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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

9 Temmuz 1982 Cuma 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (1/379) (S. Sayı
sı : 427 ve 427'ye 1 inci Ek) 

14 Temmuz 1964 Tarihli ye 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 
(1/384) (S. Sayısı: 428 ve 428'e 1 inci Ek) 

Sahil Güvenlik Komutanlığı (1/388) (S. Sayısı 
433) 

Kanunu tasarıları ile, 
22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Ka

nununun 32 nci ve 35 inci Maddelerinin (A) Fıkra
larının 1 Numaralı Bentlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/98) (S. Sayısı : 432) kabul olun
du. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 16.07' 
de son verildi. 

\ Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»••-« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkam, 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) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 1112 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

1. — (9j23) Esas Numaralı Soruşturma Komisyo
nu Başkanlığının, Soruşturma Konusunun Genişletil
mesi Hakkında Tezkeresi. (3/218) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmında, 
(9/23) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş
kanlığının, soruşturma konusunun genişletilmesi hak
kında bir tezkeresi var. 

Tezkereyi okutuyorum : 
29.6.1982 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterli
ğinin 27.4.1982 gün Hukuk îş. ve Kanun 
Dairesi 2000-412/-82 sayılı yazısı. 

b) Millî Güvenlik Konseyinin 28.4.1982 gün 
ve 27 sayılı Kararı. 

İlgi emir ve Karar uyarınca Komisyonumuz ken
disine görev olarak verilen konular hakkında Soruş
turmaya başlamış ve son olarak görev süresi iki ay 
uzatılmıştır. 

Soruşturma sırasında belgeler üzerinde yapılan 
araştırmada Türk Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Üye
leri hakkındaki himaye ve soruşturmayı yönlendirme 
girişimlerinin sadece Sanayi ve Teknoloji eski Baka
nı Şahap Kocatopçu ve bazı bürokratlar ile sınırlı 
olmadığını aynı himaye ve yönlendirmenin Maliye 
Bakanı tarafından da irtikâp edildiğini ortaya koyan 
ve bu düşünceye haklılık kazandıran belge ve bulgu
lara rastlanmıştır. Şöyle ki : 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski Genel Mü
dür ile Müteahhit hakkında Ankara 1 inci Ağır 
Ceza Mahkemesinde verilen beraat kararı Yargıtayca 
esastan bozulmuş olmasına rağmen Yönetim Kurulu 
Üyeleri hakkında aleyhe temyiz imkânı olmadığın

dan usul yönünden kesinleşmiş bulunmaktadır. Şüp
hesiz yargı denetiminin devam ettiği bu konuda ha
len yargılanan ve beraat kararları kesinleşen Yönetim 
Kurulu Üyelerinin cezaî sorumluluklarını tespit ko
misyonumuzun görevi dışında kalmaktadır. 

Ancak, himaye edildiği iddia edilen kişilerin olay 
içindeki yerlerinin tespit ve tayini himaye edenlerin 
sorumlulukları yönünden büyük önem taşımaktadır. 
Müteahhitler lehine yapılan sözleşme değişiklikleri. 
ve verilen ek zamlar nedeniyle şirketin maruz kaldığı 
zararın bir kaç milyar lirayı aşacağı tahmin edilmiş 
ve son olarak açılan tazminat davası sadece ek zam 
nedeniyle 1 milyar 400 milyon lira üzerinden açılmış 
bulunmakla tahminler geniş ölçüde haklılık kazan
mıştır. Diğer taraftan bu zararın sözleşme değişikliği 
hariç sadece 1981 yılı sonuna kadar meydana gelen 
ek zam uygulamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Olayın bir başka ilginç yanı ise dava konusu ya
pılan uygulamaya devam edilmekte olmasıdır. Bu 
nedenle zararın 1982 ve müteakip yıllarda da devam 
edeceği anlaşılmaktadır, öbür yandan şirket yönetim 
kurulu üyeleri ve eski genel müdür hakkında ceza 
kovuşturması devam etmiş son olarak yöneticiler 
hakkında milyarı aşan tazminat davası ikame edil
miştir. Bunu diğer tazminat davalarının da takip ede
ceği anlaşılmaktadır. Bütün bu oluşumların şirketin 
yönetimine ilişkin bazı sorunları gündeme getirdiği 
açıktır ve muhtelif uyarı ve önerilere rağmen konu
ların genel kurulda tartışılmasına imkân bulunama
mıştır. 

Şirket zararına olarak müteahhitlere milyarlarca 
lira çıkar sağlandığı iddiaları vardır. Tahkik edilme
miş hiç bir noktanın bırakılmamasına azamî özen 
gösterilmesi Millî Güvenlik Konseyinin ve onun adı
na Soruşturma yapan Komisyonumuzun sorumlulu
ğu gereğidir. 
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Soruştumasına memur edildiğimiz konular içinde 
şüphesiz en önemlisi Şeker Şirketi olayıdır. Soruş
turmanın normal seyri olayın sadece Şeker Şirketi ile 
Sanayi Bakanlığı arasında kalmış bir olay olmadığı 
gerçeğini ortaya koymuş bulunmaktadır. Nitekim 
hem sorgular hem de şirket genel kurulu ile Maliye 
Bakanlığının belgeleri üzerinde yapılan araştımalar 
himaye iddialarının Sanayi Bakanlığının sınırlarını 
aştığını göstermiştir. Şirketin yönetimi şirketle Sa
nayi Bakanlığı arasında bir hizmet ilişkisine konu 
olsa bile Şirketin % 86 sermayesi Hazineye aittir ve 
bu nedenle Hazine adına Maliye Bakanlığı ile Şirket 
arasında malî konularda sıkı bir iş birliği olması do
ğaldır. Genel Kurulda Maliye Bakanlığı söz sahibi 
olduğu gibi Denetçiler konusunda da etkinliği açıkça 
ortadadır. Söker Şirketi olayında Maliye Bakanlığının 
Genel Kurul'da ve Denetçilerin görevleri konusunda 
üzerine düşen görevli gereği gibi yerine getirip getir
mediği hususumda Soruşturmaya haklılık kazandıran 
bulgular ve belgeler mevcuttur. 

Şüphesiz Komisyonumuzun görev alanı MİM Gü
venlik Konseyinin ilgi (b) kararıyla belirlenmiştir. Ko
misyonun kendiliğinden bu görev alanını tecavüz et
mesi düşünülermez. Ancalk bir bütün oluşturan olayı sı
nırlı tutmak Soruşturmaya memur edildiğimiz olayla
rın yeteri kadar aydınlanmaması tehlikesini beraberin
de getireceği gibi Şirketin himaye edliMği iddialarına 
da haklılık kazandırmış olacaktır. 

Maliye Başkanlığına atfı kabil isnatlar tarih sıra
sıyla ve anabaşlıklar altında aşağıda sıralanmıştır. 

1. Başlangıçta Şeker Şirketinideki yolsuzluklar 
Sanayi Bakanlığı bünyesiimde 3 Müfettişe havale edi
lerek Soruşturma yürütülmüştür. Ancak Sanayi Ba-
kanlığnın müfettişlerinden Galip Kurdoğlu'nun 
Soruşturmayı yönlenidlirmie girişimleri üzerinde diğer 
üki müfdtt'iş bu koşular altımda yansız bir soruşturma 
yapılamayacağını Sanayi Bakanlığı üst yöneticilerine in
tikal ettirmelerine rağmen aynı heydtle Soruşturmaya 
devam etmesi .emredilmiştir. Sonuçta Galip Kurdbğ-
lu Şirketi savunur bir muhalefet şerhi hazırlamış 
ve diğer Bakanlık Müfettişleriyle ters düşmüştür. Baş
bakanlığın müdahalesi üzerine bakanlıklararası bir 
müfettişler heyetince Soruşturmanın yürütülmesi emre
dilmiş ancak Sanayi Bakanlığı adına ısrarla Müfettiş 
Galip Kurdöğl/u tefrik edilmiştir. 
• Şeker Şirketimde daha Soruşturmanın1 başında Ga
lip Kurdoğlu'nun yanlı tutumu diğer Bakanlık Mü
fettişlerinin dikkatini çekmiş ve kendi bakanlıkla
rına bu koşullar altımda göreve devam eltrnenin imkân

sızlığı ve Müfettiş Kurdoğlu'nun görevden alınması 
önerilmiştir. Başbakanlıktan da bu konuda 13.3.1981 
tarihlinde adı geçen müfettişin değiştirilmesi için Sa
nayi Bakanlığına emir verilmiş olmasına rağmen bu 
emir yerine getirilmemiştir. Maliye Bakanlığı kendi 
mensubu olan Müfettişin 12.3.1981 tarihli yazısı üze
rine Başbakanlığa hitaben aynı konuda 'bir yazı yol
lamış, ancak bu yazı 13.3.1981 tarihinde Başbakan
lık Genel Evrakına verilmiş iken 16.3.1981 günü geri 
alınmıştır. 

2. Şeker Şirketimin 30.3.1981 tarihinde yapılması 
gereken olağan Genel Kurul Toplantısı faaliyet ra
porunun 15 gün öncesinld'en hazırlanıp Maliye Ba
kanlığına gönderilmemesi üzerine 17.4.1981 tarihine 
ertelenmiştir. Bu tarihte 3'lü Müfettiş kurulunun tah
kikatı devam etmektddir. Bu durum karşısında 
17.4.1981 tarihli ve 85 sayılı Bakanlık oluru hazır
lanmıştır. Hazine Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
bu olumda: Müfettişlerin tahkikatı sonuçlanmadan Şir
ket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibraları
nın sakıncalı olacağı belirtilerek Müfettişlerin Türk 
Ticaret Kanununun 348 inci malddesi uyarınca Özel 
Murakıp tayin edilmeleri ve ibra konusunun bunların 
hazırlayacakları rapora göre daha sonra toplanacak bir 
Gendi Kurulda Karara bağlanması önierilmnişitiir. 

Maliye Bakanı tarafından tasvip görmeyen bu olu
run üstünde «Sayın Bakanla yapılan görüşme üzerine 
diğer onay hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. 
9.30» kaydına rastlanmaktandır. (Ek - I) 

Aynı gün Bakanın talimatı üzerine hazırlanan 86 
sayılı olurla ibra lehinde oy kullanıllması Kararlaş
tırılmıştır. (Ek - II) 

3. 8.5.1981 tarihimde Bakanlıklararası Müfettişler 
heyetinin raporu Galip Kurdoğlu'nun iştiraki olmak
sızın Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı Müfettişlerin
ce hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmek üzere Ma
liye Bakanlığına verilmiştir. Bu Raporda özetle : 

— Şeker Şirketinin inşaatı devam etmekte olan 7 
Şeker [Fabrikası Müteahhidine sözleşme değişikliiği ve 
% 26 - 30 ek zamlar neldeniyie ve 1981 yılında fiyat
ların artmayacağı varsayımına göre toplam olarak 
fazladan 4.060.768.797 lira Ödenmesi gerdkeeeği, 

— Ayrıca Şdker Şirkdti Genel Müdürü Aydın 
Arat'm Şdker Şirketi MültdahbÜdi Cemil1 Özgür'den 
6 milyon lira menfaat sağladığı belirtilerek Cumhu
riyet Savcılığınca Soruşturma yapılması gerektiği, 

— Genel Müdür Aydın ARAT'ın görevden alın
ması icap ettiği belirtilmiştir. 

4. Maliye Müfettiği Şerif BAYKUT 12.5.1981 
tarih ve 7 sayılı Raporunda : 

— 210 — 
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— 17.4.1981 günlü Şirket Olağan Genel Kurul 
Toplantısında Şirket Yöneticilerinin ve Denetçileri
nin ibra edildiğini, ancak Soruşturmaya konu olan 
olaylara faaliyet raporunda hiç değinilmediğini 
T.T.K. 356 maddesinden yararlanılarak gecikmeksi
zin Şirket Genel Kurulunun Olağanüstü toplanma
sının sağlanması bu toplantıda dava açma kararının 
uygun olacağının belirtildiği görülmüştür. (Ek - III) 

5. . Bu rapor üzerine Hazine Genel Müdürlü
ğünce 23.6.1981 tarih ve 52310/105 sayılı olurun ha
zırlandığı bu olurda özetle: 

— Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla Şirketin 
toplam 4.060.— 768.797 lira zarara uğratıldığı, 

— 17.4.1981 tarihli Genel Kurul Kararında veri
len ibra kararının söz konusu olaylara faaliyet ra
porunda hiç değin ilmediği için geçersiz olduğu, 

— Yönetim Kurulu Üyelerinin malî sorumluluk
larına ilişkin olarak dava açılabilmesi için T.T.K. 
356 ncı maddesinden yararlanılarak gecikmeksizin 
Şirket Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasının 
sağlanması ve bu toplantıda dava açma kararının 
alınmasının uygun olacağı gerekçesiyle Şirket hisse
darlarının murakıplarca olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısına çağırılması gerektiği vurgulanmıştır. 
(Ek - IV) 

6. 23.6.1981 tarihli yukardaki onaya iliştirilen 
notta Hazine Genel Müdür Yardımcısı Osman TU-
NABOYLU'nun «Sayın Bakana arz edildi, ilgililerin 
hukukî sorumlulukları cihetine gidilmesi için fevka
lade Genel Kurul toplanmasının şart olup olmadığı. 
Bu hususun Hukukçulara intikal ettirilerek açıklığa 
kavuşturulması talimatı alındı. 24.6.1981» denildiği 
görülmüştür. (Ek - V) 

