 lira, 250 lira, bir yüz
başı maaşına tekabül ederdi. 

BAŞKAN — 15 bin lira diyelim. 
itirazınız yok değil mi?.. 
TUĞGENERAL FAHRETTİN KİBRİTÇİOĞLU 

(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Yok. 
BAŞKAN — O halde, bu 1 inci maddedeki, 10 

bin liraları geçmeyen istirdat ve maddî tazminat da
valarının, 10 bin yerine 15 bin lira olmasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Onu 15 bin lira olarak değiştireceğiz. 
Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 
1 inci maddeyi, bu değişik şekliyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 16.6.1964 tarihli ve 477 sayılı Di

siplin Mahkemeleri Kuruluş, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 52 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 52. — Hizmete mahsus ve değeri onbin 
lirayı geçmeyen eşyayı, özürsüz kaybedenler veya 
harap olmasına sebebiyet verenler, eşyanın, değeri 
de göz önüne alınarak iki aya kadar oda veya göz 
ıhapsi ile cezalandırılır.») 

BAŞKAN — O da 15 bin lira olarak düzeltilecek, 
değil mi?ı, 
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HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Yukarısını değiştirdiğimize göre, 
bu da 15 bin olacak. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 13 üncü madde, disiplin mahkeme
lerinin verebileceği tazminat ve istirdat davalarının 
para sınırı, 52 nci madde, ceza sınırıdır. Tabiî, bu
rada da para sınırını 15 bin yapmak koşuluyla, bir 
günden altmış güne kadar oda hapsi veya göz hapsi 
cezası verme yetkisini de mahkemelere tanıyor. Ce
zada da başka 'bir değişiklik yok. 

BAŞKAN — Yalnız para miktarı artıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 

-Para miktarı artıyor. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi, 15 bin lira değişikliğiyle, oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ( Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tutanağa geçmesi açısından söylü
yorum; halen Askerî mahkemede görülmekte bulu
nan 15 bin liraya kadar bu türlü askerî eşya hasarı 
veya kaybetmeleri, görevsizlik kararıyla, bundan son
ra disiplin mahkemelerine gelecektir. 

BAŞKAN — Askerî mahkemede olanlar disiplin 
mahkemesine gidecek. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Millî Savunma Ba

kanı yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum ; Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu
na Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 11431; 
M. G. Konseyi : 1/387) (D. Meclisi S. Sayısı : 143 
ve 143'e 1 inci Ek; M. G. Konseyi S. Sayısı : 431) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz, 

Üçüncü sırada, 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer alıyor. Bu 
rapor, 431 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı Bakan ve iigî  
liler yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo-
rum* 

Komisyon Başkanı Sayın Küçükahmet, bir açık
lamanız olacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tümü üze
rinde olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aslında bütçede 2 435 000 000 liralık bir öde
nek vardı. Çeşitli yerlere tahsisler yapıldıktan sonra, 
halen Maliye Bakanlığımızda yedek ödenek olan 168 
milyon lira şu anda ellerinde bulunmaktadır. 

Bunun dışında, Bütçe Kanununu çıkartırken ba
tık tankerin çıkartılması için 2 milyarlık ek ödenek 
koyma yetkisi vermiştik Maliye Bakanlığına; bu öde-
nekde var. 

Bunun dışında, referandum için, seçim kütükle
rinin yeniden 'düzenlenmesi için 3 363 000 000 lira
lık bir ödenek Var ve bunun dışında da, yine Maliye 
Bakanlığımıza şu anda intikal etmiş 1 milyar civarın
da yedek ödenekle talepler var. 

Sayın Başkanım, bunlar bütçe uygulanmasında 
kaçınılmaz olmaktadır, ©ütün bunların toplamı da, 
daha evvel indirilen için verdiğimiz yetki de dahil, 
7 363 000 000 lira olmaktadır. 

Bu ek ödeneğin verilmesinde zorunluluk vardır. 
Bunlar Maliye Bakanlığına verilmekte; ihtiyaç olduk
ça, ilgili 'bakanlıklara ve ilgili tertiplere aktarılmakta; 

(1) 431 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

ihtiyaç olmadığı takdirde de veya tasarruf edilebil
diği takdirde de, sene sonunda bütçede kalmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bütçeye nazaran bu yüzde kaç olu

yor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — %0 4 olmakta
dır efendim. 

BAŞKAN — Bu bütçeyi yaparken biz seçimler 
için bir şey koymamıştık. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efen
dim. Seçimler için Adalet Bakanlığı bütçesinde Fa
sıl kapanmasın diye 100 milyonluk bir ödenek koy
muştuk, o kadar. 

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

Buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, 'bu ödeneğin içerisinde bunlara ilave ola
rak şunlar da var, Vergi mahkemeleri ve idarî mah
kemeler 1 Temmuzdan itibaren faaliyete geçecek. 
Bunların ödenekleri konusunda, kemdi kanunlarında, 
«Maliye Bakanlığının muhtelif tertipterindeki öde
neklerden bunların İhtiyaçları için aktarma yapılır» 
şeklinde kanunda hüküm var. Halbuki bütün öde
meklerin yerleri belli şeylerdir. Bunların ihtiyaçları 
için oraya aktarma yapmamız da mümkün değildir. 
Vergi itiraz komisyonu ve temyiz komisyonu gibi, 
bunların ödeneklerinden artanları buraya bu kanun 
hükmüne göre aktarıyoruz; bu mevcut ödenekler bu 
maksat için de kullanılabilsin. 

BAŞKAN — Tabiî, oradan aktarılabilecekler var; 
ama kâfi gelmez. Çünkü, Danıştayın mevcudunu 
azalttık; bir kısmını oraya gönderdik. Oradaki maaş 
oraya gidecek; maaş bakımından; personel giderleri 
bakımından. Vergi mahkemelerini kaldırdık, onların 
personelini oraya tayin ettik; işte, bir kısım malze
mesini verdik; ama bina tutuldu, yeniden birçok bü
ro malzemesi alınacak vesaire .İhtiyaç olabilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1 045 000 000 
lirayı sadece Afgan mültecilerinin ihtiyacı için ayır
dık, 

BAŞKAN — Bir de o var. 
Türnü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
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Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmının 9'30 (Malî Transferler) programının 09 
(Diğer Malî Transferlerle İlgili Ödemeler) alt prog
ramının 3 ödenek türü 309 (Yedek Ödenek) faali
yetinin altındaki açıklamanın üçüncü paragrafı aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

« 2 000 000 000 lirası 14 . 4 . 1341 tarih ve 618 
sayılı Kanunun 21 . 10 . 1935 tarih ve 2829 sayılı 
Kanun ile değişlik 7 nci maddesi gereğince yürütüle
cek hizmetlerde, 3 363 000 000 lirası 1982 yılı için
de yapılması planlanan seçmen kütüğü yazımı ve 
Anayasanın halkoyuna sunulması hizmetlerinde kul
lanılmak üzere bu tertipte yer alan ödeneğe 
7 363 000 000 lira ilave etmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.» . 

BAŞKAN — 3 milyar, 2 milyar daha; 5 milyar 
iküsur etti. 2 milyarı nerede? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 2 milyar; bu
rada tahsis edilen yerler yazılı Sayın Başkanım. Di
ğer hizmetler için de, çeşitli hizmetler için de, bunun 
dışında 2 milyar var. 

'BAŞKAN — Daha diğer hizmetler için de 2 mil
yar; onu zikretmedik de, onun için diyorum. 

Yukarıda yazdık : 2 milyar; 3 363 000 000'u da 
koyduk; 5 363 000 000 etti. 2 milyar ortada yok da, 
onun 'için sordum. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu, onun dışındaki harcamalar için; işte, 
vergi ve idarî mahkemeleri için, Tarım Bakanlığı fas
lında Adana'da çıkan hastalık için, haşere için ki, 
bunlar için getiriyoruz. Bu ödeneklerin ödenmesi 
için 2 milyar ilave istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Güzel de, burada geçmiyor. Onun 
için... Ona ait bir ifade yok burada. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Danışma Mec
lisinin kabul ettiği metinde 4 milyar var. Acaba bir 
yanlışlık olmasın? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır. Bu, Da
nışma Meclisine geldiğinde 3,3 milyar yoktu. Bilaha-
ra orada sonradan ila've edildi ve ifade öyle kaldı. 
Orada da 2 milyar vardı; diğer 2 milyar yazılı değil, 
4 milyar ilave ©dilmesi diye. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BlLTEKtN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem-

sildsi) — Sayın Başkanum,. o iki rakam arasındaki 
fark, kuruluşlarca Bakanlığımıza intikal etmiş muh
telif müteferrik büyük sayıda; kimi kuruluşların 10 
milyon, 20 milyon gibi çok küçük ihtiyaçları var. 
Ancak, Bütçe Kanununun metninde, Bakanlığınızın 
belirleyeceği veya yeniden açacağı tertiplere bu öde
nekten aktarma yapma yetkisi bulunduğu için orada 
hepsini teker teker sayıyor. 

BAŞKAN — Biz yalnız o fıkrayı değiştirmiş ol
duk. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem 
silcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yani, bunun içinde, işte 5 milyon 
küsuru bu hizmetler için, diğerini de aktarmaya yet
kisi var. 

BlLTEKtN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, bu, Danışma Meclisine gönderildikten 
sonra, Kıbrıs için 603 milyon liralık bir ek ödenek 
ihtiyacı Başbakanlıktan Bakanlığımıza intikal etti. 
Bunun hazırlıklarını da, «ek ödenek kanunu» şeklin
de sevk etmeyi düşünmüştük. Eğer uygun görüldüğü 
takdirde Kıbrıs Müsteşarımız burada, 603 milyon 
liralık ek ödeneğin nedenlerini ortaya koyabilecek. 

Eğer uygun görüldüğü takdirde ve bir önerge ile, 
bu rakamın 600 milyon lira daha yükseltilmesi ko
nusunda bir talebimiz olacaktır. 

BAŞKAN — Buyursunlar. 
VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 

Efendim, bu sene, 1981- 1982 yılında, orada kurak
lık oldu; bunun için 114 milyon lira para talep etti
ler, köylüye tohum ve sunî gübre verebilmek için, 
bunu ikiarşılamalk (içki. Omların Tarım Bakanı d'a feu 
iş için buraya geldi, bizim Tarım Bakanı ile müza
kere etti, konuştu, Sayın Başbakanımıza da arz et
tiler. Arpa yönünden 8 865 dönüm, buğday yönün
den de 7 300 dönüm. Biz de gittiğimiz zaman, biz-
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zat, bu kavrulan tarlaları gezdik, ben şahsen gezdim, 
gördüm. Bunun için 114 milyon lira para talep edi
yorlar. Orada da Sayın Başbakana arz ettiler. 

BAŞKAN — 114 milyon. 
VAHİT GÜNERÎ (Başbakanlık Temsilcisi) — 

(Evet efendim, kuraklık için. 
BAŞKAN — Evet, tamam. 

VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 
Bir de Ercan Hava Meydanının düz uzun pistinin 
tamire ihtiyacı var. Bu sene bunu biz 46,5 milyon 
lira tahsis etmek suretiyle, küçük onarımla 1,5 yıl 
daha pistin kullanılmasını uzattık. Ancak, 1,5 sene 
sonra bu pist 2 sene kapatılmak suretiyle tamire ma
ruz kalacak ve 700 milyon liralık bir iş. 

Bu arada Genelkurmay Başkanlığının da görüş
leri nazarı itibara alınarak, ikinci bir meydanın ya
pılması icap etti. 'Bunun için uzun zamandan beri 
tetkikler yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı ve Hava 
kuvvetleri Komutanlığına da durumu aksettirmek su
retiyle, tasvip gören bir bölge seçildi; bu da halen 
Serdarlı 'Bölgesinde ikinci bir pistin bidayette yapıl
ması, sonra her geçen sene genişletilmesi şekline dö
nüştürülecek. Bunun için, tabiî, meydan bu küçük 
onarımdan sonra, büyük onarım için 2 sene de ka
palı olacağına göre ve Kıbrıs'ın da, tabiî takdir bu
yurursunuz ki, hava ulaşımı önemli, bu yeni yapıla
cak pistten hiç olmazsa istifade edilme imkânı sağ
lanmış olacaktır. Pistin altyapı ve saha düzenlenme
si ile bazı malzemenin oraya ithal edilebilmesi için 
300 milyon lira bir paranın ek olarak bu sene ko
nulması icap ediyor. 

Diğer bir husus ise, Mart 1982 ayında yeni ku
rulan koalisyon hükümetinin koalisyona giren orta
ğı küçük partilerin, koalisyon protokolünü imza eder
ken bazı arzuları olmuş; o da şu : Kıbrıs'ta memur
lara «Hayat Pahalılığı Zammı» adı altında bir zam 
verilmiş. Ancak, bu zamdan, kamu iktisaldî teşeb
büslerinde çalışan memurlar yararlanamamış. Koa
lisyona giren Demokratik Halk Partisi Genel Başka
nı, koalisyon protokolünü imza etmeden önce, bu 
maddenin de protokole sokulmasını ve hükümeti kur
dukları takdirde, bu protokol uyarınca kamu ikti
sadî teşebbüslerinde çalışan memur ve müstahdem
lere de aynı şekilde hayat pahalılığı zammının ve
rilmesini talep etmiş; programlarına da koymuşlar. 
Şimdi ise, bunun yerine getirilmesini istiyorlar. Bu
nun için de 129 milyon liraya ihtiyaç hasıl oluyor. 

Bu bölümde talep edilen meblağ 189 milyon olup, 
yukarıda açıkladığını 129 milyon liralık bölümden 
sonra geriye kalan 60 milyon liralık ihtiyaç ise şun
lar : Bütçe geçen sene tanzim edilirken, belediyele
rin vidanjör ihtiyaçları unutulmuş. Bunun için 30 
milyon liraya ihtiyaç var. 

Belediyelerin su ihtiyaçları için bir harcama or
taya çııkmış ki, bunun için de 30 milyon liraya ih
tiyaç var. 

İstenilen : Birinci bölümde 300 milyon, ikinci 
bölümde 114 milyon ve üçüncü bölümde 189 mil
yon lira olmak üzere, toplam 603 milyon liradır. 

BAŞKAN — Protokol yapılırken bize sordular 
mı? 

VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 
Hayır, kendileri yapmışlar. 

BAŞKAN — Nasıl olsa Türkiye veriyor diye, 
bundan sonra bir ikoalisyon ortaklığı olduğunda, pro
tokole hükümler koyacaklar ve 'isteyecekler. Bununla 
baş edilir mi? 

VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 
Sayın Başbakanımız teşrif ettiklerinde yapılan Hü
kümet toplantısında, bu konuyu Kıbrıs Maliye Ba
kanı dile getirdi. 

BAŞKAN — Başbakanımız ne dedi? 
VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — Ha

yır, bir şey seylemedi; ama burada da biliyordu du
rumu; «İcap ederse karşılamaya çalışırız» dedi. 

BAŞKAN — Geçenlerde biz Kıbrıs Türk Federe 
Devletine 100 bin ton buğday verdik, hatırımda kal
dığına göre. 

VAHİT GÜNERÎ (Başbakanlık Temsilcisi) — Sa
yın Başkanım, bu 114 milyon liralık kısmı aynî yar
dım olarak vereceğiz. Yani, kuraklıktan mütevellit ola
rak yapılacak yardımı aynî yardım olarak vereceğiz, 

BAŞKAN — Aynî yardım olarak, parasız olarak 
100 bin tonluk buğday verilmesi için bir kararname
yi imza etmiştim. 

VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 
Verdik efendim, doğru. Ancak, bu istenen 114 mil
yonu, kuraklığı karşılamak için tohum ve sunî gübre 
olarak, aynî yardım şeklinde yapacağız. 

BAŞKAN — Para olarak değil de, gübre ve to
hum olarak vereceğiz, öyle mi?... 

VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 
Evet efendim. 
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BAŞKAN — O zaman onu buraya geçirmeye ge
rek var mı?... 

VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 
Maliye'den karşılığını isterler diye buraya koymamız 
gerekiyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Toprak 
Mahsûlleri Ofisimizce verileceğinden, karşılığı talep 
edilir. 

BAŞKAN — Geçen seferkini nasıl verdik?... 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bütçe

deki yardım kısmı vardı, oradan verdik. 
BAŞKAN — Hepsi yekûn olarak ne oluyor?... 
VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 

Bugüne kadar 6 102 000 000 liralık yardım yapılmış
tır. Bunun 2 300 000 000 lirası yatırımlar için Tür
kiye Cumhuriyeti bütçesinden, 738 milyonu savunma 
için yine Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden, 
3 064 000 000'u da Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası avans kredisinden olmak üzere ceman yekûn 
6 102 000 000 lira yardım yapılmıştır. 

Bu talep edilen yardımı da ilave edersek, 
6 705 000 000 liraya ulaşacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet bu son ilaveyi de toplan
tısında görüştü mü?... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, Kıbrıs Koordinasyon Kurulunda bunlar görü
şüldü. 

Kıbrıs'ın ekonomik durumu ve Türkiye'ye yükü 
ciddî boyutlara ulaşıyor ve gelecek yıllarda tedbir 
süratle alınmadığı takdirde, bize çok menfi etkileri 
olacak şekle geliyor. 

Bu hususlar Kıbrıs Koordinasyon Kurulunda ele 
alındı, dile getirildi. Bir ekonomik program hazırlan
dı; bu ekonomik program uygulattırılmaya çalışılı
yor; fakat alınan kararlar, Türkiye'nin ekonomik 
politikasını da tehlikeye sokacak boyutlara varıyor. 
örneğin, mani olamadığımız hususlardan bir tanesi, 
asgarî ücretin vergi dışı bırakılması hususu. Bütün ıs
rarlarımıza rağmen, Kıbrıs bu kararı kendiliğinden al
dı. Bu ise, aynı yönde istekleri olan Türk işçileri kar
şısında bizi müşkül vaziyette bırakmış oluyor. As
garî ücret Kıbrıs'ta vergi dışı, bizde değil. Bu yön
de de Türk - işin ve işçilerin tazyiki var; bu yönde 
bizi müşkül vaziyette bıraktı. 

Diğer bir husus ise; asgarî ücreti yükselttiler, as
garî ücreti 18 bin liradan 22 bin liraya yükselttiler. 
Buna da biz karşı çıktık. Buna rağmen ve hatta Kıb
rıs Koordinasyon Kurulunda konuşulmasından sonra, 

itiraz üzerine, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile teleks 
çekildi ve «yapılmasın, durdurulsun» dendi; fakat ma
ni olunamadı. Yeni Kıbrıs Hükümetine ve üyelerine 
açık açık bunlar söylendi. Bundan böyle de alacak
ları- ekonomik tedbirleri süratle almaları bildirildi. 

BAŞKAN — Bunları bana söylemiş olsaydınız, 
bana gelen diğer partilerin temsilcilerine bunları söy
lerdim. Bunlardan haberim yoktu. 

Biz burada asgarî ücreti 10 bin lira yapıyoruz, 
onlar 22 bin lira yapıyorlar. Ondan sonra, biz bura
dan onlara para veriyoruz, öyle şey olur mu?... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bizim 
müdafaa ettiğimiz hususlar, bu durum karşısında 
müşkül vaziyette kalıyor. Türk - Iş'in şimdi talebi var, 
asgarî ücretin artırılması yönünde talepleri var. 

Onlardaki tavan ücret, bizdekinden yüksek değil. 
Bir müsteşarın aldığı para, onlarda da 55-60 bin lira 
civarında. 55 bin lira en üstü alırken, tabanın, 22 bin 
lira yapınca ve biz ise tavan 60 bin lira, taban 10 bin 
lira olarak bıraktığımız zaman, biz de müşkül va
ziyette kalıyoruz, yani müdafaa durumumuz azalıyor. 

Onun için, Hükümet olarak, Kıbrıs ile münasebet
lerimizde süratle birtakım tedbirleri, ekonomik ola
rak aldırmak yönünde çalışmamız var. Paket demetini 
kabul edeceklerini söylüyorlar. Biz burada Başbakan 
ve üyeleriyle de konuştuk, mutabakata da varıldı, 
«peki» deniliyor; fakat vergi kanunları çıkması lazım, 
henüz onlar üzerinde büyük bir çalışma yok. 

Bu sene bu kadar olması, önümüzdeki sene çok 
daha büyük boyutlarda bir tehlike arz edecek. Onun 
için, süratle birtakım ekonomik tedbirleri almaları ge
rekecek. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Evvela ekono
mik yöndeki kanunlarını çıkarsınlar; ondan sonra ele 
alalım, yardımı yapalım. 

BAŞKAN — Koalisyondaki protokolden bana ne?. 
Protokolde varsa bir taahhütleri, karşılamak için ver
gi düzenlemesi yapsınlar. Her şeylerini Türkiye'den 
karşılarsak, bunun sonu nereye varır?.. Gelecek sene 
10 milyar, öbür sene 20 milyar derken... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Türkiye 
ile aynı paralelde olsa bir derece. Bizdeki rakamları 
geçmişler bile... 

VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, biz onlara tazyik ediyoruz. Mesela, 
maaşlarda artırma yapacaklar, biz karışmayız; kendi 
imkânlarınızla bunu yapacaksınız dedik. Misal olarak 
arz ediyorum : Kıbrısa' giren otomobil ve arabalar 
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var, bunlardan vergi alınması lazım. Kendi Maliye Ba
kanı, Sayın Başbakanımızın da bulunduğu toplantıda 
burada ifade ettiler, «500 milyon lira bu işten toplaya
bileceğiz» dediler. Hatta yollara bariyerler kurdu, 
trafik polisleri şöyle yapıyor diye birçok şeyler anlat
tı; ama sonrada 45 milyon lira civarında bir para top
ladı. Kendisine biz, «Siz böyle söylemiştiniz, orada 
ifade ettiniz, Türkiye Hükümetinin karşısında söyledi
niz, netice ne oldu?... dediğimizde, «tşte efendim şöy
le oldu da, böyle oldu da» diye cevaplar verdi. Biz 
de, olmaz karışmayız, toplarsın, biz para veremeyiz 
dedik. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, acaba şu olabilir mi : Buradaki verilen öde
nek, gerçekte Kıbrıs Türk Federe Devleti için istediği' 
miz - Maliye Bakanlığı olarak - aktarma yetkisi veri
len bir şeydir. Biz bu programı uygulama biçimi göz 
önüne alınarak, gerektiğinde, çok zorda kalırsa, ver
me yönüyle bırakılacak; fakat kullanılmasında bu ta
limatlarınız ölçüsünde bir şeyi... 

BAŞKAN — O protokolü katiyen kabul edeme
yiz. Yani, böyle, «Protokol imzaladım; buna da zam 
yapılırsa girerim» falan gibi, olmaz. Bazı vergileri al
sın, kaçakçılığı önlesin, onlardan para alsın, karşıla- , 
sın. 

Hava meydanı yapılmasına bir şey demem; o ya
pılsın. Bu nedenle 300 milyon liralık aktarma konabi
lir. 

Kuraklıktan mütevellit, gübre ve tohumluk için 114 
milyon lira aktarma konabilir; ona da peki. 

Başka?... 
VAHİT GÜNERİ (Başbakanlık Temsilcisi) — 

189 milyon olmadığı takdirde, geriye 300 milyon ile 
114 milyon kalıyor. 300 milyon liralık yatırımın as
kerî maksadı da var. Malumuâliniz Ercan Meydanı 
çok yakın mesafede olduğundan, her zaman hudut ih
lali oluyor, kalkışlarda hudut ihlali oluyor; bu bakım
dan gerekli. 

BAŞKAN — Evet. 
Toplam 414 milyon liralık kısmı, Buradaki 2 mil

yarlık kısımdan veya diğer bölümlerden karşılayabi
lir miyiz?... 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Mümkün 
olduğu takdirde ilave etmemizde yarar var. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Uy
gun görürseniz, kanunu çıkaralım; fakat ödeme işin
de direktif verelim. Biz aktarmayı yapalım. Maliye' 
nin elinde kalsın. 

BAŞKAN — Var zaten, 2 milyar lira kalıyor. Yet
mez mi o?... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır, 
onların yerleri ayrı. 414 milyon lirayı buraya ilave et
memizde fayda var. 

BAŞKAN — 414 milyon lira. Bunu tasarıdaki ra
kama ilave edersek, 7 777 000 000 eder değil mi?... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen varmı efendim?.. Yok. 

0 halde, Kıbrıs Türk Federe Devletinde yapı
lacak hava meydanı ve kuraklıktan mütevellit ola
rak yapılacak aynî yardımın toplamı olan 414 mil
yonu da ilave etmek suretiyle, toplam miktar 
7 777 000 000 lira olarak düzeltiliyor. 

Bu 7 777 000 000 lirayı oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
olmadığına göre, 1 inci maddeyi yapılan bu deği
şiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet Baş
kanlığı kısmının sonunda bulunan «1982 Malî Yılın
da Satın Alınacak Taşıt Listesi» ne ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

Sıra No. 

a (x) 
b (x) 

Adet 

(1) SAYILI CETVEL 

DEVLET BAŞKANLIĞI 

1982 MALÎ YILINDA SATIN ALINACAK TAŞIT 
LİSTESİ 

Taşıtın Cinsi 

10 Binek Tenezzüh şasi 
1 Binek Tenezzüh şasi 

Diferansiyel Kullanılacağı yer 

4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 
4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Bir yanlışlık ol
masın diye arz ediyorum: Buradaki 11 araçtan yal
nız 1 tanesi zırhlı araç, geri kalanı benim bilebildi
ğim kadarı ile, normal, 4 viteslidir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, yanlışlık yok. 
Bidayette ilk yazımızda 1 talep ettik, ondan sonra
sı ikinci yazımızda bunun 5'e çıkarılmasını, yani 4 
daha ilave edilmesini talep etmiştik. Binaenaleyh 5 
dir, 1 değildir. 11 araçtan 5'i zırhlıdır. 

BAŞKAN — O halde, 10'un 5'i zırhlı, 5'i nor
mal öyle mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, alttaki bir 
tanesi zırhlı idi, sonra ikinci talepte ise, yukardaki 
10'un 5'i zırhlı idi, 4'ü zırhlı oldu. Yani 11 aracın 
5'i zırhlı. 

BAŞKAN — Tamam. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız, bu 

karar tabiî kabul edilmedi, normal olarak bir tane 
ısmarlandı. Eğer 5 tanesini de çıkarmak istiyorsanız, 
onun için ayrıca 8 ay süre ve ona mukabil... 

BAŞKAN — O zaman seneye kalır o. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Müsaa

de ederseniz, arkadaşım konu ile ilgili izahat ver
sinler efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Maliye Bakanlığı Temsil

cisi) — İlk yazılarınızda 1 tene idi zırhlı, sonra ikin
ci talebi aldık 5'e çıkardık ve bu düzeltmeyi Bütçe 
Komisyonunda yaptık; fakat sonra Devlet Malze
me Ofisi yetkililerinin bize ilettiği bilgilere göre, ara
balar sipariş üzerine yapılıyormuş ve yeni firma ile 
ilişkiye geçmişler; «Değişiklik yapamayacaklarını, 
imalata geçtiklerini, deşiğiklik yaparsa yeni süre uza
tımına ihtiyaç bulunduğunu» arz etmişler. 

Durumu, Devlet Malzeme Ofisi yetkilileri, Genel 
Sekreterliğe arz ettiklerini bildirdiler ve bize bu yön
de, «tekrar değiştirin» diye bilgi verdiler. Komisyon
da tekrar eski haline çevirdik efendim. 

BAŞKAN — O halde, şimdi yukarıdaki 5 mi 
olacak?.. Ona gerek yok o zaman. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Böyle kalacak 
efendim. Eğer 1 tanesi zırhlı olacaksa böyle ka
lacak. 

BAŞKAN — Hayır, bunun 5'i zırhlı 6'sı normal 
olacaktı. Şimdi bu olmayacağına göre... 

ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — l'i zırhlı olacak efendim. 

BAŞKAN — Hayır; 5'i binek, l'i zırhlı olarak 
gelecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mademki, 10'dan 
5'inin zırhlı yapılması mümkün değil, o halde 10 
taneyi 5'e indirip, gelecek sene 5 tane zırhlı ilave edi
lebilir. 

BAŞKAN — Evet, o zaman ilave edilebilir. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 10 tane si

pariş verildi. 

BAŞKAN — öyle mi?.. 10 tane verildi mi? 
ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Maliye Bakanlığı Temsil

cisi) — 10 tane sipariş verilmiş efendim, ilk talimat 
üzerine gerekli sipariş, verilmiş vaziyette efendim. 

BAŞKAN — O zaman onu değiştirmek de müm
kün değil. Vazgeçmek mümkün değil mi ondan? 

ZEKİ BÖLÜKBAŞI (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Özür dilerim, bilemiyorum efendim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, gerekli peşinat transferi yapıldı ve onlar, Tem-
muz'un 10 'unda falan ilk partisini gönderiyorlar. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

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

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanunu Devlet Başkanlığı 
Genel Sekreteri ile Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

4. — 14. Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıb
rıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensupları
nın Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Bir
liğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Ha
ziran 1975 Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 
1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/411; 
M. G. Konseyi : 1/384) (D. Meclisi S. Sayısı : 144; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 428) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına 
geçiyorum. 

Dördüncü sırada, 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 
Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği 
Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkak
ları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 
10 Haziran 1975 Tarih ve 1908 sayılı Kanunla De
ğiştirilen 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe-Plan Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 428 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı ve Bakanlık tem

silcileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 

Komisyon sözcüsünün bu konuda bir izahatı ola
cak mı efendim?. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
Kıbrıs'ta görevli Silahlı, Kuvvetler personelinin halen 
yalnız aylıkları transfer edilmektedir, aylıklarından 
kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan kısmı 
transfer edilmektedir; aylıklar dışındaki tüm ödeme
ler, Türkiye'de bildirdiği adrese yapılmaktadır. Ör
neğin, bir yarbayın 55 500 liralık ödemesinden Kıb
rıs'ta 29 bin lirası, Türkiye'de 27 bin lirası ödenmek
tedir. Halbuki, Kıbrıs'ada artık, Silahlı Kuvvetler 
personelinin ailelerini götürmelerine müsaade edil
miştir; o nedenle parasının tamamının, yan ödeme
ler de dahil, orada yapılmasını temin için bu deği
şiklik huzurunuza gelmiştir. 

(1) 428 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Genelkurmay Başkanlığımızın muvafakati de var
dır; teklif de zaten Millî Savunma Bakanlığımızın 
teklifidir. 

BAŞKAN — Hepsi mi transfer ediliyor, isteye-
ninki mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Hepsi transfer 
edilecek. 

BAŞKAN — İstemeyenler?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — İstemeyen bu
rada zaten ailesine gönderiyor. 

BAŞKAN — Orada alacak, tekrar buraya gön
derecek. 

Evet, zaten eskiden de burada da olsa belki gö
türüyordu onlar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) -T- Götürüyordu 
efendim, tersi işleyecektir şimdi. 

BAŞKAN — Şimdi, eğer buraya göndermesi ge
rekiyorsa bunun tersini yapacaktır. Onda bir zorluk 
yok, bankaların şubesi de var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Tabiî, hak sa
hibinin kendisi müsaade ederse ve «Burada aileme 
verin» derse, kesilebilir. İkincisini oraya transfer 
hakkı vermektedir; isterse transfer ettirmeyebilir. 

BAŞKAN — Tamam. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oyluyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

«14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a 
Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Ay
lık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Baş
ka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 
Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı» 

MADDE 1. — 14 Temmuz 1964 tarihli ve 500 
sayılı 10 Haziran 1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla 
değiştirilen Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk 
Askerî Birlikleri personelinin aylıklarından emekli 
keseneği, Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı, gelir 
vergisi ve malî denge vergisi gibi kanunî kesintiler 
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düşüldükten sonra geriye kalanı, her rütbeye, kıde- j 
me ve kademeye göre ilişik cetvellerde gösterilen 
miktarlar seviyesine ç karılır ve bu miktarlar hiç bir 
kesintiye tabi tutulmaksızın aynen ödenir. Bu öde
menin şekli Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkların
ca birlikte saptanır. Bunlar ayrıca yurt içindeki ay
lıklarını alamazlar. Kıbrıs'ta ödenecek miktarın dı
şında kalan istihkaklar da Kıbrıs'ta ödenir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu tasarı dün elimize geçmişti. Bize, ilk oku
yuşta normal gibi göründü; fakat bu sabah yeniden 
okuyunca, bir iki değişiklik gerektiğini gördük; an
cak, tekrar bastırmak imkânı bulamadık. 

Evvela birinci paragrafın Türkçesi bozuk; herhal
de şöyle olacak, okuyorum efendim. 

«14 Temmuz 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 
-bu, «Kanun» kelimesi üçüncü cümleden buraya ge
lecek- 10 Haziran 1975 tarih ve 1908 sayılı Kanun
la değişik 1 inci maddesinin, birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Zaten yukarıdaki başlıkta da öyle. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET J 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sonra Sayın Baş
kanım, sondan ikinci satırdaki, «Bunlar ayrıca yurt 
içindeki aylıklarını alamazlar» hükmü, bundan ev
velki kanunda da aynen vardı. Yalnız, aylıkları ora
ya gittiğ için, «aylıklarını alamazlar» tabiri doğru 
idi. Şimdi tayın bedelleri, diğer istihkakları transfer 
edildiğine göre, bu, «yalnız aylıkları» kalırsa, bu tak- I 
dirde hem orada tayın bedeli, hem burada tayın be- I 
deli; hem orada yan ödeme, hem de burada yan öde- I 
me alınacakmış gibi ters bir anlam çıkar. Binaena
leyh, buna da, «Bunlara ayrıca yurt içinde bu mak- j 
satla bir ödeme yapılmaz» demek lazım. Yalnız, ay
lıkları değil, diğer ödemelerde artık yurt içinde ay
rıca ödeme söz konusu değil. 

BAŞKAN — Onu bir daha okur musunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
sondan ikinci cümleyi okuyorum : «Bunlar ayrıca 
yurt içindeki aylıklarını alamazlar.» 

iBu cümle, bundan evvelki kanundan aynen alın- I 
mış. Bundan evvel yalnız aylıkları transfer edildiği 
için, «aylıklarını alamazlar» tabiri yerinde idi. Hal
buki, şimdi bütün istihkakları transfer edilecektir. O j 

I halde, burada, «yalnız aylıkları» tabiri eksik kalır. 
«Bunlara ayrıca yurt içinde bu maksatla ödeme ya
pılmaz» demek yerinde olacaktır. 

Bir de, en sonunda, «Kıbrıs'ta ödenecek miktarın 
dışında kalan istihkaklar da Kıbrıs'ta ödenir.» de
nilmektedir. Bunun neden konduğunu biliyoruz; ama 
bu, düzgün bir Türkçe değil. «Kıbrıs'ta ödenecek 
miktarın dışında kalan miktar da Kıbrıs'ta ödenir.» 
Yani, her şey Kıbrıs'ta ödendiğine göre, «Kıbrıs'ta 
ödeneceğin dışında kalan Kıbrıs'ta ödenir» ifadesi ol
muyor. Artık bu yeni bir tabirdir, bundan evvelki
lerle ilişkisi kaymayacak; bunun da buradan çık
ması lazım. Bunu buradan çıkartırsak, bu takdirde 
cümle ve içerideki kelimeler değişecek. Şimdi, izniniz 
olursa, buna göre düzenlenen metni, bir kere daha 
okuyorum : 

«14 Temmuz 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 
10 Haziran 1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla deği
şik 1 inci maddesinin, birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk As
kerî Birlikleri personelinin aylıklarından emekli ke
seneği, Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı, .Gelir 
Vergisi ve Malî Denge Vergisi gibi kanunî kesinti
ler düşüldükten sonra geriye kalanı, her rütbeye, 
kıdeme ve kademeye göre ilişik cetvellerde gösteri
len miktarlar seviyesine çıkartılır ve bu miktarlar hiç
bir kesintiye tabi tutulmaksızın aynen ödenir. Bu öde
menin şekli ile aylıklar dışında hangi istihkakların 
Kıbrıs'a ödeneceği Millî Savunma ve Maliye Bakan
lıklarınca birlikte saptanır. Bunlara ayrıca yurt için-

I de bu maksatla ödeme yapılmaz.» 

BAŞKAN — Şimdi, «.r. Birlikleri personelli aylık
larından emekli keseneği, Ördü Yardımlaşma Ku-

I rumu addaitı, Gelir Vergisi' ve Malî Denge Vergisi 
j gibi kanunî kesintiler düşüklükten sanıra geriye ka

lanı» derken hepsimi göndereceğiz manası çıkıyor, 
değ!Jmi?... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, yalnız 
aylığı göndereceğiz manası çıkıyor. 

BAŞKAN — «... düşüldükten sonraki geriye ka
lanı, her rültbeye, kıdeme ve kademeye göre ilişik 
cetvelde gösterilen miktarlar seviyesine çıkarılır» di
yor. Hani 2,5'la falan çarpıyorduk, o değil mıi bu? 

'EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
[ (Bütçe -- Plan Komisyonu Başkanı) — Evet; 
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.BAŞKAN — «.*. Çıkarılır ve ıbu (miktarlar hiçbir 
Ikeslkutiye tabi tutulmaksızın aynen ödenir.»! 

Eskiden ide böyle imli Mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — Aynen böyleydi 
«'Bu ödemiönin şekli ile aylıklar dışında hangi is

tihkakların Kıbrıs'ta ödeneceği Milî (Savunma ve 
Maliye BakaM'ıklarınoa birlikte saptanır.» 

O hallide, bunların hangisimin Kıbrıs'ta hanfgis'inin 
Tüırlkliıye'de ödeneceği saptanacak öyle ımıi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bültçe - Plam Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Halbulfoi, biraz evvel tümü üzerimde 
görüşürken, «hepsini orada ödeyelim» demiştik. O 
hailde, hepsi değil de, gene bunun İçinden '«hangisi 
orada ödensin, hangisi burada ödensıiın» kararlaştı
rılacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hepsimi tek 
tek saymıak metni çofc uzatıyor da, ondan efendim. 

IBAŞKAN — Evet «saptanır» dedik; «(Bunlara 
ayrıca yurt içimde bu maksatla ödeme yapılmaz.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayım Başka-
aıım, aslımda Ibu cümle fazla. Kanunun (aslında var 
da, onun liçfa köydük. 

(BAŞKAN — Şimdi, bir kısmını burada, bir kıs
mım orada verir (diye kararlaştırırsa; «Türkiye'de 
ödeme yapılmaz» ıdeyiınce, onu nasıl alır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu maksatla 
tabiî transfer edilenler ayrıca Türkiye'de ödemmez. 

(BAŞKAN — Ödenmez zaten. Artık, hem orada 
tfcransf er, hem burada ödönıir mi? Bu cümleye gerek 
var mı?;.; 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nımı 500 sayılı Kanunda, «Aylıklar orada ödenir. 
Ayrıca yurt içinde aylık ödemmez» diye bir ters
lik var; o tersliği bir kere daha yapıyoruz. Çıkart-
ımak mümkün. 