7. Bunun üzerine 26.6.1981 günlü 119 sayılı 
Bakanlık onayının hazırlandığı ve Baş Hukuk Mü
şavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Hu
kukî görüşünün alınması yoluna gidildiği anlaşılmış
tır. (Ek - VI) 

8. Başbakanlıktan alınan 25.6.1981 gün 2-4/01639 
sayılı yazıda özetle : 

— Yapılan ilk duruşmada Hazine ve Şirket Ge
nel Müdürlüğü adına herhangi bir Avukatın davaya 
katılmadığı, 

— Gerek ceza davasına Hazine ve Şeker Şirketi 
adına bir avukatın katılması, gerekse ilgililerin malî 
sorumluluklarına ilişkin T.T.K. uyarınca dava açıl
masının yararlı olacağı, 

— Bu konuda uygulamanın nasıl yapılabileceği 
ve mevzuat yönünden nasıl bir çözüm getirilebilece

ği hakkında bir görüş oluşturmak üzere bir Maliye 
Müfettişi'nin görevlendirilmesinin uygun olacağı, gö
rüşün 6 Temmuz 1981 tarihine kadar Başbakanlık
ta bulundurulması istenmiştir. (Ek - VII) 

9. Bu emir üzerine 26.6.1981 gün Tef. Ku. : 
10 sayılı yazı ile Başbakanlığın yukardaki yazısı ek
lenerek Müfettiş Şerif BAYKUT'tân görüş sorul
muştur. (Ek - VIII) 

10. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Ge
nel Müdürlüğünce 1.7.1981 gün ve Bahum: 4198 -
İ 2071 sayılı acele kayıtlı yazı ile T.T.K. hükümleri 
açıklanmak suretiyle Müfettiş Raporunda belirtildiği 
gibi olağanüstü genel kurul toplantısına gidilerek 
Hukuk davası açılabileceği belirtilmiştir. (Ek - IX) 

11. Maliye Müfettişi Şerif BAYKUTun kendi
sine verilen görev üzerine 3.7.1981 gün ve 9 sayılı 
raporunu hazırladığı bu raporda özetle : 

— 17.4.1980 günlü Olağan Genel Kurul toplan
tısında verilen ibra kararının söz konusu olaylarla 
sınırlı olarak geçersiz olduğu, ibra kararının erte
lenmesi şansının yitirildiği bu nedenle sorumlular 
hakkında dava açmak için Şirket Genel Kurulunun 
olağanüstü toplanmasının gerektiği, 

— Olağanüstü Genel Kurulunun toplanması için 
Maliye Bakanlığının T.T.K. 356 ncı maddesi uya
rınca Şirket Denetçilerine ya da aynı kanunun 366 
ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na başvurma
sı icabettiği, 

— Şirket sermayesinin % 86,67 sini elinde bu
lunduran Maliye Bakanlığını temsilen Genel Kurula 
katılacaklara talimat verilmesi gerektiği, 

— Sürmekte olan Ceza davasına şirketi temsilen 
bir veya birkaç avukatın C.M.U.K. 365 maddesi 
uyarınca müdahale yoluyla katılmasının mümkün ol
duğu, olağanüstü genel kurulda bu konuda karar 
alınmasının imkân dahilinde olduğu, 

— Gerek açılacak Hukuk davasında gerekse mü
dahale yoluyla katılınılacak Ceza Davasında Şirketi 
temsil edecek avukatların seçiminde olağanüstü genel 
kurulca şirket denetçilerine yetki verilmesi gereke
ceği ifade edilmiştir. (Ek - X) 

12. Maliye Müfettişinin bu raporu hiç bir yo
rum yapılmaksızın 3.7.1981 gün Tef. Ku. 62 sayılı 
yazı ekinde Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. (Ek -
XI) 

13. 6.7.1981 tarihinde 2-4/01683 sayılı yazı ile 
Başbakanlıktan alınan yazıda : 

— Olağanüstü Genel Kurulu toplanmak üzere 
ivedilikle harekete geçilmesi, 
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— Genel Kuruldan Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketini temsilen görevlendirilecek avukatların seçi
mi için Şirket Denetçilerinin yetkili kılınması, 

— Denetçilerin 6 Avukatın ismini tespit ederek 
Başbakanlığa bildirilmesi ve Başbakanlıkça 4 Avu
katın seçilerek Şirketi temsile yetkili kılınacağı, 

— Gerekli işlemlerin ivedilikle yapılarak ikinci 
duruşmaya avukatların katılmasının sağlanması em
redilmiştir. (Ek - XII) 

14. Bu gelişmeler üzerine Maliye Bakanlığınca 
8.7.1981 tarih ve Hazmit: KKİD (TKŞ) 52310-105 
sayılı Olur hazırlanmıştır. 

Bu olurda olay hikâye edildikten ve Müfettiş Şe
rif BAYKUT'un 7 sayılı Raporu ile Baş Hukuk Mü
şavirliği ve Muhakemât Genel Müdürlüğünün konu
ya ilişkin görüşlerine işaret edildikten sonra T. T. K. 
356 ncı maddesi hükmü uyarınca murakıplarca şir
ket hissedarlarının olağanüstü genel kurul toplantısı
na çağırılması önerilmiştir. Buna rağmen hiç bir iş
lem yapılmadığı görülmektedir. (Ek - XIII) 

15. Maliye Bakanlığınca 14 Temmuz 1981 gün 
ve Hazmiit: KKİD (TKŞ) 52310/105 Gen. Kur. 
(81) sayılı yazı ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğüne Başbakanlığın 6.7.1981 
tarihli emri ilgi tutularak Başbakanlık Makamının 
talimatı uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinde yürütü
len davanın 2 nci duruşmasına Şirketin müdahil ola
rak iştirakinin sağlanmasında yarar ve gerek görüldü
ğü belirtilerek bir güçlükle karşılaşılması halinde 
Bütçe ve Malı Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurul
ması gerektiği bildirilmiştir. (Ek - XIV) 

Bu yazının altında aynen Bakanın «Başbakan, Sa
nayi Bakanı ile yapılan toplantıda Kamu Davasında 
gerekli müdafaayı Savcı yapacağından ayrıca Şeker Şir
ketince ceza davasına müdahil olarak iştirakinde 
mutlak zorunluluk görülmemiştir. Türk Şeker Fabri
kaları isterse (kendi kararına göre) müdahil olabilir 
hıfzı 15.7.» notuna rastlanmıştır. (Ek - XIV) 

16. Maliye Bakanlığı 27.7.1981 tarih Hazmiit: 
KKtD (TK1Ş) 52310/105 Genel Kurul (81) sayılı ya
zı ile Başbakanlığa, Başbakanlığın 6.7.1981 tarihli 
yazısını ilgi tutarak özetle «Konuyla ilgili olarak Sa
yın Başbakan ve Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanıy
la yapılan müşterek toplantıda konu görüşülerek bir 
karara bağlanmış ve gereği yapılmıştır.» denilmekte
dir. (Ek - XV) 

17. Belgeler arasında 18.9.1981 tarihli özel notta 
özetle i: 

— 17.4.1980 tarihinde olağan genel kurula ibra 
kararı verildiği, 

I — Müfettiş Şerif BAYKUT'un 7 sayılı raporun
da faaliyet raporunda yolsuzluklara hiç değinilmedi-
ği cihetle konuya ilişkin ibranın geçersiz olduğu, 

— Keza Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemât 
Genel Müdürlüğü görüşlerinin de aynı doğrultuda 
bulunduğu, 

— Ayrıca gereksiz Şeker İthalâtı ve plan dışı har
camalar yapılması konusunda yapılan Müfettiş araş
tırması üzerine hazırlanan raporda da olayın 12.5.(1981 
gün 7 sayılı ve 3.7.1981 gün 9 sayılı raporlarla bir
likte değerlendirilip Şirketin Olağanüstü Genel Ku
rulunda ele alınarak dava açılmasının önerildiği tak
dir ve talimatlarına arz olunur dendiği halde hiç bir 
işlem yapılmadığı görülmüştür. (Ek - XVI) 

18. Bu özel not bjlahara '1981 senesi Kasım ayı 
içinde bir olur haline getirilmiş ve onaya sunulmuş
tur. Olay hikâye edilip Müfettiş Raporları ve Başhu
kuk Müşavirliği ve Muhakemât Genel Müdürlüğü
nün konuya ilişkin görüşüne işaret edildikten sonra: 

— Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Malî so-
J rumluluklarına ilişkin olarak dava açılabilmesini te-
I minen T. T. K. 356 ncı maddesi hükmü paralelinde 

murakıplarca hissedarların olağanüstü genel kurula 
çağrılması, 

— Veya yukarda belirtilen raporların dosyalarına 
kaldırılması hususları takdir ve talimatlarına arz olu
nur. Denmesine ve- bütün paraflar alınmış olmasına 
rağmen hiç bir işlem görmemiştir. (Ek XVII) 

19. Şirketin 1982 senesi Olağan Genel Kurul 
Toplantısı arefesinde 30.3.1982 gün ve Hazmiit: 
KKİD (TKŞ) 52310/105 - Gen. Kur. (81) sayılı olur 
hazırlanmıştır. Bu olurda aynen «Makamlarınca bil-
lindiği üzere, adı geçen (Şirketin 1980 yılı faaliyetle
riyle ilgili olarak önce Bakanlığımız Teftiş Kurulun
ca, sonra Bakanlığımız Teftiş Kurulu ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulunca müşterek ol
mak üzere iki defa inceleme yapılmış ve T. T. K. 

j 356 ncı maddesine göre Şirket Genel Kurulunun ola
ğanüstü toplanmasının sağlanması ve bu toplantı so
nucu sorumlular hakkında dava açılması uygun gö
rülmüştür. Bu konuda yapılacak işlemi takdir ve ta
limatlarına arz ederim.» denmektedir. Bu olur altına 
Maliye Bakanının «Hukuk Davası açılmasına gerek 

I yoktur 30.3.1982» notunu düşerek imzaladığı görül
müştür. (Ek - XVIII) 

20. Bu karardan 2 gün sonra 2.4.1982 tarihinde 
ve Hazmiit: KKİD (TKŞ) 52310/105 Gen. Kur. (81) 

J sayılı Bakanlık olurunda: 
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— 17.4.1981 tarihli olağan Genel "Kurul Toplan
tısında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar le
hine ibra kararı verildiği, 

— 8.5.1981 gün 6 sayılı 12.5.1981 gün 7 sayılı ra
porlarda etraflı bir şekilde açıklandığı üzere Şirketin 
4 060 768 797 TL. zarara uğratıldığı verilen ibra ka
rarının sözkonusu olaylara faaliyet raporunda hiç de
ğinilmemiş olması nedeniyle bu konuya ilişkin olarak 
geçersiz olduğu, ilgililerin malî sorumlulukları yö
nünden dava açılabilmesi için T. T. K. 356 ncı mad
desinden yararlanarak gecikmeksizin Genel Kurulun 
olağanüstü toplantıya çağırılması gerektiği ve bu top
lantıda dava açma kararının alınmasının uygun ola
cağı kanısına varıldığı, 

— Bakanlık Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğü görüşünün de aynı doğrultuda ol
duğu, 

— Ayrıca" Şirkette Devlet Planlama Teşkilatının 
ve Maliye Bakanlığının onayı alınmadan 2,5 milyar 
liralık plan dışı yatırım yapılması ve gereksiz şeker 
ithaliyle ilgili olarak Bakanlıklarara-u Müfettişler Ku
rulunun raporunda da temas edildiği gibi Şirketin 
maruz kaldığı zararların 7 ve 9 sayılı Raporlarla bir
likte değerlendirilip Şirketin Olağanüstü Genel Ku
rulunda ele alınarak dava açılmasının uygun olaca
ğı, 

— Bütün bu açıklamaların ışığında Şirket Yönetim 
Kurulu Üyelerinin malî sorumluluklarına ilişkin da
va açılabilmesini teminen T. T. K. 356 maddesi uya
rınca murakıplara başvurulması ve murakıplarca da 
hissedarların olağanüstü genel kurula çağrılmasının 
uygun olacağı belirtilmiştir. Bakan bu kez 2.4.1982 
tarihinde oluru uygun bulmuştur. (Ek - XIX) 

21. Bu olur üzerine Şirket Murakıplarına tali
mat verilmiş ve Denetçiler konuya ilişkin 28.4.1982 
tarihli inceleme raporlarını hazırlayarak Dava açıl
mak üzere şirket hissedarlarının olağanüstü genel ku
rula çağrılmasını uygun bulmuştur. (Ek - XX) 

22. Bu rapor üzerine 17.5.1982 tarih ve Hazmiit: 
K. K. t. D. (TKŞ) 52310/105 Gen. Kur. (82) sayılı 
olurla Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına karar 
verilmiştir. l(Ek - XXT) 

Görüleceği üzere Şeker Şirketindeki yolsuzlukla
rın tahkiki sırasında Soruşturmayı yönlendirici giri
şimler söz konusu olduğu gibi Soruşturma sonrası 
Şirket Yönetimine ilişkin alınması gereken önlemle-

I rin ve girişimlerin de yerine getirilmediğini düşündü-
I ren ciddî bulgular ve belgeler mevcuttur. 
I Başbakanlığın olayı yakından izlediği dosyada bu-
I lunan yazılı belgelerden anlaşılmaktadır. Soruşturma-
I dan sonra da yasal çerçeve içinde gereğinin yapılma-
I sı konusunda girişimlerini sürdürdüğü görülmekte-
I dir. Buna rağmen ve Maliye Bakanlığı içindeki uyarı-
I lara karşı uzun süre olağanüstü genel kurulun toplan-
I masına engel olunduğu anlaşılmaktadır. 