BAŞKAN — Çünkü, zaten saptıyor: «Bu ödeme
min şekliyle, aylıklar dışımda hangi istihkakların Kıb
rıs'ta ödeneceği saptanır.» Gerisi de Türkiye'de öde
mdir demektir. Ayrıca o cümle 'girimce bir karışıklık 
'yapıyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Çıkartmakta 
yarar var. 

IBAŞKAN — Evet. 
Millî Savunma Bakanlığı, temsilctiısi arkadaşımız 

ne dıiyor? 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 

(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
burada ödenenler: Sosyal yardım; 3 500 lira tayın 
(bedeli. 1 Mart 1982... 

(BAŞKAN — Böyle! ML 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 

(Millî Savunma Balkanlığı Tamsicisıi) — Hizmet eri1 

200. ı% 20 hizmet tazminatı. Bunlar ödeniyor; öbür
leri Kıbrıs'ta ödeniyor* 

Şimdi bunlarım hepsi orada ödenecek. 
BAŞKAN — Hayır, icap ederse, hepsimi birden 

orada ödeyebileceksiniz veya yine, «Hizmet eri taz
minatı veyahut tayın bedelli iburada ödensin» şeklimde 
anlaştınız.; «... bunlar ayrıca yurt içinde ödenmez» 
derseniz, o cümleyi koyarsak, ıbu sefer alamazlar^ 

«...şeklimi, hangilerimin Kıbrıs'ta ödeneceğimi sap
tar» dödik; «saptar» (dedikten sonra artık, «... ayrıca 
yurt (içimdeki aylıklanımı alamazlar» veya «ödene
mez» gibi (bir, cümleye hliç lüzum yok. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yine 
bu, kişimin İhtiyarımda değil efendim. Ben maaşımı 
orada istediğim şekilde allamayacağım ve Maliye 
Bakanlığı dile Millî Savunma Bakanlığı karar vere
cek.; İsterse verliır, İsterse vermez. Yani bu açık 
bir hüküm., Burada şunu bırakırım, orada onu alırım 
falan diyemem. 

'BAŞKAN — O cümleyi (de çıkarıyoruz. 
Hepsini orada ödeseydilk ne olurdu? Niçin Mali

ye Balkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı bir araya 
geliyor da bunu sapıtıyor? (Biz bunu neden öyle yap
tık? 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Mıillî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Eski ka
nunda da aynı değişlilklği yaptık. 

BAŞKAN — İyi ya, onu 'değiştiriyoruz simidi. 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 

'(Milî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, kal-
dırsiafc liyi olur leifendlimv 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — iste
diğini buraya göndersin, İstediği orada kalsın efen
dim.; Dediğimiz gibi, bankalar var... 

BAŞKAN — Şimdi şötyle yaparız: «... aidatı, ge
lir vergisi... Kalanı, hör rütbeye, kıdeme ve kademe
ye göre ilişik cetvelde gösterilen mıiktarlar sevsiye-
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aıine çıfcaaninr ve bu miktarlar hiçbir kesin/tiye tabi 
Ituıtulmlaksizuı Kıbrıs'ta aynen ödenir.» 

Sayım Ktiçükahmet, olmaz mı? Hepsi de orada 
verilirse, o zamıan, sizin koyduğunuz o ibareye de 
gerek kaffimıaz,] 

ı«Bu ödemenin şekli liie, aylıkların dışında hangi 
istihkakların Kıbrıs...» , 

O cetvellerde, bu aylıkların dışında kalan şeyler 
de var mı, yok mıu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok, hayır. 

BAŞKAN — O zaman olmıadı,; 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu .Başkanı) — Sayın Baş
kanım, o zaman, cümleyi şöyle yapmak lazım: «Kıb
rıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Askerî 
Birlikleri personelimin arklarından ve diğer isitih-
toalld)aırMidan - çünlkü, o zaman yalnız aylıklar ve di
ğer istihkaklar vardı - emekli 'keseneği, Ordu Yar-
dımlaşmıa Kurumu aidatı, Gelir Vergisi ve Malî 
Denge Vergisi gibi kanunî kesintiler düşüldükten son
ra, geriye kalanı her .rütbeye, kıdeme ve kademeye 
göre ilişik cetvelde gösterilen miktarlar seviyesine çı
karılır ve bu miktarlar hiçbir kesintiye tabi tutul-
mıaiksızunı Kdbnst'a aynen ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın Küçükahmst, bunu siz Ko
misyonda biraz daha inceleyin. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aceleye geldi 
efendimi; Millî Savunma Bakanlığı da acele etti. 

IBAŞKAN — Bunun acelesi de yök.: 
Bu 1 inci miaddenin tekrar tezekkür edilmesi 

için, Komisyonla iıadesinıi teklif ediyorum. 
©uınu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
O hakte, 1 inci madde bir daha düzenlensin; bun

dan sonra gündeme ahırız. 
2 ncd ve 3 üncü ımıaddeyi görüşmeye gerek yok. 

Zaten bir maddelik kanun. 

ORDBNERAL NECDET ÜRUĞ <Milî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Maksatı beli de
ğil; ne getirmek istediği beli değil'. 

BAŞKAN — Değil tabiî.: Burada olacak gibi 
değil Tekrar, bir daha incelenmesi lazım. 

Evet. 
Teşekkür ederiz^ 

Gündemimizin beşinci sırasına geçiyoruz. 

5. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/124; M. G. Konseyi : 1/379) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 132; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
(427) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasında, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güveriik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer 
alıyor. 

Bu rapor, 427 s'ıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yer
lerini almışlardır. 

Tasarının tümü üzerinde ıgörüşme açıyorum. 
Komisyon Sözcüsü 'arkadaşımızın tümü üzerinde 

bk izahatı olacak mı?..? 

Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komlisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, nükleer 
I alandaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, eko

nomiye ve sanayiye gelişmeleri aktarmak için, 1956 
yılında 6821 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir 
Atom Enerjisi Komisyonu kurulduğu yüksek ma
lumlarıdır. 

Komisyon başlangıçta, nükleer biim ye tekni
ğin yurda sokulması ve yaygınlaştırılmasında olduk
ça etkili hizmetler yapmıştır, ancak genel bir nük
leer politika oluşturulamamış, Komisyon da gelişme
leri izleyemez bir duruma düşmüştür. Kurumun bün
yesinde kanunî ve idarî değişiklikler yapılamamış ve* 
gerekli önlemler de zamanında alınamamıştır. 

Bugün nükleer alanda, bilim ve teknolojinin çok 
önemli ve etkin bir seviyeye ulaşmış bulunduğu an
cak Türkiye'nin gelişmeleri takip edecek uygun bir 
seviyeye erişemediği de yine malumlarıdır. 

Nükleer bilim ve teknolojinin ülkemizin kalkın
masınla ve gelişmesine büyük katkılar sağlayacağı 
düşüncesi ile, bu konudaki temel ilke ve politikaları 
belirlemek, çalışmaları düzerrienrnek, desteklemek ve 
denetlemek ve koordine etmek üzere Atom Enerjisi 
Komisyonunun geçmiş tecrübeleri de dikkate alına-
ralk, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu haline getiril-

(1) 427 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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mesi içlim ıbu tasarı hazırlanmış ve Danışma Mec
lisinde de göRİşüferek kabul edilmiş ve yüksek ten
siplerine sunulmaktadır. 

Arz ederlirn. 
ıBAŞKAN — Tasarımım tülmü üzeninde başka söz 

almak isteyen var rnıı?.,> Yoktur. 

Tümü üzerimdeki görüşımıelier ıtamamılanmııştır. 
(Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyoruım': 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 
Amaç, Rap sam ve Kuruluş 

Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye'de 

atom lenıertjıiısıiınıim IkaUkınoıa planlarıma uygum olaralk 
ülke yararıma fcullillanıllmasını sağlamak maksadıylia, 
temel ilke ve" politikaları belirleyip önermek, böim-
sel, ıfcekmik ve idarî çal ışımaları yapmak, düzenlemek, 
desteklemek, koordime etmek ve demetlemek üzere 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumuınun kuruluşu, işle
yişi, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenılelmek-
tiır. 

BAŞKAN — Evvela «Bu kanunum amacı» de-
dlilk; bir de autuna, «ısağlaımaık maksadıyla» dedik, O 
da amaç. Maksat, «amaç»ı değil mi? İk'i defa «amaç» 
geçiyor. Zaten ımladde haslığı, iken ar başlığı da 
«Amaç.» 

Onu hiç yazmasak, «ıbu kanunun 'amacı» deme
sek; doğrudan doğruya, «Türkiye'de atom enerji
sinin kalkınma planıma uygun olaralk üllke yaraırıına 
kuilflanılımasını sağlamak amacıyla...» falan desek?... 
Zaten, maddemin başlığı da «Amaç.» 

Sayım Balkan bunu mu bellrteoelksıinıiz? 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Evet 

efendim, bu konuya değinecektim. 
BAŞKAN — Çünkü, iki defa, «amacıyla» olu

yor. «Bu kanunun amacı...» «..:. sağlamak amacıyla» 
falan. 

Zaten bininci bölüm: Amaç, kapsam ve kuruluş. 
1 imci madde: Amaç. Artık orada «amacı» demeye 
gerek yok. Onu silersek daha güzel olacak. 

Şimdi yapılan değişiklikten sonra 1 İnci madde 
-üzerinde başka söz almak İsteyen var mı efendim?... 
Buyurum. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim müsaade ederseniz; 4 üncü maddede bir «ba
rışçıl» ifadesi var. Geçen gün de konuşmuştuk; öğer 
1 İmci maddemin «Amaç» kısmıında bumu koymaya-
caksak, 4 ünü maddeden de çıkarmak lazım. Eğer 
4 üncü maddeye ıbunu koyacaksak, 1 İmdi maddeye 
de koymak lazımı, Yani bu «barışçıl» i-haresimi mut
laka sokacağız. 

BAŞKAN — O vardı; okuduğumıuz o 1 limdi 
maddede yolk muydu? 

KURMAY ALBRY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 4 üncü maddede vardı Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama «Amaç» a da koymak la
zım. Vaktiyle 4 üncü maddede «ülke yararına» şek
lindeydi; «barışçıl amaçlarla» diye düzelten iştik onu. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — «'Barışçıl amaçlarla ülke ya
rarıma» diye devam ediyordu. 

BAŞKAN — 1 İmci maddeye koymadık. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkamı) — Her tarafta olmasına gerelk 
yolk diye koymadık. 

BAŞKAN — Esas maksat 1 İmci madde; esas o. 
«IBarışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin 

kalkınma planlarına uygun olaralk ülke1 yararıma kul
lanılmasını sağlamak, temel dike ve ploitikları be
lirleyip önermek, bilimsel, tekinlik ve idarî çalışmaları 
yapmıalk, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek 
ve denetlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu-
mum kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumlulukla
rımı düzenlemektir.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Düzen
lemek» Ikelıimösl bir kere daha geçiyor burada; filvaki, 
«ısorumlulükılarıını düzenlemek» ama... 

BAŞKAN —• Buralara çok dikkat etmek lazım. 
İki defa «düzenlemek» geçiyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bi
rimci «düzenleme» kelimesinin orada hiç yeri yok 
efemdlim. Zaten başımda düzenliyoruz. 

BAŞKAN — Tabiî. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hiç kon-

masa da olur. 
BAŞKAN — Sonundaki «düzenlemektir» yerime, 

«saptamaktır» da diyebiliriz: «Yetki ve sorumluluk
larımı saptamaktır.» 
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Simidi bu şekliyle maddeyi yeniden okutuyorum. 
^Amaç : 
MADDE 1. — 'Barışçıl almaçlarla Türkiye'de 

laltoim enerjıMmim kalkınma planlarına uygun olarak 
üıllke yararıma kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve 
politikaları belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve 
tidıarî çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, 
koordkıe ötmek ve denetlemek üzere Türkiye Atom 
Enerjisi, Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görev, yetki 
ve soruımMüklarımı saptamalkltır.» 

ıBAŞKAN — Maddenin bu son şekli üzerinde 
başka söz aıltmıalk isteyen var mı eefndiım?... Yok. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum): Kabul edenler... Etmeyenler.^. Kabul edilmliş-
ıtir. 

2 noi ımıaddeyi okuyunuz, 
Kapsam : 
MADDE 2. — Bu Kanun, atom enerjisi! ile il

gili faaliyette bulunan Ve bunların ilgi sahasına ©iren 
kamu kurumları ile gerçek ve tüzelkişileri kapsar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? .TI Yok. 

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

3 üncü maddeyi okuyunuz. 
Kuruluş : 
MADDE 3. — Bu Kanunda 'belirtilen görevleri 

yerin© getirmek üzere1 aşağıda belirtilen organlardan 
meydama gelen ve kısa iadı TAEK, olan, Başbakana 
bağlı, kamu tüzelkişiliği 'haiz Türkiye Atom Ener-
jisıi Kurumu kurulmuştur. 

— Atom Enerjisi Komisyonu, 
— Danışma Kurulu, 
— İhtisas Daireleri, 
— 'Bağlı Kuruluşlar^ 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerimde söz almak 

isteyen var mı «fendim?... 

Sayın Bakan, evvelki günkü, konuşmamızda bir 
«yürütme kurulu» vardı; onu çıkardık. Çünkü, Yü-
rültme Kurulunun Başkamı zaten Atom Enerjisi Ko
misyonunun Başkanı, yardımcılar da onun yardım
cısı.; Binaenaleyh, o, arada fazla bir kaideme olu
yor, aynı kişiye iki görev vermişiz gibi. Onun için, 
«yülrüitme kurulunu» çıkandık. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 
Başkanım, bu sistemi bozmuyor. 

Yalnız burada, «kurulmuştur» şeklinde bir ifa
de var. Bu ifadeden sonra, «Kurumun organları şun
lardır» demek uygun olmaz mı Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — «Aşağıda belirtilen organlardan 
meydana gele% diyoruz. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Peki, 
tamam efendimi. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKABMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onu yukarı
dan çıkartmak lazım Sayın Başkanım. 

<«..? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kurulmuş
ıtur» dedikten sonra satırbaşı yapıp, «Kurumun or
ganları şunlardır» deyip, saymak yerinde olur. 

BAŞKAN — Evet, öyle çok daha iyi olur. 
«Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getir

mek üzere ve kısa adı TAEK olan, Başbakana bağ
lı, kamu tüzelkişiliği haiz Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu kurulmuştur, 

Kurumun organları şunlardır:» dedikten sonra, ar
kadan ıgelen fıkraları da (a), (b), (c), (d) diye sırala-
yalıım. 

iBir de", «yerline getirmek üzere» den sonra gelen 
«ve» yi kaldıralım. 

Şimdi 3 üncü maddeyi bu düzeltilmiş şekliyle 
okuyunuz, 

Kuruluş : 
MADDE 3. — Bu Kanunda belirtilen görevleri 

yerine getirmek üzere kısa adı TAEK olan, Başba
kana bağlı, "kamu tüzelkişiliği haiz Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu kurulmuştur. 

Kurumun organları şunlardır : 
a) Atom Enerjisi Komisyonu, 
b) Danışma Kurulu, 
c) İhtisas Daireleri, 
d) 'Bağlı1 kuruluşlar. 

BAŞKAN — Şimdi 3 üncü maddenin değiştiril
miş bu son şekli üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?... Yok. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.;. Etmeyenler...- Kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okuituyorum : 

BÖLÜM - II 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

GÖITÖV ve Yetkiler : 
MADDE 4. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

nun görev ve yetkileri1 şunlardır : 
a) Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke ya

rarına kullanılmasında izlenecek ulusal politikamın 
esaslarını ve bu konudaki plan ve programları belir
leyip Başbakanın onayına sunmak; ülkenin bilim-
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sel, ıtekmlük ve efcönomıiik kalkınmasında atam enerji-
siinıdien yararianılrnasıını mümkün kılacak her türlü 
araştırma, geiş'tkıme, inceleme ve" çalışmayı yapmıalk 
ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koor-
dıime ve teşvik etmek. 

!b) Nükleer mamımaddeler, özel bölünebilir. (fis-
yonılulk) maddeldr ve nükleer alanda Ikuillamılıan diğer 
»iratejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü 
aramıa, çıkarma, arııtma, 'istetme, üretme, dağıtım 
ithal, ihraç, ticaret, taşıma, kuliamima, devir ve depo
lama gibi hususlarda uyulacak genel esasları sapta
mak, tavsiyelerde bulunmak ve işbirliği yapmak, 

c) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırıma ve 
eğitim mıerkezleri, (birimler, laiboratuvarlar, deneme 
merkezleri ve güç üretimime' dönük olmayan pîilot 
tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettir
mek; ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi 
amacına yönelik çalışmalar yapmak; yakıt çevriımi-
ne yönelik işletme, arııtma ve gerekli görüleni diğer 
tesislerin kurulması içim önerilerde bulunımaık, 

İd) Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçıme 
ve dağıltma tesisleri kurmak ve işletmek, 

IRadyosyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel 
bölünebilir i(]fisyoınluk) maddeler ve benzeri iyonlaş
tırıcı radyasyon kaynalkları kullanarak yapılan çallış-
ımailarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına kar
şı korunmayı sağlayıcı ilkeleri ve önlemleri ve hu
kukî ısorumlulülk sınıdarım saptamak. 

Radyoaktif ımadddleri ve radyasyon cihazlarını 
bulunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç eden, 
taşıyan, depolayan, (ticaretini yapan ıresmî ve özel1 

fcuruim, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans 
vermek, radyasyon güvenliği bakımından bunları 
denetlemek; bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında 
sigorta yükümlülüğü koymak; radyasyon güvenliği 
(mevzuatına aykırı hallerde, verilmiş olan lisansı ge
çici veya sürekli olarak iptal etmek; söz konusu ku
rum ve kuruluş hakkımda, gerekirse kapatma kararı 
lalmak ve genel hukuk esasları dahilinde kanunî iko-
vuşıturmaya geçillmıasliıni sağlamak. 

Radyoizotoplarım kullanılması, ithali, ihracı, nak
li ve sigorta yükümlülüğüne ait esasları belirleyen 
ıtüzülk ve yönıetrnfcliklerii (hazırlamak. 

e) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve ya
kıt çevrimi tesislerinin yer seçimi, inşaat, işletme ve 
çevre güvenliğiyle ilgili her türlü onay, izim ve li-
sıamısı verımek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak, 
izin ve 'lisansıa uyulmayan hailende işletme yetkileri- | 

mi sınıırtamak; verilen izim veya lisansı geçici veya 
sürekli olarak iptal etmek ve bu tesislerin kapatılma
sı için Başbakana öneride 'bulunmiaik. 

IBu amaçlarla ıgerekli teknik mevzuat, tüzük ve 
yönetmelikleri hazıriaımıak. 

f) Nükleer ıtesıiıslerden ve radyoizotop İaboratu-
varlarımdan çıkan radyoaktif artıkların güvenli şekil
de işlenmesi, taşınması, geçici veya sürekli depolan
ması için gereken önlemleri almak veya aldırmak. 

g) Aıtom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuru-
luşlaıılla üşki ıkurmalk; işbirliği yapmak; nükleer alan
daki yabancı ve uluslararası kuruım ve kuruluşların 
bilimsel çalışmalarıma katılmak ve benzeri kuruluş
lar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak; 

Her türlü nükleer çalışmalar içlin yurt içimden 
veya dışından sağlanacalk yardımlarım programlarını 
ve dağıtımımı yapmak. 

h) Nükleer alanda görev yapacak personeli ye
tiştirmek veya gerektiğimde bunlarım yetiştirilmesine 
yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve 
yükseköğretim kurumları ile İşbirliği yapımak; nük
leer konulardaki iç kaynaklı burslarım dağıtımında 
önerilerde bulunimıak; yabancı kaymaklı bursların da-
ğıtıımını yapmalk; yurt içinde kurslar açmak ve açıl-
ımasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve 
personel göndermek; bunların yapacakları öğrenim 
ve çalışmaları planlamak ve izlemek. 

ı) Atom enerjisi uygulaması ile* ilgili olup ge
rekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt 
içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; 
gerekli bilgileri halka iletmek; nükleer konularda 
halkı aydınlatmak!. 

j) Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla 
ilgili çalışma yapmalk ve gerekli düzenlemeleri öner
mek;.: 

k) Nükleer madde ve tesislerim korunması ile il
gili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazır
lamak, uygulamak ve bunlarla ilgili hususları denet
lemek ve diğer kuruluşlarım konu ile ilgili olaralk 
hazıriayaoalkları yönetmelikler hakkımda görüş bildir
mek. 

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

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Efen
dim, çok özelliği olmamakla beraber, iki yerde «fis-
yonluk» geçiyor. Fisyon; bildiğiniz gibi parçalanma 
demektir. Bizim akademik hayatımızda «fisyonluk» 
diye bir kelime kullanılmıyor. 
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BAŞKAN — Zaten Türkçe'si var; «özel bölüne
bilir maddeler» demiş. 

Evet. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — «d» fıkrası 

ile ilgili benim de bir maruzatım var. 
Efendim burada, kurulacak olan Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumunun görevleri içerisinde öyle mad
deler var ki, Silahlı Kuvvetler elinde bulunan cihaz
lar ve bununla ilgili diğer konular hakkında bu mad
deleri uygulayacak mı, uygulayamayacak mı? 

Bu konuda bir istifham var bende. Mesela «ruh
sata esas olacak lisans vermek; radyasyon güvenliği 
bakımından bunları denetlemek...» gibi. (d) fıkrasının 
3 üncü paragrafını okuyorum efendim, satır olarak 
6 ncı sırasında : «Kurum, kuruluş ve kişilere, ruhsa
ta esas olacak lisans vermek, radyasyon güvenliği 
bakımından bunları denetlemek; bu görevlerin yeri
ne getirilmesi sırasında sigorta yükümlülüğü koy
mak; radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı haller
de, verilmiş olan lisansı geçici ve sürekli olarak iptal 
etmek; söz konusu kurum ve kuruluş hakkında, ge
rekirse kapatma kararı almak» gibi maddeler yazı
lı. 

Bu maddeleri, bugün Silahlı Kuvvetler, elinde 
bulunduruyor. Mesela, «radyasyon cihazları, ölçü 
aletleri»; bunun gibi daha bazı silah sistemleriyle il
gili cihazlar elimizde var, 

Binaenaleyh, bu maddenin sonunda «askeri mak
satla olanlar hariç» mi denmeli veya bunlar bu oto- • 
riteye sahip midirler? Bu konunun açıklanmasında 
yarar var efendim. 

BAŞKAN — Bunu hiç düşünmüş müydünüz? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bunlara 
Sayın Bakan herhalde cevap verecek. 

Silahlı Kuvvetlere ilişkin konuları ayrı bir mua
meleye tabi oluyor. Zaten bunlar bugün aynı şekilde 
yürürlükte. Silahlı Kuvvetler için ayrı bir prosedürü 
var. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 
Başkanım, ruhsatı, esasında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı verir ve Atom Enerjisi Kurumu da ona 
müstenit olan lisansı verir ve bunlar Komisyonda 
da hazırlanırken ordunun temsilcileri daima orada 
hazır bulunurlar. 

BAŞKAN — Zaten Millî Savunmadan önerilen 
hususları oraya koymuştuk,.. 
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ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Komutanım, 
temsilci bulundurmak başka bir konu. Mesela Mare
şal Fevzi Çakmak Muhribinde bu nükleer sistemle 
ilgili bazı cihazlarımız var; bazı muhriplerde silah
larımız da var. 

Şimdi, kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
nun bir memuru gelip de, bunları denetleyip «Sizin 
şöyle yapmanız lazım» falan mı diyecek? 

DEVLET BAKANI NÎMET ÖZDAŞ — Bu si
lahları kapsamıyor. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Ama bir yer
de belirtilmiyor. 

BAŞKAN — Ama biz dedik ki, «barışçıl amaç
larlar». Bizimki barışçıl amaç değil, korumak için. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Şahısların sağ
lığını korumak için. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 
Başkanım, bu, eski yasamızda da var. Biz bunu ad
liye ile beraber yürütürüz. 

BAŞKAN — Yani Atom 6821'de. Bunlar oradan 
mı alındı? 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Evet 
efendim. Bir problem çıkarmaz. 

BAŞKAN — «Askerî maksatlar» falan deyince, 
bu kanun da yayınlanınca, «Bunlar atom bombası 
falan mı yapacaklar?» diyebilirler. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — O zaman mü
saade ederseniz, zabıtlara geçmesi bakımından arz 
edeceğim; (k) fıkrasının sonunda, «Nükleer madde 
ve tesislerin korunmasıyla ilgili esasları belirleyen 
tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, uygulamak ve 
bunlarla ilgili hususları denetlemek ve diğer kuru
luşların konuyla ilgili olarak hazırlayacakları yönet
melikler hakkında görüş bildirme»'nin içerisinde, 
bu hazırlıklar yapılırken, bir maddesine bunu açıkla
yıcı birkaç cümle ilave etmek suretiyle bu konu açık
lığa kavuşturulur sanırım. 

BAŞKAN — Başka efendim?.. 
Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, izin verirseniz, aslında Türkiye Atom Enerjisi, 
Kurum olmaktadır. Bu Kanun ile bu Kurumun, di
ğer kurumlara bir müdahale hakkı doğmaktadır, bu 
kanun kapsamına giren işler için, Bu nedenle, daha 
evvel kabul buyurduğunuz kapsam maddesinde, «Bu 
kanun, atom enerjisi ile ilgili faaliyette bulunan ve 
bunlarla ilgili, bunların ihtisasına giren kamu kurum-
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lan - orada «Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma 
Genel Komutanlığı hariç - ile gerçek ve tüzelkişileri 
kapsar» demek lazımdı. 

Bu Kanunun her halükârda Silahlı Kuvvetleri kap
samı içine almaması lazım gelir. Mesela, burada de
netleme faaliyeti vardır. «Denetleme faaliyetinin kap
samı ne olacaktır?» Şu anda belli değildir. Silahlı 
Kuvvetleri ne ölçüde denetleyecektir? Denetleyecek 
midir, denetlemeyecek midir? 

Her halde kanun yapıcının böyle bir niyeti yok; 
ama burada böyle bir niyet çıkabilir diye düşünüyo
rum.̂  

BAŞKAN — Oraya koyarsak, zaten mesele kö
künden hallolur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. Konu
lur ise, ı«onlar bunun haricindedir» diye düşünülebi
lir. Çünkü, şimdiye kadar kanunda bunlar vardı; ama 
şimdiki kanunla, kuruluşun veçhesi değişecektir, ku-
rumlaşan bir kurumdur, tamamen yeni bir veçhe al
maktadır. Yapılır iken, bundan istisna olacak kamu 
kuruluşları vardır; örneğin, Silahlı Kuvvetler bunun 
dışında tutulmalıdır, işte, zannederim ki, kanun 
yapanların da niyetleri budur. Silahlı Kuvvetler ve 
Jandarma'yı ayırmak lazım. 

BAŞKAN — «Silahlı Kuvvetler» denince, zaten 
Jandarma dahildir onun içine, «Jandarma» demeye 
gerek yok; Silahlı Kuvvetlerin içine Jandarma dahil
dir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, önceden bu tabirleri böyle kullanıyorduk. 

BAŞKAN — Onu der isek, «Kara, Deniz, ve Ha
va» der ise, o zaman koyuyoruz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Veya «Türk 
Silahlı Kuvvetleri hariç» diyoruz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Komu
tanım, yine yönetmeliklerde bundan bahsetmekte ya
rar var. Çünkü, birçok konularda bu yeni kurulacak 
Atom Enerjisi Kurumundan, Türk Silahlı Kuvvetleri 
de bir şeyler bekleyecek. 

BAŞKAN — Yararlanacak. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Belki eğitim 

isteyecektir, bazı kontroller isteyecektir. «Hariç» 
der isek, o zaman belki, «yetkisizim» diyebilir. 

BAŞKAN —«Benim yetkim yok» der, 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Denetleme 

amiri olarak hiçbir yetkim yok, gelemem» der. 

Binaenaleyh, yönetmeliğin içerisinde bunu biraz 
daha açalım. 

BAŞKAN — Sonra, Silahlı Kuvvetlere ait has
taneler var; oralarda röntgen cihazları var, değil mi? 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 
Başkanım, lisansı biz veriyoruz, Sağlık Bakanlığı da 
ruhsatı veriyor. 

BAŞKAN — Tamam. Binanealeyh, bu sefer ora
ya da gelemez. Belki hakikaten gelip, bakması lazım. 

Bunun yönetmelikte zikredilmesi çok daha doğru 
olur. Dışında da bırakamayız; bizim böyle bir teşki
latımız da yok; ondan yardım isteyebiliriz, isteyece
ğiz tabiî; belki de işbirliği yapacağız. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tabiî, bu 
memleketin bir kurumudur. 

BAŞKAN — Tabiî. 
O bakımdan, (k) fıkrasındaki hususa, yönetme

lik hazırlanırken yer vermek daha doğru olur. 
Efendim, 4 üncü madde üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı?.. 
Buyursunlar. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

burada yazı tekniği icabı, Bölüm - II «Görev, yetki 
ve Sorumluluklar» diyoruz. 4 üncü maddenin başın
da, «Görev ve yetkiler» demişiz. Sanki sorumluluk
ları yokmuş gibi bir anlam çıkıyor ve baştakinde de 
izah etmiyor. 

BAŞKAN — «Sorumluluklar» hangi maddede? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yok, 

öyle bir şey geçmiyor. Tekrar 3 üncü bölümde, gö
rev ve yetkilere devam ediliyor, «organlar» deniyor. 
Burada ben onu göremedim. Teknik bir konu mu 
acaba? 

BAŞKAN — Doğru, «Amaç, kapsam, kuruluş» 
ayrı ayrı, 1 inci madde, 2 nci madde, 3 üncü madde 
halinde idi. Burada bir madde içinde olduğuna gö
re... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Görev, 
yetki ve sorumlulukları aynen buraya alalım veya
hut da yazmayalım bu görev ve yetkileri. Zaten bir 
maddenin içinde bunlar bitiyor, tekrar etmeyelim 
madde başında. 

BAŞKAN — Madde başı olarak, kenar başlığını 
hiç yazmayalım; zaten bir madde: «Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar.» Bu bittikten sonra 3 üncü bölüme 
geçiyoruz zaten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
bölüm değişiyor. 
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ıBAŞKAN — Bölüm değişiyor. Veya orada yine 
küçük yazılarla aynı şeyi tekrar bir daha yazın. Çün
kü, her maddede kenar başlığı var; kenar başlığına, 
«Görev, Yetki ve Sorumluluklar» denilmiş. 

Şimdi o düzeltmeyi yaptınız ve o «fisyon»'ları 
da şildiniz, değil mi? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet efendim. 

.BAŞKAN — Tamam. 
Efendim, 4 üncü madde üzerinde başka söz iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi bu değişikliklerle oyluyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

BÖLÜM - III 

Organlar, Görev ve Yetkileri 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı. 
MADDE 5. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Ba$kanı, konusunda bilgi ve ihtisas sahibi kişiler ara
sından Başbakan tarafından seçilir ve müşterek ka
rarname ile atanır. 

Kurum Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu tara
fından belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde bu 
Kanunla kuruma verilen görevlerin yapılmasını sağ
lar. Kurumu temsil eder, yönetir ve kurumun ita am!i-
ridir. 

Türkiye Atpm Enerjisi Kurumu Başkanına çalış
malarında yardımcı olmak üzere başkan için belirti
len esas ve usullerle üç başkan yardımcısı atanır. 

Başkan, yoduğunda başkan yardımcılarından bi
rini yerine vekil bırakır. 

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

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
'Atom Enerjisi Komisyonu 
MADDE 6. — a) Kuruluş : 
Atom Enerjisi Komisyonu, Türkiye Atom Ener

jisi Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yar
dımcıları, Millî Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye il& nükleer 
alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört öğ
retim üyesinden oluşur. Bakanlık ve yükseköğretim 
kurumları temsilcisi üyeler, ilgili bakanlık ve Yük
seköğretim Kurulu tarafından seçilerek iki yıllık bir 
süre için görevlendirilir. Süreleri sona eren üyelerin 

yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle 
üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, 
eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi 
seçilir. 

Başbakan, gerekli gördükçe Atom Enerjisi Ko
misyonu toplantılarına başkanlık eder. 

Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına, Başba
kanlıkça belirlenecek esaslara göre konuyla ilgili di
ğer bakanlık temsilcileri de katılabilir. 

b) Görevleri : 
1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma 

ilkelerini ve programlarını saptamak; bütçe taslağını 
onaylamak ve Başbakana sunmak. 

2. Nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tü
zükleri hazırlamak ve Başbakanlığa sunmak ve Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu lile ilgili yönetmelikleri 
kabul etmek. 

3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma
larını izlemek, değerlendirmek, yıllık çalışma progra
mını ve raporunu hazırlayıp Başbakana sunmak. 

4. Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında orga
nizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli dü
zenlemeleri Başbakanın onayına sunmak. 

c) Çalışma Şekli : 
Atom Enerjisi Komisyonu, yılda en az altı kere 

toplanır ve Komisyonun sekreterlik işleri Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı sdkreteryası tara
fından yapılır. 

Atom Enerjisi Komisyonunun çalışma şekli bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

Buyursunlar efendim. 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 

Başkanım, üç noktada bazı düşüncelerim var; bilmi
yorum nasıl mütalaa edilecek? 

Bir tanesi, Atom Enerjisi Komisyonunun, gerek 
bakanlıklardan gelen, gerekse yükseköğretim kurum
larından gelen üyeleri bu kurumlar tarafından seçili
yor. Halbuki, bir madde sonra, madde 7'de, Komis
yona nazaran daha aşağı düzeyde bulunan Danışma 
Kurulunun üyelerini Başbakan atıyor. Dolayısıyla, 
Atom Enerjisi Komisyonunun üyelerinin de yine 
Başbakan tarafından atanması uygun olur diye düşü
nüyorum. 

İkincisi, iki yıllık bir süre biliyorum sebebini de 
biraz kısa oluyor. En aşağı üç, dört aylık bir süre 
içinde bir insan atanıyor .Dolayısıyla o aradaki boş
luklar da bir hayli sakıncalıdır diye düşünüyorum. 
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Dört yıllık bir seçim ve bu üyeleri Başbakanın 
seçmesi kanımca buraya daha iyi bir ağırlık getirir. 
Danışma Kurulu üyesiini seçen Başbakan, Komisyon 
üyesini seçmez ise, biraz izahı zor bir durum ortaya 
çıkıyor. 

Üçüncü konu olarak, onun altında, madde 6'nın 
i(b) fıılaiaisınldlain önceki paragrafında «Atom Enerjisi 
Komisyonu toplantılarına, Başbakanlıkça belirlenecek 
esaslara göre konu ile ilgili diğer bakanlık temsilcile
ri de katılabilir» deniliyor. 

Anlayışıma göre, o kısım da, «Başbakanlıkça» 
değil, herhalde «Başbakanca» olacak. «Başbakanlık» 
denince, kim olduğu pek belli değil. 

BAŞKAN — «Başbakanca»... 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — «Baş

bakanca» şeklinde değiştirilmesini teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Çünkü, olabilir, bakanlıkları saydık 

yukarıda başka bir bakanlığın ilg'isi vardır, o toplan
tıya katılması gerekir. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Bir de, 
Kurumun çalışması göz önünde alındığı vakit, şöyle 
bir sistem, yetkili bir karar ve icra organı ortaya çı
kıyor : Atom Enerjisi Komisyonu karar alamıyor. 
Aldığı kararlar daha ziyade ilke kararlarıdır; plan, 
program, bütçedir. Tabiatıyla, Komisyon kurulduğu 
vakit, bu Komisyon çok sık toplanacaktır; ama Ku
rum yerine oturduktan birkaç sene sonra, sadece te
mel görevi -ilkeleri vaz ettikten sonra- plan, prog
ram, bütçe, bir de genel denetlemedir. Bu, yılda en 
az altı defa olacak. En az dört defa olursa, daha uy
gun olur diye düşünmekteyim. 

Takdir sizlerindir. 
BAŞKAN — 6 ncı maddenin (a) fıkrasında, 

«Atom Enerjisi Kurumu Başbakanın Başkanlığında, 
Başkan Yardımcıları, Millî Savunma, Dışişleri, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye 
ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma ya
pan dört öğretim üyesinden oluşur. Bakanlık ve yük
seköğretim kurumları temsilcisi üyeler ilgili bakanlık 
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından...» denilmiş. 

Burayı söylüyorsunuz; öğretim üyeleri de dahil 
bu Komisyonun üyelerini ilgili bakanlık değil de, Baş
bakan seçsin... 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — YÖK 
iki misli aday önersin, Başbakan bunların içinden 
seçsin. 

BAŞKAN — O, yönetmelikte yapılabilir. 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Olur, 

peki efendim. 

BAŞKAN — Bunun nasıl seçileceğini, seçilme 
usulünü yönetmelik tespit eder. 

«İlgili bakanlık ve Yükseköğretim 'Kurulu tara
fından seçilerek iki yıllık bir süre için görevlendirilir. 
Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmesi müm
kündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal sü
reden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan 
süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir.» 

Sayın Bakanın bu önerisi hakkında mukabil bir 
teklif var mı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu iki yıla 
inmesinin sebebi, Atom Enerjisi Komisyonuna aza 
olacak bir kişinin dört yıl müddetle tayin imkânının 
ortadan kalkmasıdır. Bilhassa, Millî Savunmadan ge
len bir kanaat da değildir. Bu yönüyle elastikiyet 
vermek için iki yıla indirdik; ama uzarsa, eğer ta
yin mecburiyeti yoksa, dört yıl, altı yıl, sekiz yıl da 
kalabilir. O yönüyle iki yıla inmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «İki yılda bir» denilse? Sayın Ba

kanın dediği doğru; ama tekrar seçilmesi de müm
kün. Yani, «iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Sü
releri sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkün
dür.» 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 
Başkanım, adliyeyi temsil eden arkadaşımız yedi se
nedir içinde. Esas değişen maliyecilerdi, eskiden. Do
layısıyla, bir istisna için öbür ana kaideyi bozmak da 
biras ters oluyor. Emin olun, çok zaman alacak. Bir 
seçim için ne kadar üniversite varsa yazacaksınız, 
oradan YÖK'e gelecek, YÖK tespit edecek, Başbakan 
seçecek, üç dört ay gibi bir süre alacak. 

Dolayısıyla, bu, Ordu için çok kolay, fevkalade 
kolay ve süre de iki sene, fevkalade azdır. Ordunun 
durumu daima nazarı itibara alınır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kişiyle değil efendim, 
prensiple ilgili. Kişi altı sene kalsın, yirmi sene kal
sın; ama tayin prensibini zedelersiniz; mesele orada. 
Dışişleri Bakanlığından gelecek kimseyi iki sene sonra 
tutamazsınız, dört sene tutamazsınız orada birisini; 
mutlaka dışarıya tayini olur, üç sene sonra gider bu 
büyükelçi arkadaşımız. Herhalde buraya gelecek ki
şi de öyledir. 