I Soruşturmanın Maliye Bakanı Kaya ERDElM'i 
I kapsayacak şekilde genişletilerek sürdürülmesi gereği 
I yazılı belgelerin telkin ettiği bir zorunluluk olarak or-
I taya çıkmaktadır. 
I Takdir ve tensiplerine arz ederim. 

Oktay SEDEF 
! Hâk. Kd. Albay 
I Soruşturma Komisyonu 
I Başkanı 

I BAŞKAN — Okunan tezkere üzerinde söz almak 
I isteyen var mı? 

HÂKİM ALBAY OKTAY SEDEF (Soruşturma 
I Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, olay bir 
I bütün oluşturuyor; gerek tahkik edilmemiş hiçbir 
I noktanın bırakılmaması yönünden, gerekse olgun ve 

doyurucu bir raporun hazırlanması bakımından Ma-
I liye eski Bakanı IKaya Erdem hakkında da soruştur-
I manın genişletilerek sürdürülmesini arz ve teklif edi-
I. yoruz. 

I BAŞKAN — Evet. 
1 Başka söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
I Bu rapordan da anlaşılacağı üzere, Maliye eski 
I Bakanı Kaya Erdem'in, bakanlığı zamanında, Türki

ye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdür
lüğü Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında hi
maye ve soruşturmayı yönlendirme girişimlerinde bu
lunduğu; Şirketin menfaatlerini koruyacak önlemleri 
aldırtmamak suretiyle görevini ihmal ettiği ve kötüye 
kullandığı iddialarını soruşturmak üzere hakkında 
soruşturma açılması; ayrıca, soruşturmanın, iddiada
ki ortaklık nedeniyle, Sanayi ve Teknoloji eski Ba
kanı Şahap Kocatopçu hakkında kurulan 9/23 Esas 
Numaralı Soruşturma Komisyonunca yapılması öne
riliyor. 

Tezkereyi, 232(4 numralı Anayasa Düzeni Hak
kındaki Kanunun 2 nci, 334 sayılı Türkiye Cumhu-
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Soruşturma bu yönden de derinleştirilecek ve Ma
liye eski Bakanı Kaya Erdem hakkında da soruştur
ma yapılacaktır. 

Gündemimize göre, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Ali Bülent Orkan Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 3/135; M. G. Konseyi : 3/185) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 123; M. G. Konseyi S. Sayısı : 441) 
(D 

BAŞKAN — Gündemin birinci sırasında, Ali Bü
lent Orkan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Geti
rilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 441 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilcile

ri yerlerini almışlardır. 
Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba

kanlık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp 
kabul edilen kanun tasarısı Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonunca da görüşülmüş ve aynen ka'bul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve bu konuda, kısa da olsa, bir izahatta bulun
mak üzere sözü evvela Adalet Komisyonu Sözcüsüne 

. bırakıyorum. 
Buyurun. 
DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK 

OD MAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, dosya muhtevasına nazaran, ülkücü gö
rüşe sahip olduğu anlaşılan Ali Bülent Orkan, kendi 
görüşünde plan arkadaşlarının, karşıt görüşlü kişiler
ce öldürüldüğünü duyunca, bunun intikamını almak 
amacıyla, 16 Mayıs 1979 günü gecesi, sol görüşlüle
rin devam ettikleri Ankara, Etlik Piyangotepe'deki 
Çelik Kıraathanesine, yanında sanık Nıırullah Akdo
ğan, bilahara intihar eden Erol Türkmen ve ele geçi-
rilemeyen, kimliği de tam olarak tespit edilemeyen 
Hasan ismindeki arkadaşlarıyla birlikte ve gasp et
tikleri bir otoyla gitmişler, içeri girdikten sonra, kı
raathanede bulunanları yere yatırarak üzerlerini ta-

(1) 441 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

ramı şiardır. Tarananlardan 7'si olay yerinde ölmüş, 
2'si ise ağır şekilde yaralanmıştır. 

Sanıklardan Ali 'Bülent Orkan ele geçirilmiş, di
ğeri intihar etmiş, kimliği belli olmayan Hasan isim
li kişi de henüz ele geçirilememiştir. 

Ali Bülent Orkan, Ankara 1 Numaralı Sıkıyöne
tim Mahkemesince yapılan yargılaması sonunda, Türk 
Ceza Kanununun 450/4-5 inci maddeleri uyarınca, 
24 Haziran 1981 gün ve 1980/1744 sayı, 1980/1650 
esas kararla ölüm cezasıyla cezalandırılmıştır. Daha 
sonra, ölüm cezası kararı, Askerî Yargıtay iDaireler 
Kurulunda görüşülmüş ve Askerî Yargıtay Daireler 
Kurulunda 25.2.1982 gün, 1982/39 esas ve 1982/38 
sayılı oybirliği kararıyla onanıp kesinleşmiştir. Kesin
leşen karar Başbakanlık aracılığıyla Danışma Meclisi 
Başkanlığına intikal ettirilmiş, ve burada da görüşü
lerek kanun tasarısı hazırlanmış, görüşülmek üzere 
26 Mayıs 1982 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilmiştir. Ancak, hükümlü Ali Bülent Orkan'ın ve 
müdafiinin, yargılanmanın yenilenmesi ve tashihi ka
rar niteliğinde görülen dilekçe ve telgrafları nedeniy
le, Komisyonumuz dosyayı yeniden inceleme için 
Millî Savunma Bakanlığı kanalıyla Askerî Yargıtay'a 
göndermiştir. Askerî Yargıtay'da yapılan inoelemesi 
sonunda, Dördüncü Daire tarafından, bu istem redde
dilmiş ve şu anda karar tamamen kesinleşmiş ve ta
sarı hazırlanarak sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
BAŞKAN — Peki. 
Hükümet Temsilcimizin ilave edeceği bir husus 

var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oyluyorumı: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Ali Bülent Orkan Hakkındaki ölüm Cezasının Yeri
ne Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Daireler Kurulu
nun 25.2.1982 tarih ve 1982/39 Esas, 1982/318 Karar 
sayılı ilamıyla kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesinin 24.6.1981 
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tarih ve 1980/1744 sayı, 1980/1650 Esas, 1981/824 
Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4-5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan Bolu ili, Mudurnu ilçesi, Ca-
miîkebir Mahallesi Hane 25, Cilt 003, Sahife 40'da 
kayıtlı Hüsnü oğlu Nebiye'den olma 1.8.1957 do
ğumlu Ali Bülent Orkan hakkındaki ölüm cezası ye
rine getirilir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

1 inci maddeyi oyluyorum; Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu (Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste

yen var mı?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen yar mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: ıKabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyluyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Veli Acar Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 3110; M. G. Konseyi : 3/205) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 137; M. G. Konseyi S. Sayısı: 442) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada, Veli Acar Hakkındaki ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ile Danışma 'Meclisince Kabul Olunan Metin ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer 
almaktadır. 

Bu rapor, 442 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil

cileri yerler indeler. 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba

kanlık tezkeresi ve (Danışma Meclisince hazırlanıp 

(1) 442 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

kabul edilen kanun tasarısı Millî Güvenlik Konse
yi Adalet Komisyonunca da görüşülmüş ve aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve bunun hakkında da izahat vermek üzere Ko
misyon Sözcüsü arkadaşıma söz veriyorum. 

Buyurun. 

HÂKİM ALBAY tLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, taammü
den adam öldürme suçundan hükümlü Veli Acar, İs
tanbul'da Çağlayan'da oturan öz kardeşi Recep Acar' 
m evine gidip gelişleri sırasında yengesi Gülsüm 
Acar'la ilişki kurmuş, bu ilişkiyi cinsî münasebete 
kadar vardırmış, 'bir arada beraber yaşamak, müna
sebetlerinde daha rahat bir düzene girmek için yen-
gesiyle anlaşarak, 27.3J1977 günü gecesi kardeşi Re
cep Acar uyurken başına piknik tüpüyle defalarca 
vurmak suretiyle öldürmüş, bu öldürme esnasında 
yengesi kendisine yardımcı olmuş; odanın pencere
sini açıp içeriye hırsız girip, bu esnada öldürdüğü 
süsünü vermek istemiş; bilahara yapılan sorgulama
lar sırasında, suçun ikisi tarafından işlendiği tespit 
edilmiş; İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesince 
ölüm cezasına, Gülsüm Acar da fer'i fail olduğu için 
20 yıl ağır hapse mahkûm olmuş; bu ceza, Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesince tasdik edilmiş; ölüm cezası
nın yerine getirilmesi için Danışma Meclisi Adalet 
Komisyonunca hazırlanan tasarı Danışma Meclisi Ge
nel Kurulunca da kabul edilmiş; tasarı Komisyonu
muzca da benimsenmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim, Da

nışma Meclisi 137 sayılı, Veli Acar Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporunun 3 üncü sayfa
sında şöyle bir ifade var, bunun düzeltilmesinden son
ra kanunun görüşülmesinde yarar var diye arz edi
yorum : «Yukarıdaki açıklamalar karşısında hüküm
lü Veli Acar hakkındaki idam cezasının yerine geti
rilmesinden kamu adına herhangi bir yarar görül
mediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 64, Da
nışma Meclisi İçtüzüğünün 86 nci maddeleri gere
ğince hazırlanan Veli Acar hakkındaki idam ceza
sının yerine getirilmemesine dair ekli Kanun...» 

Binaenaleyh, bu eğer bu şekilde gelmişse ve ka
bul edilmişse, o zaman herhalde idam edilmemesi 
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lazım. Binaenaleyh bunda bir kelime yanlışlığı var 
tahmin ediyorum. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Başkanı) — Matbaa hatası olduğu için, 
efendim. Bilahara bunlar düzeltilmiştir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bizim elimiz-
dekilerde düzeltilmediği için, bir yanlışlık olmasın di
ye, tashihi için arz ettim. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Başkanı) — Orijinal nüshasında, Danış
ma Meclisince kabul edilen nüshada bunlar düzeltil
miştir efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ters şe
kilde ifadet edilmiş. Yukarıdaki ifade, «... yerine ge
tirilmemesinde kamu adına herhangi bir yarar görül
mediğinden» şeklinde; aşağıdaki ifade ise «getirilme
sinde» olacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, tama
men ters bir ifade vardı. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Başkanı) — Tashih edilmiş vaziyettedir 
efendim. 

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

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

Veli Acar Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
24.5.1979 tarih ve 1979/2191 Esas, 1979/2259 Karar 
sayılı ilamıyla kesinleşen, İstanbul Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesinin 20.12.1978 tarih ve 1977/334 Esas, 
1978/411 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanu
nunun 450/4 üncü maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, İsparta İli, Sütçüler İlçesi, 
Sarı Mehmetler Köyü, Cilt 24, Sayfa 37, Kütük 10'da 
kayıtlı Hüseyin oğlu, Fatma'dan doğma 16.2.1946 do
ğumlu Veli Acar hakkındaki ölüm cezası yerine ge
tirilir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 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. 

Gündemliımlizim üçüncü sırasına geçdyoruızı; 
3. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emni

yet Teşkilat Kanununa Yedi Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/135; M. G, Konseyi: 
1/390) (D. Meclisi S. Sayısı : 146; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 443) (1) 

IBAŞKAN — Gündtemiımlizıim üçüncü sırasımda, 
4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı 'Dm'nüıyıet Teş
kilat Kanunuma Yedi Bk Madde Elkılennıesliıne Dair 
Kanun Tasarısııuın Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metali ve (Miiılilî Güvenlik Konseyi İçişleri Ko-
ımtiısyanu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 443 sıra sayısı tile basılıp dağııtıılimıış-
tır. 

Içüışllörli Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık ıterrusi!-
cüıllerö yerlerimi lalllnni'şiandır. 

Kanuın tasarısımun tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Kornlisyön Sözcüsünün' bir açıklaması olacak mı? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK fişleri Komisyonu Başkamı) — Çok kı
sa Sayın Başkanımı. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başlkaıniım, «Mumları olduğu üzene, 1961 yılımda 
kabul ©dlilönı Anayasa, özelllilkle toplumsal olayların 
gemişlömesine, toplantı ve gösteri yürüyüşleridir ço-
ğılmasına ve yaygınlaşmasına, grev ve lokavt hak
larınım suiistimal ödilrnesiırue yol açimııştıır. Dolayısıy
la, 1965 yılımda, bir ihtiyaçtan dolayı, 15.7.1965 (ta-
rüihjlıi 654 sayılı Kaınumllla toplum polisi (kurulmıası öm-

(1) 443 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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görülmlüş; falkait toplum pöMsiiınin kuruluşunun yer ve I 
zamanının 'iyi tespit edilmemiş olması, gereğinden fazla 
geniş totutouş bulunması, yeterli eğitim düzeyinde 
'oitoaımiası, özelikle toplum polisine seçilen perso-
ınteln politikadan esMetıerek buraya atanmış olma
ları, ihtiyacın üstünde tutulmuş bulunması nedenleriy
le toplum polisi disiplinsiz bale geüirrtiştİTi 

ıBir yerde, bu disiplinsizlik nedenliyle, toplum po
lisi toplumsal olayları 'bastıracağı yerde, toplumsal I 
onayların kaynağını teşkil etmiştir. 