Binaenaleyh, «Atom Enerjisi Komisyonunun gö
revi dört senedir» deyip, onun tayinine imkân veril
meyecek, orada kalacak şeklinde düşünülmesin^ diye 
bunu düşünerek iki seneye indirmek istedik; yoksa 
kişiyle ilgili değil tabiî. 
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BAŞKAN — YÖK'ün teklifi dört sene idi, değil 
mi? -

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Orijinalde dört se
ne idi efendim. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 
Başkanım, ayrılma olduğunda tekrardan seçim ya
pılabilir, Zaten metinde de, «biri ayrılırsa, onun ye
rine süresini doldurmak üzere biri seçilebilir» deni
yor. 

Komisyon 4 + 3 + 4 terkibinden, 11 kişiden olu
şuyor. Dört tanesi seçilmiştir, uzun sürelidir; daha 
ziyade, Başbakanın takdirine kalmış bir süre içinde 
çalışacaklardır. 

Şimdi, üniversitelerden gelenler için de ben bir 
problem görmüyorum. Üç kişi için, ki Millî Savun
ma için de kabul ediyorum, Dışişleri Bakanlığında 
da problem olabilir, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığında da olabilir. Buradan ayrılırsa arkadaşlar, 
yerlerine gene seçilebilir diye düşünürüm. 

Bir de Başbakanın seçmesinde yarar görüyorum. 
Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Onu düzeltiriz; «Başbakan tarafın

dan seçilerek...» deriz. 
«Üç yıl» desek? 
ORGENERAL NURETTİN ERStN — Çok de

ğil. «En çok» tabirini koyalım. 
«Dört yıl», yani elastikî bir ifade kullanalım. Çün

kü, «iki yıl» veya «üç yıl» dersek, her üç yılda bir 
yeni seçim mi yapılacak? 

BAŞKAN — Tabiî. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Önemli 

olan o, zorluk da orada zaten. 
BAŞKAN — Üç senede bir seçim yapılacak. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «O yüz

den, çalışanlar da, iki yılda bir mütemadiyen tedirgin 
olacaklar» demek istiyor Sayın Bakan. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Dört 
yılda da olsa bir şey ifade etmez. O mahzurlar or
tadan kalktıktan sonra, dört yıl için seçilir. 

BAŞKAN — (a) fıkrasında «... bakanlık ve yük
seköğretim kurumları temsilcisi üyeler Başbakan ta
rafından seçilerek, dört yıllık bir süre için görevlen
dirilir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmesi 
mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğinin normal 
süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan 
süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Başbakan, gerekli gördükçe Atom Enerjisi Komis
yonu toplantılarına başkanlık eder. 

Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına, Başba
kanca belirlenecek esaslara göre konuyla ilgili diğer 
Bakanlık temsilcileri de katılabilir.» 

(a) fıkrasının sonundaki «Başbakanlıkça» değil de, 
«Başbakanca» olacak; zaten öyle okuduk. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Bir de 
(c) fıkrasında, çalışma şekliyle ilgili olan kısımda, 
«Atom Enerjisi Komisyonu yılda en az altı kere de
ğil, dört kere toplanır» şeklinde teklif ediyorlar. 

BAŞKAN — Sık toplanması daha iyi değil mi? 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 

Başkanım, size pratiği arz edeyim. 
Genellikle, bizim bugüne kadar kurumlardan edin

diğimiz izlenim şudur : Bu şekildeki kurullar çok top
landığı vakit, icraya müdahaleye başlarlar. Bunun 
başında olan da, onları oyalamak için uzun uzun 
gündem maddeleri hazırlar ve netice itibariyle temel 
işler ortadan kalkar, kurumlar teferruatla uğraşır ha
le gelir. 

'Bir kere, ilkeler, plan, program ortaya konduk
tan sonra, icrayı azıcık rahat bırakmakta da yarar 
vardır. Oraya gelen insan, gündemde bir madde gör
düğü vakit, konuşur. Bu, üniversitede de böyle ol
muştur, diğer kurumlarda da -isimlerini söylemeye-
yim- bu şekilde cereyan eder, gider. 

Burada kuvvetli bir karar mekanizması var; ana-
prensipler bakımından, ilkeler bakımından, plan, 
program, bütçe bakımından. Bunlarla uğraşılsın; ama, 
bunun ötesinde, kapıcının tayiniyle uğraşmasın, kapı
cı kulübesi yapılırken uğraşmasın. Herkes küçük iş
lerle uğraşır, büyük işler transit geçer. 

BAŞKAN — «En az» dediğimize göre, zaten faz
la olarak da toplanabilir. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Topla
nır; tabiîki, başlangıçta mecburdur. Çünkü, yönet
melik yapılacak, tüzük yapılacak; ama ben üç dört 
sene sonrayı düşünerek bunu arz ediyorum; daha ya
rarlı olur diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Dört kere midir, dört defa mıdır? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kere de 

olur defa da. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, çeşitli ka
nunlarda ikisi de kullanılmıştır; «defa» da kullanı
labilir. 

BAŞKAN — Zaten sık sık gelirlerse, huzur hakkı 
da alacaklar. «Dört» dersek, az huzur hakkı verilmiş 
olur diyorum. 
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Şimdi oradaki «altı kere», «dört defa» olarak; 1 
inci fıkradaki «iki» «dört» olarak; 3 ündü fıkradaki, 
«Başbakanlıkça» «Başbakanca» olarak düzeltilecek; 
«ilgili bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu» silinecek, 
«Başbakan tarafından seçilerek dört yıllık bir süre 
için görevlendirilir» şeklinde olacak. 

6 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Danışma Kurulu 
MADDE 7. — Danışma Kurulu, nükleer alanda 

çalışan öğretim üyeleri ile öteki ilgili kurum ve ku
ruluşlardaki uzmanlar arasından, sayısı, nitelikleri 
ve seçimi hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenen 
üyelerden oluşur ve davet üzerine toplanır. Danışma 
Kurulu üyeleri, Atom Enerjisi Komisyonunun öne
risi ve Başbakanın onayı ile görevlendirilir. Kurul, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından 
yılda en az bir kere toplantıya çağrılır. Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı toplantıya başkan
lık eder. 

Danışma Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu ta
rafından havale edilen konuları inceleyip sonuç ve 
önerilerini Atom Enerjisi Komisyonuna bildirir. 

Danışma Kuruluna yurt içi ve dışından uzman 
kişiler çağrılabilir, fikir ve mütalaaları alınabilir. 

Danışma Kurulunun çalışma şekli, Atom Enerjisi 
Komisyonu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
İhtisas Daireleri ve Görevleri : 
MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı görevleri yü

rütmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bün
yesinde aşağıdaki İhtisas Daireleri kurulur. Daire 
Başkanları, konularında bilgi ve ihtisas sahibi kişiler 
arasından usulüne uygun olarak atanırlar. Bu daire
ler ve görevleri şunlardır : 

a) Nükleer Güvenlik Dairesi : 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görev

lerden; nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine getir
mek, nükleer tesislerin yer seçimi, inşaat, sistem mü
hendisliği, hizmete alma, işletme, fiziksel korunma 
konuları ile radyasyondan korunma, nükleer madde 
güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği hizmetlerini 
ve diğer ilgili görevleri yapmak. 

b) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi : 
Bu "Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen gö

revlerden; lisanslama, radyasyondan korunma, mev
zuat ve esaslarının tespiti, radyoaktif maddelerin ta
şınma ve depolanması, radyasyon çıkaran cihaz ve 
sistemlerin denetimi hizmetlerini ve diğer ilgili görev
leri yapmak. x 

c) Araştırma - Geliştirme - Koordinasyon Dai
resi : 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görev
lerden; nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, nükleer 
teknik uygulama, radyoizotop üretimi, uluslararası 
ilişkiler, eğitim, yayın, halkla ilişkiler ve tercüme hiz
metleri ve diğer ilgili görevleri yapmak. 

d) Teknoloji Dairesi : 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görev

lerden; nükleer yakıt çevrimi ve nükleer hammadde
ler ile güç üretimine dönük olmayan reaktör araştır
ma, kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel 
ilişkilere dair hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yap
mak. 

e) İdarî ve Malî İşler Dairesi : 
Bu Kanunda belirtilen personel, özlük işleri, genel 

hizmetler, arşiv ve haberleşme konulan ile inşaat, 
donatım, plan, bütçe ve komptrolörlük hizmetleri ve 
diğer ilgili görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım; ga
liba Kurumun sekreterliği yok; bunu geçen gün be
lirtmiştiniz. Malî İşler Dairesinin içinde mi mütalaa 
ediliyor? Çünkü, 6 ncı maddede, Kurumun Sekre
terliği bahis konusu edildi; ama burada yok; ne teş
kilatta, ne de organlarda var efendim. 

Kurum Başkanının sekreterlik işlerini yürütecek 
bir ünite yok; halbuki 6 ncı maddede zikrediliyor. 

BAŞKAN — Edildi. 

*-* ı«a^~ 



M. G. Konseyi B : 110 1 . 7 . 1982 O 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Atom Enerjisi Ku
rumunun toplantılarının, Kurumun Başkanlık sekre-
teryası...» deniyor; ama o burada yok. 

BAŞKAN — O zaman, bu maddenin sonuna (f) 
fıkrası diye yeni bir fıkra ilave etmek lazım. 

Ben birleşime bir süre ara vereyim, siz o süre içe
risinde bu fıkrayı hazırlayıp getirin. 

Efendim, 17.20'de toplanılmak üzere birleşime 20 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkam, Genıelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başlkanı) 

ÜYELER : Orgeneral Nurelt'n ERSİN (K. K. K. ve MUt GüvenBı Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Talisin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oranıiral Nejat TÜMER (DzJ K. K. ve MiMî Güvenlik Konseyi Üyesfi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MiUî Güvenlük Koııseyî Üyesi) 

II — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

5. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclsi : 1/24; M. G. Konseyi : 1/379) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 132; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
427) (Devam) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 
8 inci maddenin görüşülmesine kaldığımız yer

den devam ediyoruz. 
Sekreterliğin 8 inci maddeye konulması unutul

muştu. Onu hazırladınız mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hazırladık; müsaade bu
yurursanız arz edeyim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 8 inci 
maddenin birinci cümlesi şu şekilde başlayacak: «Bu 
kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde bir Genel Sek-
reterlik ile -bu ilave edildi- aşağıdaki İhtisas Daire
leri kurulur...» 

(a), (İh), (c), (d) fılkrai'arı aynen, devam1 ediyor; «(e) 
İdarî İşler Dairesi; (f) Genel Sekreterlik: Kurumun 
Sekreterya hizmetleri ile diğer ilgili görevleri yap
mak.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade buyurur 
musunuz Sayın Başkanım?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Genel Sekreterliğin 
normal vazifeleri olduğuna göre, (e) fıkrasındaki 

Arşivi burada mı bırakalım? 
BAŞKAN — Değil mi Sayın Bakan, artık ha

berleşmeyi Genel Sekreterlik yürütecek. 
AirşM burada mı burafcalım? 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Arşiv 

için şu anda daha bir şey söyleyemiyorum. 
BAŞKAN — Yani, arşiv, idarî ve Malî İşler Dai

resinde mi kalsın? 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Farklı 

arşivler olabilir. 
BAŞKAN — Evet; «arşiv» kalsın da, «haberleş-

me»yi silelim. 
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DEVLET BAKANI -NİMET ÖZDAŞ — Evet . 
efendim; uygun görürseniz haberleşmeyi silelim. 

BAŞKAN — O zaman, (e) fıkrasındaki «ve ha
berleşme» silinecek. I 

«Bu Kanunda belirtilen personel, özlük işleri, ge- I 
nel hizmetler, arşiv konuları ile inşaat, donatım, plan, 
bütçe ve komptrolörlük hizmetleri ve diğer ilgili gö
revleri yapmak.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Plan var 
mı? Burada silinmiş o. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu
rada program bütçeden bahsetmek istiyorlar. Yanı 
«plan, program, bütçe» dediği, program bütçedir. 
Plan, diğer dairelerin vazifesi efendim. Bu, daha çok 
program bütçeden bahsetmek istiyor herhalde. f 

BAŞKAN — öyle olması lazım; ama bütçedir 
işte o artık. Program bütçe de, bütçedir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven- j 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, «planı» da, 
«programı» da çıkarıp, «bütçe» demek lazım. 

BAŞKAN — «İnşaat, donatım, plan...» 
Neyin planını yapacak İdarî ve Malî İşler Dai

resi? Bence bütçeyi yapacak. I 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven- I 

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, büt- I 
çe ile ilgili plan, program. 

BAŞKAN — «Program bütçedir» onun ismi. I 
Aralarına virgüller konunca, sanki ayrı ayrı imiş 
gibi olmuş. Onun için, planı ve programı silmek la
zım, değil mi efendim? 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Evet 
efendim. I 

Bir ufak nokta daha var. I 
Savın Başkanım, «Radyasyon Sağlığı ve Güven

liği Daıiresd»mittı 'altında başlayan cümlede, «nadyas-
yondan korunma»dan sonra virgül var; bu virgü- I 
lün kalkmasını rica edeceğim: «Radyasyondan ko
runma mevzuat esasları...» olacak I 

BAŞKAN — «Radyasyondan korunma mevzuat I 
ve esasları»... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Mev
zuatı» diyelim daha uygun olur, izafiyet terkibi yö- I 
nünden. I 

BAŞKAN — «... Mevzuatı ve esaslarının tes- I 
piti...» 

8 inci maddenin 1 inci fıkrasını düzeltilmiş şekliy
le okutuyorum : | 

—162 

«Madde 8 — Bu Kanunda yazılı görevleri yürüt
mek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünye
sinde bir genel sekreterlik ile aşağıdaki ihtisas dai
releri kurulur. 

Daire Başkanları konularında bilgi ve ihtisas sa
hibi kişiler arasından usulüne uygun olarak atanır
lar. Bu daireler ve görevleri şunlardır : 

a — Nükleer Güvenlik Dairesi : 
Bu kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görev

lerden nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine getir
mek, nükleer tesislerin yer seçimi, inşaat, sistem mü
hendisliği, hizmete alma, işletme, fiziksel korunma 
konularıyla, radyasyondan korunma, nükleer madde 
güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği hizmetlerini 
ve diğer ilgili görevleri yapmak.» 

BAŞKAN — 8 inci maddenin 1 inci fıkrası yan
lış oldu. 

«Bir Genel Sekreterlik ile aşağıdaki ihtisas Dai
releri» değil; şöyle olması lazım; «Bu kanunda ya
zılı görevleri yürütmek üzere Türkiye Atom Ener
jisi Kurumu bünyesinde aşağıdaki ihtisas daireleri 
ile genel sekreterlik kurulur.» 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sırası 
öyle geldi. 

BAŞKAN — Tabiî, öyle geldi. 
Genel Sekreterliği başa koysaydık olurdu, sona 

getirdik. Onun için; «... bünyesinde aşağıdaki ihtisas 
Daireleri ile Genel Sekreterlik kurulur» diyeceğiz. 

Maddeyi bu şekliyle yeniden okutuyorum: 
«Madde 8 — Bu Kanunda yazılı görevleri yü

rütmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bün
yesinde aşağıdaki İhtisas Daireleri ile Genel Sekre
terlik kurulur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — «Bir 
Genel Sekreterlik» diyelim efendim. 

«... İhtisas Daireleri ile Genel Sekreterlik kuru
lur» deyince, sanki onlara ait bir genel sekreterlik 
manasına gelir. 

BAŞKAN — Olur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) —Yahut da, «kurulur» 
yerine, «ihtisas Daireleri ile Genel Sekreterlikten 
oluşur». «Bir»i kaldırırız; O zaman, «... Daireleri ile 
Genel Sekreterlikten oluşur.» şeklini alır. 

. BAŞKAN — Evet, «... Daireleri ile Genel Sek
reterlikten oluşur.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri)—«bünyesi» kelimesi
ni de çıkartacağız tabiî. 
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BAŞKAN — Bu daha güzel oldu. 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 

Başkanım, başlığını da değiştirmek lazım: «İhtisas 
Daireleri Genel Sekreterlik ve Görevleri» dememiz 
lazım. 

BAŞKAN — Tabiî, kenar başlığı da öyle olacak. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ona da müsaade 
ederseniz efendim, «kuruluş ve Görevleri» deriz. 

BAŞKAN — «İhtisas Daireleri, Genel Sekreter
lik Kuruluş ve Görevleri» değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 
«Kuruluş ve Görevlerk de olabilir. 

BAŞKAN — Ama, daha evvelden kuruluş iba
resi geçti. Atom Enerjisinin kuruluşu ayrı, görevleri 
ayrı. Burası, İhtisas Daireleri. «Genel Sekreterlik 
Kuruluşu ve Görevleri» denmesi lazım. 

Bu şekliyle yeniden okutuyorum : 
«İhtisas Daireleri, Genel Sekreterlik kuruluş ve 

Görevleri» 
MADDE 8 — Bu Kanunda yazılı görevleri yü

rütmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu aşa
ğıdaki İhtisas Daireleri ile Genel Sekreterlikten olu
şur. 

Daire Başkanları konularında bilgi ve ihtisas sa
hibi kişiler arasından usulüne uygun olarak atanır
lar.» 

BAŞKAN — «bünyesinde» olması lazım. Çünkü, 
daha evvel onu söyledik. 

«Bu Kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde aşağı
daki İhtisas Daireleri ile bir Genel Sekreterlik ku
rulur.» 

O daha iyi. 
«bünyesinde» ibaresinin yine olması lazım. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, zaten kuruluş ile 
ilgili bir başka madde var. Bu sadece, İhtisas Dai
releri ile Genel Sekreterliğin kurulması mecburiye
tini vurgulayan bir hüküm. 

BAŞKAN — Var, kuruluşu var. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, burada «bünyesin
de» denilmesi gerekli. 

BAŞKAN — «bünyesinde» zaten vardı, yani ol
ması lazım. 

Maddeyi yeniden okutuyorum : 
«Madde 8 — Bu Kanunda yazılı görevleri yürüt

mek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünye
sinde aşağıdaki İhtisas Daireleri ile bir Genel Sek
reterlik kurulur. 

Daire Başkanları konularında bilgi ve ihtisas sa
hibi kişiler arasından usulüne uygun olarak atanır
lar. Bu daireler ve görevleri şunlardır : 

a — Nükleer Güvenlik Dairesi : Bu Kanunun 
4 üncü maddesi... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Daire
lerin ve Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır» den
mesi lazım değil mi? 

BAŞKAN — Evet, «Bu Daireler ve Genel Sek
reterliğin görevleri şunlardır» 

Maddeyi bu şekliyle okutuyorum : 
«Bu Daireler ve Genel Sekreterliğin görevleri 

şunlardır : 
a) Nükleer Güvenlik Dairesi : 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görev

lerden; nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine ge
tirmek, nükleer tesislerin yer seçimi, inşaat, sistem 
mühendisliği, hizmete alma, işletme, fiziksel korun
ma konuları ile radyasyondan korunma, nükleer 
madde güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği hiz
metlerini ve diğer ilgili görevleri yapmak. 

b) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi : 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen gö

revlerden lisanslama, radyasyondan korunma mev
zuatı ve esaslarının tespiti, radyoaktif maddelerin 
taşınma ve depolanması, radyasyon çıkaran cihaz ve 
sistemlerin denetimi hizmetlerini ve diğer ilgili gö
revleri yapmak. 

c) Araştırma -Geliştirme- Koordinasyon Dai
resi : 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görev
lerden; nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, nükleer 

teknik uygulama, radyoizotop üretimi, uluslararası 
ilişkiler, eğitim, yayın, halkla ilişkiler ve tercüme hiz
metleri ve diğer ilgili görevleri yapmak. 

d) Teknoloji Dairesi : 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görev

lerden; nükleer yakıt çevrimi ve nükleer hammadde
ler ile güç üretimine dönük olmayan reaktör araş
tırma, kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstri
yel ilişkilere dair hizmetleri ve diğer ilgili görevleri 
yapmak. 
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e) tdarî ve Malî tşler Dairesi: 
Bu kanunda belirtilen personel, özlük işleri, ge

nel hizmetler, arşiv konuları ile inşaat, donatım, 
bütçe ve komptrolörlük hizmetleri ve diğer ilgili gö
revleri yapmak. 

f) Genel Sekreterlik: 
Kurumun sekreterya hizmetleriyle diğer görev

leri yapmak. 

BAŞKAN — Tamam. 

Şimdi 8 nci maddenin bu son okuttuğumuz şekli 
üzerinde söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok
tur. 

Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

Bağlı Kuruluşlar : 

MADDE 9. — Nükleer alandaki temel ve uy
gulamalı araştırmaları yaptırmak üzere Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma ve eğitim 
merkezleri birimler, laboratuvarlar, deneme merkez
leri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler 
kurulabilir. Bağlı kuruluşların çalışma şekilleri yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu «merkezleri birimler», «merkez
ler birimleri» mi, yoksa «merkezleri birimler» mi 
olacak? 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Ayrı 
ayn efendim, virgül olacak. «... eğitim merkezleri...» 
virgül. 

BAŞKAN — Orada bir virgül olacak. 
O «merkezleri» den sonra bir virgül koyun: 

«... merkezleri, birimler...» diye devam ediyor. 

9 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

BÖLÜM - IV 
Çeşitli Hükümler 

Çevre Sağlığı 
MADDE 10. — Bu Kanunun 4 üncü maddesin

deki görevlerin yerine getirilmesi sırasında insan 
sağlığının ve çevrenin radyasyondan korunması için 
alınması gereken önlemler Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu tarafından hazırlanacak bir tüzükle belir
lenir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var nıı?.. Yoktur. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Nükleer Tesislerin Korunması : 
MADDE 11. .— Nükleer tesislerin fiziksel korun

masında 22 . 7 . 1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun ile 
18 . 12 . 1981 tarihli ve 2565 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Personel Statüsü : 
MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kuru

munda hizmetler 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa tabi personel tarafından yürütülür. Kurumun 
kadroları bu Kanuna ek (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
gösterilmiştir. Bu cetvellerde gösterilen kadrolardan 
Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, 
Grup Başkanı, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür 
Yardımcısı ile Atom Enerjisi Komisyonu tarafından 
belirlenecek Bölüm Başkanı, Başuzman, Uzman ve 
diğer teknik unvanlı kadrolarda, Başbakanın onayı 
ile kadro karşılık gösterilmek şartı ile sözleşmeli 
personel çalıştırılabilir. 

Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılan personel 
hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 
Kurumun tüm personeli hakkında ise bu kanunda be
lirtilmeyen hususlarda 657 sayılı Kanun ile Ek ve de
ğişiklik hükümleri uygulanır. 
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I SAYILI CETVEL 
Unvan Sınıf Adet 

1. Derece 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Daire Başkanı 
1 inci Hukuk Müşaviri 
Merkez Müdürü 
Başuzman 
Başuzman 
Uzman 
Uzman 

2. Dereoe 
Grup Başkanı 
Merkez Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 

, Uzman 
Uzman 
Uzman 
Sivil Savunma Uzmanı 
Doktor 
Avukat 

3. Derece 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Avukat 

4. Derece 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hemşire 

1 -

Toplam : 

Toplam : 

Toplam : 

Toplam : 

4 Toplam : 

G. t. H. 
G. t. H. 
G, t. H. 
G. İ. H. 

« G. t. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
S. H. S. 

G. t. H. 
G. î. H. 
T. H. S. 
G. t. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
G. t. H. 
S. H. S. 
Av. H. S. 

G. t. H. 
T. H. S. 
G. t. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
Av. H. S. 

G. I. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
S. H. S. 
S. H. S. 

1 
3 
5 
1 
3 
7 
1 

12 
3 

36 

9 
8 

16 
2 
30 
5 
2 
2 
1 

75 

12 
3 

- 2 
37 
6 
5 
1 

66 

2 
43 

8 
4 
1 
2 

60 

237 

«NOT : Ek Göstergeler 7/3434 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek olarak Bakanlar 
Kurulunca dü- zenlenir.» 
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II SAYILI CETVEL 

D E R E C E L E R 

Unvan Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Şef G. I_ . 10 5 —. — — — _ _ " _ _ _ 15 
Sayman » 1 1 — — — — — — — — — 2 
Memur » 4 6 5 15 10 10 10 15 10 — — 85 
Mütercim » 1 1 2 2 1 1 — — — — — 8 
Veznedar » — 1 1 — — — — — — — — 2 
Daktilo » 4 3 2 2 2 3 2 5 — — — 23 
Sekreter » 2 2 1 1 1 _ _ _ _ _ _ 7 
Kütüphane Memuru » — 2 4 2 — — — — — — — 8 
özel Kalem Şefi » — 2 — — _ _ _ _ _ _ _ 2 
Muhasebeci » — — 3 5 — — — — — — — 8 
Şoför # _ _ 4 1 1 2 3 3 3 3 — 20 
Ayniyat Saymanı » — 2 6 4 — — — — — — — 12 
itfaiyeci » — — 3 10, 10 _ _ _ _ _ _ 23 
Arşiv Memuru » — 2 3 3 3 — — — — — — 11 
Depo Memuru » — — — — 6 — — — — — — 6 

Sınıf Toplamı : 22 27 34 45 34 16 15 23 13 3 — 232 

Uzman T.H.S. 35 25 15 15 _ _ _ _ _ _ _ 90 
Teknisyen » 5 5 5 10 10 10 10 10 — — — 65 
Laborant » — 1 2 3 4 5 5 5 5 5 — 35 
Telöks Operatörü » — 3 — — — — — — — — — 3 
Delgi Operaıtörü » — 2 3 3 — — — — — — — 8 
Santra! Operaıtörü » — 4 — — — — — — — — — 4 
Sistem Analisti » — 2 — — — — — — — — — 2 
Programcı » — 3 — — — — — — — — — 3 
Garaj Amiri > — — 3 — — — — — — — — 3 

Sınıf Toplamı : 40 .45 28 31 14 15 15 15 5 5 — 213 

Daire Tabibi S.H.S. — 4 — — _ _ _ _ _ _ _ _ 4 
Sağlık Memuru » — 1 1 1 1 3 _ _ _ _ _ 7 
Hemşire » — 1' 1 2 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 6 

Sınıf Toplamı : — 6 3 4 1 3 — — — — — 17 

Hukuk Müşaviri Av.H.S. — 2 2 — _ _ _ _ _ _ _ 4 

Sınıf Toplamı : — 2 2 — _ _ _ _ _ _ _ — 4 
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Unvan Sınıf s' 8 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Bekçi Başı 
Bekçi 
Odacı 
AşçıveYnt 
Bahçıvan 
Kaloriferci 

(5 - 15) 

(5 - 15) 

Y.H.S. 
» 
•» 
» 
» 
» 

Sınıf Toplamı : 

Genel Toplam : 

Genel Toplam : 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

62 

._. 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

80 

3 
5 
5 
1 
1 
1 

16 

83 

7 
5 
1 
2 
1 

16 

96 

7 
5 
1 
2 
1 

16 

65 

8 
5 
1 
2 
1 

17 

51! 

7 
6 
1 
2 
1 

17 

47 

7 
6 

— 
— 

1 

14 

52 

7 
7 

— 
- — 

1 

15 

33 

— 
10 
— 
— 
— 

10 

•18 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

3 
48 
49 

5 
9 
7 

121 

587 

824 

BAŞKAN — Şunu anlamadım : İki tane genel top
lam olur mu?... 

II sayılı cetvelin sonunda; (5 - 15) genel toplam, 
öteki de (5 r 15) genel toplam?... 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — İkinci, 
5 - 15) olmayacak efendim; (1 - 15) olacak. 

BAŞKAN — (1 - 15)'in genel toplamı 237 idi. 
(1 - 4)'ün toplamı olmasın?... 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — 237 ile 
587nin toplam'ı efendim, genel döküm. 

BAŞKAN — Evet. 
Şu sınıf toplamları, (5 ila 15) 587, genel toplamı 

oluyor; öteki (5 ila 15) değil, 1 ila 15. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

İki cetvelin toplamı efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Alttaki (5 ila 15) değil, (1 ila 15) olarak düzeltile

cek, yanlış yazılmış. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mülî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz 
efendim, cetvellerin başına, anlaşılsın diye, 1 sayılı cet
vel (1 ila 5) inci derece dedik. 

BAŞKAN — Tamam. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ve bu suretle II sayılı 
cetvel de (5 ila 15) inci derece şeklinde yazılmış. 

BAŞKAN — (1 ila 4) demek lazım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — (1 ila 4) evet, diğerine 
de (5 ila 15) şeklinde demek lazımdır efendim. 

BAŞKAN — Şimdiki kadrosu ne kadardı kurulu
şun?... 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Şimdiki 
kadro 713 efendim. 

BAŞKAN — Ama 713'ü de kullanılıyor mu?... 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Hayır, 

efendim, 500'e yakım kullanılıyor. 

BAŞKAN — Yeri nerede şimdi bu kuruluşun?... 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Çekme-

oeVte bava meydanının arkasında, Hallkali'da efendim. 
Burada bir küçük merkezimiz var, bir de Lala-

han'da bir ufak araştırma merkezimiz var. 
BAŞKAN — Peki, bu Akdeniz'e giderse, oraya 

taşınacak mı?... 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Hayır, 

o doğrudan doğruya Nükleer Araştırmanın yerleşeceği 
yer. Orada küçük bir laboratuvar merkezimiz ola
cak, radyasyona karşı. 

ORGENERAL NURETTÎN ERSİN — Zannede
rim reaktör buraya bağlı olacak. Reaktör kime bağlı 
olacak?... 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Reaktör, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı efen
dim. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına bağlı... 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Sizinle 
ilgisi ne olacak?... 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Yalnız, 
şu anda bizimle ilgisi : Biz sadece adam yetiştirici du
rumunda olacağız. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Fikir ba
kımından, ona yöneltme bakımından yardımcı ola
caksınız. 
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DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Yardım | 
edeceğiz tabiî. I 

BAŞKAN — Mesela, şartnamenin hazırlanması ve-
sair gibi konular... i 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Şartname 
buradan geçecek efendim: Yer lisansı, inşaat lisansı, iş
letme lisansı, eleman yetiştirme, radyasyonu devamlı iz
leme ve nihayet nükleer programla ilgili teklifte bulun- I 
ma. I 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Genel Sek
reterliği ilaveden sonra, tensip buyururlursa, kadro
larda Genel Sekreterlik kadrosu nedeniyle bir artış 
gerekmekte. 

BAŞKAN — Ben onu söyleyecektim; var orada 
«sekreter» geçiyor da onun için. Yalnız, «Genel Sek- I 
reter», geçmiyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. 

İzin verirseniz arz edeyim tespit ettiğiniz hususu : 
I sayılı cetvelde, 1 inci derece hukuk müşaviri altına, 
Genel idarî Hizmetler sınıfına bir Genel Sekreter, kar
şısına 1, toplam 36 yerine 37 olacak. I 

BAŞKAN — Nereye koyacağız onu?.. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — 1 inci Hukuk Müşavirinin 
hemen altına; «Genel idarî Hizmetler Sınıfından 1 
Genel Sekreter» 

BAŞKAN — Toplam da 37 olacak. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVClL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Toplam 37 olacak Sayın Baş
kanım. 

Ayrıca 3 üncü dereceye, en alt sırada, şube mü
dürü var. Genel idarî Hizmetlerden 12 - tabiî bu Ge
nel Sekreterliğe de bir şube müdürü lazım - artı 2 ila
vesiyle 14 olacak. 

BAŞKAN — 68 eder diğer Genel İdarî Hizmetler. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır, 2 tane de Uzman ila
ve edilecek eğer tensip buyurursanız Sayın Başkanım. I 

Yine Genel idarî Hizmetlerden 2 Uzman var, artı 
2 ilavesiyle 4 uzman olacak. 66+4; toplam 70. 

Tabiî, benim sonunda söylediğim (1-4) üncü de
recelerin toplahı 237 idi; artı 5 olunca 242 olacak II 
sayılı cetvelde Sayın Başkanım. 

Daktilo - Genel İdarî Hizmetlerde daktilo - 5 in
ci derecede 4 tane, 6 ncı derecede 3 tane idi, artı 1; 7 I 
nci derecede 2 idi, artı 1; 8 inci derecede 2 idi, artı 
1; 9 uncu derecede 2 idi, artı 2 olmak üzere 5 tane • | 
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tabiî bunlar çok maksatlı daktilo - ve toplamı 23+5 
28 ediyor efendim. 

BAŞKAN — Sınıf toplamı da 237. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sınıf toplamı da 237 : 
232+5=237; m laşağıdalki (5-15) toplamı, 587+5=592 
edecek; 824 ise, artı 10 ilavesiyle 834 edecek. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

müsaade buyurur musunuz?... 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Persone

lin önemi oluyor burada, dikkatimi çekti. 
Şimdi, sivil savunma uzmanı konmuş. Yalnız, bu 

müessese önsmli bir yer; bunun millî seferberlik ha-
zırlıklarıyla da alakası var. Genel Sekreter unvanıyla, 
Savunma Genel Sekreteri konması lazım, Millî Gü
venlik Kurulu Kanununa göre. Genel Sekreter koyun
ca, altında bir grup halinde veya şube halinde, sivil sa
vunma ve savunma uzmanı olacak. Şimdi buraya sivil 
savunmaya 2 kişi konmuş, savunma uzmanına da 1 
veya 2 kişi konursa 2 eder, bir de kendisi olur savun
ma sekreteri; 3 kişinin daha ilavesi gerekecek. Belki 
bu sivil savunma uzmanına daktilo konmuştur, onu ila-
veya gerek olmayabilir. Yani böyle bir sekreteryaya 
ayrıca ihtiyaç var yasal olarak. Burada yok. 

BAŞKAN — Onu ilave edelim; ama nereye koya
cağız?. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi, ka
nunen Savunma Sekreteri; bakanlıkta doğrudan doğ
ruya müsteşarlığa bağlıdır. 

BAŞKAN — Burada da Genel Sekretere bağlı. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 

burada Genel Sekreterliğin üstündedir; doğrudan doğ
ruya Başkana bağlı. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Şimdi, 
şöyle Sayın Başkanım; 1 Başkan var, 3 başkan yar- , 
dımcısı var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Başkan 
yardımcılarına bağlı olur. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Başkan 
yardımcılarından biri idarî işlere bakıyor; oraya bağ
lıdır tahmin ediyorum. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
bakanlıklardaki uygulaması müsteşara bağlıdır. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Burada 
bir özellik olacak; bilmiyorum açıklamam uygun olur 
mu?... Yani benim düşüncem, yanlış olabilir; ben bu 
başkan yardımcılarından birinin bir general olmasında 

) 
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büyük yarar görüyorum. Dışarıda da birçok yerde 
bunun uygulaması vardır. Sadece idarî işler onun al
tında olur; ama esas amacı, eleman tedariki, onların 
gizlilik işlerini, yapılacak işlerin sürekliliğini sağlama
da, kurumun selametini sağlamada. Devletle olan bağ
lantılarını yine, ortaya koymada çok büyük faydası 
olabilir. Ben Sayın Başbakana da bunu an: etmiştim; 
uygunda gördü oradakiler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mühendis 
general, olabilir. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Böyle 
bir şey olabilirse, tahmin ediyorum ki, bu söylediği
niz hususlar çok kolaylıkla yerine gelir. 

BAŞKAN — Şimdi başkan yardımcısının, daire 
başkanları falan hizasına savunma sekreteri mi diye
ceğiz?... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, Sa
vunma Sekreterliği. Zaten o; bir savunma sekreteri, 
kendisi. 

BAŞKAN — O halde, genel sekreterden evvel... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evvel. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Bu konu hakkında mı konuşacaksı
nız?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Nereye koyalım bunu?... tik önce 
onu açıklayın. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Şimdiye kadar tatbikat onlara, müs
teşar yardımcısı seviyesi veriyor idi. Başkan yardımcı
larının altına koymamız lazım onu. Genel Sekreteri de, 
izin verirseniz, Daire Başkanının altına koyalım. Çün
kü, biz demin 8 inci maddede daire başkanlarının ara
sına ithal etmiştik. 

BAŞKAN — Tabiî onlarla beraberdir; o, Genel 
Sekreter. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Onun için, Daire Başkanının altına 
Genel Sekreteri; Daire Başkanının üzerine de, sivil 
savunma sekreterini koyalım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sivil sa
vunma değil, «Savunma Sekreteri» ismi öyle kanunda : | 

Savunma Sekreteri. Onun emrinde sivil savunma uz
manı ve savunma uzmanı; iki tane uzmanlık var. 

BAŞKAN — Savunma sekreteri, şimdi 1 tane koy
duk. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir tane, 
bir kişi zaten. 

BAŞKAN — Şimdi toplam 38 oldu; 37 idi, şim
di 38 oldu. t 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi, si
vil savunma uzmanından evvel, savunma uzmanı ko
nacak. 

BAŞKAN — Sivil savunma uzmanından evvel.. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet; on

ların ikisinin de aynı yerde olması lazım. Bu savun
ma uzmanı ondan evvel; o da Genel İdari Hizmetler
de. 

BAŞKAN — O kaç tane?... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O da bir 

kişi olmaz, iki kişi olacak; burada 2 konmuş zaten. 
Sivil savunma uzmanı; o da 2 olabilir. 

BAŞKAN — Savunma uzmanı ne, sivil savunma 
uzmanı ne?... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
sivil savunmanın tamamen ayrı bir görevi var. Mil
lî seferberlik, erteleme işleri vesaireyi yapıyor bu per
sonelin tamamı. 

BAŞKAN — O da Genel İdarî Hizmetlerden mi 
oluyor?... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Genel 
İdarî Hizmetler arasına girer ve bir de 3 kişi ilave edi
liyor : 1 savunma sekreteri, 2 savunma uzmanı; 3 edi
yor. 

BAŞKAN — Şimdi başkan yardımcısının altına, 
savunma sekreteri yazılacak. Daire Başkanı; Daire 
Başkanının altına, Genel Sekreter, ondan sonra 1 inci 
Hukuk Müşaviri, Merkez Müdürü, (Başuzman, uzman, 
uzman. 

Niye hukuk müşaviri demedik de, 1 inci Hukuk 
Müşaviri dedik 2 ncisi yok ki. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Hukuk Mü
şavirliği» daha uygun. 

BAŞKAN — «Hukuk Müşaviri» yani, ikincisi ol
saydı. . Burada aradım, ikinciyi bulamadım. O «Hu* 
kuk Müşaviridir» «1 inci»yi silelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Başhukuk Müşavirli
ği kadroları da var; ama burada başka bir hukuk mü
şavirliği yok. 
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BAŞKAN — Başka yok burada, zaten bir tane. 
HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Avukat kadrosu vermiş; hukuk mü
şavirliği kadrosu vermemiş. 

BAŞKAN — Vermemiş; hiç gerek yok; o hukuk 
müşaviridir. 

Ondan sonra o yekûn 38 olacak. 
Sonra 2 nci derecede 3 tane uzman vardı; o 3 ta

ne uzmanın altına «Savunma Uzmanı» konacak, Ge
nel idarî Hizmetleri 2, onun altında; «Sivil Savun
ma Uzmanı» var zaten; o 75 de, artı 2 ilavesiyle 77 
olacak; genel toplam. 

3 üncü derecede bir şey yok, 4'de yok; genel top
lam 245 olacak. 

Umumî toplam; II sayılı cetvelin sonunda (1 ila 
15'in genel toplamı da, 837 olacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
acaba toplamda teferruat olarak daktiloları ifade et
tiler mi?... 

BAŞKAN — Daktilo çok var, ben baktım da... 
Muhakkak fazla konmuştur o daktilolar. 

Buyurun. 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 

Başkanım, eğer müsaade ederseniz, «Fazla da talepte 
bulunuyor» demezseniz şu hususları arz etmek istiyo
rum. 

Biraz evvel belirttim; bu alan önemini kaybetmiş, 
daha doğrusu kaybetmiş olabilir. Maliye Bakanlığı, Ba
kanlar Kurulundan da geçirerek 1 600'lük bir kadro 
ile yola çıktık. Danışma Meclisinde bu, bildiğiniz gi
bi, 824 idi; şimdi 837'ye yükselmiş oluyor. 

Şimdi şöyle düşünmek lazım : Önümüzdeki dört, 
beş yıl içinde yeni bir kadro hazırlayıp, buraya bir 
etkinlik getirmek lazım. Çünkü, netice itibariyle don
muş bugünkü kadrolarımız. Biraz evvel arz ettim; 
aşağı yukarı 713'ün üstündeki kadronun 50O'ü de za
ten donmuş. 

Şimdi Türkiye, üç senede dört senede bir kriz 
içerisine girer; girdiği zaman da, genellikle verilen 
kararlar şöyledir: «Bundan böyle artışlar % 5 ola
cak, % 10 olacak.» 

Büyük olan, zaten kendini artık kurtarmış olan 
kuruluşlara bu hiç dokunmaz. Tarım Bakanlığına do
kunmaz - kusura bakmasın arkadaşlar - Maliye Ba
kanlığına da dokunmaz. 

Hakikaten bugün biz Maliyeden çok yardım gö
rüyoruz; gerek Kaya Bey, gerekse Maliyedeki yük
sek düzeyde yer almış arkadaşlarımız büyük anlayış 
gösteriyorlar, 

Üç sene sonra biz, Atom Enerjisi Komisyonları 
için bilmiyorum kadro alabilir miyiz, alamaz mıyız? 
Büyük endişe taşıyorum. Ve bu kadrolar emin olun 
çok küçük kadrolardır. Ben size bu mukayeseyi di
ğer ülkelerle karşılaştırarak söylemeyeyim. Zatı âli
lerinin gidip gördüğü Pakistan'da 7 bin kişi çalışı
yor. Biz, o kadar da olsun demiyoruz. Bir ön incele
me yaptık; yani, bugün verilen kadro bugüne yeti
yor. 

Yalnız bir yerde bir sıkıntımız var: Bugün mev
cut çalışan 1 inci derecedeki elemanlardan 10-15 ta
ne eksiklik çıkıyor, gerisi tutuyor, bir problem olmu
yor; fakat eğer «3 -4 -5 sayılı şöyle bir kadro geli
şecek, yeni elemanlar yetişecek» dersek, bizim, ben 
bir kere belirtmekte yarar görüyorum, 162 kadroya 
daha ihtiyacımız var. Bu, toplam 986 kadro olarak 
ortaya yeni bir durum çıkarıyor. 

Şimdi diyeceksiniz ki, «Danışma Meclisinde bu 
işi niye halletmediniz?» 

Danışma Meclisine gittiğimiz vakit - katiyen kri
tik için söylemiyorum - konuyu öğrenme periyodu 
uzun zaman aldı. Şimdi götürsek, emin olun, 1 600 
değil, 1 800 kadro istesem çıkacak. Yani o vakitler 
burası bir devlet dairesi olarak görüldü; «Aman ar-
tırmayın»! "vesaire vesaire şeklinde söylenildi ve uzun 
boylu da münakaşalara sebep oldu. 

Ben bunu sadece takdirlerinize arz ediyorum: Bi
ze eğer, 1 inci dereceden, aşağı yukarı önerilen, 33 
kadroya karşılık 15 -. 2Q tane daha kadro verirseniz, 
biz bir, iki sene bu tip problemle karşınıza çıkma
yız; ama bir, iki sene sonrasını bilemiyorum. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — 38 olmuş za
ten. 

DEVLET BAKANI NÎMET ÖZDAŞ — 38 ol
muş, biz 55 teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan, ben şöyle öne
receğim : Bu 12 nci maddeyi biz Komisyona iade 
edelim ve diğer maddeleri görüşmeye devam edelim. 
Bu maddeye zaten birçok ilaveler yaptık, bir yanlış
lık olmasın diye bir daha gözden geçirilsin, önümüz
deki toplantıda yalnız o madde için görüşme yapar 
vo oylarız. 

Hangi kadrolardır onlar? 
DEVLET BAKANI NÎMET ÖZDAŞ — Hepsi 

teknik sınıftır efendim. 
BAŞKAN — Onları Komisyon görüşsün, ondan 

sonraki toplantıda tekrar biz bu maddeyi baştan gö
rüşürüz; çünkü hemen burada karar verecek durum
da değiliz. Evvela bize getirsinler, biz tekrar üzerin
de duralım, ondan sonra karar veririz, 
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O bakımdan ben, 12 nci maddenin, tekrar görü
şülmek üzere Komisyona iadesini öneriyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci madde Komisyona iade edilecektir. 
Evet Muzaffer Başkaynak? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, 12 nci maddenin 
yazılış biçimi özellikle Maliye Bakanlığını ilgilendiri
yor : Özlük hakları yönünden de birtakım karmaşık
lıklar var. İzin verirseniz, o dahi dikkate alınmak 
mecburiyetindedir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Biz, izninizi 
o manada aldık efendim. 

BAŞKAN — Bu maddeyi yeniden ele alalım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Metinde geç
miş. 

BAŞKAN — Metinde geçenler ve yeni ilave edi
lecekler de ele alınsın. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir şey
de ben ilave edeceğim: Burada, sözleşmeli personel 
statüsü 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa bağ
lanmış. Ancak, biz son çıkardığımız yasada sözleş
meli personel statüsünde bazı değişiklikler ve haklar 
getirdik, sorumluluklarını artırdık. Eğer ona da ge
rek varsa, onu da buraya koymak gerekir; o yok 
burada. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Değişecek ko
nulardan birisi de; burada sanki bunlar Emekli San
dığı Kanununa tabi, bunun dışında bir statüleri yok
tur, yalnız emeklilikleri oraya tabidir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Halbuki 
var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onlar düzele
cek efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
onun da düzeltilmesi ve o kanuna da atıf yapılması 
gerekir. 

BAŞKAN — Evet, bu madde yeniden ele alın
sın. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başka Kuru

luş Personelinin Görevlendirilmesi 
MADDE 13. — 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Ka

nunun 4 üncü maddesi kapsamındaki kurum ve ku-
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ruluşlar personeli, (Silahlı Kuvvetler personeli ile 
öğretim elemanları hariç) kurumlarınca maaşsız izin
li olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kadrola
rında sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu kimsele
rin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve so
rumlulukları devam eder. Maaşsız izinli oldukları sü
re; terfi ve emekliliklerinde, kesenekleri kendileri ve 
karşılıkları da Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca 
ödenmesi kaydı ile fiilî hizmet olarak hesaba katıl
dığı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hak
kını kazananlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet 'Memurları 
Kanunu hükümlerine göre terfi ettirilirler. 2547 sayı
lı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre maaşlarını 
kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirile
cek öğretim elemanlarına ödenecek ücretler ile ku
rum dışından Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma 
Kurulu toplantılarına katılacak üyelere toplantı gü
nü başına ödenecek huzur ücreti Atom Enerjisi Ko
misyonunun önerisi ve Başbakanın onayı ile belirle
nir. Kurumca yapılan görevlendirilmelerde 6245 sa
yılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Bu konuların malî kısımlarını beraber konuşma
mış mı idiniz Küçükahmet? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunun bütün 
malî kısımlarının görüşmelerinde 'ben bulunamadım, 
bir arkadaşımız bütün detayı ile konuları biliyor; 
ama burada gözümüze çarpan bir şeyler var; onları 
söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yukarıda pa
rantez içinde (Silahlı Kuvvetler personeli ile öğretim 
elemanları hariç) diyoruz; yani bunların izinli olarak 
burada çalışması mümkün değil. 

BAŞKAN — Kastı o değil, yani parasını oradan 
almayacak. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Kendi kurumlarından - ala
caklar. 

BAŞKAN — Ama işte öyle anlaşılmıyor. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Altında da 
926 sayılı Kanuna atıf var. 

Ondan sonra, «Maaşsız izinli oldukları süre; ter
fi ve emekliliklerinde, kesenekleri kendileri ve karşı-
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lıkları da Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca öden
mesi kaydı ile» denilmektedir. 

«Terfi ve emekliliklerinde», ibaresine lüzum yok. 
Yalnız o halde kesenek ya da karşılık kesilmez; bü
tün görevliler kabul etse de, etmese de o kesilir. 

Binaenaleyh, «Kesenekleri kendilerinden, karşılık
ları Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca ödenmesi 
kaydıyla fiilî hizmet olarak 'hesaba katılır») demek 
yeterlidir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Yükseköğ
retim Kanununa göre, öğretim elemanları, haklarını 
kendi üniversitelerinden almak suretiyle, kendilerine 
özgü olan maaşsız izin ile değil de, ayrıca gönderili
yor; malumunuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinden de 
gönderiliyor. Onun için, onlar maaşsız izinli değil, 
kendi statülerine göre gönderilecekler. O bakımdan 
burada parantez içinde «hariç» dendi.' Aksi takdir
de, maaşsız izinli olarak gönderilirse, maaş ve özlük 
haklarında bazı problemler meydana geliyor. Örne
ğin, Silahlı Kuvvetler personelinin kendi özlük hak
larıyla, oradaki özlük hakları veya üniversite öğretim 
elemanlarının kendi özlük haklarıyla, bu kurumun 
özlük hakları arasında bir mutabakat yok malumla
rı. Eğer devamlı görevlendirme olur ise, kendi maaş
larını kendi kurumlarından almak suretiyle gidiyor
lar. 

BAŞKAN — Şimdi olmadı bu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, Silahlı Kuvvetler 
mensuplarının Silahlı Kuvvetler dışında çalışabilme
leri için Bakanlar Kurulu kararı gerekir. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulundan da iki sene 
için izin alınır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Onu dikkate alarak, bu madde ye
niden düzenlenmelidir. 

BAŞKAN — Evet. 
13 üncü maddenin de Komisyona iadesini oyları

nıza sunacağım : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Küçükahmet'le beraber, «Silahlı Kuvvetler per
soneli ve öğretim elemanlarının izinli oldukları süre-
oe alacakları haklar ve bu hakların hepsini kendi ku
rumlarından mı, yoksa bir kısmını gittikleri kurum
dan mı alacaklar?» gibi hususlar yeniden düzenlen
sin. 

Bazı aksaklıklar var; o hususlar da düzeltilsin. 
13 üncü madde de Komisyona iade edilmiştir. 
'14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri 
MADDE 14. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

nun gelirleri; 
a) Her yıl Başbakanlık bütçesine Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu adına konacak ödeneklerden, 
b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak 

ve Kurumca kabul edilecek her türlü iç ve dış yar
dımlar ile bağış ve vasiyetlerden, 

Meydana gelir. 
Bu gelirlerden, hesap yılı sonuna kadar harcan

mayanlar Hazineye aktarılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 

Başkanım, Atom Enerjisi Kurumuna bağlı merkez
de, bilhassa Çekmece'de bugün radyoizotop üretil
mekte ve bütün Türkiye'deki hastanelere tedavi için 
verilmektedir. Ayrıca, endüstriye 'bir çok iş yapıl
maktadır : «Herhangi bir şaftta çatlaklık var mı, yok 
mü?» şeklinde, özel endüstrinin bir problemi için çö
züm aranmaktadır. 

Bunlar için para alınmazsa, bu faaliyetler kati
yen gelişmez. 

Bu bakımdan ben, Danışma Meclisince kabul edi
len metnin (ç) fıkrasında geçen mal ve hizmet üreti
mi ve yayın satış giderlerinin de bu gelirlere eklen
mesini, işleri ve faaliyeti hızlandırma açısından ya
rarlı görürüm. 

BAŞKAN — Yani, onu koymazsak almayacak 
manasını mı taşır? 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Hayır; 
bedava mala karşı olan alerjiyi bilirsiniz. Netice iti
bariyle, bir özel firmaya bir şaft muayenesi yapıl
ması bahis konusu olduğu vakit, Atom Enerjisi Ko
misyonu - Türkiye'de baştan beri böyle olur - zorla 
proje almaya çalışır, alıştırır; ondan sonra, daha çok 
hizmet için müracaat eden olur ve bu, gayreti oldu
ğu gibi öldürür, insiyatifi öldürür. 

Sonra, radyoizotop üretiyorsunuz; 'bunları beda
va verdiğiniz vakit, hastaneler tarafından alınması 
da büyük bir şeydir. Para verirse birisi bir işe, ona 
daha çok itina gösterilir, daha iyi destekler, üstelik 
de bir gelir kaynağı olur. 

Hem Çekmece'nin faaliyetlerini genişletme bakı
mından, hem endüstri ile işbirliği yapmak bakımın -
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dan, böyle bir gelir kaynağının değerlendirilmesinde 
bence yarar vardır. 

BAŞKAN — Hayır, alınsın; biz ona bir şey de
medik, 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Metin
den çıkarıldı. 

BAŞKAN — Hayır, şunun için çıkardık : Yani, 
o gelecek gelirleri döner sermaye gibi harcayacak 
manasını çıkardık da onun... 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Döner 
sermaye diye bir şey yok bu kurumda; lüzum yok. 

ıBAŞKAN — Peki, paralar Hazineye mi yatıyor? 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDA§ — O pa

ra Kurumun tüm gelirine yatar. Ayrı böır döner ser-
ımıaye 'işlemine gerek yoktur, yani oradaki araştırı
cılar falan pata ailmaz, öyle 'bir şey bahis ıkonusu 
değildir; doğrudan doğruya gelirline glirer. 

BAŞKAN — Diğer hizmetlere sarf edilir. 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — diğer, 

ıtüım hizmetlere sarf edilir. Yani, bu ibahis konusu 
edilen 'döner sermaye 'ile hiçbir ilgisi yoktur Kuru
mun; bu kanun ile döner sermayeye ihtiyacı yok
tur. 

BAŞKAN — Zaten 657 sayılı Kanuna tabi ol
duğu için alamaz.: 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Evet, 
tabi olduğu içlin zaten vermememiz icap eder. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Döner sermaye sadece 
maaş değildir. Döner sermaye, Kurumun tüm ge
trlerime bir ektir. 

Şimdi, şöyle düşünmüştük: «Bütçeden geliri var, 
'bunun dışımda yaptığı işlerin geliri var, îşinii yap
sın; lamcak, bu yaptığı işlerin gelirimi Maliyeye ya
tırsın; kendisi sadece bütçesini düşünsün.» Ana gö
rüş buydu efendim. 

'BAŞKAN — Sayın 'Balkan, «Bunu koymazsak 
para alamayız» diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 'İlave edilecek ge
lir; ama kurumun geliri değil. Kurum ıbu işlıerıi ya
par, sanayide buyurdukları gibi, çatlağa ıbalkar, şu
na bakar, 'bir gelir sağlar; ama bu hizmetin geliri 
kuruımıa değil, Maliyeye yaltar. Aksi takdirde, kuru
mun 'bir 'bütçesi vardır; onu plaınlayacaiktır, yıllık 
bütçeyi verecektir; ama gelirinin ne olduğunu bil
miyor. 

Binaenaleyh, kurum, bütün ihtiyaçlarını 'bir plan 
içinde hazırlayacak, bütçe olarak takdim edecek
tir. 

Bu ekstra gelişler - İki bunu tespit etmek mümkün 
değildir - kurumun ihtiyaçları için kendi hizmetle
rinden ne geleceğimi öğrenebilmesi ide mümkün de
ğildir. O balkımdan, ıbu ihtiyaçlar varsa, hizmet kar
şılığı gelirse, bunu da Maliyeye devreder. 

Amanokıtai nazar ıbu idli efendim;. 

BAŞKAN — Buyurun Küçüfca'bmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - 'Han Komisyonu Başkanı) — Ben de aynı 
şeyi söyleyecektim.: Burada yazılı haliyle ücret 
alıramayacak maniasında değil. Alınacak olan ücret 
Hazineye intikal edecek ve 'bütçe dolayısıyla belki, 
tekrar müesseseye dönecek. 

DEVLET BAKANI NÎMET ÖZDAŞ — Arkadaşla
rımız, katiyen karşı çıkmak anlamıma almasınlar; inisiya
tifi önlerseniz, ıbu kurum ne dışarıya ekspertiz yapar, 
ne idle Maliyeye gidecek ıbir gelir için kendini üzer. 

Açıkça ifade etmek gerekirse, radyoizotopu da 
belli bir miktarda yapar; alan alır, almayan almaz; 
fakat 'bir insan ve bir kurum, kendi içime geleceğini 
bildiği vö kendi gelişmesine de hizmet edeceğine inan
dığı ıbir gelirim peşinden koşar. 

Sayın Orgeneralimin hakkı var tabiatıyla; bunun 
ımiıktarı 'belli değil; 'ama bu çök da değildir, olamaz 
da zaten. Netice itibariyle küçük bir yüzdedir: '% 1, 
ı% 2, |% 3. Hangi bütçe yüzde yüz doğrulukla baş
tan tespit edilebilir ve ona göre harcanır? '% 1, % 2, 
'% 3'te buradan kazansa - kazansa diyorum!, kendi 
kendine değil de, gene geliri içimde bulunsa - bu kü
çük oranlar 'bir nevi çalışma şevkini, aynı zamanda 
faaliyetlerini artırır. İleride çok arittığı vakit, belki 
'başka çözüm düşünülüle'bilür. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, buradaki 
endişemiz, bu tip çalışan müesseselerin aslî vazife
lerini ıbir tarafa itip, bütün güçlerini bu yöndeki ge
lir getirici istikametlere yöneltmesidir; bunun misal
leri mevcuttur; aslî vazifelerimi ıbir tarafa itmişlerdir, 
yalnız ticarî işlere yönelmişlerdir. 

ıBu uygunsuz hususun, bu müesseseyi ticarî hale 
getirmesi, ilimden, irfandan, teknikten ayrılması neti-
cesiimi doğrurur endişesindeyiz. 

Bu yönü ile arz ettik efendim. 
IBAŞKAN — Adlî Tıbba verdik ama... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Adlî Tıbbın duru
mu ıbaşıka efendim. Adlî Tıfota personele verdik. 

BAŞKAN — Orada doktorlar maaş alıyor. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Profesörlere yetecek 
parayı verdik efendim. '% Sûteind 'bu şekilde profe
sörlere verdik, hatırlarsanız, doktorlara ve diğerle
rine' benzeterek; bunun dişındakMeriınii Hazineye gön
derdik.' 

BAŞKAN — Sayın Balkanın dediği ide doğru. İş 
yapmaz, «Ne diye uğraşayım?... diyecektir. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Radyo
izotop üretimi 'aslî vazifesidir; aslî vazifesini yapar
ken para alsın. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Para almasın de
niliyorum; lama bu para Hazineye gitsin efendim. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Bir de 
aşağı yuıkarı 5 bin ikisinin radyasyon kontrolü yapı
lıyor; özel laiboratuvarlar var; niye bedava yapsın? 
Yapmayacaktır; 'bu da, her yerde de görülen beşeri 
ibir zaaftır bence.; 

Sayın Generalime halk veriyorum; suiistimal' edil
miştir; ama her yerde de etililecek demek değildir. 

BAŞKAN — Personel bundan para alır mı? 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZTAŞ — Hayır 

«fendim, almayacaktır.; Neden 'alsın, nasıl alır? 
BAŞKAN — O hailde bir Ikantin parası gibi baş

ka şeye, yaınli ıbüıtçeden tahsisatı olmayan yerlere sarf 
edecektir. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 
Başjkanıım, bütçenin içinde olacaktır; «bütçenin bür 
maddesi de, bu şekildeki gelirleridir; o kadar. 

BAŞKAN — Bunlar 'denetlenmeye tabi imidir? 
DEVLET BAKANI NtMET ÖZDAŞ — Tabiî 

efendim; 'bütün bu masraflar, bütün harcamalar de
metlemeye tabidir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bugün mey
dana getirdikleri izotopları para karşılığı olarak mı 
sıatıyorlar? 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Beda
va veriyorlar, bedava verdiği için de hastaneler bun
ları alırken lütfen alıyorlar. Çoğunluk dışarıdan geti
riyor ve tabiatıyla şu anıda çalışmıyorlar. Bundan 
ülkü, üç «ene evvelki duıruımıu arz ediyorum ve o va
kit de, Çelfcmece'nin de fazla bir gayreti olmamıştır; 
çünkü çok cins 'radyoizotop üreltodk, Türkiye'nin 
İhtiyacını karşılamak mümkün. O dla kendisini faz
la üzmüyor, daha açıkçası bugüne kadar üzmemiş. 

©ir (insiyatif verirseniz, hiç olmazsa, diyecek ki, 
«benim kuuriuşumun bir gdiridir.»' iBöylece, daha 
fazla bir heyecanla, çalışma şevkiyle bu işleri yapa-
caktifi 

BAŞKAN — Hastanelerden mi alacak? 
DEVLET BAKAM NÎMET ÖZDAŞ — Evet. 

Tabiî, yönetmeliği çıkacak, kontrol edilecek. Belki 
sattığı şeye ödenecek para, dışarıdan gelenden daha 
az olacak veya o mertebede tutulacak, bir gelir kay
nağı olacak. Bugün hastaneler milyonlarca liralık 
'radyoizotopu 'bedava alıyorlar. 

Bir mal ve hizmet üretiliyor, karşılığının bir ku
ruma ıgürmeslinde yarar vardır. 

ıBAŞKAN — Bu parayı devlet hastaneleri de ve
recek imi? 

DEVLET BAKANI NtMET ÖZDAŞ — Tabiî, 
hepsi verecek. 

BAŞKAN — İşjte o olmadı. Eğer, devlet hasta
neleri ide bu parayı verirse, bir cepten öbür cebe 
gidecek demektir. Özel hastanelerde belki doğru da... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — özel hastaneler rad
yoizotop kullanmazlar. Onlar eğri, 'büğrü hastaneler
dir. Burada devlet ve üniversite hastaneleri esastır. 

BAŞKAN — Burada, öyle bir şey yazmıyor; 
«Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerimden 
meydana gelir» 'diyor (ç) fıkrası; mal ve hizmet üre
timine giriyor,.; 

Evet, bu konuda ne diyorsunuz? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Danışma 

Meclisinin kabul ettiği metinde, ayrıca, «Yaptığı 'hiz
metler sırasında, yönetmeliğe göre alınacak ücretler-
denı» diye bir maddesi daha varmış; onu da çıkart
mışız efendim. 

ıBAŞKAN — Hangisi? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Madde 14'ün 
(b) fıkrası: «2 nci maddede yazılı hizmetlerin ya
pılması sırasında...» Biz o hizmetleri okurken, «yö
netmeliğe göre1 alınacak ücretlerden» diye okuduk. 
Sayın Bakan, bir de mal ve hizmet üretimi çıkınca, 
tabiî o zaman maddî balkımdan büyük güçlüklere uğ-
ırar, diye söyledi. 

BAŞKAN — 2 nci madde, şimdi bizim 4 üncü 
madde mi? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet efen
dim. 

IBAŞKAN — Bu 4 üncü maddedeki gelM nereden 
sağlayacak İki? Üniversitelerde profesörlere hem dö
ner 'sermayeden para verdik, hem de" ilki maaş ikra
miye verdik. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ora
da personel alıyordu. Fakat burada müessese ala
cak. 
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BAŞKAN — Müessese harcayacak bir istifade I 
olaoaik; bizim kantin gibi; kantinim de gelirimi nasıl 
saırf ediyoruz? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, onun parası fazla 'ise, bütçe yapılırken kısıtla-
miır. Baktık İki, fazla parası var, bütçesinden 'kısılır. 

BAŞKAN — Ama, o 4 üncü maddedeki hizmet
lerden olmaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu | 
(ç) fıkrasında yazılı: «Mal ve hizmet üretimi.» Çün- | 
kü, hizmet üretiyor ve aynı zamanda mail da veri
yorlar. j 

BAŞKAN — 0 (ç) değil, (c) olur. I 
(b) bendimden sonra. gelen (ç) bendini, (c) bön

dü olarak yeniden dkuituyorum: 
«c) Mal ve hizmet üretkni ve yayın satış gelir

lerinden, 
Meydana gelir. 
Bu gelirlerden, hesap yılı sonuna kadar harcan- | 

mayanlar Hazineye aktarılır.» I 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde başka söz 

İsteyen?... Yok. 
Maddeyi bu ilave lıle birlikte oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediTmuş-
tk. 

15 imci mad'deyi okutuyorum: 
Muafiyetler : 
MADDE 15. — a) Türkiye Aıtom Enerjisi Ku

rumu, bu Kanun ile Kendisine verilen görevleri ye
nine getirmek için gelecek yıllara sari her türlü söz
leşmeyi, hazırlayacağı yönetmelik esasları dahilıinds 
yapmaya ve yürütmeye yetkilidir. 

b) Türkiye Atom Enerjisii Kurumunun çalışma
ları ve Atom Enerjisi Programının uygulanmasıyla 
•ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından yapılacak nük
leer alandaki temel ve uygulamalı araştırmalarla 
doğrudan alakalı her türlü alım, satım, onarım ve in
şaat hizmetleri 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-'i Umumiye | 
Kanunu hükümlerime ve Sayıştayım vizs ve denetimi
ne tabi olmadığı gibi her türlü vergi, resim, harç ile 
hisse ve paylardan muaftır. 

c) Kuruma yapılan bağış ve yardımlar her tür- ı 
iü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

BAŞKAN — 15 linöi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayım Balkan. 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZTAŞ — Sayın-

Başkanıım, (b) Fıkrasının 2 mai satırında «... nükleer | 
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alandaki temel ve uygulamalı araştırmalarla doğru
dan alakalı her türlü alım, satım, onarım...» denıil-
mekıtedir, 

«Doğrudan alakalı» deyince, bu, yoruma açık bir 
hüküm getiriyor, ıbiır 'tefsir unsuru işin içime giriyor. 

Benlim bunda fazla endişem yak; ama tefsire açık 
şeyler. Kurumlar belirli bir süre lişleriınde ilerledik
ten sonra, Maliye Bakanlığı - bugün için söylemi
yorum - bu kanunları bir tarafından oymaya baş
lıyor; oyarken de, daima yoruma açık olanlardan 
işin içine girmeye çalışıyorlar. 

Aslında burası gayet açık; temel ve uygulamalı 
araştırmalarla ilgili ben bir şey yaparsam, satın alır
sam, bu tamamdır. Şimdi biri kalkar da, «bu değil
dir» derse, işte o vakit çok uğraşırız. 

BAŞKAN — Ona kim karar verecek? 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZTAŞ — Onu be

lirtmek istiyorum. Yoruma açık kalıyor, yoruma açık 
bir sistem ortaya çıkıyor. Halbuki, kanun maddele
rinin kesin 'olma zarureti var. 

«Araştırmalarla ilgili her türlü alım» denilirse, 
tahmin ediyorum bu yorum ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Bunlar vaktiyle olmuş; koltuk alı
yor, «bu onunla alakalı» diyor. Bu tip laksaklıklar 
•ölmüş geçmişte, suiistimaller olmuş. O nedenle, bu 
şekilde kalmasında yarar var. Zaten madde gayet 
açık alarak yazılmıştır. 

Eskisi gibi bağış ve yardımlar da olmuyor, ver
giden düşemeyeceği için... 

15 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Miaddöyİ oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler...: Kabul ed'il'mıiştir. 
16 ncı maddeyi akutuyorum: 
Denetleme : 
MADDE 16. — Türkiye Atam Enerjisi Kuru

mu 'idarî ve malî konularda Yüksek Denetleme Ku
rulunun deenıtiımii altındadır. Yüksek Denetleme Ku
rulunun yıllık ve" ara raporlarında Kurumun idarî ve 
malî işlemleri ile ilgili olarak bazı konuların denet
lenmesi istendiği takdirde, Başbakanın onayıyla mali
ye müfettişlerince gerekli incelemeler yapılır. 

Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını yargı 
organlarına intikal ettirir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl sonunda 
çalışma raporu hazırlar ve bunu Başbakana sunar. 

BAŞKAN — Küçükahmet, burada bu maddeye 
gerek vaır mı? Bu maddeyi yazmazsak, Yüksek De
metleme Kurulu 'burayı denetlemez mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı)'— Sayın Baş-
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kanım, bunu koymamızın nedeni. Kurumu 2490 sa- I 
yılı Yasanın dışında bıraktığımız gibi, aynı zaman
da Sayıştay denötiminin de dışında bırakmış olu
ruz. O halde, bir yerin denetlemesi liazıım. Sayıştay | 
denetim yapamaz; ama bir şey de koymak lazıanv 
Yoksa, denetim hoş kalacak demektir. 

BAŞKAN — Şimdi mesela Devlet 'Denetleme Ku
rulu Başkanlığını koymadık; gidemez mi oraya? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Devlet Denet
leme Kurulunun özeliği var. Buraya onu koymaz
sak, KİT statüsünde olmadığı için, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu gidemez. 

BAŞKAN — Peki, 16 ncı madde üzerinde söz I 
almak isteyen var mı?... Yoktur. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Bütçe : 
MADDE 17. — Türkiye Atom Enerjisi Kuru

munun hesap ynlı malî yıldır. Kurum, her hesap yı
lından en az beş ay önce, gelecek yıl içinde yapaca
ğı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak 
üzere genel bütçeden verilmesi gereken ödenek tuta
nını Başbakanlığa sunar. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
listeydn var mı?..? 

Buyurun^ 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bundan evvel olkuduğumuz 14 üncü maddede 
kurum bütçesimin, her yıl Başbakanlık bütçesi için
de yer alacağı yazılı. Burada da zaten, «masraflarını 
Başbakanlığa bildirir» diyor. O halde, zaten bu mü
essesenin malî yıl dışında bir bütçe yılı olamaz, bu 
tekerrürdür. Kurumun hesap yılı malî yıldır, başka 
ıtüriüsü söz konusu değildir, gerek de yoktur. 

Birinci konu da; kurum, her hesap yılından en 
az 5 ay önce, gelecek yılın hesaplarını 'bildirir. Büt- I 
çe hesaplarının hangi tarihlerde verileceği yasallarla 
•belirlenir. Bunun dışında hüküm başka yerde olmaz. 
İzniniz olursa, «Bütçe» maddesi olarak 17 nci mad
de yine kalsın; «Kurum, her yıl için yapacağı işle
rim programına ve masraflarına karşılık olmak üze
re genel bütçeden verilmesi gereken ödeneği Baş
bakanlığa sunar:» diyerek bağlayalım. I 

BAŞKAN — Tabiî, her bakanlığın, her kuru- I 
mun ne zaman bütçeyi hazırlayacağı, ne zaman vere
ceği ıbelirlenmiştir. J 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komıisyonu Başkanı) — Anayasa da 
dahil, çeşitli kanunlarla belirlenmiştir. 

«Kurum, her yıl için yapacağı işlerin programı
na ve masraflarına karşılık olmak üzere genel büt
çeden verilmesi gereken ödenek tutarını Başbakan
lığa sunar» diyelim. 

BAŞKAN — «Kurum» değil de, «Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu» diyelim ona. 

17 ndi maddeyi düzeltiılmiş şekilyle 'okutuyorum: 

«•Bütçe : 
MADDE 17.; — Türkiye Atom Enerjisi Kuru

mu her yıl için yapacağı işlerin programına ve mas
raflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden veril
mesi gereken ödenek tutarını Başbakanlığa sunar.» 

Bu şekil üzerinde söz almak isteyen var mı?..* 
Yoktur. 

17 nci maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Tüzük ve Yönetmelikler : 
MADDE 18. — Bu Kanunda belirtilen tüzük ve 

yönetmelikler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tara
fından hazırlanarak bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konur. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu taraınıdan hazır
lanacak yönetmelikler Başbakanın onayından sonra 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almalk 
isteyen var mı?... Yoktur. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 
MADDE 19. — Aşağıdaki kanunlar ile diğer ka

nunların bu Kanona aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

a) Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hak
kında 6821 sayılı Kanun, 

ib) Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hak
kında 6821 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) 
bendine bir fıkra ilavesine dair 7190 sayılı Kanun, 

c) Türkiye Atom Enerjisi Programımın Tatbik 
Şekli Hakkında 7256 sayılı Kanun, 

d) 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun 
kurulması 'hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (K) 
fıkrasının değiştirirnesine ve 7256 sayılı Türkiye 
Atom Enerjisi Programının Tatbik Şekli hakkındaki 
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Kanuna bir madde ve geçici madde eklenmesine dair 
234 sayılı Kanun, 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz al-
tmıalk isıteyen var mı?... Yoktur. 

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

Geçici madde l'i dkutuyarum: 
Geçici Maddeler : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla kurulması 

öngörülen Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Atom 
Enerjili Komisyonu üyeleri ile Balkan ve Başkan 
Yardıımciarı bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
en geç iki ay içinde atanır veya görevlendiriider. Bu 
atama veya görevlendirmeler tamamlanıncaya kadar 
6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi 
Komisyonunun mevcut teşkilatı görevine devam eder. 
Atama ve görevlendirmeler tamamlanınca 6821 sayılı 
Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu 
lağvedilir ve bu Kanun hükümlerine göre Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu teşekkül eder. Lağvedilen 
Atom Enerjisi Komisyonunun mal varlıkları ile hak 
ve yükümlülükleri her türlü vergi ve resimlerden 
muaf olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna dev-
rölunmuş sayılır,, 

BAŞKAN — Bu iki aylık zamian kâfi gelir mi? 
DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Kâfi 

(gelir. 
BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz almak 

isteyen var mı?... Yoktur. 
Geçici madde Ti oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — Halen, 6821 sayılı Ka

nunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonunda 
sürekli işçi veya sözleşmeli olarak çalışanların inti
bakları; ıbu Kanunun lyürüriüğe girdiği tarihten iti

baren 1982 malî yılı sonuna kadar 2595 sayılı Kanu
nun Geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre yazılı 
müracaat şartı dikkate alınmaksızın yapılır. 

Yapılacak intibak sonunda ödenecek net ücret
ler, intibaktan önceki net ücretlerden az olursa ara
daki fark, ücret artışları ile giderilinceye kadar taz
minat olarak ödenir. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz al
mak isteyen var mı?... Yoktur. 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştik. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. — 6821 sayılı Kanunla ku

rulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu hizmetleri, 
liçin 1982 malî yuh bütçesinde yer alan ödenekler 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından kullanı
lır.; 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz aılmak 
âstteyeta var mı?... Yoktur. 

Gejici madde 3'ü oylarınıza sunuyorumı: Kabul' 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunla belirtilen 

tüzük ve yönetmelikler yürüdüğe girinceye kadar 
mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerimin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz al
mak isteyen var mı?... Yoktur. 

Geçici madde 4'ü oylarınızla sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kanunun 2 maddesi Komisyona iade edil
diğinden, yürütme maddelerini görüşmeyeceğiz. 

Gündemimize göre görüşecek başka teklif ve ta
sarı bulunmadığından, foilahara tespit edilecek gün 
ve saatte toplanmak üzere 'birleşiımi kapatıyorum. 

Teşekkür ©denilin. 
Kapanıma Saati : 18.40 

- » • 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

110 uncu BİRLEŞİM 

1 Temmuz 1982 Perşembe 

Saat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki 
Kanun hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna 
Sunulması için Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin 
Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifinin Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/54; M. G. Konseyi : 2/97) (D. Meclisi S. Sayısı : 
154; M. G. Konseyi S. Sayısı : 430) 

2. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disip
lin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrası ile 52 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Danışma 
Meclsince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/427," 1/131; M. G. Konseyi : 1/385) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 104 ve 104'e 1 inci Ek; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 429) 

3. — 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse
yi Bütçe - Plan Komsiyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/431; M. G. Konseyi : 1/387) (D. Meclisi S. Sayısı: 
143 ve 143'e 1 inci Ek; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
431) 

4. — 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıb
rıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensupları
nın Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli istihkakları ve Birli

ğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 
1975 Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/411; M. G. 
Konseyi : 1/384) (D. Meclisi S. Sayısı : 144; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 428) 

5. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi* İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/124; M. G. Konseyi : 1/379) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 132; M. G Konseyi S. Sayısı: 
427) 

6. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

7. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Mecli
si S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394) 

8. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
9. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
10. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka

nunu Teklifi. (2/82) 
11. — 1475 Sayılı iş Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/269) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 430 

2485 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna 
Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlen
mesi Hakkmda Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 2 / 5 4 ; M. G. Konseyi : 2 /97) 

(D. Meclisi : S. Sayısı : 154) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 29 Haziran 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Md. : 06-2103 (2/54) 1900 

Konu : Kanun Teklifi. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 28 Haziran 1982 Tarihli 111 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halk
oyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Yerme Kütüklerinin Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ekte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim* 
Fenni İSLÎMYELİ 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkam V. 

22 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2485 Numaralı Kanun hükümlerine göre (hazırlanacak Anayasanın 'Halkoyuna Sunulması İçlin Gerektö 
Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve gerekçesi üiş/ikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K. K. K. ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyedi 
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GEREKÇE 

29 Haziran 1981 tarihli ve 2485 sayılı Kurucu Meclîs Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmakta olan 
Anayasa, Halk Oyuna Sunuluş Kanunu Hükümlerine göre Halkoylaimasına sunulacaktır. 

Anayasanın Halkoyuna sunuluşunun gerçekleşebiliri esıi için önceden oy verme yeterliğine sahip vatandaşla
rın sağlıklı ve noksansız olarak tespiti zorunludur. Her ne kadar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunda seçmen kütüklerinin düzenlenmesiyle ilgili hükümler yer almış ise 
de siyasî partiler feshedilmiş olduğundan 298 sayılı Kanunda yer alan kurum ve kuruluşların günün şartları
na uygun şekle getirilmesine ihtiyaç vardır. 

Kütlüklerin 1961'den bu yana olduğu gilbi Adlî teminat altında hazırlana!bil!mesi için üst karar, yönetim 
ve denetim organı olarak Yüksek Seçim Kurulunun görevlendirilmesi tabiîdir. îlçe seçim kurullarıyla sandık 
kurullarının siyasî partilerin bulunmadığından dolayı değişik bir yapıya kavuşturulması gerekmfektedir. 