1965 yimdan 1982 yılına kadartai tatbikat gös- I 
termişitik ki, bu, İhtiyaca cevap verememıiş, hatta I 
»bir sorun -haine gelmiş bulunmaktadır. I 

Bu nedene dayalı olarak, İçişleri Bakanlığı, 654 I 
sayılı Kanuna göre (kurulmuş bulunan toplum polisi- I 
nıin kaldırılmasını, bugünkü koşullara, göre çevik 
'kuvvet timleri kurulmasını, Hükümete önermiştir. I 

Hükümet, söz Ibonusu Kanun tasarısını, 3201 sa- I 
yılı Polis Teşkilatı Kanununa bazı ek maddeler ge- I 
tirımek suretiyle, özel bir kanun olmaktan ziyade, po- I 
lis teşkilatı ioeSM'ndie bir çevik kuvvet kurulmasını I 
öngörecek biçıimde ıduzeMenmiştir. Tasarı, Danışma I 
Meclisime getirilmiş ve Danışma Meclislinde de -ay- I 
nen benimsenerek Millî Güvenlik Konseyine kadar I 
gelmiş bulunmaktadır. I 

(Komisyonumuz konuyu tetiklik ötmüş ve olumlu I 
bulduğu için, an'aiikelerinde hiçbir değişiklik yap- I 
mıalbsızın, bazı 'redaksiyon düzeltmeleri Me ihtiyacı I 
karşulayaoalk ölçüde ufak tefek düzeltaıeler yapmış- I 
tır. I 

Özelikle, 2 noi maddedeki, yani halen getirtilen I 
ek 10 uncu maddedeki toplum polisi teşkilatının gö- I 
revlerli, sırası geldiğinde tek tek arz edilecektir; I 

Maruzatımı Ikısaca bundan ibarettir. I 
Takdir ve tensiplerinize arz ederim. I 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz I 
almak isteyen var mı?... Ydfotur. I 

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

bul edenler...? Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
1 inci maddeyi okutuyorum : I 

4 Haziran 1937 TaıtihM ve 3201 Sayılı Emniyet Teş- I 
kilat Kamunuına Yedii Ek Madde Eklenmesine Dair I 

Kanun Tasarısı. I 
MADDE 1. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 I 

sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki yedi ek I 
madde eldlenmfişfc 1 
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EK MADDE 9. — İçişleri Bakanlığınca gerekli 
görülen il merkezlerinde emniyet müıdüırluklerine, il
çelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak emniyet 
teşkilatı bünyesinde, kadroları içinde özel vurucu 
timler ide bulunan pofa çevik kuvvet birimleri kuru
lur. 

BAŞKAN — Ek madde 9 üzeninde bir izahatta 
bulunacak mısınız? 

Buyurun-
FAHRÎ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Sayın Başkanım, «vurucu» kelimesinin ileri
de yanlış değerlendirmelere yol açmaması bakımın
dan, .«özel vurucu tim» yerine «özel tim», yahut 
«özel operasyon timleri» tabirinin kullanimasımın 
daha iyi olacağım takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — «Vurucu» yu silelim, «özel tim» di
yelim. 

Başka izahatta bulunmak isteyen var mı? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Aynen 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Ek madde 9'u bu şekliyle, «içinde özel timler de 

bulunan polis çevik kuvvet birimleri kurulur» şeklin
de... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım; biraz önce, Sayın Genel Müdürün ifade 
ettiği «özel tim» yerine, «özel operasyon» kelimesini 
kullanalım. . 

BAŞKAN — «Özel tim» daha iyi hepsini kapsar. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Ek madde 9'u bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 10'u okutuyorum : 
EK MADDE 10. — Polis çevik kuvvet birim

leri : 
a) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüş

lerinin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında, 
b) Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki top

lumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yer
lerde önleyici tedbirlerin alınmasında ve bu yerlerde 
devriye hizmetlerinin yürütülmesinde, 

c) Grev ve lokavtlar sırasında işyerlerinin tah
ribe uğramasının veya işgalinin önüne geçilmesinde, 

d) Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketleri
nin önlenmesinde, 
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e) Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile ka
nuna'' aykırı sokak veya meydan hareketlerinde top
lumun veya kişilerin maddî ve manevî varlıklarının 
tecavüzlerden korunmasında, 

f) Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda 
meydana gelen kanuna aykırı olayların gerekirse zor 
kullanarak etkisiz hale getirilmesinde, 

g) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, 
her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik ön
lemlerinin alınmasında ve düzenin sağlanmasında, 

Kullanılmak üzere görevlendirilir. 

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

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BIAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bir diyeceğimiz yok. Ancak, Danışma 
Meclisinden gelen metinde, bunların merasim kıtası 
olarak da kullanılacağı öngörülüyor; onu çıkardık. 

İkincisi, ana espiri olarak, diğer polis örgütünün 
de bu görevlerle görevli olduğunu, yetkili olduğunu, 
ancak bunun da ona ilaveten geldiğini vurguladık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu merasim vazifesi yalnız bunlara 

ait değil, diğer polisler de merasim kıtası olarak çı
kabilir. Buna vazife verirsek, yalnız bu çıkacakmış 
gibi anlaşılır. Sonra, merasim görevi mühim değil, 
talî bir görevdir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Polis 
görevi değil aslında. 

BAŞKAN — O bakımdan orada yer alması doğ
ru olmaz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yazılı 
metinde, gerek Hükümetten gerek Danışma Mecli
sinden gelen metinde, merasim görevi münhasıran 
bunların da, diğer polisler bununla ilgilenmeyecek-
miş gibi bir izlenim vardı. Dolayısıyla, ikisini bir bü
tün olarak mütalaa etmek amacıyla kaleme alınmış
tır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Kaldı ki, bu merasim görevi bir yö

netmelikle de, verilecek bir emirle de düzenlenebilir. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle bir nokta var 
efendim : «İçinde özel timler de bulunan...» ifade
sini koymakta bir maksadımız var; ancak özel tim
lerin alacağı vazifeler yahut bulunacağı ahvaller aşa
ğıda tadat edilmemiştir. 

Geçen gün burada, son görüşmemizde, bu konu 
üzerinde bazı münakaşalar cereyan etmişti, özel tim
leri koyduk; ama özel timleri hangi ahvalde yahut 
neye karşı kullanacağız; onların vazifesi nedir? 
Burada toplumsal olaylar sayılmıştır; ama bu polis 
toplumsal olayların dışına çıkacaktır; bilfarz, geniş 
bir bölgede bir arama tarama yapılacaktım. İşte bu 
polis kuvveti - 50 kişi, 100 kişi neyse - gelecek, bir 
iskân bölgesini yahut iskân bölgesinin bir grubunu 
çevirecek, bu timler de içine girecek ve insan vesair 
her türlü aramayı yapacaktır. 

Binaenaleyh, bu bugünkü haliyle noksan efen
dim. Sadece bu polisin ismi değiştirilmiş, «toplum 
polisi», «çevik polis» haline getirilmiş. Halbuki, mak- > 
sat o değil. Eğer böyle olsa, bu «toplum polisi» dir, 
başka bir şey ifade etmez; grev veya lokavta gide
cek; olay meydana gelecek sokağa gidecek. Eski top
lum polisinin fonksiyonunun dışında, bir yerde, ye
tişip mahallî polisi de takviye edecek; daha olmaz
sa, kendisi müstakil olarak tek başına vazife alacak 
nitelikte bir şey düşünülüyor. Yoksa, bu haliyle bu ' 
polis kuvveti yine eski toplum polisi kuvvetidir. Ka
nunda hiçbir değişiklik yok efendim. Niye çevik 
kuvVet yapıyoruz? Onların da vardı arabaları falan, 
onların yani eski polisin d:e kalkanları, bilmem nele
ri var. Özel timi koymamızın sebebi' biraz evvel arz 
ettiğim vazifelerin verilmesi idi; ama burada, bu va
zife tadadında bunu göremiyoruz. Ne maksatla kon
muştur? Konduğuna göre bir maksadı vardır. O 
•maksadı» «şunun için konmuştur» şeklinde vazife ha
nesinde açıklamak gerekir. 

Bu yönüyle eksik olduğunu takdirlerinize arz ede
rim, 

BAŞKAN — Başka görüş belirtmek isteyen var 
mı? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi)' — Sayın Başkanım, burada bütünü ile, ayrıntı
sı ile, çevik kuvvetin de tam görevlerini sayamıyo
ruz; saymaya kalktığımız zaman burada çok yer ala
cak. Bu bakımdan, aslında, içinde özel timlerin de 
bulunduğu polis çevik kuvvet birimlerinin görevleri, 
ile de atıfta bulunulan yönetmeliğe bırakılmıştır; ay
rıca burada saymadık. Bunları yönetmelikte ayrıntı
sı ile göstermemiz gerekecektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Önemli bir vazife, 
çatışmaya girecek bunlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
genel bir ifade ile şöyle diyebiliriz : Özel timlerin 
kullanılmasını icap ettirecek özel operasyonlar dü-
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zenlenebileceğini ifade eden bir kelime koymak su
retiyle ve o operasyonları tespit ettikleri yönetmelik
te tadat etmek suretiyle özel timlerin de görevlen
dirileceği buraya kaydedilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz? 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (tçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Sayın 'Başkanım, «özel tim» yalnız operas
yon anlamında olsaydı,,o takdirde «özel operasyon 
timi» denilince daha yakışık alırdı. Bu tim yalnız 
özel operasyon için değil, yangın, afet gibi birtakım 
olaylarda da görev alabilir. O yüzden, «operasyon» 
yerine, «özel tim» deyimini kullandım. 

Acaba, «operasyon» dersek, görev sahasını daral
tır mıyız? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 
burada sayılanlara ilaveten ve tadat edilmeksizin «ge
rektiğinde özel operasyonlarda özel timler kullanı
lır» dersek - ki, bunun içerisine yangın, tabiî afet 
gibi şeyler de girer - özet timin burada da görev ala
cağı anlamına gelir, diye düşünülür. 

BAŞKAN — Peki, bu ek madde 10'un başına, 
«Polis çevik kuvvet birimleri genel olarak» desek 
ve bunu saysak; ayrıca, «yönetmelikte belirtilecek 
sair görevleri de yerine getirir» desek nasıl olur? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Operasyonu emre
diyorsunuz değil mi efendim? Yani, polis çevik' kuv
veti, önemine göre en başta özel operasyonlarda, 
kanuna uygun toplantılarda vesairede kullanılmak 
üzere sağlanmasında ve sonra, buyurduğunuz gibi, 
genel olarak, yönetmelikte gösterilecek diğer görev
lerde... 

BAŞKAN — Onun altına ilave ederiz, «genel 
olarak» deriz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — En mühimi efen
dim, Silah kullanacaktır, kargaşaya girecektir, insan 
öldürecektir yahut bu operasyonlarda kendisi öle
cektir. 

BAŞKAN — O halde onu (a) maddesine ekle
yin, 

HÂKfM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O za
man (h) olarak ekleyeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Hayır, «... ve güvenliğinin sağlan
masında kullanılmak üzere...» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Genel 
olarak a, b , ç, d ... aşağı doğru g'ye kadar... 

BAŞKAN — Yalnız a'ya da, «operasyon» kısmını 
ilave edecektik, değil m!i? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendüm, müsaade bu
yurursanız, onun. müstakil bir fıkra olması lazım; 
yani, (a) fıkrası o olsun. Diyelim ki, «verilecek özel 
operasyonlarda, güvenliğin sağlanmasında ve yönet
meliğe göre verilecek diğer vazifelerde kullanılmak 
üzere görevlendirilir.» 

BAŞKAN — Ona göre düzenleyin de düzeltelim. 
ORGENERAL NECDET Ü R U Ğ (Millî Güven

dik Konseyi Genel Sekreteri) — «Verilecek özel ope
rasyonları» olabilir mü, Sayın Genel Müdürüm? 

O, (a) olur efendlim. Ondan sonra, (f) fıkrası «yö
netmelikte gösterilen diğer görevlerde...» 

BAŞKAN — Yalnız, bu (a), (b), (c)'nin başına 
«genel olarak» dedik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, bu 
çevik kuvvetlin birimleri genel olarak (a)'dan (g)'ye 
kadar sıralandı. 

BAŞKAN — (g)'ye kaklar saydık, (g)'de bitirmek 
lazım iki, ondan sonra ayrı bir fıkra ekleyebilellkn. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (tçişleri Komisyonu Başkanı) — Ayrı bir 
fıkra eklemeyi düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Fıkra eklerseniz .genelin içine girer. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (tçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
«Kullanılmak üzere görevlendirilir»'den sonra ekledik. 

BAŞKAN — O zaman olur; «görevlendirilir»'den 
sonra ayrıca bir fıkra eMenebilir. 

RAFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanımı, ıbir hususu arz etmek isti
yorum. 

Çevik kuvvetin, ek madde 10'da belirtilen gö
revleri genel görevler oluyor. Şüphesiz ki, bunun 
içinde yer alan özel tümler de aslında bu mahiyette 
görevlerin operasyonlarında kullanılacak; genel espri 
buldur. Şu halde, düşünülen, bu özel timlere, diğer 
polis hizmetlerinde görev verilip verilmeyeceği keyfi-
yetÜdir. Onun için bence, espriyi zedeleme pahasına, 
bu 10 uncu maddeye ilave yapmak değil; fakat bu 
Itimlerin diğer polis hizmetlerinde de kullanılmasına 
imkân verecek bir 'hükmü, yönetmelikle 'ilgili maddeye 
eklemelidir. Yönetmelikle 'ilgili maddeye özel timlerin, 
çevik kuvvet hizmetlerinde veya diğer polis hizmetle
rinde.., 
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BAŞKAN — Oraya da koyacağız, o yönetmelik 
maddesine geldiğimizde, sayarken, bunu da sayaca
ğız; ama buraya konuiknasında fayda var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Madde
nin başına, «genel olarak» diyelim, «görevlendiri
lir»'^ bitirelim; Ayrıca, yönetmelikte gösterilecek di
ğer görevleri diyelim. 