Anayasanın halkoyu oylamasında oy verme yeterliğine sahip vatandaşların, oylarını kullanmaları kütüğe 
istinat etmektedir. Kütüğe dayanılarak çıkarılacak oy kullanma listelerinin düzenlenmesinde noksanlıklara, 
fazlalıklara, mükerrer yazımlara yer vermemek şarttır. Bu itibarla, oy kullanma yeterliğine sahip vatandaş
ların itiraz ve şikâyet haklarıyla bunların süratle karara bağlanması, eksikliklerin giderilmesi, yanlışların 
düzeltilmesi ve kütlüğün hazırlanmasında her türlü kusur, ihmal ve diğer suçları görüleceklerin cezalandırıl
ması, önemle dikkate alınması gereken hususlar. 

Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerden ötürü yeni Anayasanın Halkoyu oylamasına sunulmasında oy kul
lanma yeterliğine sahip vatandaşların yazımı ve yazım sonucu elde edilecek, bilgilere göre; Kütüğün kurul
ması için yen'i bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 

(Bu şekilde bir düzenlemeye gidilirken şu hususlar gözönünde bulundurulmuştur : 
il. 298 Numaralı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna zorunlu olarak 

İstisna teşkil edecek nitelikteki hükümlere kanun teklifinde açık bir şekilde yer verilmiştir. 
2. Bu Kanunda yer almayan hususlarda 298 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunların, bu kanuna aykırı 

olmayan hükümleri uygulanacaktır. Bu itibarla 298 sayılı Kanunun değiştirilmesind'e zorunluluk ve gerek bu
lunmayan hükümlerine kanun tefklifindle yer verilmeyerek bu hükümlerin işlerliğine açıklık getirmek amacıyla 
genel nitelikte bir atıf yapılmasıyla yetinilmiştir. 

3. Oylamanın sağlıklı, süratli ve teminatlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Yüksek Se
çim Kurulunla bu konuları düzenlemek üzere ilke kararları alma yetkisi verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Kanun teklifinin 1 inci maddesinde, 2485 sayılı Kanun hükümlerine göre Anayasanın halkoyuna su
nulmasında oy vereceklerin kütüklere yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesinin bu Kanun hükümleri
ne göre yapılacağı belirtilmiştir. 

29 Haziran 1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinde Yeni Ana
yasayı ve Anayasanın halkoyuna sunuluş Kanunu hazırlamak görevi Kurucu Meclise verilmiştir. Halkoyu
na sunuluşa esas olacak kütüklerin yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi için gereken işlemleri ye
rine getirmek için ayrı bir düzenlemeye gerek bulunmaktadır. 

Kanun teklifinin genel gerekçe kısmında da açıklandığı üzere ibu Kanunda yer almayan hususlarda 298 
numaralı Kanun ile ilgili diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kanun Teklifinin 2 nci maddesi ile 298 sayılı Kanunun aylamaya katılma yaşı yönünden mevcut hü
kümlerine paralel hükümler getirilmiştir. 

3. Teklifin 3 üncü maddesinde 298 numaralı Kanunun 8 indi maddesinde yazılı kısıtlı veya kaimu hizmet
lerinden yasaklı olanlara ek olarak ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanların da 
kütüğe yazılmayacakları belirtilmiş ancak bunlardan yazımdan sonra tahliye edilenler hakkında yapılacak 
işlemde gösterilmiştir. Aynı maddede oy verm'e tarihinde kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı durumda 
olanlar ile ceza infaz kurumlarında hükürnılü veya tutuklu olarak bulunanların oy kullanamayacakları belir
tilmiştir, 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 430) 
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4. Teklifin 4 üncü maddesinde; Anayasanın oylamasının yapılacağı gözönünde tutularak genel seçimlerde 
veya yerel seçimlerde olduğu gilbi illerin seçim çevresi olmayıp bütün Türkiye'nin bu yönden tek bir oy ver
me çevresi olduğu belirtilmiş ancak, ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri bakımından her ilin bir oy ver
me çevresi olduğu açıklanmıştır. Oy verme kütüğünün de muhtarlık Ibölgesi esas alınarak yapılacağı vurgu-
lanmıştır. 

5; Kanun teklifinin 5 inci maddesi ilçe seçim kurullarını düzenlemektedir. 298 sayılı Kanunda ilçe se-
oilm kurullarında siyasî partilerin de üye ıbıüundurac akları belirtilmiş olduğundan siyasî partilerin feshedil
miş bulunduğu dikkate alınarak bu madde düzenlenmiştir. îl Seçim Kurulları Hakkında 298 Sayılı Kanunda 
mevcut hükümler uygulanacağından bu konuda ayrı bir düzenlemeye gidimesinde gerek buHuıntmamııştır. 

6. Teklifin bu maddesi ilçe seçim kurulu üyelikte riniin tespit ve tayini ile nitelikleri düzenlenmiştir. 
J„ Teklifin 7 nei maddesinde sandık kurullarından ve 'teşekkül tarzlarından açık bir şekilde bahsedil

miştir. 
>8. Kanun teklifinin 8 inci maddesinde yazımla ilgili esaslar getirilmiştir. Kuşkusuz bu madde ile düzen

lenmemiş konularda teklifin 1 inci maddesinin 2 noi fıkrası ile yapılmış bulunan genel atıf sebebiyle 298 
sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri de uygulanacaktır. 

9. Kanun teklifinin 9 uncu maddesinde kütüğün yazılmasında esas tutulacak bilgi kaynakları gösterilmiş
tir. Maddede benzeri resmî belgeler denmek suretiyle maddeye uygun biçimde resmî belgeleri belirleme yet
kisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. 

110. Teklifin 10 uncu maddesiyle yazım sırasında yurt dışında bulunanlardan bilahara Türkiye'ye gelen
lerin oy vermelerini sağlamak için yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

II4 Kanun teklifimin 11 nci maddesi itiraz ve şikâyet konularını düzenlemektedir. 
12. Teklifin 12 nci maddesi Yüksek Seçim Kurulunun bu Kanunun uygulanmasında vereceği kararla

rın kesin olduğunu belirtmektedir. 
13. Kanun teklifinin 13 üncü maddesi Yüksek Seçim Kurulunun giderleriyle halköylamasına ilişkin her 

türlü giderlerin genel bütçeden karşılanacağını göstermektedir. 

14. Teklifin bu maddesi bu Kanun gereğince yapılacak satın alma ve görevlilere verilecek avans işlem
lerini düzenlemektedir. 

)15. Teklifim 15 inci maddesi ile Yüksek Seçim Kurutuna kütüklerin oluşturulması ve oy vermenin sağ
lıklı bir şekilde ve zamanında yerine getirilebilmesi için ilke kararlan verme yetkisini tanımaktadır. Bu yet
kiye istinaden Yüksek Seçim Kurulu gerekli gördüğü takdirde askıda kalma sürelerini kısaltalbilecek ve zo
runlu diğer tedbirleri alabilecektir. Maddede Yüksek Seçim Kuruluna tanınmış olan bu yetki ile uygulamada 
özellikle süreler bakımından esneklik getirmiş olmaktadır. 

16. Kanun teklifinin 16 nci maddesi seçim kurullarının personel ile araç ve gereç ihtiyaçlarının aksak
sız olarak temin edilmesini amaçlamaktadır. 

17. Teklifin 17 nci maddesi yürürlükle ilgilidir. 
18. Kanun teklifinin 18 inci maddesi yürütmeyle ilgilidir. 

Millî Güvenlik Konseyi (Si Sayısı : 430) 



Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 29 Haziran 1982 
Esas No. : 2/97 
Karar No. : 65 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisinin Genel Kurulunun 28 Haziran 1982 tarihli 111 inci Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in «2485 sa
yılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması için Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuza havale edilmekle ilgili temsilcilerin iştirakiyle in
celendi. 

Kanun teklifinin tümü, gerekçesinde açıklanan nedenlerle kabul edildikten sonra, maddelerin tetkikine 
geçildi. 

Kanun teklifinin; amaca ilişkin birinci ve oylamaya katılma yeterliğine ilişkin ikinci maddeleri Danışma 
Meclisinde kabul edilen şekliyle benimsendi. 

Kütüğe yazılmayacak ve oy kullanamayacak kimseler hakkındaki Kanun Teklifinin 3 üncü maddesi 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesiyle ilgili olup 
bu maddenin kenar başlığı ve içeriği bakımından aynı Kanunun 7 nci maddesinin uygulamasında tered
dütlere neden olabileceği dikkate alınarak maddenin 298 sayılı Kanunun 7 nci maddesini de kapsayacak şekilde 
yeniden yazılması uygun bulunmuştur. 

Her ne kadar kanun teklifinin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında 298 sayılı Kanuna genel atıf yapılmış 
ise de yukarıda açıklandığı üzere bu maddenin 7 nci madde ile ilişkisi dikkate alınarak uygulamada kütüğe 
yazılmayacak ve oy kullanamayacak kimseler hakkında tereddüt olmaması için maddede 7 nci madde hüküm
lerinin teyiden belirtilmesinde yarar bulunmuştur. 

Kanun teklifinin diğer maddeleri ayrı ayrı tetkik edilerek kanun teklifinin bu maddelerinin prensip ola
rak Danışma Meclisi Genel Kurulunda aynen kabul edildiği yalnızca bir kısım maddelerde redaksiyon ya
pıldığı görülmüş ve Danışma Meclisince yapılan değişikliklerin uygulamaya açıklık getirecek nitelikte oldu
ğu görülmekle bu maddelere ilişkin Danışma Meclisince kabul edilen metinler Komisyonumuzca da aynen 
benimsenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâk. Tuğgeneral Hâk. Kd. Alb. Hâk. Yarbay 
Üye 

Engin DOĞU 
Adalet Bak. 

Kan. Arş. Pl. Gn. Md. ğü 
Tetkik Hâkimi 
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TEKLİF 

2485 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması tçin Hazırlanacak Oy Verme Kütük
lerinin Düzenlenmesi Hakında Kanun Teklifi 

Amaç : 

MADDE 1. — 2485 sayılı Kanun hükümlerine göre Anayasanın halkoyuna sunulmasında oy verecek
lerin kütüklere yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi bu Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunda yer almayan hususlarda 298 numaralı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ile ilgili diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Oylamaya Katılma Yeterliği : 

MADDE 2. — Anayasanın halkoyuna sunulmasında yirmibir yaşını bitiren her Türk vatandaşı oy verme 
hakkına sahiptir. 

Bu maddenin uygulanmasında herkes, nüfus kütüğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olmadığına 
bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur. 

Kütüğe Yazılmayacak ve Oy Kullanamayacak Kimseler : 

MADDE 3. — Kütük yazımı sırasında; kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar veya ceza in
faz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanlar kütüğe yazılmazlar. 

Ancak yazım sırasında hükümlü veya tutuklu oldukları için kütüğe yazılmayanlardan bilahara tahliye 
edilenler, oy verme gününden önceki onbeşinci gün saat 17.00'ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer 
ilçe seçim kuruluna tahliye edildiklerine ilişkin belge ile birlikte başvumıaları ve oy verme yeteneğine sa
hip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve sandık üste
lerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

önceden kütüğe yazıldıkları halde oy verme tarihinde; kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar 
veya ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanlar oy kullanamazlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 430) 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KAJBUL ETTÎĞ4 
METİN 

2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun 
Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması 

İçin Hazırlanacak Oy Yerme Kütüklerinin 
Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1, — 2485 Numaralı Kurucu Meclis 
Hakkındaki Kanun hükümlerine göre Anayasanın 
halkoyuna sunulmasında oy vereceklerin kütüklere 
yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi bu Ka
nun hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunda yer almayan hususlarda 298 numaralı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanun ile ilgili diğer kanunların bu kanu
na aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Oylamaya Katılma Yeterliği : 

MADDE 2. — Anayasanın halkoyuna sunulma
sında yirmibir yaşını bitiren her Türk vatandaşı oy 
verme hakkına sahiptir. 

Bu maddenin uygulanmasında herkes, nüfus kütü
ğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olmadığına 
bakılimasızın, nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılı
nın son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur. 

Kütüğe Yazılmayacak ve Oy Kullanamayacak 
Kimseler : 

MADDE 3. — Kültülk yazımı sırasında; Ikıısıtlı 
veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar veya ceza 
infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu bulunanlar. 
kütüğe yazılmazlar. 

Ancaik, yazım sırasında hükümlü veya tutuklu 
oldukları için kütüğe yazılmayanlardan bllaihara tah
liye edilenler, oy verme gününden öncöki onlbeşinci gün 
saat 17.00*ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer 
ilçe seçilm kuruluna tahliye edildi'kler'ine ilişkin belge 
•ile birlilklte başvurmaları ve oy verme yeterliğine sıahip 
olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleş-
ımiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve sandık listelerinle 
dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

Öncelden kütüğe yazıldıkları halde, oy verme tari
himde, kısıitlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar 
veya ceza infaz kuramlarında hükümlü veya tutuklu 
bulunanlar oy kullanamazlar. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2485 Numaran Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun 
Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması 
tein Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlen

mesine Dair Kanun Teklifi 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1, — Danışma Meclisli metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Oylamaya Katılma Yeterliği : 

MADDE 2. — Danışıma MedıM metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kütüğe Yazılmayacak ve Oy Kullanamayacak 
Kimseler : 

MADDE 3. — a) Kütük yazımı sırasında; kı
sıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar veya 
ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu bu
lunanlar kütüğe yazılmazlar. 

Ancak, yazım sırasında hükümlü veya tutuklu 
oldukları için kütüğe yazılmayanlardan bilahara tah
liye edilenler, oy verme gününden önceki onbeşinci 
gün saat 17.00'ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu 
yer ilçe seçim kuruluna tahliye edildiklerine ilişkin 
(belge ile birlikte başvurmaları ve oy verme yeter
liğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kü
tüğün kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve 
sandık listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurul
larınca karar verilir. 

Önceden kütüğe yazıldıkları halde, oy verme tari
hinde, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olan
lar veya ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tu
tuklu bulunanlar oy kullanamazlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 430) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kütükte EAOS Alınacak Bölge : 

MADDE 4. — Halkoyu oylamasında, millî sınırlar oy verme çevresidir. 
il seçim kurullarının görev ve yetkileri bakımından her il bir oy verme çevresidir. 
Oy verme kütüğü, muhtarlık bölgesi esas alınarak yapılır. 

İlçe Seçim Kurulu : 

MADDE 5. — İlçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği tarih ve süre içinde bir 
başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden kurulur. Görev süreleri Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilir. 
ilçedeki en yüksek dereceli hâkim kurulun başkamdır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır, bir üyenin katılma
dığı toplantıya kendi statüsündeki en yaşlı yedek üye çağırılır. 

İlçede aynı derecede birkaç hâkim bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde eşitlik halinde en yaşlısı 
ilçe seçim kuruluna başkanlık eder. 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri : 

MADDE 6. — ilçe seçim kurulu başkanı kurulun asıl ve yedek üyelerini aşağıdaki esaslara göre tespit 
ve tayin eder. 

1. iki asıl ve iki yedek üye ilçe merkezinde görev yapan Devlet memurları arasından memuriyet süre
leri esas alınarak, iki asıl ve iki yedek üye halkoyu oylamasında oy kullanma yeterliği bulunan ve çevre
sinde iyi olarak tanınan okur - yazar kimseler arasından seçilir. 

2. ilçe seçim kurulunun asıl ve yedek üyelerinin 11 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasî partinin 
üyesi veya yasama organı üyesi olmamaları gerekir. 

Sandık Kumlu : 

MADDE 7. — Sandık kurulu bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden kurulur. 
ilçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulu üyeleri ile görüşerek, sandığın kurulacağı oy verme böl

gesi içindeki veya dışındaki oy kullanma yeterliği bulunan ve ilçe seçim kurulu üyelikleri için aranan nite^ 
liklere sahip kimseler arasından bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üye tespit ve tayin eder. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine en yaşlı kurul üyesi başkanlık eder, bu 
hajde veya asıl üyelerden hjrinin bulunmaması halinde kurul yedeklerle tamamlanır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 430) 
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Kütükte Esas Alınacak Bölge : 

İMAıDDE 4. — Halkoyu oylamasında, milî sınır-
lar oy viertmıe çevresidir., 

İl seçim kurullarının görev ve yeltikü'leri balkıımından, 

her il bir oy vertmıe çevresidir, 
Oy verme kütüğü, muihltarlılk bölgesi esas alınarak 

yapılır. 

İlçe Seçim Kurulu : 

MADDE 5. — İlçe seçim kurulu, Yüksek Seçim 
Kunulunun tespit ve ilan ettiği tarih ve süre içinlde bir 
Ibagkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden kurulur, 
Bu Kurulun görev sünesi Yülk&dk Seçim Kurulunca 
tespit eidlil'ir. İlçedeki en yülk&elk dereceli hâikiim kuru
lun basikanıdır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır, bir 
üyenin katılmadığı toplantıya kendi statüsündeki en 
yaşlı yedek üye çağırılır, 

tlliçede aynı derecede birkaç hâ'kita bulunduğu tak
dirde en kıdemlisi, kıdemde eşittik halinde en yaşlısı 
içe seçim kuruluna başkanlık edler., 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri : 

MADDE 6. — İlçe seçim kurulu başkam kurulun 
asıl ve yedek üyelerini aşağıdaki esaslara göre tespit 

ve tayin eder, 
1, İki asıl ve iki yedek üye ilçe merkezinde gö

rev yapan Devlet memurları arasından memuriyet 
süreleri de esas alınarak, iki asıl ve iki yedek üye 
halkoyu oylamasında oy kullanma yeterliği bulunan 
ve çevresinde iyi olarak tanınan okur - yazar kimse
ler arasından seçilir. 

2. İlçe seçim kurulunun asıl ve yedek üyelerinin 
11 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasî parti ve
ya yasama organı üyesi olmamaları gerekir, 

Sandık Kurulu : ı 

MADDE 7. — Sandık kurulu bir başkan ile dört 
asıl ve dört yedek üyeden kurulur, 

İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulu üye
leri ile görüşerek, sandığın kurulacağı oy verme böl
gesi içindeki veya dışındaki oy kullanma yeterliği 
bulunan ve ilçe seçim kurulu üyelikleri için aranan 

9 — 

| (Adalet Komisyonunun Kalbul Ettiği MeHin) 

b) 298 numaralı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesi kapsamına girenler kütüğe yazılmazlar ve 

I oy kullanamazlar., 

I Kütükte Esas Alınacak Bölge : 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metnimin 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlçe Seçim Kurutu : 

(MADDE 5. — Danışma Mediisi metnimin 5 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri: 

MADDE 6. — Danışma Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Sandık Kurulu : 

IMADDE 7. — Danışıma Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

r'i (S, Sayısı : 430) Millî Güvenlik Konsej 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yazım : 

MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulmasına esas olacak kütüğün düzenlenmesi için gerekli bil
gileri toplamak amacıyla bütün Türkiye'de aynı zamanda, 1982 yılı Eylül ayının ilk Pazar günü, Yüksek 
Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde yazım yaptırılır. 

Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer birer gezip oy kullanma yeterliğine sahip kimseleri görme
leri suretiyle yapılır. 

Yazım günü saat 05.00'ten itibaren, yazımın bittiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevlilerden 
başka kimselerin bulundukları yerlerden ayrılmaları yasaktır. 

Yazım ve denetim işleminin her halde aynı gün saat 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 
Oy kullanma yeterliğine sahip olanların yazım için gelen memurlara kendilerini yazdırmaları zorunludur. 

Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zasıyla cezalandırılır. 

Bu suçtan kesin hüküm giyenler beş yıl süre ile genel ve yerel seçimler ile bunlara bağlı ara seçimle
rinde aday olamazlar ve oy kullanamazlar, 

Kütüğün Yazımında Esas Bilgi Kaynakları : 

MADDE 9. — Kütüğün yazımı sırasında formlara yazılacak bilginin tespitinde nüfus hüviyet cüzdanı 
ve buna dayanılarak verilmiş olan evlenme cüzdanı, terhis belgesi ve benzeri resmî belgeler esas alınır. 

Muhtarların verdiği belgeler bu nitelikte kabul edilmez. 

Yurt Dışında Bulunanlar : 

MADDE 10. — Yazım sırasında yurt dışında bulunan Türk vatandaşları, oy verme gününden önceki 
onbeşinci gün saat 17.00'ye kadar son ikametgâhlanmn bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna pasaportları ile 
başvurmaları ve oy verme yeteneğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olması
na bakılmaksızın kütüğe ve sandık listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir ve durum 
pasaportlarına işlenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S,; Sayısı : 430) 
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niteliklere sahip kimseler arasından bir başkan ile 
dört asıl ve dört yedek üye tespit ve tayin eder. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmeme
si halinde, yerine en yaşlı kurul üyesi başkanlık eder, 
bu halde veya asıl üyelerden birinin bulunmaması 
halinde kurul yedeklerle tamamlanır. 

Yazım : 

MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulma
sına esas olacak kütüğün düzenlenmesi için gerekli 
bilgileri toplamak amacıyla bütün Türkiye'de aynı 
zamanda, 1982 yılı Eylül ayının ilk pazar günü, Yük
sek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde ya
zım yaptırılır. 

Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer bi
rer gezip oy kullanma yeterliğine sahip kimseleri gör
meleri suretiyle yapılır. 

Yazım günü saat 05.00'ten itibaren, yazımın bit
tiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevli
lerden başka kimselerin bulundukları yerlerden ayrıl
maları yasaktır. 

Yazım ve denetim işleminin her halde aynı gün 
saat 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 

Oy kullanma yeterliğine sahip olanların yazım 
için gelen memurlara kendilerini yazdırmaları zorun
ludur. Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan altı aya 
kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu suçtan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar 
beş yıl süre ile genel ve yerel seçimler ile bunlara 
bağlı ara seçimlerinde aday olamazlar ve oy kulla
namazlar* 

Kütüğün Yazımında Esas Bilgi Kaynakları : 

MADDE 9. — Kütüğün yazımı sırasında form
lara yazılacak bilginin tespitinde nüfus hüviyet cüz
danı ve buna dayanılarak verilmiş olan evlenme cüz
danı, terhis belgesi ve benzeri resmî belgeler esas 
alınır, 

Muhtarların verdiği belgeler bu nitelikte kabul 
edilmez. 

Yurt D ısında Bulunanlar : 

MADDE 10. — Yazım sırasında yurt dışında 
bulunan Türk vatandaşları, oy verme gününden ön
ceki onbeşinci gün saat 17.00'ye kadar son ikamet
gâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna pasa
portları ile başvurmaları ve oy verme yeterliğine sa-

Millî Güvenlik Konseyt 
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Yazım : 

MADDE 8. — Danışıma Mıecisi matmin'in 8 »inci 
maddesi aynen kalbul ediımiişıtıir. 

Kütüğün Yazımında Esas Bilgi Kaynakları : 

,MADDE 9. — Danışma Mıeolıisıi metninin 9 uncu 
maddesi aynen kalbul ödiJımıiştir. 

Yurt Dışında Bulunanlar : 

MADDE 10. — Danışma Mecösd metnimin 10 uncu 
maddesi aynen ifcaıbu! edilmiştir. 

(S. Sayısı : 430) 
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(Hükümetin Teklifi) 

İtiraz ve Şikâyet Edebilecekler : 

MADDE 11. — Bu Kanunda gösterilen kurulların kesin olmayan kararlarına, oy kullanma yeterliğine sa
hip olanlar itiraz ve şikâyet edebilirler . 

Kütüğe vaki itiraz ve şikâyetler ilçe seçim kurul başkanlarınca incelenir, inceleme sonunda verilen ka
rarlara karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 

İtiraz üzerine il seçim kurulunca verilen kararlar kesindir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararları : <• 

MADDE 12. — Yüksek Seçim Kurulunun re'sen veya şikâyet veya itiraz üzerine vereceği kararlar ke
sindir. 

Giderler : 

MADDE 13. — Yüksek Seçim Kurulu giderleri ile halkoylamasına ilişkin her türlü giderler genel büt
çeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet Bakanlığı Bütçesi içindeki ayrı bir programda gösterilen öde* 
nekten sağlanır. 

Bu ödeneğin harcanmasında birinci derecede ita amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. 
İl ve ilçelerde yapılması gereken her türlü harcamaların ita amiri, il ve ilçe seçim kurulları baskanlandır. 

Satınalma ve Avans : 

MADDE 14. — Bu Kanun gereğince yapılacak işler için lüzumlu satınalma ve kiralama işleri 2490 sayılı 
Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir, ilan zorunlu değildir. 

Bu Kanun gereğince yapılacak işler için il ve ilçe seçim kurulu başkanlarının mutemet olarak görevlen
direceği seçim kurulu personeline yüzoin liraya kadar avans ve bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen 
miktar kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu gerekli gördüğü hallerde avans miktarını artırabilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S.: Sayısı : 430) 
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hip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün ke
sinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve sandık 
listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca 
karar verilir ve durum pasaportlarına işlenir. 

İtiraz ve Şikâyet Edebilecekler : 

MADDE 11. — Bu Kanunda gösterilen kurul
ların kesin olmayan kararlarına, oy kullanma yeter
liğime sahip olanlar itiraz ive şikâyet edebilirler. 

Kültüğe vaki itiraz ve şikâyetler ilçe seçim kurul 
ibasfcanlarıınca incelenir, incel'eme sonunda verilen 
'kararlara karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 

İtiraz üzerine il seçim kurulunca verilen karar
lar kesindir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararları : 

MADDE 12. — Yüksek Seçim Kurulunun, iti
raz ve şikâyet üzerine veya re'sen vereceği kararlar 
kesindir. 

Giderler : 

MADDE 13. — Yüksek Seçtim Kurulu giderleri 
ile halik oylamasına ilişkin her türlü giderler genel 
bütçe'den ödenir.- Bunun için gerekli ödenek, Adalet 
Bakanlığı Bütçesi içindeki ayrı bir programa Malîye 
(Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibinden aktarılacak 
Ödenekten sağlanır, 

IBu Ödeneğin harcanmasında birinci derecede ita 
amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır; 

ti ve ilçelerde yapılması gereken her türlü har
camalarım ita amiri, il ve ilçe seçim 'kurulları! (baş
kanlarıdır. 

Satın Alma ve Avans : 

MADDE 14.; — Bu Kanun gereğince yapılacak 
işler için lüzumlu satın alma ve kiralama işleri 2490 
saydı Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir. tlan zorun
lu değildir. 

IBu Kanun gereğince yapılacak işler için il ve il
çe seçim kurulu başkanlarının mutemet olarak gö
revlendireceği seçim kurulu personeline yüzlbin lira
ya kadar alvans ve bu had içinde kalmak üzere mah
sup edilen miktar kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu gerekli gördüğü hallerde 
avans miktarını artırabilir^ 

13 — 

| (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

İtiraz ve Şikâyet Edebilecekler : 

MADDE 1.1. — Danışma Mıecfei metninin 11 iindi 
maddesi aynen kabul ediümüştir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararları .: 

MADDE 12. — Danışma Meclisli mıetnıin'in 12 ndi 
maddesi aynen kabul edifoıiştir. 

Giderler : 

MADDE 1,3. — Danışma Meclisi metninin 13 ün
cü maddesi aynen kabul ©dilımıişıtir. 

Satın Alma ve Avans : 

MADDE 14. — Danışma Meolıisıi metninin 14 ün
cü maddesi aynen kabul edıümiştür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 430) 
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(Hükümetin Teklifi) 

ilke Kararlan 

MADDE 15. — Yüksek Seçim Kurulu; kütüklerin oluşturulması ve oy vermenin sağlıklı bir şekilde ve 
zamanında yerine getirilebilmesi bakımından oy verme hakkını haiz olan herkesin kütüğe yazılması, kütük
lerin askıya çıkarılma, askıda kalma, askıdan indirilme ve itiraz süreleri, kütüklerin kesinleşme tarihi, bunla
rın sandık listelerine bölünmesi, sandık listelerinin askıda kalma, kesinleşme ve itiraz süreleri, kütük ve liste
lerin korunma ve saklanması ile itiraz ve şikâyetlere ilişkin hususları ilke kararlarıyla tespit ve tayin eder. 

Personel ile Araç ve Gereç Temini : 

MADDE 16. — Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının başkanları bu Kanunda açıklanan 
işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamak amacıyla yeteri kadar personel görevlendirmeye yetkilidirler. 

Genel ve katma bütçeli daireler, kamu iktisadî teşebbüs ve teşekkülleri, il özel idareleri, belediyeler, 
resmî ve özel bankalar, seçim kurulu başkanlarının personel, araç ve gereç istemlerini yerine getirirler. 

Özürsüz olarak bu istemleri zamanında yerine getirmeyen yukarıdaki kuruluşların sorumlu kişileri bir ay
dan üç aya kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurulları gerektiğinde ilgili sıkıyönetim komutanlıklarından da 
araç ve gereç isteminde bulunabilirler. 

Yürürlük : 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 430) 
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ı(Daniişmıa, Meclisimin Kabul Ettiği Metin) 

îlke Kararları : 

iMAIDDE 15. — Yüksek Seçim Kurulu; kütükle
rin oluşturulması ve öy vermenin sağli'klı bir şekilde 
ve zamanında yerline getirilebilmesi bakıimından oy 
verine hakkını haiz olan herkesin kütüğe yazılması, 
kütüklerin askıya çıkarılma, askıda kalma, askıdan 
indirilme Ve itiraz süreleri, kütüklerin kesinleşme ta
rihi, bunların sandık listelerine bölünmesi, sandık lis
telerinin askıda kalma, kesinleşme ve itiraz süreleri, 
kütük ve listelerin koruruma ve ısaklanmıaısı ile itiraz 
ve şikâyetlere ilişkin hususları ilke kararlarıyla tes
pit ve tayin eder. 

Personel İle Araç ve Gereç Sağlanması : 

MADDE 16. — Yüksek Seçim Kurulu ile il ve 
ilçe seçim kurullarının başkanları bu Kanunda açık
lanan işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamak 
amacıyla yeteri kadar personel görevlendirmeye yet
iktedirler, 

Genel Ve katma bütçeli daireler, kamu iktisadî 
teşefbbüs ve teşekkülleri, il özel idareleri, belediye
ler, resmî ve özel bankalar, seçimi kurulu başkanla
rının personel, araç ve gereç istemlerini yerine ge
tirirler. 

Özürsüz olarak bu istemleri zamanında yerine ge
tirmeyen yukarıdaki kuruluşların sorumlu kişileri bir 
aydan üç aya kadar hapis ve beş'b'in liradan az olma
mak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurul
ları gerektiğinde ilgili sıkıyönetim komutaınlıklarm-
dan da araç ve gereç isteminde bulunabilirler. 

Yürürlük : 

MADDE 17 
rürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 18. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Adalet Komisyonunun Ka'bul Ettiği Metlin) 

İlke Kararları : 

MADDE 15. — Danışıma Meclisi metninin 15 'in
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Personel ile Araç ve Gereç Sağlanması : 

iMADDE 16. — Danışma Mecisü metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 17. — Danışma Meclisli metalinin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 18. — Danışma Mıeclisi metnimin 18 in
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 430) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 429 

1 6 . 6 . 1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 
13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ile 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 
52 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/427; 

1/131; M. G. Konseyi : 1/385) 

(D. MecM S. Sayısı : 104'e 1 linçi fek) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 24 Haziran 1982 

Kanunlar Md. : 06 -1904 (11427) 1505 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisâ Genel Kurulunun 23 Haziran 1982 tarihli 109 uncu bMeşiminde görüşülerek işaret oyu 

île kabul edilen, 16.6.1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü Ye Disiplin 
Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü MaddesünKn Birinci Fıkrası 1le 52 nci Maddesinin Değiştirilme
line İlişkin Kanun Tasarısı ekte sunuhnuşıtur. 

GereğinÜ arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 20 Mayıs 1982 

Sayı : 18/101-1223/03876 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.5.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «16.6.1964 Tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Di
siplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim, 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

26.6.1964 tarihinden beri yürürlükte olan 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun, o günün koşullarına göre hazırlanmış ve değeri 250 TL. sına 
kadar olan askerî eşyayı kaybetmek yahut harabiyetine sebebiyet vermek fiilleri disiplin suçu olarak kabul 
edilerek 52 nci madde tedvin edilmiştir. 

Halbuki 1964 yılından bugüne kadar, para değeri bir hayli düşmüş olduğundan 250 TL. değerinde askerî 
eşya hemen hemen kalmamış gibidir. Bu nedenle, bugün genellikle 2 - 3 tabağı kıran ya da koğuşta bir camın 
kırılmasına neden olanlar, husule getirdikleri hasar 250 TL. sini geçtiği için, askerî mahkemede yargılanmak
tadırlar. Bu kadar basit bir davanın askerî mahkemede görülmesi askerî mahkemelerin işlerini çoğalttığı gibi, 
davanın sonuçlanması da uzamaktadır. Basit davaların disiplin mahkemelerinde kısa sürede çözümlenmesi 
ve bozulan disiplinin süratle iadesi asıl olduğundan, basit suçlarla ilgili davaların askerî mahkemelerce gö
rülmesinde yarar görülmemektedir. 

Bu nedenle anılan 52 nci maddenin değiştirilmesi hususundaki kanun tasarısı halen Danışma Meclisi gün
deminde bulunmaktadır. 

Kanunun 52 nci maddesinde yapılacak değişikliğin, aynı şekilde 13 ündü maddenin birincil fıkrasında da 
yapılması zarureti bulunduğundan anılan fıkrada da değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 477 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26.6.1964 tarihinden beri para değerinde çok fazla 
düşüşler dldluğu dçin 13 üncü maddede yer alan 250 liralık limit günümüz koşullarında çok cüzî kalmıştır. 477 
sayılı Kanunun 52 nci maddesindeki limitin 250 liradan 10 000 liraya çıkarılmasını içeren bir kanun tasarısı 
halen Danışma Meclisi gündeminde bulunmaktadır. 13 üncü madde 52 nci mıaddle ite sııkı sıkıya bağlı bulun
duğundan bu değişiklik ile 10 000 liraya kadar istirdat ve maddî tazminat davalarına Disiplin Mahkemelerin
de bakılması hükme bağlanmaktadır. 

Madde 2. — Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Madde 3. — Kanunu Millî Savunma Bakanı yürütecektir. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 22 Ocak 1982 

Sayı : KKTD1101-1153107624 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.12*1981 tarihinde 
kararlaştırılan «477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan 
Hakkında Kanunun 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine lllşlkln Kanun Tasarısı» üfe gerekçesi eki olaırak gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Millî Güvenlik Konseyi !(S. Sayısı : 429) 
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GENEL GEREKÇE 

26.6.1964 tarihinden beri yürürlükte olan 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun, o günün koşullarına göre hazırlanmış ve değeri 250. TL, sına 
kadar olan Askerî eşyayı kaybetmek yahut harabiyetine sebebiyet vermek fiilleri disiplin suçu olarak kabul 
edilerek 52 nci madde tedvin edilmiştir. 

Halbuki 1964 yılından bugüne kadar, para değeri bir hayli düşmüş olduğundan 250 TL. değerinde as
kerî eşya hemen hemen kalmamış gibidir. Bu nedenle, bugün genellikle 2 - 3 tabağı kıran ya da koğuşta bir 
camın kırılmasına neden olanlar, husule getirdikleri hasar 250 TL. sim geçtiği için, askerî mahkemede yargı* 
lanmaktadırlar. Bu kadar basit bir davanın askerî mahkemede görülmesi askerî mahkemelerin işlerini çoğalt
tığı gibi, davanın sonuçlanması da uzamaktadır. Basit davaların disiplin mahkemelerinde kısa sürede çözüm
lenmesi ve bozulan disiplinin süratle iadesi asıl olduğundan, basit suçlarla ilgili davaların askerî mahkemelerce 
görülmesinde yarar görülmemektedir. 

Bugünkü koşullarda, 250 TL. çok cüzî bor miktar olduğundan, bu miktar artırılarak 10 000 TL., olarak 
kabul edilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 477 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26.6.1964 tarihinden beri para değerinde çok fazla 
düşüşler olduğu için 52 nci maddede yer alan ve Disiplin Mahkemesinin görevini tayin eden 250 liralık limit 
günümüz koşunlarında çok cüzî kalmıştır. Cüzî değerde askerî eşyaların kaybı veya harap olmasına ilişkin 
basit davalar Askerî Mahkemelerin işlerini çoğaltmakta olup, ayrıca davaların uzaması nedeniyle bozulan 
disiplinin teessüsü gecikmektedir. 477 sayılı Kanunun 52 nci maddesindeki 250 TL. limit 10 000 TL. sına 
çıkarılarak değeri 10 000 liraya kadar hizmete mahsus eşyayı özürsüz kaybedenler veya harap olmasına 
sebebiyet verenlerin davalarının Disiplin Mahkemelerinde görülmesi öngörülmektedir. 

Madde 2. — Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Madde 3. — Kanunu Millî Savunma Bakanı yürütecektir. 

Millî Güvenlik Konseyu (S. Sayısı :! 4*29) 
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Milî Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Millî Savunma Komisyonu 29 Haziran 1982 
Esas No. : İ/385 
Karar No. : 51 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23.6.1982 tarihli 109 uncu hirleşimıiınde ıkalbül edilen «16.6.1964 tarih
li ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun 13 üncü Maddesinin Bifinoi Fıkrası ile 52 nci Maddesinin Değİştürilmesine İlişikin Kanun Tasa
rısı» ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştiraikiyle komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü, Danışma Meclisinden geçen şekliyle görüşülerek benimsendikten sonra maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiş ve gerekçedeki haklı nedenlerle 1 ve 2 nci maddeler ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 
3 ve 4 üncü maddeler de aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyi onayına saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK ismet ONUR Ersin ESEROL 

Hâk. Tuğgeneral Hâk. Kd. Alb. Hâk. Yarbay 

Üye 
Nihat GÜRSEL 

Hâk. Yarbay 
M.S.B. Kan. Ka. D. Bşk.'ğı 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 429) 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
16,6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin Mahkeme
leri Kurulusu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve 
Cezalan Hakkında Kanunun 13 üncü Madldesinin 

Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE li — 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri 
Kuruluşu, Yartgılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
faları Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ıBu Kanunun 52 neti maddesinde yazılı disiplin 
suçlarından doğan ve onlbin lirayı geçmeyen istirdat 
ve nnaddl tazminat davalarına da Disiplin Mahkeme
lerinde bakılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girefv 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kurulusu, Yargı
lama UsuMi ve Disiplin Suç ve Cezalan Hakkında 
Kanunun 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 16.6,1964 tarihli ve 477 sayılı Di
siplin Malbkömıeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 52 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 52. — Hizmete mahsus ve değeri onbin 
lirayı geçmeyen eşyayı, özürsüz kaybedenler veya 
harap olmasına sebebiyet verenler, eşyanın değeri de 
gözönüne alınarak iki aya kadar oda veya göz hapsi 
ile cezalandırılır.» 

MADDE % — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girer. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 4129) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin Mahkeme
leri Kuruluşu, Yargılama UsuNi ve Disiplin Suç ve 
Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin Bi-
ıiind Fıkrası İle 52 nci Maddesüniin Itegliştii'&nes&ne 

İlişkin Kanun Taisarat 

MADDE 1. — 16.6.1964 tarihli ve 477 sayılı Di
siplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disüpinı Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdalki şekilde değişti
rilmiştir, 

«Bu Kanunun 52 nci maddeslinde yazılı disiplin 
suçlarından doğan ve onbin lirayı geçmeyen istirdat 
ve maddî tazminat davalarına da Disiplin Mahkeme
lerinde bakılır,» 

MADDE 2. — 16.6.1964 tarihli ve 477 sayılı Di
siplin Mahkemeleri Kuruluş, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve ..Cezaları Hakkında Kanunun 52 ndi 
maddesi aşağıdaki şefkilde değiştirilmiştir. 

«Madde 52. — Hizmette mahsus ve değeri onbin 
lirayı geçmeyen eşyayı, özürsüz kaybedenler veya 
harap olmasına sebebiyet verenler, eşyanın, değeri 
de gözönüne ^alınarak iki aya kadar oda veya göz 
hapsi ile cezalandırılır.» 

MABJDE 
rürlüğe girer. 

3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

16.6.1964 Tarihli ve 477 Saydı Disiplin Mahkeme
leri Kuruluşu, Yargılama Usulü ive Disiplin Suç ve 
Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrası üe 52 nci Maddesinin DeğSştârilmerfııe 

Kamın Tasaınsi 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metinin 1 inci 
maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik! Konseyi (S. Sayısı : 429) 
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((Hükümetin Teklifi) 
MADDE 3. — Bu Kanunu Mıüî Savunma Ba

kanı yürütür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

11 . 5 . 1982 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Devlet Balkanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T, önalp 

Ticaret Balkanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı V. 
K. Cantürk M. R. Güney 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr.A.Bozer 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerii ve Tabiî Kay, Bakanı 
M, Turgut F. İlkel 

Kültülr ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
t. Evliyaoğlu Dr, & Tüten 

Köy İşleri ve Koop. Bak. Gençlik ve Spor Bakam 
M. R. Güney V, Özgül 

Sosyal Güvenik Bakanı 
S. Side 

MADDE 3. 
kanı yürütür, 

(Hükümetin Teklifi) 

— Bu Kanunu Millî Savunma Ba-

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Millî Eğitim Bakanı 
H, Sağlam 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

29 . 12 . 1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

7\ Özal 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
C, Menteş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
Dr T, Önalp 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T._ Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay, Bakanı 
M. Turgut F, İlkel 

Turizm ve Tanıtma ıBaıkann İmar ve İskân Bakanı 
/ . Evliyaoğlu Dr, S, Tüten 

Köy İşleri ve Koop. Bak. Gençlik ve Spor Bakam 
M. R, Güney V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı V. 
S. Side İ. Evliyaoğlu 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı :• 429) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. 
ikanı yürütür. 

Bu Kanunu Millî Savunma Ba-

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metnimin 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» © « 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 429) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 431 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1 431; M. G. Kon

seyi : 1/387) 

(D. Meclisi S. Sayısı ': 143) 

TC 30 Haziran 1982 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Md. : 06-1907 (11431) 1508 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MlLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Haziran 1982 Tarihli 112 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, 2628 saydı 1982 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Fenni İSLÎMYELİ 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 21, 23, 26.6.1982 tarihli 108, 109 ve 112 nci birleşimlerinde 
görüşülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 20 Mayıs 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1228/04114 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.5.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «2628 sayılı 1982 Malî Ydı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı» ye gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Birinci Madde : 
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Bütçesine yıl içinde ortaya çıkacak acil ve zorunlu müteferrik ihtiyaç

ların karşılanabilmesi için yedek ödenek adı altında 2 milyar 435 milyon liralık ödenek konulmuş, ayrıca 
2829 sayılı Kanunun gerektirdiği hizmetler için 2 milyar lira artırma yetkisi verilmiştir. 

Ancak bu ödeneğin belirli hizmetlere tahsis edilen kısmı düşülünce acil müteferrik ihtiyaçlar için kulla
nılabilecek kısım 1 milyar lira olmaktadır. 

Bu miktarın 50 milyon lirası 38 sayılı KHK'nin 20 nci maddesi uyarınca Banker Tasfiye Kurulları, 
35 650 000 TL. da diğer müteferrik ihtiyaçlar için kullanılmış olup Nisan 1982 sonu itibariyle ödenek baki
yesi 914 milyon 350 bin liraya düşmüş bulunmaktadır. 

Oysa bu tarih itibariyle, 2576 sayılı Kanun uyarınca kurulması öngörülen Bölge İdare Mahkemeleri ve 
Veıigi Mahkemeleri ilhtiyaçları Jçin yaklaşık 700 milyon lira; 'koruyucu sığır vebası aşıüamal'arı için 135 milyon 
ve süne ve kımıl mücadelesi için »de 193 milyon lira olmak üzere 'bütçenin 'bu tertibinden acilen 'karşılanması ge
nelken 1 mtilyar 28 milyon liralık ihtiyaç ortaya çıiklmış buHünmaikta'dır. 

Banker Tasfiye Kurulları ihtiyacının da şu anda tahsis edilmiş bulunan 50 milyon liranın çok üstüne 
çıkması beklenmektedir. 

Bu şekilde, bütçe uygulamasında ortaya çıkabilecek arızî tıkanıklıkların giderilmesi için öngörülmüş olan 
yedek ödenek fonu bütçe yılının ikinci ayında tamamen kullanılmış olmaktadır. 

Bütçe yılının önümüzdeki dönemi içinde çok sayıda kuruluştan değişik zamanlarda ve genellikte küçük 
tutarlar halinde gelebilecek acil müteferrik ihtiyaçların her biri için ek ödenek kanunu yoluna gidilmesi pra
tik olmayacağı gibi ihtiyacın giderilmesi açısından da güçlüklere yol açacaktır. 

Bu nedenlerle Yüksek Ödenek tertibinin altındaki dipnot değiştirilerek Maliye Bakanlığına bu ödeneği 
2 milyar lira artırma yetkisi verilmektedir. 

ikinci Madde : 

Devlet Başkanlığı 1982 Malî Yılı Bütçesine daire hizmetlerinde kullanılmak üzere (T) cetvelinin 6 ncı 
sırasında yer alan Station Wagon tenezzüh şasi (küçük tip) 4 X 2 cins 3 adet taşıt alımı için 3 000 000 lira 
ödenek konulmuş ve bu taşıtların kadroları da 1982 malî yılında satın alınacak taşıtlar listesine dahil edil
miştir. 

Ancak Devlet Başkanlığı makam arabası ile sefir kabulü, misafir ve resmî görevler için halen hizmet 
vermekte olan taşıtların satın alımları 1968 - 1977 yıllarında gerçekleştirilmiş olup, ekonomik ömürlerini yıllar 
öncesi kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Hizmetlerin önemi gözönüne alınarak, bu konuda herhangi bir aksamaya neden olunmaksızın görevlerin 
gerçekleştirilmesi için, anılan hizmetlerde kullanılmak üzere, 1 adet Mercedes 380 SEL. zırhlı araç ile 10 adet 
Mercedes 280 SE taşıtın satın alınmasına acilen gerek bulunmaktadır. 

Söz konusu taşıtların gerektirdiği ödenek, Maliye Bakanlığı Bütçesinin «Yedek Ödenek» tertibinden sağ
lanacaktır. 

Tasarının gerektirdiği ilave harcamalar bütçe tasarrufları ile karşılanacaktır. 

MJillî Güvenlik' Konseyi (S. Sayısı : 431) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 30 Haziran 1982 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/387 
Karar No. : 161 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Haziran 1982 tarihli 112 nci Birleşiminde görüşülerek, açık oy ile 
kalbul edilen «2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, cari bütçe yılı içinde ortaya çıkabilecek ivedi ve zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi ama
cıyla Maliye Bakanlığı Bütçesinde «Yedek Ödenek» adı altında 2 milyar 435 milyon liralık bir ödenek yer al
mış bulunmaktadır. Ayrıca, bu ödeneği, 14.4.1341 tarih ve 618 sayılı Kanunun 21.10.1935 tarih ve 2829 sayılı 
Kanun ile değişik 7 nci maddesi gereğince yürütülecek hizmetlere ilişkin olarak 2 milyar lira daha artırmaya, 
Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. 

Ancak, Tasarının gerekçesi incelendiğinde mevcut ödeneğin 4 aylık uygulama sonucunda büyük bölümü
nün harcandığı ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına imkân olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraf
tan Devlet Başkanlığı 1982 Malî Yılı Bütçesine bağlı satın alınacak taşıtlar cetvelinin ortaya çıkan ihtiyaca 
göne düzenlenmesinde hizmetin önemi açısından yarar bulunmaktadır. 

Ancak, Tasarının 1 inci maddesinin Danışma Meclisinde değiştirilerek kabul edildiği ve maddeye 1982 yuh 
içinde yapılması planlanan seçmen kütüğü yazımı ve Anayasanın halkoyuna sunulması giderlerini karşıla
mak amacıyla 3 363 000 000 lira ilave yapıldığı görülmektedir. Tasarının şevkinden sonra ortaya çıkan bir 
ihtiyaç olması nedeniyle yapılan değişikliğin yerinde olduğu saptanmıştır. 

Yukaırıda arz olunan gerekçeler ile Tasan Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Danışma Meclisi metni 
esas alınarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi yeniden düzenlenmiş 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ve bağlı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

Milî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM Haşmet YURT AL 

Em. Amiral Dz. Kd. Kur. Alb. Mly. Kd. Alfo. 

'Kâtip Üye Kâtip Üye Üye 
Turhan AKPORAY Tahsin EKİNCİ Güven BOŞGELMEZ 

Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı ; 431) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2628 Sayth 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağh (A) İşaretti Cetvelde Değişiklik 
Kamın Tasarısı 

Yapılması Hakkında 

IMAİDOE 1. — 2628 sayılı 19İ8Û Malî Yılı Bütçe Kan/ununa, bağlı (A) işaıretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 930 (Malî Transferler) programının 09 {Diğer Malî Transferleıile ilgili Öideım'eler) alı programının 
3 ödenek türü 309 (Yedek Ödenek) faaliyetinin altındaki açıklamanın üçüncü paragrafı aşağıdaki şıellcilde 
degiştiriteşt<ir. 

1(2 000 000 000 lirası 14.4.1341 tarih ve 618 sayılı Kanunun 2U1Q.193<5 tarih ve 28129 sayılı Kanun ile de
ğişik 7 neti maididiasi gereğince yürütülecek hizmeltlıere ilişiklim gideıilıer için kullanılmak üzere bu tensipte yer 
alan ödeneğe 4 000 000 000 liıra ilave etmeye Maliye Balkanı yetklilüdlir.) 

JMIAIDDE 2. — 2628 sayılı 1982 Malî Yilı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet ıBaşflcanJı-
ğı kusanının stonunlda bulunan «19812 Malî Yılınfda Satın Almacalk Taşıt Listesli» ne ilişlilk (il) Sayılı Cetvelde 
yazılı ıtaşüfcliar eklenmiştir, 

IMİAIDDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinlde yürürlüğe girer, 

İMİAIDDIE 4. — Bu Kaınunu Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri ile Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

H8.5.1982 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T, Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dn t Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N._ özdas 

Adalet Bakanı 
C* Mentes 

Millî Savunma Bakanı 
#, H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S.. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t Öztrak 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
H.. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T._ önalp 

Ticaret Bakanı 
Ki Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. & Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
1. Evliyaoğlu 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof., Dr% A. Bozer 

Çalışma Bakam 
Prof^ Dr. TL Esener 

imar ve iskân Bakam 
Drt & Tüten 

Sanayi ve Tek, Bakanı 
M. Turgut 

Köy işleri ve (Koop. Bak. 
M4 Ri Güney 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr., M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Ft İlkel. 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V< Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakan,. 
5« Side 

MMî Güvenlik Konseyi i(S. Sayısı : 431) 
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TASARIYA BAĞLI CETVEL 

(1) SAYILI CETVEL 

DEVLET BAŞKANLIĞI 

1982 MALI YILINDA SATIN ALINACAK TAŞIT LİSTESİ 

Sıra No. Adet Taşıtın Ciıılsi Diferansiyel Kulaniacağı yer 

1 — a (x) 10 Binek Tenezzüh şasi 4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 
1 — b (x) 1 Bineik Tenezzüh şasi 4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 

Millî Güvenlik Konseyi '(S. Sayısı : 431) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTlĞt 
METİN 

2628 Sayılı 1982 Malî Yıh Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs-
raıının 930 (Malî Transferler) proıgramımo 09 (Diğer Malî Transferlerle İlgili Ödemeler) alt programının 
3 ödenek türü 309 (Yedek Ödenek) faaliyetinin altındaki açıklamanın üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«(2 000 000 000 lirası 14.4.1341 tarih ve 618 sayılı Kanunun 21.10.1935 tarih ve 2829 sayılı Kanun ile de
ğişik 7 nci maddesi gereğince yürütülecek hizmetlere ilişkin kullanılmak üzere bu tertipte yer alan ödeneğe 
4 000 000 000 lira; ayrıca 1982 yılı içinde yapılması planlanan seçmen kütüğü yazımı ve Anayasanın Halk
oyuna sunulması giderleri için kuHanılmak üzere bu tertipte yer alan ödeneğe 3 363 000 000 lira ilave edi
lerek toplam ödeneğin 7 363 000 OOtO liraya çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.)»! 

MADDE 2. — 2628 sayılı 1982 Malî Yıllı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet Başkanlığı 
kısmının sonunda 'bulunan «1982 Malı Yılında Satın Alınacak Taşıt Listesi» ne ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 4. — Bu Kanunu Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri ile Maliye Bakanı yürütür. 

Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metne Bağlı Cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

DEVLET BAŞKANLIĞI 

1982 MALÎ YILINDA SATIN ALINACAK TAŞIT LİSTESİ 

Sıra No. Adet Taşıtın Cinsi Diferansiyel1 Kullarnlıacağı yer 

li — a (x) 10 Binek Tenezzüh şasi 4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 
1 — b <x) 1 ©inek Tenezzüh şasi 4 x 2 Devlet Başkanlığı Hizmetlerinde 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 431) 
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(BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

2628 Sayılı 1982 Malî Yıh Bütçe Kanununa Bağb <A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kamını Tasarısı 

MADDE 1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Malîye Bakanlığı 
kısmının 930 (Malî Transferler) programının 09 (Diğer 'Malî Transferlerle İlgili Ödenmeler) alt programının 
3 ödenek türü 309 (Yedek Ödenek) faaliyetinin altındaki açıklamanın üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.; 

«2.CO0.O0O.000 lirası 14.4.1341 tarih ve 61ı8 sayılı Kanunun 21.10.1935 tarih ve 2829 sayılı Kanun ile 
değişik 7 nci maddesi gereğince yürütülecek hizmetlerde, 3.363.OO0I.OOO lirası 1982 yılı içinde yapılması plan
lanan seçmen kütüğü yazımı ve Anayasanın halkoyuna sunulması Mzmetlerinde kullanılmak üzere bu tertip
te yer alan ödeneğe) 7.363.000.000 lira ilâve etmeye Maliye Bakanı yeltkfilidür.» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 inci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metininin 3 üncü maddeSıi aynen kalbul edilmiştir, 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

(1) SAYILI CETVEL 

Danışma Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kalbul eidilmıiş'tir. 

'MÎMlî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 431) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 428 

14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek 
Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli 
İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/411; M. G. Konseyi : 1/384) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 144) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 24 Haziran 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Md. : 06-1585 (1/411) 1247 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÜLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SBKRETERLÎĞ'İNİE 

Danışıma Meclisi Genel Kurulunun 23 Haziran 1982 Tarihîi 109 uncu Biriiegimlhıide görüşülerek işaret oyu 
iîe ktbul edilen, 14 Temmuz 19*64 Tarihli ve 500: Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk AiSkerî Birliği Mensupları
nın Aylılk ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 
Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci Maddesinin 'Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun ̂ Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz edenim. 
Sadi IRMAK 

Damiışma MecîM Başkanı 

TC 
Başbakanlık 5 Mayıs 1982 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1163/01936 

DANIŞMA MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.1982 tarihinde ka

rarlaştırılan «14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensupları
nın Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun Birinci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğiriin yapılmasını arz ederini. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GEREKÇE 

Kıbrısta görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinle, 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince Kıbrıs 
maaşı »ödenmekte, yan ödeme, itayım bedeli, aile ve yakacak yardımı, emir eri ve % 20 tazminat gibi istihkak
ları ise Türkiye'de kalmaktadır. Halen Personel ailelerini de Kıbrıs'a götürmekte Ve Kıbrıs'ta ödenen maaş yeter
li olmamaktadır. Personelin ağır şartlar altında görev yaptığı Kıbrıs'ta birde aileleri ile birlikte maddî sıkıntıya 
düşmemesi için Türkiye'mde ikalara istihkakların Kıbrıs'ta ödenmesine imkân verecek tarzda maddenin i inci fık
rası düzenlenmiştir. 

Bütçe - Plan (Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 28 Haziran 1982 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/384 
Karar No. : 160 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Haziran 19S2 tarihli 109 uncu 'Birleşiminde görüşülerek, işaret oyu 
ile 'kabul edilen ı«14 Temmuz 1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensupları
nın aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin ©aşka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 
Tarih ve 1908 sayılı Kanunla (Değiştirilen 1 inci Maddesinin Birinci Fıikraisının Değiştinilimeisi Hakkında Ka
nun Tasarısı» Kömisyorarnuızca incelenmiştir. 

'Bilindiği gibi, Kıbrıs'a görevli olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına 500 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yalnız Kıbrıs Maaşı ödenmektedir. Bu ödeme dışında kalan yanödeme, tayın bedeli, aile ve ya
kacak yardımı, hizmet eri ve yüzde yirmi tazminat gibi istihkaklar Türkiye'de kalmaktadır. Ancak, personelin 
ailelerini de Kıbrıs'a götürdükleri dikkate alındığında aldıkları maaşın yeterli olmadığı ve maddî sıkıntıya düş
tükleri anlaşılmaktadır. Soruna çözüm getirmek için 500 sayılı Kanunda gerekli değişikliğin yapılması ve Tür-1 

kiye'de kalan istihkakların Kıbrıs'da ödenebilme imkânının sağlanması ıgerdfomektedir. 

Yukarıda arz olunan (gerekçe doğrultusunda hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da olumlu bulunarak mad
delerin görüşülmesine geçilmiş, görüşmelere Danışma İMeclisi metni esas alınarak 500 sayılı Kanunda değişikliği 
içeren Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi ile, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Mâlî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan İBaşkan Yardımcısı İBaşkan Yardımcısı 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET Tanju ERDEM Haşmet YURT AL 

Em. Amiral Dz. Kd. Kur. Alb. Mly. Kd. Alb. 

IKâtip Üye Kâtip Üye Üye 
Turhan AKPORAY Tahsin EKİNCİ Güven BOŞGELMEZ 

Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

lüye1 (Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Kon&eyi (S. Sayısı : 408) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500i Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Tiirk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücret-
leriyfle Çeşitli İstihkakları Ve Birliğin Balşika Giderleri Hdkkınlda Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının 

Değiştirilmesi Haikkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14 Temmuz 19'64 Tarihli ve 500 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«jKıbrıis'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türik Askerî Birlikleri personelinin aylıklarından emekli keseneği, 
Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı, gelir vergisi ve malî denge vergisi gibi kanunî kesintiler düşüldükten sonra 
arttığı Iher rütlbeye, kıdeme ve kademeye göre ilişik cetvellerde gösterilen miktarlar seviyesine çıkarılır ve bu 
miktarlar hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın aynen ödenir. Bu ödemenin şekli Millî Savunma ve Maliye Ba
kanlıklarınca birlikte saiptamr. ©unlar ayrıca yurt içindeki aylıklarını alamazlar. Kıbrıs'ta ödenecek miktarın 
dışında kalan istihkaklar da (Kıfbrıs'ita ödenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakam 
1. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T, Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T, Esener 

imar ve iskân Bakanı 
Dr, & Tüten 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. İ, Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

Köy işleri ve Kbop. Bak. 
M. R. Güney 

26.4.1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T, Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 4)28) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

«14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a 
Gönderilecek Türk Asker! Birliği Mensuplarının Ay
lık ve Ücretleriyle Çeşitli istihkaktan ve Birliğin Baş
ka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 
Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı» 

MADDE 1. — 14 Temmuz 1964 tarihli ve 500 sa
ydı 10 Haziran 1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla 
değiştirilen Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk As
kerî Birlikleri personelinin aylıklarından emekli kese
neği, Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı, gelir vergi
si ve malî denge vergisi gibi kanunî kesintiler düşül
dükten sonra geriye kalam, her rütbeye, kıdeme ve 
kademeye göre ilişik cetvellerde gösterilen miktarlar 
seviyesine çıkardır ve bu miktarlar hiç bir kesintiye 
tabi tutulmaksızın aynen ödenir, Bu ödemenin şekli 
Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte 
saptanır. Bunlar ayrıca yurt içindeki aylıklarını ala
mazlar. Kıbrıs'ta ödenecek miktarın dışında kalan is
tihkaklar da Kıbrıs'ta ödenir.;» 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayıh Kıbrıs'a 
Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Ay
lık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Baş
ka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 
Tarih ve 1908 Sayıh Kanunla Değiştirilen 1 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. >— Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 428) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 427 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhti
sas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/124; M. G. Konseyi : 1/379) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 132) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 8 Haziran 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Md.:06-454 (II124)11746 . 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 7 Haziran 1982 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kalbul edilen, Türkiye Atom Enerjisi Kurulmu Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz öderim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

NOT : Bu Kanun "Tasarısı Genel Kurulun 3, 7 Haziran 1982 tarihli 101 ve 102 nci Birleşimlerinde görüşül
müştür. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 4 Eylül 1981 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı .101-884/05468 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.8.1981 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumu Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUN TASARISI HAKKINDA GEREKÇE 

Nükleer alandaki gelişmeleri izlemdk, değerlendirmek, ülke ekonomisine ve sanayiine kazandırmak üzere; 
Türkiye'de bir çok ülkeden önce, 1956 yılında 6821 sayılı Kanun ile Başlbakanlığa bağlı «Atom Enerjisi 
Komisyonu» kurulmuştur. 

1957 yılında çalışmalarına başlayan AEK, 1960'ldrın ortalarına kadar Merkez Kuruluşu ve Çekmece 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile bazı üniversitelerin de katkılarıyla, nükleer bilim ve tekniğin yur
da sokulması, yaygınlaştırılması ve uygulanmasını oldukça etkili bir şekilde yerine getirebilmiştir. 

Esasta genel bir nükleer politikanın oluşturulamamış olması gibi etkenler; 19601ı yılların ortalarından 
başlayarak kuruluşun çalışma hızını kesmiş ve dünyadaki gelişmeler takip edilemez duruma gelinmiştir. 

Buna karşılık, kuruluşun toparlanmasını ve gelişmesini sağlayacak önlemler zamanında alınamamış ve ge
rekli yasal, yapısal ve idarî değişiklikler sağlanamamıştır, 

Bugün uluslararası alanda, nükleer bilimler ve nükleer teknoloji çok önemli ve etkin bir düzeye ulaşmış 
bulunmaktadır. 

Nükleer bilimler ve nükleer teknoloji, bir ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmesine büyük 
ka'tkılar sağlamakla birlikte, kompleks, hızlı gelişme gösteren, pahalı yatırımlar ve çok sayıda nitelikli eleman 
gerektiren bir çalışma alanıdır. 

'Bugün nükleer enerjinin ülke yararına kullanılmasını ve kalkınmaya katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla, 
temel ilke ve politikaları belirlemek, bilimsel, teknik ve idarî çalışmaları düzenlemek, desteklemek, koordine 
etmek ve denetlemek üzere; gerekli yetkilerle donatılmış bir kamu kuruluşuna ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenle, dünyanın bir çok ülkesindeki örneklere benzer şekilde ve Başbakana bağlı Türkiye Atom Ener
jisi Kurumunun kuruluşunu düzenleyen bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kuruluş amacını belirleyen bu maddeye göre Kurum Baş
bakana bağlı, özerk ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir kuruluştur. 

Kurumun yüklendiği görevlerin niteliği, yürütme ile ilişkisinin 6821 sayılı AEK Kanununda olduğu gibi 
Başbakanlık düzeyinde kurulmasını, ayrıca idarî, malî ve bilimsel açıdan özelliğe sahip olmasını gerektirmiş
tir. 

Madde 2. — Kanunun ikinci maddesinde Kurumun görevleri belirtilmektedir. Bu görevler ülkenin, nük
leer enerji politikasının saptanmasından, kurulacak nükleer tesislere ve nükleer madde üretim ve ticaretine ka
dar uzanan çok geniş bir yelpaze içerisinde yer almaktadır. 

Nükleer uygulamaların gerek millî politika gerek uluslararası politika açısından taşıdığı önem ve bu 
konularda gösterilmesi gerekli duyarlılık, görevlerin oldukça ayrıntılı bir biçimde madde metninde belirtilme
sini gerektirmiştir. Ayrıca kanunda yer alması uygun olmayacak daha ayrıntılı hükümler tüzük ve yönetme
liklerle belirlenecektir. 

Madde 3. — TAEK'ın organlarını ve bağlı kuruluşlarım belirleyen 3 ncü maddeye göre Kurumun or
ganları, Atom Enerjisi Komisyonu, Yürütme Kurulu, İhtisas Komiteleri ve Danışma Kuruludur. 

Madde 4. — Kanunun 4 ncü maddesi, TABK'in üst düzeyde karar organı olan Atom Enerjisi Komis
yonunun kuruluş esaslarını, görevlerini, çalışma şeklini belirlemektedir. 

Başkan, Başkan Yardımcıları ve üyelerden meydana gelen komisyon, görevlerinin taşıdığı önem gereği Baş
bakan tarafından görevlendirilmektedirler. 

Komisyon; kurumun çalışma ilkeleri ve programları, bütçe taslağı ve kadroları üzerinde son çalışmaları yap
mak, çalışmalara yön verecek tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak,_ Yürütme Kurulunun çalışmalarım izlemek 
ve denetlemekle görevlidir, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 427) 
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Kurumla ilgili işlerin niteliği ve yoğunluğu gereği Başkan ve Başkan Yardımcıları için tam gün çalışma 
zorunluğu getirilmiştir. Komisyonun çalışma esasları ile ilgili daha ayrıntılı hükümler (bir yönetmelikte yer ala
caktır. 

Madde 5. — TAEK Başkanının görevlerini belirleyen ibu maddeye göre, Başkan yetkilerini, ihtiyaca göre 
yardımcılarına veya bağlı kuruluş müdürlerine devrede bilecektir. Ayrıca yardımcıları arasında görev bölümü 
yapmak yetkisi de Başbakana aittir. 

Madde 6. — TAEK'in kanunda belirtilen görevlerinin Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen 
ilkeler çerçevesinde, yerine getirilmesi için gerekli her türlü kararı almak ve uygulamak, hepsi tam gün esa
sına göre çalışan Başkan ve Yardımcılarından oluşan Yürütme Kurulunun görevidir. Maddede Kurulun ka
rar yeter sayısı ve oy eşitliği halinde Başkanın oyunun üstünlüğü ilkesi belirlenmekle yetinilmiş, Kurulun ça
lışma esaslarına ilişkin daiha ayrıntılı hükümlerin yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 7. — TAEK'in görevleri arasında yer alan «nükleer güvenlik», «araştırma geliştirme ve koordi
nasyon», «radyasyon sağlığı ve güvenliği» ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere 7 nci maddede üç komite ku
rulmaktadır. 

Nüklleer Güvenlik Komitesi, güvenlik konularıyla görevli Başkan Yardımcısının başkanlığında güvenlik 
konularında uzman 6 üyeden oluşacak, her türlü lisans başvuruları Ibu Komitede sonuçlandırılacaktır. 

TAEK'e bağlı Araştırma Kuruluşlarının müdürlerinin Araştırma ile ilgili Başkan Yardımcısının başkan
lığında oluşturdukları Araştırma - Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi nükleer alanda yapılacak araştırma 
çalışmalarını programlayıp, koordine edecektir. 

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Komitesi de TAEK'in 'bu alandaki görevleriyle ilgili çalışmalar yapacaktır. 
Maddede ayrıca gerektiğinde yeni geçici veya sürekli komitelerin nasıil kurulabileceği de hükme bağlan

maktadır. 
Madde 8 . - 9 . — Tasarının bu maddelerine göre Başkan Yardımcılarından biri teknoloji, eğitim, plan prog

ram ve uluslararası ilişkilerle diğeri de idarî işleri yürütmekle görevlendirilecektir. 
Madde 10. — TAEK'in görev alanına giren konularda üniversiteler ve öteki ilgili kuruluşlardaki bilgi 

birikiminin yapılacak çalışmalara yansımasını sağlamak amacıyla 'bir Danışma Kurulu oluşturulmaktadır. Yıl
da en az bir kez toplanacak olan Danışma Kurulunda TAEK'in çalışmalarıyla ilgili görüş ve öneriler oluş
turulacaktır. 

Madde 11. — Nükleer alanda araştırma çalışmaları, TAEK'e bağlı olarak kurulacak Araştırma ve Eği
tim Merkezleri, Enstitüler, tesis ve laboratuvarlar, deneme merkezleri ve pilot tesisler kurulabilecektir. Tasarı
nın ıbu maddesi bağlı kuruluşların çalışma şekillerinin yönetmeliklerle belirleneceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesinde, TAEK'in, görevlerini yerine getirirken insan ve çevre sağlığının 
korunması için alacağı tüm önlemlerin bağlayıcı niteliği ve kamu kuruluşlarıyla güvenlik kuvvetlerinin bu 
önlemlerin yerine (getirilmesinde yardımcı olma yükümlülükleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 13. — Nükleer tesislerin korunması özel önem taşıdığından, bu tesislerin 22.7.1981 gün 2495 sa
yılı «'Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun» hükümleri çer
çevesinde korunacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 14. — Çok sayıda ve üstün nitelikli eleman nerpktir*.n nfikleer alanda, esasen sınırlı olan vetı'smis 
elemanların TAEK kadrolarında yıldan yıla artan oranda görevlendirilebilmeleri, Ibu konudaki genel hüküm
ler çerçevesinde bazı ayrıcalıklara sahip olmalarını gerektirmektedir. Tasarının getirdiği sisteme göre başka 
kurumlarda da karşılığı bulunan olağan görevler memur statüsündeki kamu görevlilerince yerine getirilecek; 
özellik taşıyan görevler de sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Maddede bu şekilde çalışacak personelin ni
telikleri, sözleşme esasları, süreleri, ücret, sosyal haklar gibi ödemelerine ilişkin ilkelerin Başlbakanın onayıyla 
belirleneceği hükme bağlanmakta; TC Emekli Sandığı ve SSK ile ilişkisinin kendi tercihine göre kurulacağı 
öngörülmektedir. 

Madde 15. — Nükleer alanda yetişmiş ve konuda görev yapan personelin sınırlı olması TAEK dışındaki 
kamu kuruluşlarında çalışan elemanların kendi kurumlarından maaşlı veya maaşsız izinli, tam günlü veya ya
rı zamanlı sözleşmeli olara'k TAEKte görevlendirileceği hükme bağlanmakta, bu statüde çalışacak kişilerle ilgili 
terfi, süre, ücret gibi hususlar düzenlenmektediır. 
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Maddede ayrıca kadro sayısının % 5'ini geçmemek üzere süreci sözleşmeli personel istihdaımna da im
kân verilmektedir. 

Madde 16. — Tasarının bu maddesiyle maaşını kendi 'kuruşumdan almak surdtiyle TAEK'te görevlendi
rilecek üniversite öğretim üyelerine verilecek sorumluluk tazminatı ile Atom Enerjisi Ka/isyonu üyeleriyle, 
ihtisas komiteleri üyelerine toplantı başına verilecek tazminatın Başbakanın onayı ile belirleneceği ve toplantı
lara, toplantının yapıldığı yer dışından gelerek katıla calklara gerçek giderlerinin ıbeyanı esasına göre harcırah 
verileceği hükme bağlanmaktadır. Bu konudaki daha ayrıntılı hükümler yönetmelikle belirlenecektir. 

Madde 17. — TAEK'e tasarıyla verilen görevlerin niteliği bu Kurumun bütçe uygulaması bakımından 
bazı ayrıcalıklara ve esnekliklere sahip olmasını gerektirmektedir. Tasarının 'bu maddesinde," bu ilke çerçeve
sinde, Genel Bütçe düzeni dışında bırakılan TAEK'in gelir kaynaklarının neler olduğu belirlenmektedir. Her 
yıl Başlbakarilıık bütçesine TAEK için ödendk konulacağı gibi, hizmdt karşılığı alınacak ücretler, mevduatın 
faiz gelirleri, iç ve dış yardraılada bağışlar, mal ve hizmet üretimi ile yayın gelirleri TAEK'in gelirlerini oluş
turmaktadır. 

Bu gelirlerin, bütçe yılı içinde harcanamayan bölümü gelecek yıla aynen aktarılacak, ayrıca TAEK 1050 
sayılı «Mulhasdbe-i Umumiye Kanunu» ile Sayıştay vize ve denetimine bağlı olmayacaktır. 

Madde 18. — Tasarının bu maddesince TAEK'in görevlerinin yerine getirilmesinde sahip olduğu mu
aflıklar düzen'lenmektedir. 

Madde 19. — TAEK'in çalışmalarında sahip olması gereken esneklik ıgözönünde tutulacak, TAEK 2490 
sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasdbe-i Umumiye Kanunu, Sayıştay vize ve dene
timine tabi tutulmamış ayrıca gelecek yıllara geçici sözleşme yapma bakımından da yetkili kılınmıştır. 

Madde 20. — Sayıştay vize ve denetiminin dışında bırakılan TAEK'in, idarî ve malî konularda Yüksek 
Dendtleme Kurulunun denetimi altında olduğu ve bu denetimin anaesasları belirlenmekte; ayrıca Genel Büt
çeden TAEK'e verilecek ödeneğin bdklenme biçimi ile ilgili hükümler düzenlenmektedir. 

Madde 21. — Tasarının çeşitli maddelerinde hazırlanması öngörülen tüzük ve yönetmeliklerin, tasarı ka
nunlaştıktan başlayarak en geç bir yıl içinde tamamlanacağı hükme bağlanmısjtır., 

Madde 22. — Tasarının bu maddesinde yürürlükten kaldırılacak kanun hükümleri belirlenmektedir. 
Geçici Madde 1. — Kanun yürürlüğe girdiği tarihte AEKMa sözleşmeli olarak çalışmakta olan perso

nel TAEK bünyesine ve kadrolarına geçirileceğinden buna imkân verecek kadroların bir ay içinde sağlan
ması hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Mevcut personelin intibakları nın hangi esaslara göre yapılacağı ve TC Emekli San
dığı ile ilgilendirilmelerine ilişkin hükümler düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 3. — Mevcut personelin geçici madde'2'ye göre intibakları yapılıncaya kadar ücret alabil
meleri hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 4. — 6821 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Komisyonuna ait her türlü 
hak ve yükümlülüklerin, taşınır taşınmaz malları, para ve para hükmündeki değerler, alacakların, vergi ve re
simden muaf olarak TAEK*e devredilmiş sayılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 23. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 24. — Yürütme maddesidir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 25 Haziran 1982 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 

Karar No. : 103 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. Danışma Meclisi Başkanlığının 8 Haziran 1982 gün ve Kanunlar Md. : 06 - 454 (1/124) 1746 sayılı 
yazısı ile Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Ta
sarısı 17 Haziran 1982 günü İhtisas Komisyonları Dairesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonunda ilgili bakan
lık temsilcilerinin katıldığı toplantıda incelenmiştir. 

2. 'Bugün, uluslararası alanda, nükleer bilimler ve nükleer teknoloji çok 'önlemli ve etkin bir düzeye ulaş
mış bulunmaktadır. Atom enerjisinin ülke yararına barışçı amaçlarla kullanılmasını ve toplumun yaşam dü
zeyinin yükselmesine katkıda bulunımasını sağlamak amacıyla, gerekli yenicilerle donatılmış bir kamu kuruluşuna 
ihtiyaç duyulduğundan Başbakana bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 'kuruluşunu, işleyişini, görev, yet
ki ve sorumluluklarını, düzenleyen bu-kanun tasarısı hazırlanmıştır. Kanun Tasarısı, 1956 yılında 6821 sayılı Ka
nunla kurulan Atom Enerjisi Komisyonunun lağvedilmesini; altom enerjisinin 'kalkınma planlarına uygun olarak 
ülke yararına kullanılmasını sağlamak maksadıyla, temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, bilimsel, tek
nik ve idarî çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere; gerekli yetki
lerle donatılmış Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kurulmasını öngörmektedir. 

3. Danışma Meclisi Genel Kurulunca kurulması öngörülen sözkonusu 'kurumun kuruluş amacına daiha 
uygun bir biçimde hizmet etmesi için bazı maddeleri değiştirilerek benimsenen bu (kanun tasarısı genel olarak 
komisyonumuzca da benimsonmiş, ancak tasarının 'kuruluş 'kanunu formu esasına göre tertip edilmesi, kurumun 
idarî yapısında kademelenmeye gidilmesi, personel ve malî 'konuların mevcut kanunlar çerçevesinde düzenlenmesi 
ve açıklığa 'kavuşturulması ve geçiş dönemine bir düzenleme getirilmesi gereği duyulduğundan bazı maddelerin 
yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmiştir. Komisyonumuzca yeniden düzenlenen maddeler gerekçeleri ile 
birlikte aşağıdaki şekilde tensiplerine sunulmuştur. 

4. Danışıma Meclisince kabul edilen metin, kendi yapısı içinde bir bütün olarak sistem açısından incelen
miş, metnin Bölüm ve madde başlıklarıyla yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilerek tensiplerine arz edil
miştir. 

5. Kanunca çıkarılış ve kurumun kuruluş amacını ihtiva eden '1 inci madde Komisyon metnindeki şekliyle 
düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

6. <Bu Kanunun kapsamına giren kişi, kurum ve kuruluşları belirtmek için kapsam maddesinin 2 nci mad
de olarak Danışma Meclisi metnine ilavesi uygun görülerek tensiplerine sunulmuştur. 