BAŞKAN — Yönetmelikte tespit edilecek dliğer 
görevleri yerine geltirecek. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım, «Yönetmelikte gösterilecek 
diğer görevler» dediğimiz zaman, bunlar bu uzman
lığın dnşına çıkıyor. Yani, bunu yine valiler oradan 
istifade leldip... 

BAŞKAN — Yönetmeliği siz yapacaksınız, vali
ler yapmayacak ki... 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsil-
disi) — İçişleri Bakanlığı yapacak. İçişleri Bakanlığı, 
bu yönetmelide ilg'ü ilkeydi değiştirebilir Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Ama, siz dediniz ıkü, «Bunları saya
madık. Eğer bunların hepsini saymaya kalkarsak, bir
çok şeyler var, buraya sığdıranlayız.» Ben de dedim 
ki, o halde bunu yönetmeliğe bırakalım. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Bu konudaki esasları yönetmelik düzenleyecek; 
ancak, «diğer görevler» dediğimiz zaman, bu sayılan... 

BAŞKAN — Yarın öyle bir şey çıkar ki, kanu
na aykırı olur; yönetmeliğe ilave etmek gerekebilir. 
Kanuna madde ilave dtimek zordur, çıkaramazsınız; 
ama yönetaelikte, çevik kuvvete bir görev vermek 
gerekebilir. Kendinizi bu kadar dört tarafınızdan 
bağlaitmayın, onun için dedim. 

Siz, onun genişletilmeslinıden korkuıyorsunuz. Ge
nişletmemek için Bakan silki tutsun. Eğer Bakanlık, 
valilerin tesiri altında kalarak genişletecekse mesele 
yok. O zaman kanun sevk eder, kanunla değişir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, kal 
di ki, kendileri de bunun kanunen koordinatörü; bu 
espriye sahip. 13 üncü maddede diyor ki : «Emniyet 
ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi 
üzerine, Emniyet Genel Müdürünün tasdik etmesi 
halinde başka illere de gidecek.» Niçin? Emniyet ve 
asayişin gerektirdiği hallerde... O vakit, bu çevik kuv
vetler, bu birlikler çok geniş anlamda kullanılacak. 
Zaten onun için küçülttüler, 50-60 kişilik yaptılar; 
200'den 50'ye indirdiler yahut daha küçük miktara 
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indirdiler. Yani, bunlar gerçekten, tasavvur edilen şe
kilde vurucu, çevik ve takviye kuvveti anlamında ve 
özel meselelerle uğraşacak, özel eğitim görmüş, özel 
operasyonla uğraşacak çevik birlikler anlamına ge
liyor. Yoksa, biraz evvel arz ettiğim gibi, bu 10 uncu 
maddedeki gibi kalırsa, küçültülmüş eski «Fruko» lar 
olacak yahut toplum polisi olacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, konuyu yönetmeliğe bırakırsak, kanaatim
ce zayıflatıyoruz, «özel operasyonlarda kullanılma» 
tabirini koyalım. 

BAŞKAN — Koyduk zaten, «a) Verilecek özel 
operasyonlarda» dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Onu (h) 
fıkrası olarak yazalım maddenin sonuna. 

BAŞKAN — İster (a) diyelim, ister (b) diyelim, 
bu hükmü koyduk. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaa
de ederseniz, demin Generalimin söylediği gibi, bir 
fıkra olarak, «Ayrıca özel timlerin kullanılmasını ge
rektirecek özel operasyonlarda da görevlendirilir» 
diyelim. Kimler? Çevik kuvvet. «Kendi bünyesinde
ki özel timlerin kullanılmasını gerektirecek özel ope
rasyonlarda da görev verilir.» Kimlere? Çevik kuv
vete. 

BAŞKAN — O fıkraya (a) değil de (h) deyin; 
(a) denilirse öbür fıkraların hepsi bozulacak. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Sayın Baş
kanım, Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımın belirt
tiği gibi, bu ayrı bir fıkra olabilir : «Ayrıca özel 
timlerin kullanılmasını gerekli kılacak özel operas
yonlarda bu timlere görev verilir.» 

BAŞKAN — Hayır, «bu timlere» demeyin, «gö
revlendirilir» yahut «görev verilir.» Bir daha okur 
musunuz. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — «Ayrıca özel 
timlerin kullanılmasını gerekli kılacak...» 

BAŞKAN — «Gerekli kılacak» değil, «gerekti
recek» şeklinde olacak. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — «... gerek
tirecek özel operasyonlarda da görev verilir.» 

BAŞKAN — «Görevlendirilir» olacak. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Orada 

da görevlendirilir, burada da görevlendirilir... 
BAŞKAN — Her iki fıkrada da «görevlendirilir» 

dememek için şöyle olmalı : (g) fıkrasının sonu «... dü
zenin sağlanmasında» diye bitiyor. Bu fıkraya da (h) 
diyelim ve «ayrıca» diye başlamasın o zaman, 
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HÂKlM ALBAY İSMET ONUR — «Özel tim
lerin kullanılmasını gerektirecek özel operasyonların 
yapılmasında...» 

BAŞKAN — «... kullanılmak üzere görevlendiri
lir.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu BaşRanı) — Yukarı
da «genel olarak» tabirini kullandık. 

BAŞKAN — O zaman «genel olarak» tabirini hiç 
koymayalım. «Genel olarak» tabirini şunun için koy
muştuk; görevleri yönetmelikte belirleyecektik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Zaten (h) 
fıkrasında, «özel operasyon» demek suretiyle konu
yu geniş tuttuk, konu genişlemiş oldu. O zaman, «ge
nel olarak» demeye gerek kalmadı. 

BAŞKAN — Eğer yönetmeliğe atıf yapmaya-
caksak o zaman gerek kalmaz tabiî. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Çünkü 
yönetmelik, konuyu çok zayıflatır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Böyle 
daha iyi. 

BAŞKAN — Genel Müdür arkadaşımız, «Bun
ları sayabildik, daha çok var» dedi de bunu onun 
için koymuştuk. 

Ek madde 10'un (h) fıkrası olarak bu ilaveyi bir 
daha okutuyorum : 

«h) özel timlerin kullanılmasını gerektirecek 
operasyonların yapılmasında kullanılmak üzere gö
revlendirilir.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 9 uncu maddede operasyonu söylemedik; 
ama burada almış olduk. «Özel timler» orada kâfi 
geldi. 

BAŞKAN — Zalten, 10 uncu madde, görevler 
ırnaidldesii. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Özel tim
lerin Ihangli maksaltlaria kullanılacağını burada açıklı-
ıyoır ftşteü 

BAŞKAN — Ek madde 10'u bu sekide bk daha 
okuyunuz öfendiiım. 

«EK MADDE 10b — Pois çevilk 'kuvvet birim
leri : 

a) Kanunla uygun ttoplanltı ve gösteri yüru'yüşleri-
tnıin düzenlimin ve güvenliğinin sağlanmasında, 

Ib) Kamu idüızeınıinli bozabilecek nitelikteki top
lumsal h'areiketllerlin mneydaınıa gelmesi muhtemel yer

lerde önleyıicli Itedbirlerin alınmasında ve bu verilerde 
devriye hİ2meit!lıeriıniiın yürütülmesinde, 

c) Grev ve lokavtlar sırasında işyerlerinin tah
ribe uğramasının veya işgalinin önüne' geçilmesinde, 

d) Kanunla aykırı sokak ve meydan hareketleri-
niin önlenmesinde, 

e) Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile ka
nuna aylkırı sokak veya meydan halkevlerinde ıtop-
ılumun veya kişilerin maddî ve manevî varlılklarının 
ıtecavüzliendern korunmasında, 

ıf) Yukarıdaki Ibenitüerde gösiterifen durumlarda 
meydana gelen kanuna aylkırı olayların gerekirse zor 
kullanarak etkisiz halle getMllmesinde, 

g) Diğer polis kuvVdtferinin yeltersıizliği halin-
:die her tturlü tören veya gösterilende gerekli' güven
lik önılemüerinlini lalınım'asında ve düzenin sağlanma
sında, 

ıh) Özel ıtiımüerin kufenıtoasını gerektirecek ope
rasyonların yapılmasında, 

Kullanılmak üzere görevlendirilir. 

BAŞKAN — «Görevlendirilir» mi diyelim '«gö
revlendirilirler» <miı? Çünkü ı«'Polis çevik kuvvet birim
leri» çoğul. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genle! Sekreteri) — Yalnız efendim, (h) 
fıkrasında i«kullamilimaik»' kelimesi ıiki 'defa kullanıl
mış gibi oluyor; birinci kullanılmayı çıkartalım. 

BAŞKAN — (h) fıkrasını bir daha okur musu
nuz. 

i«lı) Özel ıtimlerin kullanılmasını gerektirecek 
operasyonların yapılmasında, 

Kulanılmak üzere görevlendirilir.» 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — «Özel Üim-

lerin müdahalesini» olabilir. 
BAŞKAN — Müdahale değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yapıl
masında... 

BAŞKAN — «Özel timlerin kullanılmasında.» 
«Özel 'timlerim yapılmasında» olmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Gendi Sekreteri) — Yukarıda (h) fık
rasındaki kullanılmayı kaldıralım, «Özel ıtimlerin yer 
'alacağı özel operasyonların1 yapılmasında, kulllanıl-
malk üzere görevlendirilir» sekilinde yapalım. «Yer 
•alacağı» kelimeleri aynı anliama gelir. İlki defa yer 
alan '«kullanılma» kepmesinin Ibiırinli çıkartmış olu
ruz. 

BAŞKAN — Onu yeniden 'düzenleyin. 
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HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Arz ©diyo
rum Başkanım: «Özel timlerin yer 'almasını gerek
tirecek operasyonlarım yapılimıasırada Ikulltanılımiafc üze
re görevlendirilir.» 

GBAŞKAN — Evet, lokumsun ve zapta geçsin. 
RAPET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temı&I-

cisii) — Sayın ©aşkaimıım, bu şekliikMüi düzenlemeyle, 
maddede, özel (timlere verilecek göreve ait değil, çe
vik (kuvvet bMımforimim görevime ait 'bir madde 'ha
line gelmiş oluyor. 

Yine, özel ıtiımlerim «hangi hizmetlerde (kullanıla
cağı belıintilimiş. Özeli tim kullanıldığı zaımian çevilk 
kuvvet ikullanıllaeaJktiır, şeklinde fbür düzenıl'emıe yapıl
mış oluyor. Şu malide, özel timlerim ne yapacağım 
bu mıaldde yine açıklamış ölmuyoır Ikanaaitimce. 

Onun (içtin, şöyle biır düzenlemeyi arz ediyorum: 
«Yömetmel'ilkıte (belirtilecek ve özel timlerin Ikulanıl-
mıasıını gerektiren...» dıiyereık, özel timılerinı hangi hliz-
mıöfilerde kullanıflacağımı söyleyelı'ım; bu mıadde de, 
çevilk kuvvetin -o halde görevlendirileeeğimli ifade 
©den bir hale gelimliış ol'sun. 

dedik - özel tim de var. O halde, bu olayların içinde 
çevik kuvvetin kullanılması gerekecekse, zaten kulla
nacak onu; özel tim ayrı değil, çevik kuvvetin içinde 
zaten. Gerek grev-lokavtta, gerek kanuna aykırı so
kak ve meydan hareketlerinde, toplumsal olaylarda, 
şunda bunda çevik kuvvet kullanılırken, onun içinde 
özel tim de beraber gidiyor. Onun kullanılmasını ge
rektirecek bir hal olursa, zaten çevik kuvvet içinde 
olduğu için, kullanılacak o. 

Biz (h) fıkrasını koymakla, sanki özel timin kul
lanılmasını ayırdık, bir siyasî polis timi gibi yaptık. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Necdet 
Paşa, burada tadat edilen görevlerin içerisinde «çe
vik kuvvetin içindeki özel tim ne yapacak?» diye so
rulduğu zaman, özel timin de özel operasyonlarda 
kullanılacağını ifade etmek istedi. Çünkü, çevik kuv
vetin bütün görevleri var; fakat bir de içinde, özel 
timden bahsedildi, özel tim ne olacak? 

BAŞKAN — Siyasî polis timlerinin görevlerini 
belirten bir kanun, bir kanun maddesi var mı? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Yönetmelikler var. 

BAŞKAN — İşte, gördünüz mü, yönetmelikte 
yapmış. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Görev - Çalışma Yönetmeliği. 

BAŞKAN — Görev - Çalışma Yönetmeliği. 
Esasında bunlar yönetmelikle halledilir, görevler 

daima yönetmeliktedir. Onun için yönetmeliğe atıf 
yapmak en doğrusudur, dedim. 

Siz dediniz ki, «genişletilir.» 
Genişletilirse genişletilsin. Belki, hakikaten bun

lardan gayri bir vazife gerektiren bir hal olabilir. 
Öyle bir hadiseyle karşılaşılır ki, orada bunun dışında 
yer almış, biz veremiyoruz bu görevi. Yalnız çevik 
kuvvetler ancak bunun hakkından gelebilir bu gibi 
hadiselerde. Kanunda olmadığı gibi, yeni bir kanun 
teklifi, bir fıkra teklifi gelecek, buna da koyalım di
ye. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Sayın Baş
kanım, demin buyurduğunuz gibi, eklenen madde 
bütün bu imkânlara yer verecek mahiyette ve yö
netmelikte de açılabilir, «özel timlerin yer almasını 
gerektirecek operasyonların yapılmasına.» 