7. Danışma Meclisince kabul edilen Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun hangi organlardan oluştuğunu ve 
Kurumun kuruluş statüsünü belirleyen 1 inci madde Kdrnfeyonumuızca 3 üncü madde olara'k düzenlenmiş ve 
madde metnindeki «malı özerkliği» deyiminin, kuruma kazandırılmak istenen malî özerklik ve kolaylıkların 
komisyon metnindeki BÖLÜM IV"de yer alan maddelerle getirildiği ve Danışma Meclisince kurulması ön
görülen Yürütme Kuruluna verilen görevlerin TAEK Başkanı tarafından yerine getirilmesinin daha uygun 
olacağı değerlendirilerek Yürütme Kurulunun teşkiline gerek olmadığı gerekçesi ile madde metninden çıka
rılması uygun görülerek tensiplerine sunulmuştur. 

8. Danışma Meclisince kabul edilen ve Kurumun görev ve yetkilerini belirleyen 2 nci madde Komisyo
numuzca genel olarak benimsenmiş 4 üncü madde aşağıdaki değişikliklerle yeniden düzenlenerek tensiplerine 
sunulmuştur. 

a) Fıkrasında, metne atom enerjisinin «barışçıl amaçlarla»! kullanılacağının, bu konudaki antlaşmalara im
za koyan bir ülke olarak, çıkarılacak kanun metinlerinde yer almasının uygun olacağı benimsenmiştir. 
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b) Fıkrasında, Kurumun «çıkarma, arıtma, işletme ve üretme» faaliyetlerinin yürütülmesinde de tavsiye 
ve işbirliği görevleri olacağı değerlendirilerek metnin komisyon metnindeki şekliyle düzenleomesi uygun mü
talaa edilmiştir, 

c) Fıkrası aynen benimsenmiştir. 
Danışma Meclisi metnindeki (ç) fıkrası kanun tekniği bakımından (d) olarak değiştirilmiş ve metindeki 

«normları» kelimesinin metinde yer alan «ilkeleri» ve esasları kelimelerinin anlamları içinde yer aldığı de
ğerlendirilerek metinden çıkarılmasının, ruhsat ile lisans kelimelerinin uygulamada karışıklığa neden ola
cağı gözönünde tutularak «lisans vermek» ibaresinden önce «ruhsata esas olacak» deyiminin kullanılmasının 
uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilen metindeki (d), (e), (f), (g), (h) fıkraları aynen benimsenmiştir. Aynı 
metindeki (ıi) fıkrasında yer alan Atom Enerjisi ile ilgili çalışmalarda gizlilik tesis etmenin TAEK'nun 
4 üncü maddede de belirtilen «barışçıl amaçlarla kullanmaya» ters bir hüküm getirdiğinden ve bu konuda
ki çalışmaların başka amaçlarla yapılabileceği kuşkusunu yaratacağından bu fıkranın madde metninden çı
karılmasının uygun olacağı düşünülerek tensiplerine sunulmuştur,) 

Danışma Meclisi metnindeki QQ fıkrasında nükleer maddelerin de korunması söz konusu olduğu gerek
tiğinden «madde ve» deyiminin cümle başına ilâvesi uygun görülmüş ve fıkra başındaki kelimeler kanun 
tekniğime uygun olarak değiştirilerek tensiplerine arz edilmiştir. 

% Komisyon metnindeki 3 üncü maddede yapılan değişikliğe' uygun olarak Kurum Başkanına Yürütme 
Kurulu görevlerinin verilmesi benimsenmiş ve Başkanını belirli bir süre belirtmek suretiyle seçilımesinin bu 
husustaki uygulamalarda örneği olmadığı gerekçesi ile «dört yıl süre ile» deyiminin çıkarılmasının uygun 
olacağı mütalaa edilmiştir. Ayrıca, Kurum Başkanının kendisine verilen görevleri yerime getirmede yardım^ 
cı olacak ve Kurumun yöneltilmesine işlerlik ve kolaylık kazandıracak üç başkan yardımcısının ihdası uy
gun görülerek madde metni başkan yardımcılarının seçim ve atanma usulünü de kapsayacak şekilde Komis-
yıonumuzca 5 inci madde olarak yeniden düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

10. TABK'nun üst düzeyde karar organı olan Atom Enerjisi Komisyonunun kuruluş, görevleri ve ça
lışma şeklini düzenleyen Danışma Meclisi metnindeki 5 inci m'adde göne! anlamda Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. TAFJK ile ilgili görevlerin ve işlerin yoğunluğu ve niteliği gereği kararların süratle çıkarılma
sını ve dışarıdan katılacak üyelere kurumla ilgili bilgileri ta'm ve doğru olarak aktarılmasını sağlamak için 
(Başkan Yardımcılarının da Komisyonda görev almasının uygun olacağı değerlendirilmiştir,; Atom enerjisi 
ile llgüli üç bakanlığın yeterli olacağı, nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan öğretim üyesi 
sayısının dört olması benimsenmiş, bakanlık üyeleri ile öğretim üydlierinin seçim ve görevlendirilmesine mev
cut kanun ve uygulamalar esas alınarak görev sünesinin iki yıl olması; Komisyon toplantılarına, görüşüle
cek konu ile ilgili diğer bakanlık temsilcilerinim de katılmasının yararlı olacağı; Başbakanını gerekli gördü
ğü haillerde komisyon toplantılarına başkanlık etmesinin uygun olacağı beniimserimiş ve komisyonun sekre
terlik hizmetinin TABK Başkanlığı sekreteryası tarafımdan yapılması gerektiği düşünülerek madde metni 
komisyon metnindeki şekliyle 6 ncı madde olarak yenliden düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

111 < Danışma Meclisi metnindeki Danışma Kurulu başlıklı 6 ncı madde de üyelerim adet, nitelik ve se-
çlimünlin hazırlanacak bir yönetmelikle, belirlenmesi benimsenmiş, kurulun dalvet üzerine toplanması ile üye
lerin, Atom Enerjisi Komisyonu önerisi üzerine Başbakanım onayı ile görevlendirilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmiştir. Ayrıca, kurulun TABK Başkanı tarafından yılda en az bir kere toplantıya çağrılmasının 
ve Kurum başkanının toplantılara başkanlık etmesi hükmümün madde metninde .belirtilmesinin Kurulun çalış
ma şekline açıklık getireceği düşünülerek madde metni Komisyonumuzca 7 nci madde olarak yeniden düzen
lenerek tensiplerine arz edilmiştir. 

12, IDanışma Meclisi metninde yer alan «Yönetim Kurulu» başlıklı 7 nci maddenin iptali, Komisyon 
Raporunun 7 nci maddesinde arz olunan gerekçelerle uygun görülmüş ve aynı madde metnindeki Daire 
başkanlarının atanmasını belirleyen hükmün «İhtisas Daireleri ve Görevleri» başlığını taşıyan komisyon 
metnindeki 8 inci maddede yer alması tensiplerine sunıılmuştuTj! 
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13. TAEK Kanununda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulması öngörülen İhtisas Dairele
rinin görev alanlarını belirleyen Danışma Meclisi Metnânddkü 8 inci maddie, komisyonumuzca genel anlamda 
benimsenmiştir. İhtisas Dairelerinin TAEK başkanına doğrudan bağlanması, başkanın idarî işler içine itilme
sine neden olacağı değerlendirilmiş ve 5 ind maddede önerilen başkan yardımcılarının görevleri gözönünde 
tutularak, idarî bağlantısının TAEK başkanının tasarrufuna bırakılması uygun mütalaa edilmiştir. Ayrıca bu 
konuda TAEK'na verilen görevlerin birbirleriyle ilişkili ve görev alanlarının iç içe olması nedeniyle uygula
maya akıcılık getirmek için ihtisas Dairelerinin görevlerine «ve diğer ilgili görevleri yapmak» deyiminin 
ilavesi ile ileride diğer konularda başka dairelerin kurulmasına imkân tanımak için metindeki «beş» kelime
sinin çıkarılması uygun görülerek, madde metni komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine sunul
muştu^ 

14. Danışma Meclisi metnindeki Bağlı Kuruluşlar başlığını taşıyan 9 uncu madde komisyonulmuızca genel 
olarak benimsenmiş, «enstitü» kavramının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda tanımlandığı şekliyle Üni
versitelerde ve fakültelerde yer alan bir birim olması nedeniyle madde metninden çıkarılması ve bunun ye
rine «birimler» tabirinin konulması; TAEK'nun görevlerinde yer aldığı şekliyle, kurulacak pilot tesislerin 
güç üretimine dönük olmaması esas alınarak, Danışma Meclisi metnindeki 9 uncu maddenin 10 uncu madde 
olarak komisyonumuzca yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilerek tensiplerine sunulmuştur. 

15. Çevre Sağlığı başlığını taşıyan Danışma Meclisi metnindelkü 10 uncu maddede; TAEK'nun insan sağ
lığının ve çevrenin radyasyondan korunması için en kısa yoldan gereken önlemleri alması öngörülmüştür. 
Son derece hayatî önem taşıyan bu konunun TAEK'nca alınacak önlemlere bırakılmasının uygun olmayaca
ğı benimsenmiş, bu önlemlerin hazırlanacak bir tüzükte belirlenmesinin daha yararlı olacağı değerlendirile
rek ve Danışma Meclisi metnindeki 10 uncu madde, komlisyonulmuzoa 11 inci madde olarak yeniden düzenlen
miş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

16. Nükleer tesislerin etrafında 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa gö
re güvenlik bölgelerinin de tesis edilmesi uygun görülerdk Danıışma Meclisince kalbuıl edileni metinıdieki 11 inci 
madde Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

17. TAEK'daki personel statüsünü düzenleyen Danışma Meclisi metnindeki 12 nci madde genel olarak 
benimsenmiştir. Atom Enerjisi Komisyonunda komisyonumuzca teklif edilen değişiklik gereği, madde met
nine başkan yardımcılarının da kadro karşılığı gösterilmek şartıyla çalıştırılması hükmünün dahil edilmesi 
uygun görülmüştür. Kuruma atanacak personel için Danışma Meclisi metninde yer alan yarışma ve yeter
lik sınavı esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi hükmü 12 Mayıs 1982 
günü kabul edilen 2670 sayılı Kanuna ters düşen farklı bir uygulama gerektirdiğinden bu metnin maddeden 
çıkarılması ve ayrıca, kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılan personel ile Kurumun tüm personeline hangi ka
nun hükümlerinin uygulanacağının açıkça belirtilmesi gerektiği dikkate alınarak, madde metni komisyonu
muzca yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine arz edilmiştir, 

18. TAEK'da başka kuruluş personelinin görevlendirilmesi ile ilgili hükümleri belirleyen ve Danışma 
Meclisince kalbul edilen metindeki 13 üncü madde genel anlamda komisyonumuzca benimsenmiş, maaşsız izin
siz olarak çalıştırılacakların kapsamından Silahlı Kuvvetler Personelinin de çıkartılması, Kurumda çalıştırı
lacak Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre görevlendirileceği ve TAEK' 
da maaşsız izinli çalışacakların ancak tabi oldukları kanunlara göre terfi edebilecekleri hükümlerinin mad
de metninde yer almasının uygun olacağı değerlendirilerek; madde komisyonumuzca yeniden düzenlenerek 
tensiplerine sunulmuştur. 

19. Danışma Meclisi metnindeki 14 üncü maddede yer alan (b) ve (d) fıkrasındaki hükümler, Kurumun 
tüzelkişiliği ile ters düşen gelirleri kapsadığından bunların madde metninden çıkarılması ve genel Kurulun 
yapısı gereği hesap yılı sonunda harcanmayan paraların Hazineye aktarılmasının gerektiği gözönünde tutula
rak, madde Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek tensiplerine arz edilmiştir. 

20. Kurumun, anagörevleri ile ilgili görev ve hizmetleri süratle yapabilmesini sağlamak için yapacağı 
her türlü alım, satım, onarım ve inşaat hizmetlerinin 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 
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sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun bağlayıcı hükümleri ve Sayıştayın vize ve denetimi dışında olması 
ve ayrıca bu türdeki hizmetlerin her türlü vergi, resim, harç ile hisse ve paylardan muaf tutulması diğer hiz
metlerin ise (Büro malzemesi, binek otomobil alımı gibi) öteki kamu kurumlarında olduğu gibi yukarıda 
belirtilen kanunlar ile Sayıştayın vize ve denetiminde olması ilke olarak benimsenerek, diğer muafiyet hü
kümlerinin de yukarıda belirtilen esaslar dahilinde tek bir madde halinde düzenlenmesi uygun mütalaa edil
miştir. Ayrıca, gerçek ve tüzelkişilerin Kuruma yapacakları bağışların tamamının yıllık gelir veya kurumlar 
vergisi beyannamelerinde matrahtan düşülmesi hükmü, madde metninden çıkarılması Komisyonca (benimsene
rek, madde yukarıdaki esasları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

21. Danışma Meclisi metnindeki 16 ncı maddenin yukarıda açıklanan nedenlerle aynı metindeki 15 inci 
madde içinde yer alması uygun görülerek bu maddenin iptali tensiplerine sunulmuştur. 

22. TAEK'nun denetlenmesi ile ilgili Danışma Meclisi metnindeki 17 nci madde genel anlamıyla Ko
misyonumuzca benimsenmiş ancak (b) fıkrasındaki metnin bütçe maddesi ile Yüksek Denetleme Kurulunun 
Başbakan tarafından görevlendirilmesinin, bu Kurulun Kuruluş Kanunu gereği doğal bir uygulama olduğun
dan, «Başbakan, Kurumla ilgili olarak belli bir hususun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulundan isteye
bilir» cümlesinin madde metninden çıkarılması uygun mütalaa edilerek, madde metni Komisyon metnindeki 
şekliyle 16 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine arz olunmuştur. 

23. Danışma Meclisi metnindeki bütçe başlığını taşıyan 18 inci madde Komisyonumuzca aynen benim
senerek 17 nci madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

24. Danışma Meclisi metnindeki Tüzük ve Yönetmelikler maddesi; bu Kanunda belirtilen tüzük ve yö
netmeliklerin TAEK'nca ne kadar bir süre içinde yürürlüğe konulacağının belirtilmesinin ve bu Yönetme
lik hükümlerinin kontrolü ve koordinesi için bunların Başbakanlığın onayında sonra yürürlüğe girmesi uy
gun görülerek, Danışma Meclisi metnindeki 19 uncu madde Komisyonumuzca 18 inci madde olarak yeniden 
düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

25. Bu Kanunla hangi kanunların yürürlükten kaldırıldığını belirten Danışma Meclisi metninin 20 nci 
maddesinde, kanun tekniği bakımından kanun isimlerinin tam olarak yazılması benimsenmiş ve madde metnli 
Komisyonumuzca 19 uncu madde olarak yeniden düzenlenerek tensiplerine arz olunmuştur. 

26. Komisyonumuzca geçici 1 inci madde olarak düzenlenen ve 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
Atom Enerjisi Komisyonundan TAEK'nun teşekkülüne kadar olan geçiş döneminde uygulamaya açıklık geti
ren madde metni tensiplerine sunulmuştur. 

27. Danışma Meclisi metnindeki işçi ve sözleşmeli olarak çalışanların intibaklarını düzenleyen geçici 
1 inci maddede, intibakların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1982 malî yılı sonuna kadar ya
pılması getirilerek, 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddedeki 6 aylık süre ve yazılı müracaat tahdidinin 
ortadan kaldırılması uygun mütalaa edilmiştir. Ayrıca, intibakların yapılmasını düzenleyen kanun hükümleri
nin madde metninde yer almasının fazladan bir tekrar olduğu benimsenerek bunların metinden çıkarılması 
ile intibaklar sonunda meydana gelebilecek ücret artışlarının nasıl giderileceğine açıklık getiren bir hükmün 
madde metninde yer alması uygun görülerek madde metni komisyon metnindeki şekliyle yeniden düzenle
nerek tensiplerine sunulmuştur. 

28. Danışma Medlisi metnindeki Geçidi 2 nci madde; kadro karşılığı sözleşme ücretlerinin tespitine ko
misyonumuzca düzenlenen Geçici 2 nci maddede yer verildiğinden ve bunların T.C. Emekli Sandığı ile olan 
ilişkileri Personel Statüsü hamlığını ıtaşıyan komisyon metnindeki 12 nci madde ile düzenlendiğinden Danış
ma Meclisi metnindeki Geçici 2 nci maddeye gerek olmadığı uygun mütalaa edilerek tensiplerine arz edil
miştir, 
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29. 6821 sayılı Kanunla kurulan Atom Enerjisi Komisyonunda çalışan bütün personele uygulanacak 
kanun hükümleri ıkomisyon metnindeki 12 nci maddede belirtildiğinden Danışma Meclisi metnindeki Geçici 
3 üncü maddeye gerek olmadığı, aynı madde başlığında, TAEK'nun harcama yapabilmesi için, 6821 sayılı 
Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu hizmetleri için 1982 malî yılı 'bütçesinde yer alan ödenek
lerin bu Kurumca kullanılmasına im'kân tanıyan Komisyon metninin düzenılenmesi uygun mütalaa edilerek 
tensiplerine sunulmuştur. 

30. Danışma Meclisi metnindeki Geçici 4 üncü maddede yer alan hüküm Geçiş dönemi ile ilgili ol
duğundan bunun (Komisyon metnindeki Geçici 1 inci maddede bulunması uygun görülerek, aynı madde baş
lığında, bu Kanunda belirtilen tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönet
meliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına im'kân veren Komisyon metninin dü
zenlenmesi uygun mütalaa edilerek tensiplerine arz edilmiştir. 

31. Danışma Meclisi metnindeki yürürlük ile ilgili 21 inci maidde 20 nci madde olara'k, yürütme ile il
gili olan 22 nci madde ise 21 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen benimsenmiş ve tensiplerine sunul
muştur., 

Tensiplerine arz olunur. 

Comisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Kur. Alb. 

Proje Subayı 
Behzat BİLGİÇ 

Kur. Yrb. 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Alb. 

Üye 
Atilla CANDIR 

Dev. Başkanlığı Danışmanı 

Üye 
İhsan IŞIK 

Yük. Müh. Kd. Alb. 
ARGE. Nük. Şb. Md. 

Üye 
Kadri ÖZER 

Kur. Yrb. 

Üye 
İlhan ÖLMEZ 
AEK. Gn. Sek. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 427) 



— 10 -

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısı 

Amaç ve Kuruluş : 

MADDE 1. — Türkiye'de Atom Enerjisinin ülke yararına kullanılmasını ve kalkınmaya katkıda bulun
masını sağlamak amacıyla; temel ilke ve -politikadan (belirlemek, bilimsel, teknik ve idarî çalışmaları düzen
lemek, desteklemek, koordine etmek ve dendtdemek üzere, Başbakana bağlı «Türkiye Atom Enerjisi Kurumu» 
kurulmuştur. 

Kurum, kamu tüzelkişiliği odan özerk bir kuruluştur. 
Kurumun kısa adı TAEK'dir. 

Görev ve Yetkiler : 

MıADlDE 2. — Türkiye Atom Enerjis'' Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır : 
: a) Atom Enerjisinin barışçı amaçlarla kullanılmasında 'izlenecek ulusal politikanın esaslarını saptamak, 

plan ve programları hazırlamak, ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden ya
rarlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, 
bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmek. 

Ib) Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stratejik mad
delerle ilgili olarak yürütülen arama, çıkarma, arıtma, işletme, üretme, dağıtım, ithal, ihraç, ticaret, taşıma, 
kullanma, devir ve depolama gibi hususlardaki genel esasları saptamak, bu işlemler için izin vermek, denet
lemek. 

e) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, teknoloji geliştirme merkezi, ensti
tüler, tesisler, lalboratuvarlar, deneme merkezleri ve pilot tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettir
mek. Ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalarda bulunmak. 

ç) Radyoizotop üretme, kalite kontrol, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak, işletmek. 
Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir maddeler ve benzeri iyonlaştırıcı radyasyon 

kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda, iyonlaştırıcı 'radyasyonların muhtemel zararlarına karşı korun
mayı sağlayıcı ilkeleri, önlemleri ve hukukî sorumluluk sınırlarını saptamak. 

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazları bulunduran, kullanan, jtJhal ve ihraç eden, taşıyan, depola-
yan, ticaretini yapan resmî ve özel kurum, kuruluş ve kişilere lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımın 
dan denetlemek. 

Gerökli hallerde sigorta yükümlülüğü koymak, radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde bu lisansı 
geçici veya sürekli olarak iptal etmek, kurum ya da kuruluş hakkında kapa'tma kararı vermek. 

Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı ve nakline ait esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri ha
zırlamak. 

d) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimi, inşaat, işletme ve hiz
metten çıkarılması aşamalarında, radyasyon, işletme ve çevre güvenliği ile iigîili her türdü onay, izin ve lisans 
vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak; izin veya lisansa uyulmayan hallerde işletme yetkilerini 
sınırlamak; verilen izin veya lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek, bu tesisler hakkında kapatma karan 
vermek. 

Bu amaçlarla tüzük, yönetmelik ve teknik mevzuatı hazırlamak. 
e) Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif artıkların güvenilir bir ş©> 

kilde işlenmesi, taşınması, geçici veya sürekli depolanması için gereken önlemleri almak veya aldırmak. 

f) Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, işbirliği yapmak. 
Nükleer alandaki yaibancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzer 

kuruluşlar ile temaslar .teslis etmek ve işbirliği yapmak. 
Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve da

ğıtımını yapmak. 
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g) Nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yar
dım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliği yapmak, nükleer konulardaki yerli ve 
yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak, yurt içinde ıkurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak, ya
bancı ülkelere öğrenci ve personelini göndermek, bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak, izle
mek. 

ıh) Atom enerjisi uygulamasıyla ilgili olup, gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve 
dışından toplamak, yaymak, tanıtmak ve gerekli bilgileri halka iletmek, nükleer konularda halkı aydınlatmak. 

ı) Atom enerjisi ile ilgili çalışmalarda gerektiğinde 'gizlilik tesis etmek, bu tür çalışmaları yürüten ku
ruluş ve laboratuvarların uyacakları esasları saptamak ve bunları denetlemek. 

j) Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışmalar yapmak, gerekli düzenlemeleri öner
mek. 

k) Nükleer tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak ve uygula
mayı denetlemek. 

1) İlgili diğer konularda gerekli tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve denetlemek. 

Organ ve Kuruluşlar : 

MADDE 3. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu aşağıdaki organ ve kuruluşlardan meydana gelir. 
— Atom Enerjisi Komisyonu, 
— Yürütene Kurulu, 
— İhtisas Komiteleri, 
— Danışma Kurulu, 
— Bağlı Kuruluşlar. 

Atom Enerjisi Komisyonu : 

MADDE 4. — a) Kuruluşu : 
Atom Enerjisi Komisyonu bir Başkan, beş Başkan Yardımcısı, Millî Savunma, Dışişleri ve Enerji ve Ta

bu Kaynaklar bakanlıklarından seçilecek birer üye ile nükleer alanda öğretim ve araştırma yapan üç üniver
site öğretim üyesinden oluşur. 

Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcıları ve üyeler, konularında bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasından 
Başbakan tarafından seçilir. Seçilecek her üye için ilgili bakanlık ve üniversiteler Başbakana iki aday gös
terir. Seçim bu adaylar arasından yapılır. Başkan, Başlkan Yardımcıları ve üyeler dört yıllık bir süre için ve 
ortak kararname ile atanır. Herhangi bir nedenle boşalan görev yeri için, görev süresini tamamlamak üzere 
yeniden seçim yapılır. 

b) Görevleri : 
(1) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma ilkelerini, programlarını saptamak, bütçe taslağını onay

lamak ve Başbakana sunmak. 

(2) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile ve nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını, tüzük ve yönetmelikleri 
hazırlatmak, onaylamak, 

(3) Yürütme Kurulunun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve yıllık çalışma programını hazırlayıp 
Başbakana sunmak. 

(4) Kurumun organizasyonunu ve kadrolarını karara bağlamak ve Başbakanın onayına sunmak, 
tır, 

c) Çalışma Şekli : 
Başkan ve Başkan Yardımcıları tam günlü olarak çalışırlar, 
Atom Enerjisi Komisyonu yılda en az üç kere toplanır. iBu toplantılarda gerekli gördüğü takdirde Başba

kan veya ilgili Devlet Bakanı Komisyona Başkanlık eder. 
Komisyon oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu iki oy sayılır. 
Komisyonun çalışma esasları bir yönetmelikle düaenlenir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

TAEK Başkanı : 

MADDE 5. — Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı aynı zamanda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Baş
kanıdır. Kurumu temsil eder, ita amiridir ve Kurumun yönetiminden sorumlludur. Başjkan, yetkilerini Başkan 
Yardımcılarına veya bağlı kuruluş müdürlerine devredebilir. 

Başkan, Yardımcıları arasında görev bölümü yapar. 

Yürütme Kurulu : 

MADDE 6. — Yürütme Kurulu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile Başkan Yardımcılarından 
meydana gelir. Kurumun yürütme organıdır. 

Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, Kurumun bu Kanunda belirtilen gö
revlerinin yerine getirilmesi için gerekli her türlü kararı alır ve yürütür. 

Karar yetersayısı dörttür. Oy eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 
Yürütme Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

İhtisas Komiteleri : 

MADDE 7. — a) Nükleer Güvenlik Komitesi : 

Madde 2'de belirtilen görevlerden nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine getirmek üzere bir Nükleer 
Güvenlik Komitesi kurulur. Bu Komite, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından dört yıl için nükleer güvenlik 
konusunda çalışan uzmanlar arasından seçilen altı üyeden oluşur. Nükleer güç ve güvenlik konusundan so
rumlu Başkan Yardımcısı bu (Komitenin tabiî Başkanıdır, 

Her türlü lisans sorunlarını inceleyerek görüş hazır L inak ve sonuçlarını Yürütme Kurulunun onayına sun
makla görevli olan bu Komitenin çalışma şekli ve lisans işlemleri tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenir. 

b) Araştırma - Gelişjtirme ve Koordinasyon Komitesi : 
Madde 2'de belirtilen görevlerden araştırma - geliştirme 'ile ilgili olanları planlamak, çalışmaları koordine 

etmek amacıyla Araştırma - Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi kurulur, 
Bu Komite Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma - geliştirme kuruluşları müdürlerinden olu

şur. Araştırma - geliştirme çalışmalarımdan- sorumlu Başkan Yardımcısı bu Komitenin tabiî Başkanıdır. 
c) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Komitesi : 
Madde 2'de belirtilen görevlerden radyasyon sağlığı ve güvenliği ile ilgili olanlar hakkında görüş hazır

lamak üzere konuyla ilgili uzmanlardan Atom Enerjisi Komisyonu tarafından dört yıl için seçilecek 6 kişi
den oluşan, Radyasyon Sağlığı ve Güvenlik Komitesi kurulur. 

Radyasyon sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlu Başjkan Yardımcısı bu Komitenin talbiî Başkanıdır. 
ç) Madde 2'de belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Yürütme Kurulunun teklifi ve Atom 

Enerjisi Komisyonunun kararı ile geçici veya sürekli yeni Komiteler kurulabilir.. 

Nükleer Teknoloji, Eğitim, Plan ;- Program ve Uluslararası İlişkiler İhtisas Daireleri : 

MADDE 8. — Madde 2'de belirtilen, nükleer teknoloji ve bu teknolojinin gerektirdiği işleri yürütmek, 
nükleer alanda personel yetiştirmek, plan ve programlar hazırlamak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla te
mas ve işbirliğini sağlamak görevleri ile yükümlü ihtisas Daireleri kurulur. ıBaşkan Yafdımcılarından biri 
bu dairelerin yönetiminde görevlendirilir. 

İdarî İşler : 

MADDE 9. — Bir diğer Başkan Yardımcısı da Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun idarî işlerini yürüt
mekle görevlendirilir, 
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ı(Hükümetin Teklifi) 

Danışma Kurulu : 

MADDE 10. — Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ile diğer ilgili kuruluşlardaki 
uzmanlar arasından iki yıllık bir süre için seçilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı, nitelik
leri, seçimi ve çalışma şekli bir yönetmelikle düzenlenir, Ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Baş
kan Yardımcıları ve Atom Enerjisi Komisyonu Üyeleri ile bağlı kuruluşların müdürleri de toplantıya ka
tılırlar. 

Kurul, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından yılda en az bir kere toplantıya çağrılır. Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı toplantıya başkanlık eder. 

Danışma Kurulu, nükleer alandaki çalışmaları ve gelişmeleri görüşür; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
na görüş ve öneriler hazırlar. 

Bağlı Kuruluşlar : 

MADDE 11. — Nükleer alandaki temel ve uygulamalı araştırmaları yaptırmak üzere, TAEK'e bağlı 
Araştırma ve Eğitim Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, Enstitüler, Tesisler, Laboratuvarlar, De
neme Merkezleri ve pilot tesisler kurulabilir. Bağlı kuruluşların çalışma şekli yöndtaıelikleTile düzenlenir. 

Çevre Sağlığı : 

MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ikinci maddede sıralanan görevlerini yerine getirirken, 
insan ve çevre sağlığının radyasyondan korunması için alacağı veya aldıracağı tüm önlemler özel ve tüzelki
şileri bağlar. Çevre sağlığını ve güvenliğini etkileyen durumlarda kamu kuruluşları ve güvenlik kuvvetleri 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bu önlemlere ilişkin kararlarının yerine getirilmesine yardımcı olmakla 
sorumlu tutulurlar. 

Nükleer Tesislerin Korunması : 

MADDE 13. — Nükleer tesislerin fiziksel korunmasında 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanır. 

Personel Statüsü : 

MADDE 14. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda hizmetler memur ve sözleşmeli personel eliyle yürü
tülür. Başkan, Başkan Yardımcdarı ile Atom Enerjisi Komisyonunca belirlenerek Başbakan tarafından onay
lanacak diğer görev ve hizmetlerde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personelin nitelikleri, sözleşme esasları, süreleri, ücret, sosyal hak ve yardım
ları ile benzeri konular, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun teklifi üzerine Başbakanın onayı ile belirlenir. 

Kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin TC Emekli Sandığı, ya da SSK ile ilişkisi çalışanın iste
ğine bağlıdır. 

Kurumda çalışan personelin atanmaları, çalışma koşulları, yükümlülük ve sorumlulukları, hakları, disiplin 
ve öteki özlük işleri bir yönetmelik Me düzenlenir. 

Başka Kuruluş Mensuplarının Görevlendirilebilirle si: 

MADDE 15. — 160 sayilı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamındaki kurum ve kuruluşlar personeli Türki
ye Atom Enerjisi Kurumu kadrolarında maaşlı veya maaşsız izinli, tam 'gün veya yarı zamanlı sözleşmeli 
alarak çalıştırılabilirler. Bu personelin memuriyetleri iie buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. 
İzinli oldukları süre terfi ve emekliliklerinde fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi, bunlardan izinli olduk
ları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu kişilerin çalış
ma ısürelerıi ve ücretleri 14 ncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Yürütme Kurulunca saptanır. 
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Yurt dışında veya yurt içinde çalışan nitelikli yerli ve yalbancı elemanlardan Türkiye Atom Enerjisi Kuru
munda süreli olarak yararlanmak üzere; istisnaî olarak kulil'aniilmak ve sayıları Kurum kadro sayısının yüzde 
beşini geçmemde koşuluyla süreli sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Bu elemanların çalışma sürderi ve ücretleri 14 ncü madde hükümlerine göre Yürütme Kurulunca sapta
nır, 

Tazminat : 

MADDE 16. — Maaşını kendi kuruluşundan almak suretiyle süreli olarak görevlendirilecek üniversite 
öğretim üyderine verilecek: sorumluluk tazminatı Yürütme 'Kurulunun teklifi ve Başbakanın onayı ile, Atom 
Enerjisi Komisyonu ile İhtisas Komiteleri üyelerine toplantı başına verilecek tazminat, Atom Enerjisi Ko
misyonunun teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenir. 

Toplantı mahalli dışından gelerek toplantılara katılacak olan Atom Enerjisi Komisyonu, Danışma Kurulu 
ve İhtisas Komiteleri üyelerine, gerçek masraflarının beyanı esasına göre harcırah verilir. Bu harcırahın ve
rilmesi esasları bir yönetmelikle bdirlenir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri : 

MADDE 17. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun gdMeri : 
a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konulup Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna ödenecek olan ödeneklerden, 
b) 'ikinci maddede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında yönetmeliğe göre alınacak ücretlerden, 
c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun mevduatının getireceği faiz gelirlerinden, 

ç) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak ve Kurumca kabul edilecek her türlü iç ve dış yardımlar 
ile bağış ve vasiyetlerden, 

d) Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerinden, 
meydana gelir. Bu gelirden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan paralar Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 
ertesi yıl gelir hesabına aktarılır. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun yapacağı harcamalarda uyulacak esaslar bir yönetmdilkle belirlenir. 
Bu maddelerle elde edilen gelirle/in harcanması Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ilkeleri çerçevesinde Yü

rütme Kurulu Başkanının yetkisindedir. Bu gelirlerin harcanmasında.Türlfciye Atom Enerjisi Kurumu 1050 sayılı 
Kanun ile Sayıştay in vize ve denetimine tabi değildir. 

Muafiyetler : 

MADDE 18. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak : 
a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmaları için gerekli her türlü eşya ve taşıt araçları; Türkiye'ye 

ithalinde her türlü ithalat sınırlamallarının dışında bira kıldığı gibi, giriş gümrük vergisi ile özel idare ve be
lediyelere ait her türlü resim, harç ve zamlarda, belediye hissesünden, sundurma ve antrepo ücretleriyle rıh
tım resminden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları ve Limanları İşletme Gend Müdürlüğünce alınan rıhtım 
ücretlerinden ve ithal sırasında alman damga resmî de dahil olmak üzere diğer her türlü vergi, resim, harç ve 
ücretlerden, 

Nükleer çalışmalarla ilgili olarak kurulan tesislerin inşaat ve işlettımesıinde kullanılacak elektrik ve havagazı 
istihsal vergisinden ve belediye vergisinden, 

©u tesislerde kullanılacak motor, kazan ve inlbikler 'belediye resminden, 
Bu tesislerde kullanılacak akaryakıtlar Hazine hissesinden, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yapılacak ihaleler, ilanlar, persond ile yapılan hizmet sözleşmeleri ve 

diğer evrak ve vesikalar Devlet ve belediyelere ait her türlü resim ve harçlardan muaftır. 
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b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak her türlü bağışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. Gelir veya kurumlar vergisine bağlı mülkell'lefler tarafından Kuruma makbuz karşılığında 
yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden indirilir. 

c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu görev ve sorumluluklarını yerime getirmek üzere yapacağı çalışmalar
da 6245 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Satın Alma ve İhale : 

MADDE 19. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmaları ve Atom Enerjisi Rrogramının uygulanma
sıyla ilgi'li olarak yurt içi ve yurt dışından yapılacak her türlü satın almalar, ihaleler, avans ve krediler ile 
inşaat işleri 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kar unu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hü
kümlerine ve Sayıştayın vize ve denetimine talbi olmadığı gibi Kurum bu Kanun ile kendisine verilen görevlerine 
yerine getirmek için gelecek yıllara geçici her türlü sözleşmeyi, hazırlayacağı yönetmelik esasları dahilinde yap
maya ve yürütmeye yetkilidir. 

Denetleme : 

'MADDE 20. — a) iKurum idarî, malî konularda j Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi altındadır. 
Başbakan, Kurumla ilgili olarak belli bir hususun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulundan isteyebilir. 
Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık ve ara raporlarında Kurumun idarî, malî işlemleri ile ilgili olarak bazı 
konuların denetlenmesi istendiği takdirde Başbakanın onayıyla Maliye Müfettişlerince gerekli incelemeler 
yapılır. 

Başbakanlık gerektiğiride rapor sonuçlarını yargı organlarına intikal ettirir. 
b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun hesap yılı malî yıldır. Komisyon, her hesap yılından en az beş 

ay önce, gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere geneli bütçeden 
verilmesi gereken ödeneği Başbakanlığa bildirir. 

i 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve bunu Başbakana sunar. 

MADDE 21. — Bu Kanunda yazılı görev ve yetkilerin kullanılması için gerekli tüzük ve yönetmelikler bir 
yıl içinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tamamlanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 22.— 6821, 7190, 7256, 234 sayılı kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TAEK'da sözleşme ile çalışmakta olan per
sonelin intibakına esas olacak kadrolar 657 sayılı Kanun ve Bütçe Kanunu hükümleri gereğince bir ay için
de sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Çalışmakta olan sözleşmeli personelin almakta oldukları ücretten aşağı olmamak 
kaydıyla kadro karşılığı sözleşme ücreiüleri 14 ncü maddeki esaslar çerçevesinde saptanır. Ayrıca bunlardan TC 

Emekli Sandığı ile ilişki kurmak isteyenlerin kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre 
belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Atom Enerjisi Komisyonunda çalışmakta 
olan biMm personelin almakta oldukları ücretler, geçici 2 nci madde uygulanmaya başlanıncaya kadar aynen 
ödenir. 
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OEÇİOl MADDE 4. — 6821 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Komisyonuna ait her türlü 
hak ve yükümlülükler ile taşınır ve taşınmaz her türlü mallar, para ve para hükmündeki değenler ve alacaklar 
her türlü vergi ve resimlerden muaf olarak Türkiye Ato m Enerjisi Kurumuna devredilmiş sayılır. 

Yürürlük : 

MİADDE 23, — Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulum 

20 , 8 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd, Yrd. 

Z., Bay kara T. özal 

Devlet Balkanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Boyutken 

Devlet Bakanı 
Af. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S, Çetkıer 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
H.ı Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr, T. öndp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturdp 

Ulaştırma Bakanı 
N.. özgür 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr, T, Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve İskân Baklam 
/., Evliyaoğlu Dr< Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş.ı Kocdtopçu 

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

Kültür Bakanı 
C* Baban 

Enerji ve Talbiî Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, özgül 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUU ETTİĞİ METİN 

Türkiye Atom Enerjili Kurumu Kanunu Tasarısı 

\Amaç ve Kuruluş : 

MADDE 1. — Türkiye'de Atom Enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılma
sını sağlamak amacı ile temel ilke ve politikaları belirleyip önermek; bilimsel, teknik ve İdarî çalışmaları 
yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere Başbakana bağlı Türküye Atom 
Enerjisi Kurumu kurulmuşitur. 

Kurum, kamu tüzelkişiliği Ve malî özerkliği olan bir kuruluştur. 
Kurumun kısa adı TAEK'tir. 

Görev ve Yetkiler : 

MADDE 2. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Atom enerjisinin ülke yararına kullanijtaasmda izlenecek ulusal politikanın esaslarını ve bu konudaki 

plan ve programları belirleyip Başbakanın onayına sunmak; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınma
sında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalış
maları yapmak ve yaptrımak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordin'e ve teşvik etmek. 

b) Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir (fisyonluk) maddeler ve nükleer alanda k ulanılan diğer stra
tejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü arata a, dağıtım, ithal, ihraç, ticaret, taşıma, kullanma, devir 
ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel esasları ve normları saptamak, tavsiyelerde bulunmak, işbirliği 
yapmak. 

c) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma veeğitim merkezleri, birimler, laJboraltuvarlar, deneme 
merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 
ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girelbilimeisi amacına yönelik çalışmalar yapmak; yalkı't çevri'mine yönelik 
işletime, arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin kurulması için önerilerde bulunmak. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Atom Enerjisi Kuruma Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Amaç, Kapsam ve Kuruluş 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ül
ke yararına kullanılmasını sağlamak maksadıyla, temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, bilimsel, tek
nik ve idarî çalışmalan yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun, altom enerjisi ile ilgili faaliyette bulunan ve bunların ilgi sahasına giren ka
mu kurumları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 

Kuruluş : 

MADDE 3. — Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere aşağıda belirtilen organlardan mey
dana gelen ve kısa adı TAEK olan, Başbakana bağlı, kamu tüzel kişiliği haiz Türkiye Atom Enerjisi Kuru
mu kurulmuştur. 