Bu, çok geniş; yönetmelikte buna sınırlama getiri
lebilir, genişletilebilir. 

BAŞKAN — Yalnız, bunu böyle koyarsak, çevik 
kuvvet daima özel timsiz gidecek; öyle anlaşılıyor. 
Halbuki, her olaya, içindeki özel timle beraber gi
decek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mıillî Güven
lik' Konseyi Genel' Sekreterli) — Zaınmetımliyo-
rumı efendim. Çünkü! biz, çıevlilk (kuvvetin va-
ıziifeslindenl 'bahsediyoruz. Çevilk kuvvettim1 bünye-
ısiiınıde bir özel itim var. O halde, çevilk kuvve
ttim (bünyesine (koyduğumuz bu özel tüımün bir ma'k-
sadı var. Çevilk kuvvetim vazifesini] ıtadalt ederken bu 
özel ıtilmlin ide hangi 'ahvalde ikulılannlacağını göster-
ımemiliz lazımdır. Yami, ıtasavvur ettiğimiz şekilde - M 
ıben öyle tasavvur etmiyorum, - (içindem özel1 «imi çı
karıp, çevilk (kuvvetim «Git filan yene; falıan görevi 
yap» denemez. Özel itimi (ihtiva eden çevik kuvvet 
gidecek, bir yere oturacak, bıirlkoımıbiıne hareketi dü-
zenleyeodk. Meseıla, biraz evvel söylledliğim gibi, biır 
fol okun ananimîası taranması, gerekecek; çevik (kuvvet 
gidecek, biır ikısmıylia etrafımı çevirecek ve yine bu 
Ikuvvet içlimde çellük yelekler giiymıiş, Ik'afasıında kaslc-
daırı, 'ellinde ımiöderm silıahliaın bulunan bu itim girecek, 
hedef evi veya evleri arayacak, aranan insanı yahut 
silahı meydana çıkartacak. Yoksa, «Müstakilen kalk 
git, filan operasyonu yap, filan evi bas, onu ara gel.» 
şeklinde siyasî timlerde olduğu gibi bir kullanılma 
düşünülmüyor burada; ama çevik kuvvet içinde bu 
tür faaliyetler düşünülüyor. Onun için bu şekilde yaz
dırmayı hedef aldık. 

BAŞKAN — Esasında şu (a) dan (g) ye kadar 
saydığımız yerlerde kullanılan birlik, çevik kuvvettir. 
Çevik kuvvetin içinde - yukarıda 9 uncu maddede de 
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- HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ayrıl
maz. 

BAŞKAN — Ama o, «özel timlerin görev alması 
gereken yerlerde» diyor. Yani, «Onun görev alması 
gerekir mi, gerekmez mi?» diye, başta tereddüt yara
tacak. Ona göre hareket edecek. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — öy
le bir şey yoksa, bırakacak. 

BAŞKAN — Bırakacak. Yani, bunu biz biraz 
sakatlamış olduk. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yukarıda sayılan
lar n dışında özel görevlerde...» Buradaki «özel gö
revlerde» çıkabilir. Binaenaleyh, bunlar içinde kulla
nılabilir. 

BAŞKAN — Ama şu saydığımız operasyonların 
içinde de muhakkak özel timlerin kullanılmasını ge
rektirecek haller olabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî, 
mutlaka. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — En 
iyisi, tüzüğe bırakmak. Bu, her şeyi kapsıyor efendim. 

BAŞKAN — Onun için yönetmeliğe bırakalım. So
nunda zaten «yönetmelik» demedik mi biz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İzin ve
rirseniz, bu (h) fıkrası böyle kalsın. Yukarıda sayı
lanlarda da özel tim kullanabiliriz, yukarda sayılan
ların dışında da özel tim kullanabiliriz. 

BAŞKAN — (h) fıkrasını bir daha okuyun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — «Özel tim

lerin yer almasını gerektirecek operasyonların yapıl
masında.» 

BAŞKAN — işte. 
Hatta, yukarıda (a) dan (f) ye kadar saydık ve 

(f) de «Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda 
meydana gelen kanuna aykırı olayların gerekirse zor 
kullanarak etkisiz hale getirilmesinde» dedik. 

Şimdi, (g) ile (h) de zor kullanamaz, (h) ye ko
yarsak biz bunu, özel operasyonları gerektiren hal
lerde özel timleri kullanacaksak, zor kullanamaz; 
çünkü o, (f) den aşağıda; (f) de «yukardaki olay
larda» dedik. Bir de o mahzuru var. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — (f) ile (h) 
nin yerini değiştiririz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bakın, öyle dedik (f) de : «Yukarı
daki bentlerde gösterilen durumlarda meydana gelen 
kanuna aykırı davların gerekirse zor kullanarak etki
siz hale getirilmesinde..» 
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Bu fıkranın en sona gelmesi, hepsini kapsaması 
lazım. 

RAFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlğı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım, bir hususu arz etmek iste
rim. 

Bir çevik kuvvet biriminin kurulması mümkün 
olan yahut kurulmuş olan bir ilde, şüphesiz ki, bu 
birimin içinde bir tim de bulunacaktır, kanun gereği. 
Diyelim ki, bu vilayette asayiş kuvveti olarak, siyasî 
polis kuvveti olarak başka bir vurucu tim yok. Bir 
banka soygunu oldu... Bu özel timi biz burada kul
lanacağız; ama banka konusu, çevik kuvvetin konusu 
değil. 

Şu halde, bu görevlerin ne olduğunu şu yönetme
likte genişçe belirtirsek, gereken hallerde, idare, bu 
kuvveti yerinde kullanma imkânına sahip olacaktır. 

BAŞKAN — Bir kere (f) fıkrasının yerinin en 
son olması lazım. Niye ortaya konmuş o, anlayama
dım. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Başlangıçta öyleydi, sonradan değişti Sayın 
Başkanım. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tören de 
olduğu için efendim, gösteriler falan var. 

BAŞKAN — Tören vard da, ondan. 
Şimdi, (f) den sonra (g) de diyoruz ki, «Diğer 

polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, her türlü tö
ren veya gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerinin 
alınmasında ve düzenin sağlanmasında.» 

Bu, düzenin sağlanmasında, gerekirse zor kullan
mayacak mı? Kullanamaz şimdi bu fıkraya göre; çün
kü yukarıdakileri saydık. 

Binaenaleyh, (f) fıkrasının yeri en son olacak, (h) 
yi de koysak. O halde (a) fıkrası, (a) olarak kalacak; 
b, c, d, e fıkraları kalacak, (g) fıkrası (f) olacak; on
dan sonra, şimdi koyduğumuz (g) fıkrası olacak, (f) 
fıkrası da (h) olacak. 

Şimdi ona göre okuyun. 

«EK MADDE 10. — Polis çevik kuvvet birim
leri : 

a) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüş
lerinin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında, 

b) Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki top
lumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yer
lerde önleyici tedbirlerin alınmasında ve bu yerlerde 
devriye hizmetlerinin yürütülmesinde, 

c) Grev ve lokavtlar sırasında işyerlerinin tahri
be uğramasının veya işgalinin önüne geçilmesinde, 
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d) Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketleri
nin önlenmesinde, 

e) Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile ka
nuna aykırı sokak veya meydan hareketlerinde top
lumun veya kişilerin maddî ve manevî varlıklarının 
tecavüzlerden korunmas nda, 

f) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde 
her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik ön
lemlerinin alınmasında ve düzenin sağlanmasında, 

g) özel timlerin yer almasını gerektirecek ope
rasyonların yapılmasında, 

h) Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda 
meydana gelen kanuna aykırı olayların gerekirse zor 
kullanarak etkisiz hale getirilmesinde, 

Kullanılmak üzere görevlendirilir. 
BAŞKAN — Oldu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O za
man yönetmelik maddesini açarız. 

BAŞKAN — O zaman yönetmelikte şimdi onu 
ilave eder, arkadaşımızın dediği gibi, yönetmelik mad
desini oraya koyarız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zatı âlinizin buyur
duğu hususu daha sağlamlaştırmak bakımından, «di
ğer operasyonlarda» diyelim; yukarıdakilere göre 
operasyonlar. Binaenaleyh, «özel şeylerin gerektirdi
ği diğer operasyonlar» dersek... 

BAŞKAN — Daha iyi olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Mad
de başına «genel olarak» desek, acaba daha iyi ol
maz mı? 

BAŞKAN — Yönetmeliğe koyacağız artık, orada 
açacağız. 

(g) fıkrasını tekrar okutuyorum : 
«g) özel timlerin yer almasını gerektirecek di

ğer operasyonların yapılmasında». 
BAŞKAN — Ek 10 uncu maddenin bu şekli üze

rinde söz almak isteyen var m' efendim? Yoktur. 
Bu şekliyle ek madde 10'u oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 11 'i okutuyorum : 
EK MADDE 11. — Polis çevik kuvvet birim

leri, illerin teşkilat, malzeme ve kadro esaslarında 
belirlenen ve gruplandırılmış standart kuruluş mo
dellerine göre, il emniyet müdürlüklerinde çevik kuv
vet şube müdürlüğü veya çevik kuvvet grup amirliği, 
ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği adıyla İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanacak bir plan çerçevesinde ku
rulur ve donatımı sağlanır. 

BAŞKAN — Ek madde 11 üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Buyurun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada, 
«Polis çevik kuvvet birimleri, illerin teşkilat, malze
me ve kadro esaslarında belirlenen ve gruplandırıl
mış standart kuruluş modellerine göre, il emniyet mü
dürlüklerinde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya çe
vik kuvvet grup amirliği.v» derken, «veya» ya ne ge
rek var? 

BAŞKAN — Evet, illerin baz larında amirlik, ba
zılarında müdürlük mü? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Var mı 
öyle bir şey? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Evet. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Standardi-
zasyonu koruyor muyuz? Bazılarında bu mu ola
cak? 

BAŞKAN — Yani illerde, illerin büyüklüğüne kü
çüklüğüne göre bazısında şube müdürlüğü, bazısın
da grup amirliği mi olacak? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Evet; illerin kendi standartlarına göre. 

BAŞKAN — Mesela İstanbul'da grup amirliği mi 
olacak? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Hayır; mesela Çankır 'da grup amirliği olacak, 
İstanbul'da müdürlük olacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Şube mü
dürlükleri daha büyük, gruplar daha küçük. 

BAŞKAN — Ek madde 11 üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. 

Buyurun. 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım, burada, «içişleri Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelik» deniyor. 

Daha önce bunu değiştirdik. Biliyorsunuz; Emni
yet Genel Müdürlüğünün ayrı bütçesi olduğu için, 
sanki İçişleri Bakanlığının merkez karargâhınca bu 
düzenlenecekmiş gibi bir yorum çıkıyor. Kanunlar
da «Jandarma Genel Komutanl ğı, İçişleri Bakanlığı» 
dendiği zaman, Jandarma Genel Komutanlığı, Emni
yet Genel Müdürlüğü deyimleri genellikle parantez 
içinde geçiyor. Aynı zamanda, «İçişleri Bakanlığının 
görevlendireceği» deyimini de göstermesi açısından, 
buraya parantez içinde, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ibaresinin konulmasında yarar var. Çünkü içişleri 
Bakanlığı... 

224 — 



M. G. Konseyi B : 112 11 . 8 . 1982 O : 1 

BAŞKAN — Bütçesi ayrı mı? 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Ayrı bütçedir; bağlı Jandarma Genel Komu
tanlığı gibi müstakil bütçesi vardır. 

BAŞKAN — O zaman doğru. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, «içişleri Ba
kanlığımdan sonra parantez içinde (Emniyet Genel 
Müdürlüğü) desek? 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya, «Emniyet Ge
nel Müdürlüğünce» diyelim. Nihayet donatımını büt
çesinden o sağlayacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mutlaka bakanın tas
vibinden geçecek efendim. 

BAŞKAN — O karışır zaten ona. Bütçe tahsis 
etmiş; Emniyet Genel Müdürlüğüne, «Senin senelik 
bütçen bu» demiş. Bunun içinden artık o, yapılan 
bir plan dairesinde onu sarf ediyor. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Bir de, hangi yetkileri kullanacağını, İçişleri 
Bakanı, yetki devriyle zaten tanzim etmiş. 

BAŞKAN — Valiliklerde de öyle değil mi? Öde
nekleri gönderiliyor; ama İçişleri Bakanlığına bağlı 
olmasına rağmen, valiler harcıyor. Jandarma da öy
le, değil mi? 

Kerre içinde yapmayalım; kerre içinde bir şeyi 
tavsif eder. «içişleri Bakanlığı - kerre içinde - Emni
yet Genel Müdürlüğü» olmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şimdi plan 
çerçevesinde kurulur, yani hazırlanacak bir plan var. 
«Bu plana göre kurulur ve donatımı sağlanır» diyor. 

Şimdi, eğer sadece içişleri Bakanlığını çıkartırsak, 
Emniyet Genel Müdürlüğü bu planı yapacak, bu pla
na göre donatacak ve sağlayacak. 

BAŞKAN — Hiçbir Emniyet Genel Müdürü de 
içişleri Bakanlığına sormadan, «Efendim, filan vila
yette şunu kuruyoruz veya kurdum» diyemez. Eğer 
derse, Emniyet Genel Müdürünü değiştirir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — işte o hale getirme
mek için, Say n Genel Müdür de herhalde kerre için
de konulmasında yarar görüyor efendim. 

BAŞKAN — Kerre içinde olamaz; çünkü, İçiş
leri Bakanlığı demek, Emniyet Genel Müdürlüğü de
mek değil, «içişleri Bakanlığı» deyip de kerre için
de... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Genel Mü
dürün endişesi şu, diyor ki : «Buna ait şeylerden İç
işleri Bakanı mesul olur. Ancak, bana sormadan Müs
teşarına hazırlatır.» 

BAŞKAN — Hayır, «böyle bırakırsak» diyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, «Emniyet işle
rinde onun karargâhı benim» diyor. «Halbuki bu ka
rarı koymazsak Müsteşarlık hazırlar, ondan sonra bi
ze emir gelir» diyor. 

O bakımdan, bunu koyalım. 

BAŞKAN — Doğru, tabiî. 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Zaten kanunun 1 inci maddesi kuruluşunun 
İçişleri Bakanlığınca yapılacağını amirdir. Onun için, 
içişleri Bakanlığı kuruluşta tam yetkili; ama bunun 
hazırlanarak Bakanlığa sunulmasında Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün görünmesinde fayda var. Çünkü 
Sayın Başkanım, geçmiş tecrübeler gösteriyor ki, bı
rakınız resmî makamları, bakanlar çevrelerinden so
rumsuz, birtakım partizanca, militanca çalışan kimse
leri getirip, bu tür organizasyonlar- bizzat onlara yap-
tırtmışlardır; ondan endişe ederim. 

BAŞKAN — Evet. «çevik kuvvet grup amirliği 
adıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir 
plan çerçevesinde kurulur ve donatımı sağlanır.» 

Bakanlığın bir ünitesi zaten orası. 
«içişleri Bakanlığı» silinecek. 
Başka söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
Ek madde l l ' i oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 12'yi okutuyorum : 
EK MADDE 12. — Polis çevik kuvvet birimleri

ne seçilmiş ve burada görevlendirilmiş olan persone
lin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldır, idare
nin gerekli görmesi veya personelin istemi üzerine 
bu süre bir yıl daha uzatlabilir. Polis çevik kuvvet 
birimlerinde görevli personel bu hizmetlerini tamam
lamadan emniyet teşkilatının diğer hizmet birimle
rinde görevlendirilemez. 

BAŞKAN — «...Bir yıl daha uzatılabilir» değil 
«üç yıla kadar uzatılabilir» şeklinde değiştirilecek. 
Bir yıl da olur, altı ay da olur, birbuçuk sene de olur, 
iki sene de olur. isterse, «Ben daha kalacağım bu
rada» demiş veyahut idare de onun oradan ayrıl
masında mahzur görmüş; üç seneden sonra iki sene 
daha kalsın istiyor. Ailesi de orada öğretmen... Onu 
oradan ayırsanız başınıza iş çıkacak. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, Genel Müdürün de, psikolojik ve personel plan
lamasında bazı hususları sağlamak için zannederim 
böyle bir teklifi oldu. 

FAHRÎ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım, biz bunu bir yıl olarak dü
şünürken sebepleri şuydu : 

Birincisi; gerçekten, Komutanımızın buyurdukları 
gibi, personelden, üç yıl kalacağım diye gelen bir 
adam, «isterse idare, beni altı yıl buradan çıkarmaz» 
diye bu birimden çıkmak için politik yol olsun, hatır 
olsun, bilmem ne olsun, çeşitli yolları zorlamaya ça
lışacaktır. Zira burada yalnız personelin istemi yok, 
burada dairenin istemi mevcut. O bakımdan, çeşitli 
yolları kullanmaya çalışacaklardır. 

BAŞKAN — Efendim, o yolları hiçbir zaman ön
lemeniz mümkün değil. 

Şimdi, bomba tahrip uzmanları var... iyi bir hiz
met mi bu? Kursa gönderdikten sonra kaç sene kul
lanıyorsunuz? Bunlar ingiltere'ye şuraya buraya gi
dip yetişip geliyorlar; bunları kaç sene kullanıyorsu
nuz? Üç sene sonra değiştiriyor musunuz, başka bir 
vazifeye veriyor musunuz? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Değiştirmiyoruz. 

BAŞKAN — Gördünüz mü? O mu tehlikeli, bu 
mu tehlikeli?.. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Aslında tehlikesinden de öte, bunun ayrıl
mak için aracı koyması normal bir personel hare
keti içinde de olabilir. 

BAŞKAN — Olaylar olmazsa, olaylar olmayan 
bir vilayete düşerse, belki orada kalmayı da tercih 
edecek; Çankırı gibi, Bolu gibi bir vilayette bir sene 
oturacak, belki hiçbir olay olmayacak; öteki polis
lerin - affedersiniz - imanı gevreyecek, bunlar oturup 
duracak. 

Bunu siz, hep, 12 Eylül öncesi olaylarla kıyasla
yarak söylüyorsunuz. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Evet. 

BAŞKAN — Ya o olmazsa? O zaman bunların 
işi de rahat olacak, tersine dönecek; hırsız peşinde 
koşmayacak... işyeri olmayan yerler var; grev - lo
kavt olmayan yerler var, fabrikası yok, susu yok, 
böyle yerler var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yeni Anayasada bun
lar başka şartlara bağlanacak; yani 12 Eylül evveli • 

l nin şartları değil, herhalde yeni şartlar geliştirilecek, 
I daha rahat bir imkân sağlanacak tabii. 
I FAHRÎ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil-
I cisi) — Sayın Başkanım, aslında bu kuvvetler, temen-
I ni ederiz ki, 12 Eylül öncesi olayı içerisinde bulun-
I madan rahat otursun. Ancak, polis bugüne kadar eği-
I time yabancı bir birimdi; iki yıldır biz bu polisi zorla 
I belli bir eğitime alıştırmaya çalışıyoruz. Eğitim, polis 
I için zor iştir. Sabah akşam eğitim birimlerinde eğitim 
I yaptırmak var ya, bu, polis için oradan çıkmayı ar-
I zu ettirecek bir husus olmaktadır. En zor işi verin; 
I fakat bu şekilde sabah akşam eğitim onlara çok zor 
I gelmekte. Orada olay dahi olmasa, buradan çıkmayı 
I düşünebilir bu yüzden. Birinci husus bu idi. 
I İkincisi de, bu personelin genelde personel plan-
I lamasının yapılmasını zorlaştırır, personel tedarik 
I planlarını zorlaştırabilir. Üç yıl içerisinde kimin böy-
I le bir talepte bulunacağı yıllık tahminlerle belli ola

bilir. 

I BAŞKAN — Kabul etmeniz şart değil ki. Zaten 
I siz koymuşsunuz, «isteme halinde bir yıl uzatılabi-
I lir» diye O da, istemin idarece kabul edilmesi şartıyla 
I olur. Bizde de var, şarkta uzatmak istiyor, uygun gör-
I müyorsak kabul etmiyoruz. Üç sene daha uzatabiliyor 
I hizmetini doğuda, ikinci bölgede; ama idarenin kabu-
I lüne bağlı. 
I Sonra, poliste zor hizmetler yalnız bu değil; sor-
I gulama timleri var, bilmem neler var, hepsinde bu zor 
I hizmetler var. Orada tutuyorsunuz, sanki öyle bir ha-
I le geldi ki bu tim, emniyet teşkilatı içerisinde en teh-
I likeli, en zor bir hizmet haline geldi. Halbuki, bunun-
I la beraber öteki polis de vazifeye gidiyor; yalnız bu 
I gitmiyor ki. işte Esenboğa olayında, oradaki polisler 
I görev yaptılar ve şehidi de onlar verdiler, oradakiler 
I müdahale ettiler. îlk anda orada hangi polis varsa o 
I müdahale edecek zaten. 
I iltimasın araya girmesine gelince; iltimas her yer-
I de araya giriyor. Yapmasın... 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
I Başkanım, zaten bunlar çok genç yaşta burada görev 
I alacaklardır, öyle zannediyorum ki, çok başarılı olan 
I da çıkacak; dört yılla sınırladığımız zaman, birtakım 
I yetenekli personeli de buradan uzaklaştırmak mec-
I buriyetinde kalacağız. Biz memnunuz, kişi de istiyor; 
I altı sene hizmet versin. 

BAŞKAN — îlk görüşmemizde, biliyorsunuz misal 
de verdim; adam hevesli bu işlere, vardır böyle kişi-

J 1er. Bizde komando birlikleri vardır; ayıramazsın ko-
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mando birliklerinden... O kadar zordur ki... Her gün 
kayalara tırmanır o erlerle beraber, üç gün dağlarda 
kurbağa yer, yılan soyar yer, kaplumbağa yer ve ta
yinini de istemez, ondan zevk alır... Ne diye tayin ede
yim ben şimdi oradan?. O, zevk alıyor, hocalık yapı
yor orada, adam yetiştiriyor. Bizim Komando Oku
lunda, ben bilirim, birçok kimseler vardır, ayrılmaz; 
ama bunu koydunuz mu, bir seneden fazla da tuta
mazsınız. 

Onun için size elastikiyet bırakalım dedik üç yı
la kadar; uzatmasın bu şekilde. Miktarını da artıra
bilir bunların, miktarı çok fazla olmaz ki yani, bir
kaç tane olabilir, üç kişi, beş kişi.. 

Ek 12 nci madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı?... Yoktur. 

Ek 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 13'ü okuyunuz. 
EK MADDE 13. — Emniyet ve asayişin gerek

tirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet 
Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının ona
yı ile polis çevik kuvvet birimleri geçici olarak baş
ka illerde görevlendirilebilir. 

Bu şekilde görevlendirilen kuvvetin görev yeri
ne şevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliğince, bes
lenme ve barınma ihtiyaçları ise gönderildiği ilin 
valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinde özel bir harcama kalemi 
açılır. Bu amaçla yapılacak harcamalarda ödeme em
ri aranmaz. 

BAŞKAN — Ek madde 13 üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle bir husus var 
efendim : Bu şekilde gönderilen kuvvetin görev ye
rine şevki... Beslenme ve barınma ihtiyaçlarının te
minini gönderildiği yerin valisi sağlayacak; fakat ge
ri gönderileceği zaman kimin geri gönderileceğine 
dair, maddede bir açıklık yok, belirtilmemiş. 

BAŞKAN — Evet; «beslenme ve barınma ihti
yaçları ile geriye gönderilmesi» şeklinde açıklık ge
tirmek lazım. Geri gönderilmesinde, gönderen mi ge
riye alsın?... 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Gittiği yerdeki göndersin. 

BAŞKAN — Gittiği yerdeki göndersin.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bizim de yaptığımız 
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I gibi. Buradan giderken biz sevk ediyoruz; geri dö
nüşte ise, gittiği yerin komutanı gönderiyordu. Bun
ları da, gittiği yerin valisi, otobüslerle geri gönder
sin. 

BAŞKAN — O halde şöyle olacak : «Bu şekilde 
gönderilen kuvvetin görev yerine şevki, o kuvvetin 
bağlı olduğu il valiliğince; geriye gönderilmesi, bes
lenme ve barınma ihtiyaçlan ise...» diye düzeltmek la
zım. «Beslenme» kelimesinden evvel, «geriye gön
derilmesi ile» diye ilave edelim. 

Böylece, «Geriye gönderilmesi ile beslenme ve ba
rınma ihtiyaçları ise gönderildiği ilin valiliğince kar
şılanır» diye düzeltiyoruz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı?... 
Buyurun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, ek 
madde 13'ün birinci fıkrasına göre, bu kuvvet, ilgili 
valinin istemi, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve 
İçişleri Bakanının onayı ile, geçici olarak başka il
lerde görevlendirildiğine göre, geri alınması da yine 
o selahiyetlere bırakılsa, daha uygun değil mi idi?... 
Çünkü orada ufak bir olay, belki o vali için bitmiş 
olabilir; ama üst seviyede - birinci fıkrada galiba onu 
düşündüler - istediği zaman geri çekmeyi de yine ba
kan seviyesine kadar getirmek lazım. 

BAŞKAN — Hayır, kastımız geri çekmek değil, 
vasıta vermesidir. Geri gönderme işi için gereken va
sıtayı vali sağlayacak; beslenmeyi ve barınmayı da o 
sağlayacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — O za
man «geriye gönderilmesi» değil de, «şevki» diyelim, 
«geriye şevki.» Çünkü yukarıda da, «görev yerine 
ievki» deniyor. 

BAŞKAN — Evet, «gönderilmesi» değil, «şevki» 
.üyelim, yukarıda öyle geçti; burada da, «geriye sevk-
ıeri ile» diyeceğiz. 

Zaten geri gönderirken de, birinci fıkra hükmüne 
göre, kim göndermişse, yine o, «geri gönderebilirsi
niz» diyecek; fakat vasıtayı gittiği ilin valisi karşıla
yacak. 

O halde, «geriye şevkleri ile beslenme ve barınma 
ihtiyaçları» şeklinde olacak. Buradaki «ise» de fazla, 
lüzumu yok, onu da silin. 

Ek madde 13 üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?... Yoktur. 

Düzeltilmiş şekliyle ek madde 13'ü oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Ek madde 14'ü okutuyorum : 
EK MADDE 14. — Polis çevik kuvvet birim

lerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedenî 
ve fikrî kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla de
vamlı eğitime tabi tutulur. 

BAŞKAN — Gece gündüz, 24 saat mi eğitilecek?.. 
«Bedenî ve fikrî kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıy
la eğitime tabi tutulur» demek yeterli; «devamlı» ke
limesi gereksiz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, izin 
verirseniz, bu madde fazla bile. 