— Atom Enerjisi Komisyonu 
— Danışma Kurulu 
— İhtisas Daireleri 
— Bağlı Kuruluşlar 

BÖLÜM - II 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Görev ve Yetkiler : 

MADDE 4. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın esasla

rını ve bu konudaki plan ve programları belirleyip Başbakan'ın onayına sunmak; ülkenin bilimsel, teknik ve 
ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, gelişjtürme, 
inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmek. 

b) Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir (fisyonluk) maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stra
tejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü arama, çıkarma, arıtma, işletme, üretme, dağıtım, ithal, ihraç, 
ticaret, taşıma, kullanma, devir ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel esasları saptamak, tavsiyelerde 
bulunmak ve 'işbirliği yapmak. 

c) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, birimler, laboraltuvarlar, deneme 
merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ülke 
sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak; yakıt çevrimine yönelik işletme, 
arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin kurulması için önerilerde bulunmak. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

ç) Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma 'tesisleri kurmak ve işletmek. 
Raldyasyon cihazları, radyoaktif malddeler, özel bölünebilir (fisyönluk) maddeler ve benzeri iyonlaştırıcı 

radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı korun
mayı sağlayıcı ilkeleri, normları ve önlemleri ve hukukî sorumluluk sınırlarını saptamak. 

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç eden, taşı
yan, depolayan, ticaretini yapan resmî ve Özel kurum, kuruluş ve kişilere lisans vermek; radyasyon güvenliği ba
kımından bunları denetlemek; bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında sigorta yükümlülüğü koymak; radyas
yon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde verilmiş olan lisansı geçici veya sürekli olarak iptal ötmek; söz ko
nusu kurum veya kuruluş hakkında, gerekirse, kapatma kararı almak ve genel hukuk esasları daJhilinlde kanunî 
kovuşturmaya geçilmesini sağlatmak. 

Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı, nakli ve sigorta yükümlülüğüne ait esasları ve normları be
lirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak. 

İd) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçim, inşaat, işletme ve çevre 
güvenliğiyle ilgili her türlü onay, izin ve lisanlsı vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak; izin veya li
sansa uyulmayan hallerde işldtaıe yetkilerini sınırlamak; 'verilen izin veya lisansı geçici veya sürekli olarak 
iptal dtmek ve bu tesislerin kapatılması için Başbakana teklifte bulunmak. 

Bu amaçlarla gerekli teknik mevzuat, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak. 
e) 'Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif artıkların güvenli bir şekilde 

işlenmesi, taşınması geçici veya sürekli depolanması için gereken önlemleri almak veya aldırmak. 
ıf) Atom Enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işlbirliği yapmak; nükleer alan

daki yabancı ve uluslararaisı kurum ve kuruluşl'ann bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzer kuruluşlar ile 
temaslar kurmak ve işbirliği yapmak. 

Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve da
ğıtımını yapmak. 

ig) Nükleer alanda görev yapacak personelli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yar
dım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak; nükleer konu
lardaki iç kaynaklı bursların dağıtımımda önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yap
mak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel gönder
mek; bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek. 

İh) Atom Enerjisi uygulaması ile ilgili olup gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden 
ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka ilenmek; nükleer konularda halkı aydın
latmak. 

i)' Atom Enerjisi ile ilgili çalışmalarda, gerektiğinde gizlilik tesis etmek; bu tür çalışmaları yürüten kuru
luş ve laboratuvarların uyacakları gizlilik esaslarını saptamak ve bunları ilgili kuruluşlarla işbirliği yapa
rak denetlemek. 

j) Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli düzenlemeleri öner
mek. 

k) Nükleer tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, uygula
mak ve bunlarla ilgili hususları denetletmek ve diğer kuruluşların konu ile ilgili olarak hazırlayacakları yö
netmelikler hakkında görüş bildirmek. 
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d) Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak ve işletmek,' 
Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir (fisyonluk) maddeler ve benzeri iyonlaştırıcı 

radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı korunmayı 
sağlayıcı ilkeleri ve önlemleri ve hukukî sorumluluk sınırlarını saptamak. 

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları Mıal ve ihraç eden, taşıyan, 
depolayan, ticaretini yapan resmî ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans vermek, rad
yasyon güvenliği bakımından bunları denetlemek; bü görevlerin yerine getirilmesi sırasında sigorta yüküm
lülüğü koymak; radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde, verilmiş olan lisansı geçici veya sürekli olarak 
iptal etmek; söz konusu kurum ve kuruluş hakkında, gerekirse kapatma kararı almak ve genel hukuk esas
ları dahilinde kanunî kovuşturmaya geçilmesini sağlamak. 

Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı, nakli ve sigorto yükümlülüğüne ait esasları belirleyen tü
zük ve yönetmelikleri hazırlamak. 

e) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimi, inşaat, işletme ve çevre 
güvenliğiyle ilgili her türlü onay, izin ve lisansı vermek; gerekli inceleme ve denetimi' yapmak, izin ve 
lisansa uyulmayan hallerde işletme yetkilerini sınırlamak; verilen izin veya lisansı geçici veya sürekli olarak 
iptal etmek ve bu tesislerin kapatılması için Başbakana öneride bulunmak.. 

Bu amaçlarla gerekli teknik mevzuat, tüzük ve ye ne'tmelikleri hazırlamak. 
f) Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif artıkların güvenli şekilde iş

lenmesi, taşınması, geçici veya sürekli depolanması için gereken önlemleri almak veya aldırmak. 
g) Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; nükleer alandaki 

yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temas
lar kurmak ve işbirliği yapmak. 

Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve da
ğıtımını yapmak. 

h) Nükleer alanda (görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yar
dım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kurumlan ile işbirliği yapmak; nükleer konu
lardaki iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; 
yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek; 
bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek. 

ı) Atom enerjisi uygulaması ile ilgili olup gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içimden ve 
dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; nükleer konularda halkı aydınlat
mak. 

j)' Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve gerekli düzenlemeleri öner
mek. v 

k) Nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, 
uygulamak ve bunlarla ilgili hususları denetlemek ve diğer kuruluşların 'konu ile ilgili olarak hazırlayacak
ları yönetmelikler hakkında görüş bildirmek. 
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı : 

MADDE 3. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, konusunda bilgi ve ih'tisas sahibi kişiler arasın
da, dört yıl süre ile Başbakan tarafından seçilir ve müşterek kararname ile atanır. 

Kurumun yönetimi, temslili ve ita amirliği Kurum Başkanına aittir. 
Başkan; yokluğunda, Daire Başkanlarımdan birini yerine vekil bırakır. 

Organ ve Kuruluşlar : 

MADDE 4. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, aşağıdaki organ ve kuruluşlardan meydana gelir : 
— Atom Enerjisi Komisyonu, 
— Danışma Kurulu, 
— Yürütme Kurulu, 
— İhtisas Daireleri, 
— Bağlı1 Kuruluşlar. 

Atom Enerjisi Komisyonu : 

(MADDE 5. — a) Kuruluşu : 

Atom Enerjisi Komisyonu, Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkanlığı altında, Millî Savunma, Dışiş
leri, Enerji ve Taibiî Kaynaklar, Tarım ve Orman 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarımdan seçilecek birer 
üye ile nükleer alanda öğretim ve araştırma yapan, değişik yükseköğretim kurumlarımdan seçilecek üç öğre
tim üyesinden oluşur. 

Başjbakan, gerekli gördüğü hallerde komisyona katılır ve başkanlık eder. 
Aıtlom Enerjisi Komisyonu üyeleri, illgili bakanlıklar ve yükseköğretim kurumlarının her üye içfin göste

recekleri iki aday arasından seçilerek dört yıllık bir süre için müşterek kararname ile atanırlar. 
Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple komisyondan ayrılanların verine aynı usullerle yeniden se

çim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin komisyona yeniden atanması mümkündür. Her'hanigi bir 
nedenle üyeliğin normal bir süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üze
re yeniden aynı usulle bir atama yapılır. 

fo) Görevleri1 : 
İL Türkiye Atom Enerjlisi Kurumunun çalışma ilkelerini, programlarını saptamak; program bü'tçe tasla

ğını onaylamak ve Başbakana sunmak. 
2. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını, tüzük ve yönetmelikleri 

hazırlatmak ve onaylamak. 
3. Yürütme kurulunun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, yıllık çalışma programını ve raporunu ha

zırlayıp Başbakana sunmak. 
4. Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli düzenleme

leri Başlbakanın onayına sunmak. 
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BÖLÜM - III 

Organlar, Görev ve1 Yetkileri 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı : 

MADDE 5. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, konusunda bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasın
dan Başbakan tarafından seçilir ve müşterek kararname ile atanır. 

Kurum Başkanı, Atom Enerjisi Korriisyonu tarafından belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde bu 
Kanunla kuruma verilen görevlerin yapılmasını sağlar. Kurumu temsil eder, yönetir ve kurumun ita ami
ridir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanına çalışmalarında yardımcı olmak üzere başkan için belirtilen esas 
ve usullerle üç başkan yardımcısı atanır. 

iBaşkan, yokluğunda başkan yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. 

Atom Enerjisi Komisyonu : 

İMAİDDE 6. — a) Kuruluş : 
Atom EnerjM Komisyonu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcı

ları, Millî Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanlda eği-
tilm, öğretim Ve araştırma yapan dört öğretim üyesinden oluşur. Bakanlık ve yükselköğreltim kurumları temsiilfci-
si üyeler, ilgili bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilerek iki yıllık bir süre için görevlendirilir. 
Süreleri sona eren üyelerün yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi b'ir nedenle üyeliğin nonmal süreden ön
ce sofla ermesi halinde, eslki üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Başbakan, gerekli gördükçe Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına başkanlık eder. 
A'tom Enerjisi Komisyonu toplantılarına, Başbakanlıkça belirlenecek esaslara göre konuyla ilgili diğer 

bakanlık temsUMleri de katılabilir. 
Ib) Görevleri : 

1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma ilkelerini ve programlarını saptamak; bütçe taslağını 
onaylamak ve Başbakana sunmak. 

2. Nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzükleri hazırlamak ve Başbakanlığa sunmak ve Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu ile ilgili yönetmelikleri kabul etmek. 

3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, yıllık çalışma programını 
ve raporunu hazırlayıp Başbakana sunmak. 

4. IKuruım'un gelişen İhıtliyaçlan karşısında organizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli düzenle
meleri Başbakanın onayına sunmak. 

e) Çalışma Şekl : 

Atom Enerjisi Komisyonu, yılda en az altı kere toplanır ve Komisyonun sekreterlik işleri Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Başkanlığı sekreteryası tarafından yapılır. 

Atom Enerjisi Komisyonunun çalışma şekli bir yönetmelikle düzenlenir. 
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c) Çalışmai Şekli :' 
Atom Enerjisi Komisyonu, Başbakan veya Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkanlığı altında 

yılda en az altı kere toplanır. Atom Enerjisi Komisyonunun sekreterlik işleri Kurum Başkanlığınca düzen
lenir. 

(Komisyonun çalışma esasları bir yönetmelikle belirtilir, 

Danışma Kurulu : 

ıMADDE 6. — Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan üniversite öğretim üyeleri ile öteki ilgili kurum 
ve kuruluşlardaki uzmanlar arasımdan sayısı, nitelikleri Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen üye
lerden oluşur. Atdm Enerjisi Komisyonuna bağlı olan Danışma Kurulu üyeleri, bu komisyon tarafından 
dört yıl süre ile ve Başbakanlık onayı ile görevlendürilirler. 

Danışma Kurulu, At/om Enerjisi Komisyonu tarafından havale edilen konuları inceleyip sonuç ve öneri -
•leriini Atom Enerjisi Komisyonuna bildirir. 

Danışma Kurulu üyelerinin çalışma şekli, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından hazırlanacak bir yönet
melikle belirlenir. 

Yürütme Kurulu : 

MADDE 7. — Yürütme Kurulu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile beş daire başkanından 
meydana gelir ve Kurumun yürütme organıdır. 

Daire başkanları, konularında bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasından usulüne uygun olarak atanırlar. 
Yürü'tlme Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde, bu 

Kanunda belirtilen görevleri ve işleri yapmakla yükümlüdür. 
Yürütme Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

İhtisas Daireleri ve Görevleri : 

MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanına 
bağlı olarak beş ihtisas dairesi kurulur. Bu daireler ve görevleri şunlardır; 

a) Nükleer Güvenlik Dairesi : 
ıBu Kanunun 2 noi maddesinde belirtilen görevlerden, nükleer güvenlikle ilgili olanların yerine getirilmesi, 

nükleer tesislerde yer seçimi, inşaat, sistem mühendisliği, hizmete alma, işletme, fiziksel korunma konuları ile 
radyasyondan korunma, nükleer madde güvenliği ve denetimi ve çevre güvenliği; 

ib) Radyasyon Sağlık ve Güvenliği Dairesi : 
IBu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen görevlerden bir kısmını teşkil eden lisanslama, radyasyondan 

korunma mevzuat ve normlarının 'tespiti, radyoaktif maddelerin taşıma ve depolanması ve radyasyon çıkaran 
dihaz ve sistemlerin denetimi; 

c) Araştırma - Geliştirme - Koordinasyon Dairesi : 
IBu Kanunun 2 nci maddesinde yer alan görevlerden nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, nükleer teknik uy

gulama, radyoizotop üretimi, uluslararası ilişkiler, eğitim, yayın, halkla ilişkiler ve tercüme hizmetleri; 
ç) Teknoloji Dairesi : 
Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hizmetlerden, nükleer yakıt çevrtmi ve nükleer hammaddeler ile 

güç üretimine yönelik olmayan reaktör araştırma, kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel ilişkiler; 
d) İdarî ve Malî İşler Dairesi : 
Bu Kanunda belirtilen personel, özlük işleri, genel hizmetler, arşiv ve haberleşme konuları ile inşaat, do

natım, plan - program bütçe ve komptrölürJük hizmetleri. 
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Danışma Kurulu : 

MADDE 7. — Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ile öteki ilgüli kurum ve 'kuruluş
lardaki uzmanlar arasından, sayısı, nitelikleri ve seçimi hazırlanacak bir yönetm'elikle belirlenen üyelerden 
oluşur ve davet üzerine toplanır. Danışma Kurulu üyeleri, Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Başbakanın 
onayı ile görevlendirilir. Kurul Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından yılda en az bir kere top
lantıya çağrılır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı toplantıya başkanlık eder. 

Danışma Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından havale edilen konuları inceleyip sonuç ve öneri
lerini Atom Enerjisi Komisyonuna bildirir. 

Danışma Kuruluna yurt içi ve dışından uzman kişiler çağırılabilir, fikir ve mütalaaları alınabilir. 
Danışma Kurulunun çalışma şekli, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 

düzenlenir. 

İhtisas Daireleri ve Görevleri : 

MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde 
aşağıdaki İhtisas Daireleri kurulur. Daire Başkanları, konularında bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasından usu
lüne uygun olarak atanırlar. Bu daireler ve görevleri şunlardır : 

a) Nükleer Güvenlik! Dairesi : 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde Ibelirtilen görevlerden; nükleer güverilîkle ilgili olanları yerime getirmek, 

nükleer tesislerin yer seçimi, inşaat, sistem mühendisliği, hizmete allma, işletme, Ifiziksell korunuma konuları ile 
radyasyondan koruruma, nükleer madde güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği hizmetlerini ve diğer ilgili gö
revleri yapmak. 

b) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi : 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; lisaınıslaıma, radyasyondan koruruma, mevzuait ve 

esaslarının tespiti, radyoaktif maddelerin taşınma ve depolanması, radyasyon çıkaran cihaz ve sistemlerin 
denetimi hizmetlerini ve diğer ilgili görevleri yapmak. 

c) Araşjtırma - Gelişltinme - Koordinasyon iDairesi: 
iBu Kanunun 4 ıünoü maddesinde Ibelirtilen goreMteırden; nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, nükleer tek

nik uygullaıma, radyoizotop üretiımli, uüuslaraıraisı ilişkiler, eğitim, yayın, halkla ilişkiler ve itercüfme hizm'eltileri ve 
diğer ilgili ıglörevleüi yapmaik. 

id) Teknoloji Daliresi :• 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nıülkıleer /yıalkıt çevrimi ve nükleer hamumaddeler ile 

güç üretimine ıdönüık olmayan realktör araştırma, kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel ilişkilere dair 
hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmak. 
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Bağlı Kuruluşlar : 

MADDE 9. — Nükleer alandaki temel ve uygulamalı araştırmaları yaptırmak üzere Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumuna bağlı arattırma ve eğitim merkezleri, enstitüler, laboratuvarlar, deneme merkezleri ve 
pilot tesisler kurula'bilir. Bağlı kuruluşların çalışma sekilileri yönetmeliklerle düzenlenir. 

Çevre Sağlığı : 

MADDE 10. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ikinci maddedeki görevleri yerine getirirken insan sağ
lığının ve çevrenin radyasyondan korunması için en kısa yoldan gereken önlemleri alır. 

Nükleer Tesislerin Korunması : 

MADDE 11. — Nükleer tessilerin fiziksel korunmasında 22 . 7 . 1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanır. 

Personel Statüsü : 

,MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda hizmetler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi personel tarafından yürünülür. Kurumun kadroları bu ıKanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösteril
miştir. Bu cetvelde gösterilen kadrolardan Kurum Balkanı, Daire Başkanı, Grup Başkanı, Merkez Müdürü 
ve Merkez Müdür Yardımcıları ile Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenecek Bölüm Başkanı, Baş
uzman ve Uzman ve diğer teknik unvanlı kadrolarda, Başbakanın onayı ile, kadro karşılık gösterilmek şartı 
ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılan personel T.C. Emekli Sandığına bağlıdır. 
Kuruıma atanacak personel de, 657 sayılı, Devlet Memurları Kanunu gereğince aranacak genel santiar dışın

da öğrenim niteliği, yabancı dil, tecrübe, çalışma şartları ve diğer ilkeler ile yarışma ve yeterlik sınavı esas
ları Balkanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

TAEK'da Başka Kuruluş Personelinin Görevlendirilmesi : 

MADDE 13. — 13J12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki kurum ve kuruluş
lar personeli, kurumlarınca maaşsız izinli olarak (Üniversite öğretim elemanları ihariç) Türkiye Atom Enerji
si Kurumu kadrolarında sözleşmeli alarak çalıştırılabilirler. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü 
hak ve sorumlulukları devam eder. İzinli oldukları süre terfi ve emekliliklerinde, kesenekleri kendileri ve karşı-
lıklarıda TAEK'ca ödenmesi kaydı ile fiilî ıhizmet olarak hesaba katıldığı gibi bunlardan izinli oldukları 
sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Maaşlarını kendi ku
ruluşlarından almak suretiyle süreli olarak görevlendirilecek üniversite elemanlarına ödeneceik ücretler ile Atom 
Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu da dışarıdan katılacak üyelere, toplantı günü başına ödenecek huzur üc
reti Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenir. 

Kurumca yapılan görevlendirilmelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 
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e) (İdarî ve M adî İğler Dairesi : 
OBu Kamunda belirtien personel, özlük işleri, genel ıhizmetller, arşiv ve faalberleşme konuları ite inşaat, do

natım, plan, bütçe ve kompttfolbrllüık hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmak. 

Bağlı Kuruluşlar : 

MADDE 9. — Nüfkleer alandalki. temel ve uygulamalı araşıtırmaları -yaptırmak üzere Türkiye Atom Ener 
jilsi Kurumuna bağlı araştırma ve eğitim merkezleri, birimler, laboratuvariar, deneme merkezleri ve güç 
üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurulabilir. Ba£lı kuruluşların çalışma şekilleri yönetmelikle düzenlenir. 

BÖLÜM - IV 

Çeşitli Hükümler 

Çevre Sağlığı : 

MADDE lıO. — Bu Kanunun 4 üncü maddssiindeki görevlerin yerine getirilmesi sırasında insan sağlığının 
ve çevrenlin radyasyondan korunması için alınması gereken önlemler Türikiye Atom Enerjisi Kurumu tarafın
dan hazırlanacak bir tüzükle belirlenir, 

Nükleer Tesislerin Korunması : 

IMADDE lil. — Nükleer tesislerin fizüksel korunmasında 22.7.1981 tarihli ive 2495 sayılı Kanun ile 
li8.H2.1981 tarihli ve 2565 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Personel Statüsü : 

MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda hizmetler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi personel tarafından yürütülür. Kurumun kadroları bu Kanuna ek (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilmiş
tir. Bu cetvellerde gösterilen kadrolardan Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Grup Başka
nı, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı ilie Atom Enerjisi! Komisyonu tarafımdan belirlenecek Bö
lüm Başkanı, Başuzman, Uzman ve diğer teknik unvanlı kadrolarda, Başbakanın onayı ile kadro karşılık gös
terilmek şaırtı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılan personel hakkında 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu, 
Kurumun tülm personeli hakkında ise bu kanunda beliirtilmieyen hüısuslarlda 657 sayılı Kanun ile Ek ve değişik
lik hükümleri uygulanır. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başka Kuruluş Personelinin Görevlendirilmesi : 

'MADDE 13. — li3Jl'2-1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki kurum ve kuru-
luşlaır personelli, (Silahlı Kuvvetler personeli İle öğretim elemanları hariç) kurumlarınca maaşsız izinli olarak 
Türikiye Atom Enerjisi Kurumu kadrolarında sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu kimselerin memuriyetleri 
ile buna ait her türlü hak ve sorumlulukları devam eder. Maaşsız izinli oldukları süre; terfi ve emeklilikle
rinde, kesenekleri kendileri ve karşılıkları da Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda ödenmesi kaydı ile filî 
hizmet olarak hesaba katıldığı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi halkkını kazananlar, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre terfi ettiri
lirler. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre maaşlarını kendi kuruluşlarından almak suretiy
le görevlendir'ilecek öğretim elemanlarına ödenecek ücrâtler ile kurum dışından Atom Enerjisi Komisyonu 
ve Danışma Kurulu toplantılarına katılacak üyelere toplantı günü başına ödenecek huzur ücreti Atom 
Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Başbakanın onayı ile belirlenir. Kurumca yapılan görevlendirilmelerde 6245 
«ayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri : 

MADDE 14. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunum Gelirleri : 
a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konulup Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna 'ödenecek «olan ödeneklerden, 
b) 2 nci maddede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında yönetmeliğe göre alınacak ücretlerden, 
c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak ve Kurumca kabul edilecek 'her türlü iç ve dış yardımlar ile 

bağış ve vasiyetlerden, 
ç) 'Mal ve hizmet üretimi ve yayım satış gelirlerinden meydana gelir. 
Bu gelirlerden, hesap yılı 'sonuma kadar harcanmayan paralar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunum ertesi 

yjlki gelir hesabıma aktarılır. 

Muafiyetler : 

MADDE 15. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak; 
a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunum çalışmaları için gerekli olan ve Türkiye'de yapılamayan her türlü eş

ya ve özel tertibat ihtiva eden taşıt araçları (binek otomobilleri hariç), beyannamesi bu kurumca verilmek şar
tıyla her türlü Gümrük Vergi ve resimleri (Damga Vergisi dahil) ile özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, harç ve zamlardan, belediye hisselerinden, sundurma ve antrepo ücretleriyle rıhtım resminden ve T.C. 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünce alınan rıhtım ücretlerinden; 

b) 'Nükleer çalışmalarla ilgili olarak kurulan tesislerin inşaat ve işletmesinde kuıUanılacak elektrik, hava
gazı, istihsal vergisinden bu tesislerde kullanılacak motor, kazan ve imbikler belediye vergi, resim ve harçlar
dan; 

c) |Bu tesislerde kullanılacak akaryakıt hazine hissesinden; 
ç) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yapılacak ihaleler, ilanlar, personel ile yapılacak hizmet sözleşıme-

leri ve öteki evrak ve belgeler, Devlete ve belediyelere ait her türlü vergi, resim ve harçlardan; 
d) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yapılacak her türlü bağışlar, vasiyetler ve 'yardımlar vergi, resim 

ve harçlardan; 
Muaftır. 

Gerçek veya Tüzelkişiler Kuruma yaptıkları bağışların tamamını, verecekleri yıllık gelir veya Kurumlar Vergi
si beyannamelerinde matrahtan indirebilirler. (Aynî olarak yapılan bağışlar Vergi Usul Kanununum Değerleme 
ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.) 

Satın Alma ve İhale : 

MADDE 16. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmaları ve Atom Enerjisi Programının uygulanma
sıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından yapılacak her türlü isatın almalar, ihaleler, avans ve krediler ile in
şaat işleri 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kamunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hüküm
lerine ve Sayıştaym vize ve denetimine tabi olmadığı gibi, Kurum bu Kanun ile kendisine verilen görevlerini 
yerine getirmek için gelecek yıllara sari her türlü sözleşmeyi, hazırlayacağı yönetmelik esasları dahilinde yapma
ya ve yürütmeye yetkilidir. 

Denetleme : 

s MADDE 17. — a) Kurum idarî, malî konularda Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi altındadır. Baş
bakan, Kurumla ilgili olarak belli bir hususun incelenmesini Yüksek Deneftleme Kurulundan isteyebilir. Yüksek 
Denetleme Kurulunun yıllık ve ara raporlarında Kurumun idarî, malî işlemleri ile ilgili olarak bazı konuların 
denetlenmesi, istendiği takdirde 'Başbakanın onayıyla Maliye Müfettişlerince gerekli incelemeler yapılır. 

Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarımı yangı organlarına intikal ettirir. 
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri : 

MADDE 14. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun gelirleri; 
a) Her yü Başbakanlık bütçesine Türkiye Atom Enerjisi Kurulmu adına Ikonacalk ödeneklerdien, 
Ib) Türikiye Atlom Enerjisi Kurumuna yapılacak ve Kurumca kabul edilecek her türlü iç ve dış yar

dımlar ile bağış ve vasiyetlerden, 
meydana gelir. 
ıBu ıgeliırl'eriden, hesap yılı ısonuna (kadar ıharcanmayanlar hazineye aktarılır. 

Muafiyetler : 

MADDE 15. — a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine ge
tirmek için gelecek yıllara sâri her türlü sözleşmeyi, hazırlayacağı yönetmelik esasları dahilinde yapmaya ve 
yürütmeye yetkilidir. 

b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmaları ve Atom Enerjisi Programının uygulanmasıyla ilgili 
olarak yurt içi ve yurt dışından yapılacak nükleer alandaki temel ve uygulamalı araştırmalarla doğrudan 
alakalı her türlü alım, satım, onarım ve inşaat hizmetleri 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi olmadığı gibi 
her türlü vergi, resim, harç ile hisse ve paylardan muaftır. 

c) Kuruma yapılan bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Denetleme : 

MADDE 16. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu idarî ve malî konularda Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimi altındadır. Yüksele Denetleme Kurulunun yıllık ve ara raporlarında Kurumun idarî ve malî işlem
leri ile ilgili olarak bazı konuların denetlenmesi istendiği takdirde, Başbakanın onayıyla maliye müfettişle
rince gerekli incelemeler yapılır. 

Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını yargı organlarına intikal ettirir, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve bunu Başbakana sunar. 
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b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun hesap yılı malî yıldır. Komisyon, her hesap yılından en az beş ay 
önce, gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden ve
rilmesi gereken ödeneği Başbakanlığa bildirir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve bunu Başbakana sunar. 

Bütçe : 

MADDE 18. — Türkiye Atam Enerjisi Kurumunun hesap yılı malî yıldır. Kurum, her hesap yılından en az 
beş ay önce, gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere, Genel Bütçe
den verilmesi gereken ödenek tutarım Başbakana isunar. 

Tüzük ve Yönetmelik : 

MADDE 19. — 'Bu Kanunda yazılı görev ve yetkilerin kullanılması için gerekli tüzük ve yönetoıeliıkler 
bir yıl içinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafımdan tamamlanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 20. — Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hakkında 6821 sayılı Kanun ile Bu Kanunun Bazı 
Maddelerini Değiştiren 7190 ve 234 sayılı Kanunlarla, 7256 (sayılı Türkiye Atom Enerjisi Programının Tat
bik Şekli Hakkındaki Kanunun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİÖt MADDE 1. — Bu kanuna tabi olarak sürükli işçi veya sözleşmeli olarak çalışanların intibakları, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, 'öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı 
aşmamak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 46 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki sınav şartı 
aranmamak kaydı ile aynı kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 13.12.1960 tarih ve 160 sa
yılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 
tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20.2.1979 tarih ve 2182 'sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak ya
pılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Çalışmakta olan sözleşmeli personelin almakta oldukları ücretten aşağı olmamak 
kaydıyla kadro karşılığı sözleşme ücretleri 12 nci maddedeki esaslar çerçevesinde saptanır .Ayrıca bunlardan 
T.C. Emekli Sandığı ile ilişki kurmak isteyenlerin kazanı'lmıış hak aylık dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine göre belirlenir, 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Atom Enerjisi Komisyonunda çalışmakta 
olan bütün personelin almakta oldukları ücretler, geçici 2 inci madde uygulanmaya başlanıncaya kadar aynen 
ödenir. 
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Bütçe : 

MADDE 17. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun hesap yılı malî yıldır. Kurum, her hesap yılından 
en az beş ay önce, gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere ge
nel bütçeden verilmesi gereken ödenek tutarını Başbakanlığa sunar. 

Tüzük ve Yönetmelikler : 

MADDE 18. — Bu Kanunda belirtilen tüzük ve yönetmelikler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafın
dan hazırlanarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konur. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanacak yönetmelikler Başbakanın onayından sonra yü
rürlüğe girer. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 19. — Aşağıdaki kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır, 

a) Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hakkında 6821 sayılı Kanun,; 
b) Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hakkındaki 6821 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendine 

vbir fıkra ilavesine dair 7190 sayılı Kanun, 
c) Türkiye Atom Enerjisi Programının Tatbik Şekli Hakkında 7256 sayılı Kanun, 
d) 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun kurulması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (K) fık

rasının değiştirilmesine ve 7256 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkındaki Kanuna 
bir madde ve geçici madde eklenmesine dair 234 sayılı Kanun. 

Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla kurulması öngörülen Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Atom 
Enerjisi Komisyonu üyeleri ile Başkan ve Başkan Yardımcıları bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç iki ay içinde atanır veya görevlendirilirler. Bu atama veya görevlendirmeler tamamlanıncaya kadar 6821 
sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonunun mevcut teşkilatı görevine devam eder. Atama 
ve görevlendirmeler tamamlanınca 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu lağvedilir 
ve bu Kanun hükümlerine göre Türkiye Atom Enerjisi Kurumu teşekkül eder. Lağvedilen Atom Enerjisi Ko
misyonunun mal varlıkları ile hak ve yükümlülükleri her türlü vergi ve resimlerden muaf olarak Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumuna devrolunnıuış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Halen, 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonunda sürek
li işçi veya sözleşmeli olarak çalışanların intibakları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1982 
malî yılı sonuna kadar 259S sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre yazılı müracaat şartı 
dikkate alınmaksızın yapılır. 

Yapılacak intibak sonunda ödenecek net ücretler, intibaktan önceki net ücretlerden az olursa aradaki 
fark, ücret artışları ile giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu hizmetleri için 
1982 malî yılı bütçesinde yer alan ödenekler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından kullanılır. 
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ÖEÇÎCÎ MADDE 4. — 6821 sayıh Kanun ile kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Komisyonuna adıt her türlü 
hak ve yükümlülükler ile taşınır ve taşınmaz her türlü mallar, para ve para hükmündeki değerler ve alacak
lar her türlü vergi ve resimlerden mualf oiaralk Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna devredilmiş sayılır. 

Yürürlük : 

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini ©akanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunla belirtilen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mev
cut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük : 

MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme : 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütül*. 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞt 
METNE BAĞLI CETVELLER 

I SAYILI CETVEL 

Unvan Sınıf 

1. Derece 
Baışlkan 
Daire Başkanı 
1 ineli Hukuk Müşaviri 
Merkez Müdürü 
Başuzman 
Başuzman 
Uzman 
Uzman 

Adet 

G. I. H. 
G. I. H. 
G. t. H 
G. î. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S, 
S. H. S. 

1 
5 
1 
3 
7 
1 

12 
3 

Toplam 33 

2. Derece) 
Grup Başkanı 
Merkez Müdür Yardımcısı 
Bölüm Balkanı 

Uzman 
Uzman 
Uzman 
Sivil Savunma Uzmanı 
Ddktor 
Avukat 

G. t. H. 
G. t. H. 
T. H. S. 
G. t. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
G. î. H. 
S. H. S. 
AİV.H.S. 

9 
8 

16 
2 

30 
'5 
2 
2 
î 

Toplam 75 

3. Derece 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Avukat 

G. î. H. 
T. H. S. 
G. î. H. 
T. H. S. 
S. H. Sv 
T. H. S. 
Av.H.S. 

12 
3 
2 

37 
6 
5 
1 

Toplam 66 
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İHTtSAS KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METNE BAĞLI CETVELLER 

I SAYILI CETVEL 

Unvan Sınıf Adet 

1 i Derece 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Daire Başkanı 
1 inci Hukuk Müşaviri 
Merkez Müdürü 
Başuzman 
Başuzman 
Uzman 
Uzman 

Topb 

2. Derece 
Grup Başkanı 
Merkez Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Sivil Savunma Uzmanı 
Doktor 
Avukat 

Topla 

3, Derece 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Avukat 

G. 1. H. 
G, 1. H, 
G. 1. H. 
G. 1. H. 
G. I. H, 
T. H. S. 
S, H. S. 
T. H. S. 
S. H. S. 

im : 

G, 1. H. 
G. 1. H. 
T. H. S, 
G. 1. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
G. 1. H. 
S, H. S. 
Av.H.S. 

im : 

G. t. H. 
T. H. S. 
G. t. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
Av.H.S. 

1 
3 
5, 
1 
3 
7 
1 

12 
3 

36 

9 
8 

16 
2 

30 
5 
2 
2 
1 

75 

12 
3 
2 

37 
6 
5 
1 

Toplam 66 
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Unvan Sınıf 

4. Derece 
Uzman 
Uzmanı 
Uzman 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hemşire 

Toplanı : 

1 - 4 Toplam : 

G. t. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
S. H. S. 
&, H. S, 

«NOT : Ek Göstergeler 7/3434 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek 
Kurulunca düzenlenir.» 
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Unvan Sınıf Adet 

4i Derece 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hemşire 

Toplam : 

1 - 4 Toplam : 

G. î. H. 
T. H. S. 
S, H. S. 
T. H. S. 
S. H. S, 
S. H. S. 

2 
43 

8 
4 
1 
2 

60 

237 

«NOT : Ek Göstergeler 7/3434 Sayılı Bakanlar Kurulu kararma ek olarak Bakanlar 
Kurulunca düzenlenir.» 

Milî Güvenlik Konseyi <S. Sayısı : 427) 
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(Danışma MecK'sinıin Kabul Ettiği Metin) 
II SAYILI CETVEL 

D E R E C E L E R 

Unvan Sınıf 6 10 11' 12 13 14 15 Toplam 

Şef Gİ.H 10 5 — — — — — — — — — 15 
Sayman » 1' li — — — — —• — — — — 2 
Memur > ' 4 6 5 15 10 10 10 15 10 — — 85 
Mütercim » 1 1 2 2 1 1 — — — — 8 
Veznedar > — 11 II — — — —• — — — — 2 
Da_üo » 4 3 2 2 2 3 1 1 2 5 — — — 23 
Sökrdtar » 2 2 1 11 1 — — — — — — 7 
Kütüphane Memuru » — 2 4 2 — — — — — — — 8 
Özel Kalem Şefi » — 2 _ _ _ ^ — _ _ _ _ 2 
Muhasebeci » — — 3 5 — — — — — — — 8 
Şoför » — — 4 1 U 2 3! 3 3 3 — 20 
Ayniyat Saymanı » — 2 6 4 — _ _ — — — — 12 
İtfaiyeci » — — 3 10 10 _ _ _ _ _ _ _ _ 23 
Airtşiv Memuru » — 2 3 3 3 — —> — — — — IV 
Depo Memuru » — — — — 6 — — — — — — 6 

S B _ Toplamı : 22 "_7 34 45 34 16 15 23 13 I — 232 
Uzman T.H.S. 35 25 15 15 — — — —' — — — 90 
Teknisyen » 5 5 5 10 10 10 10 10 — — — 65, 
Laborant » — 1 2 3 4 5 5 5 5 5 — 35 
Telökls Operatörü » _ _ 3 — —, — — — — — — — 3 
Delgi Operatörü » — 2 3 3 — — — — — — — 8 
Santral Operatörü >y — 4 — — —. — — — — — 4 
Sistem Analisti » — 2 — — — — — • 2 
Programcı » _ 3 — — — _ — — — — — 3 
Garaj Amiri » __ __ 3 — — — — — — — — 3 

Sınıf Toplamı : 40 45 28 31 14 15 15 35 5 5 — 213 
Daire Tabibi S.H.S. — 4 — — — — — — — — — 4 
Sağhk Memuru »> — li. 1 1 'II 3 — — — — — 7 
Hemşire » — 1 2 3 — — — — — — — 6 

Sınıf Toplamı : — 6~~ 3 4 T 3 — — — — — 17 
Hükulk Müşaviri AV.H.S. — 2 2 — — — — — — — — 4 

Sınıf Toplamı : — 2 2 — — — — _ _ — — 4 
Bekçi Başı Y.H.S. — — 3 — — — — — _ — — 3 
Bdkçd » — — • 5 7 7 8 7 7 7 — — 48 
Odacı » — — 5 5 5 5 6 6 7 10 — 49: 
Aşçı ve Yrd. » — — l1 1! 1' 1 İl — — — — 5 
Bahçıvan » — — l1 2 2 2 2 — — — - - 9 
Kaloriferci » — — 1 U li 1 1! 11 1! — — 7 

Sınıf Toplamı : — — Î6 Î6 16 ÎT ÎT 14 15 ÎÖ — Î2Î 
(5 - 15) Genel Toplam : 62 80 83 96 65 51 47 52 33 18 — 587 
(5 - 15) Genel Toplam : 824 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 4*27) 
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(İhtisas Komisyonıunun Kalbul Ettiği Metm) 

Danışma Meclislinin kabul ettiği metne bağlı II sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir, 

n ^ » ^ »« 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 427) 