BAŞKAN — Fazla esasında; ama kalmasında fay
da var. Yalnız, devamlı olmaz. Devamlı demek, bir 
şeyi gecesi gündüzü olmadan, mütemadiyen yapmak 
demektir. Halbuki, onun eğitimi, bir program çerçe
vesinde muayyen saatlerde yapılacaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
buradaki eğitimin maksadını yukarıda açıkladıkları 
için, hizmetin gerektirdiği bedenî ve fikrî kabiliyet 
için birtakım özel eğitim manasına geliyor; bunu de
vamlı yapacaklar. 

BAŞKAN — «Devamlı» yi şildiniz değil mi?... 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Ek madde 14 üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?... Yoktur. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 15*i okutuyorum : 
EK MADDE 15. — Polis çevik kuvvet birim

lerinin kuruluş şekli, bu birimlerde görevlendirilecek 
personelin nitelikleri, seçimleri, niteliklerinin değiş
mesi veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçi
rilme veya görevden alınma şartları, görevlerin yeri
ne getirilme esas ve usulleri, emir ve komuta düze
ni, eğitimlerinde gözönüne alınacak esaslar ile Ka
nunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişle
ri Bakanlığınca 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe ko
nulmak üzere hazırlanacak bir yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN — İşte, şimdi buraya koyacaksınız. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, «usulleri»nden sonra, «özel timlerin kullanıl
masını gerektiren durumlar» ibaresi girecek, «emir ve 
komuta düzeni...» diye devam ediyor. 

BAŞKAN — «özel timlerin kullanılmasını gerek
tiren haller» mi; yoksa «özel timlerin...» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Haller» 
veya «durumlar» ama; «haller» daha uygun efendim. 

BAŞKAN — «Görevden alınma şartları» lazım 
bize; onun kalması lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, gö
revden alınma şartları bütün polis birlikleri için ka
nunî bir müeyyidedir. 

BAŞKAN — Ama, bu görevden, yani çevik kuv
vetindeki görevinden. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
I müsaade ederseniz, bu özel timlerin kullanılması ope

rasyonlarını açıklamayalım; onlar bilirler, kendileri 
bunu tayin ederler. Şimdi burada açarsak kanunda bu 
birtakım sıkıntılara sebebiyet verebilir. Onun özelliği 
neyse... 

BAŞKAN — Zaten koyduk buraya, «... esaslarıyla 
kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar», «di-

I ğer hususlar»ın içerisine girer bu. 
ORGENERAL NURETTİN ERSÜN — Efendim, 

yönetmelikte bunu tadada kalkacaklar, sıkılacaklar, 
«Ne koyalım buraya?...» diye. 

BAŞKAN — Diğer hususlar» bunun hepsini kap
sıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şurada tereddüt 

I ettiğim bir nokta oldu : «Görevden alınma şartlan» 
diyor. 

«Görevden» değil de, «bu birlikten, çelik kuvvet
ten alınma şartları» desek?... «Görevden alma, kanu
nî ifadesiyle başka bir anlama geliyor. Görevden alın
ma, polis görevinden alınmadır. Burada maksat, ba
şarısız yahut ahlakî vesair sebeplerle bu birlikten alı
nıp başka birliğe verilme idi. 

Binaenaleyh, «görevden alınma şartları» değil, «bu 
birliklerden alınma şartları» olması gerekir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — «... diğer 
sağlık, nedenleriyle başka hizmetlere geçirilme şartla
rı.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 

I Başkanım, başında şöyle bir ifade var : «Polis çevik 
I kuvvet birimlerinin kuruluş şekli, bu birimlerde gö-
I revlendirecek personelin nitelikleri» dediği için, aşa

ğıdaki «görevden alınma» da, tabiî, bu birimlerdeki 
görevlerinden bahsediyor; ama eğer istenirse, aşağı
daki «görev» kelimesini silersek... 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tamam efendim, onu 
arz ediyorum; çevik kuvvetindeki görevinden alınma
sı. 

BAŞKAN — Zaten bu kanun yalnız ona ait, baş
ka polislere ait değil. 

Polis kanununda, zannediyorum sizin söylediğiniz 
husus var; kınama cezası, görevden alma v.s. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, onlar ora
ya bağlı. 

Bunu şu bakımdan söyledim : Kanun bakımından 
bu çevik kuvvet polisleri umumî hükümlere bağlı; 
buradaki maksadımız, çevik kuvvetten alınma şartlan. 

BAŞKAN — «Çevik kuvvetten alınma şartları» 
densin. 

RAFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, sayın Komutanımın ifade et
tiği şey, zaten «başka hizmetlere geçirilme şartları» 
denilmekle ifade ediliyor; yani, «görevden alınma 
şartları» bu «geçirilme» dışında başka şartları varmış 
gibi genişletiyor konuyu. Zaten tespit ettiğimiz şarta 
aykırı duruma gelen bir çevik kuvvet personelini baş
ka birime geçirmek suretiyle, o görevden almış olu
yoruz. 

BAŞKAN — «Veya» kalkıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Oraya 
konmasa da olur, «geçirilme» var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Çünkü, yeni baştan 
«görevden alınma», umumî hükümlerin dışında, san
ki bunlar için görevden alma şartı getirilecek. 

BAŞKAN — Evet, yukanda var; «sağlık neden
leriyle...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Nitelikleri değişmekten 
dolayı var efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, «niteliklerinin değiştirilmesi 
veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçirilme.» 

Bu öyle değil, sair sebeple de görevden alabilecek. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yukarıda «üç ila altı» demişiz, herhalde 
onu uygulamış. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bir sene içerisinde de 
alabilecek. İşe yaramıyorsa o şartları yerine getirecek. 
Binaenaleyh «veya çevik kuvvetten alınma şartları.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
«bu görevden» diyelim. 

BAŞKAN — «Bu görevden,» olur. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (İçişleri 

Komisyonu Üyesi) — «Bu birimden alınma şartları» 
diyelim efendim. 

BAŞKAN — O hizmetlere geçirilme, sağlık ne
deniyle oluyor. 

Bu maddeyi, düzeltilmiş şekliyle bir defa daha oku
tuyorum : 

«EK MADDE 15. — Polis çevik kuvvet birimleri
nin kuruluş şekli, bu birimlerde görevlendirilecek per
sonelin nitelikleri, seçilmeleri, niteliklerinin değişmesi 
veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçirilme ve
ya bu birimden alınma şartları, görevlerin yerine ge
tirilme esas ve usulleri, emir ve komuta düzeni, eği
timlerinde göz önüne alınacak esaslar ile kanunun uy
gulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığın
ca 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe konulmak üzere 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisvonu Başkanı) — Efendim, 
izin verirseniz, «birim» kelimesini çoğul yapalım; 
her vilayette, her kazada birim kurulacağı için çoğul 
vapalım. O birimden alıp da bir başka birime verilme 
anlamı taşımasın. 

BAŞKAN — Peki, «birimlerden» diyelim; bunu 
bu şekilde düzeltin. 

Ek madde 15 üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

Ek madde 15'i oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 inci madde olarak; Ek Madde 9, Ek 
Madde 10, Ek Madde 11, Ek Madde 12, Ek Madde 
13, Ek Madde 14 ve Ek Madde 15'i oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 15.7.1965 tarihli ve 654 sa

yılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun hü
kümlerine göre kurulan toplum zabıtası kuruluşları, 
polis çevik kuvvet birimlerine dönüştürülür. Bu dö
nüşüm sonucunda ortaya çıkan personel ve malzeme 
fazlalığı, emniyet teşkilatının uygun görülen diğer bi
rimlerine devredilir. 

Toplum zabıtası kuruluşlarından polis çevik kuv
vet birimlerine geçirilen personelin bu birimlerdeki 
hizmet süreleri üç yıldan fazla olamaz. 

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

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2'yi okutuyorum : 
MADDE 2. — 15.7.1965 tarihli ve 654 sayılı Top

lum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde 2 üzerinde söz almak isteyen 
var mı?... Yok. 

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

Yalnız geçici maddenin, 2 nci maddeden sonra 
gelmesi lazım. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet, teknik olarak, geçici maddenin yürürlük madde
sinden önce olması lazım, 

BAŞKAN — O şekilde yerlerini değiştirin. 
Madde 3'ü okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu vürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmevenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü ovlarmıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4. — 22.4.1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mah

kemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko-
mtevonu Raporu. (D. Meclisi: 2/47; M. G. Konseyi : 
2/101) (D. Meclisi S. Sayısı : 153; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 436) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında 
yer alan kanun teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemimizin dördüncü sırasında; 22.4.1962 ta
rihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 56 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer almak
tadır. 

(1) 436 S. Sayılı Busmayazı Tutanağa eklidir. 

I Bu rapor, 436 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Konu ile ilgili Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Ba-

ı kanlık Temsilcisi yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı?... Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

22.4.1962 Tarihli ve 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
56 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Teklifi. 

MADDE 1. — 22.4.1962 tarihli ve 44 sayılı Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Sekreterin Seçimi ve Personel Atanması 
Madde 56. — Anayasa Mahkemesi Başkanınca, 

daimî veya geçici raportörler arasından seçilecek bir 
raportör, asıl görevine ek olarak Anayasa Mahkemesi 
Genel Sekreterliği görevini de yapar. 

Anayasa Mahkemesi personelinin atanmaları Ana
yasa Mahkemesi Başkanı tarafından yapılır. 

18 inci madde hükümleri saklıdır.» 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?... 
Buyurun. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Komis
yonu Üyesi) — Sayın Başkanım, yürürlükte bulunan 
Anayasa Mahkemesi Kanununun 56 ncı maddesinde, 
«Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri ve memur kad
rosundaki personelin tayinleri Anayasa Mahkemesi 
Başkanı tarafından yapılır. Bunların dışında kalan per
sonelin tayini Genel Sekretere aittir. 18 inci madde 
hükümleri saklıdır» hükmü yer almaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin, diğer yüksek mahkemele
re uygun olarak, Genel Sekreterinin hâkim statüsünde 
olması uygulamadan anlaşılmaktadır. Ancak, gerek 
Anayasada, gerekse Hâkimler Kanununda yer alan 
hükümlere göre hâkimler, kanunda yazılı olmayan bir 
görevi yapamayacaklarından, daimî ve geçici rapor
törler arasından, Başkanın bir Genel Sekreterlik gö
revini tespit etmesi için, Danışma Meclisi Üyesi 
Muammer Yazar tarafından bir kanun teklifi veril
miş ve bu teklif Danışma Meclisi Genel Kurulunda 
kabul edilmiştir. 
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Komisyonumuz da teklifi incelemiş, üzerinde bazı 
redaksiyon düzenlemeleri yapmıştır, örneğin, kanu
nun başlığında, «56 ncı Maddesinde Değişiklik» de
niyordu. Halbuki daha önce 56 ncı maddenin tamamı 
değiştiği için, «56 ncı Maddesinin Değiştirilmesi» den
di. Ayrıca, maddenin başlığı değiştirildi. Arz ettiğim 
gibi, prensip olarak uygun görüldü. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz al

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?... Yok. 
Maddeyi ovlarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/138; M .G. Konse
yi : 1/382) (D. Meclisi S. Sayısı : 127; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 439) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasında yer 
alan kanun tasarısının görüşülmesine geçivoruz. 

Gündemimizin beşinci sırasında, Millî Eğitim Ba
kanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasarısının Danışma 
Me~clisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenl'k 
Konsevi İhtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 439 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Konu ile ilgili İhtisas Komisyonu Başkanı ve Sa

yın Bakan ile ilgililer yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
Konu ile ilgii olarak Komisyon Başkanı açıkla

mada bulunacak mı? 

(1) 439 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) Sayın Başkanım, malumunuz ol
duğu gibi, bir süre önce kabul buyurulan 2684 sayılı 
Kanunda, temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında 
parasız yatılılık ve burslulukla ilgili hususlar düzen
lenmiş bulunmaktadır. 

Bugün, de, parasız ve paralı yatılı öğrencilerin ba
rınmalarını sağlayan okul pansiyonılan ile ilgili, «Millî 
Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu» tensip
lerinize sunulacaktır. 

Pansiyonlarım idaresi, bugüne kadar, 1931 yılında 
çıkarılan, Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek 
Mektep Pansiyonları Kanunu ve bu kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 2005 sayılı Kanun ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile yürütülmüştür. 

Mevcut 'kanunlarda, pansiyonlarda çalışan kişile
rin ücretlerinin pansiyon bütçesinden karşılanacağı 
belirtilmişken, bdlahara 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile 'bunların devlet bütçesi içine alınması 
gibi bazı çelişkiler bulunmaktadır. 

Mevcut kanunlar arasındaki bu çelişkili hüküm
lerin ortadan kaldırılması ve lisan bakımından günün 
şartlarına uydurulması gerekleri ile bu taslak hazırlan
mış ve tensiplerinize sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

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

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Ettmenyeler... Kabul edilmiştir. 
1 inci madldeyi okutuyorum : 

Millf Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu 
Tasana 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler ve Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim 
kurumlarında yatılı okuma imkânı sağlamak üzere, 
parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle pa
ralı yatılı o'kumaik isteyen öğrenciler için okul pan
siyonlarının açılmasına ve yönetimine ilişkin esasları 
düzenlemektir. 
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BAŞKAN — 1 indi madde üzerünıde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar : 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
«Okul» Millî Eğitini Bakanlığına bağlı temel eği

tim ve ortaöğretim' kurumlarını; 
«Pansiyon» temel eğitim ve ortaöğretim 'kuram

larında parasız ve paralı yatılı okuyan öğrencilerin ba
rındırma, yatırıma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılan
dığı yeri; 

«Belletildi» temıel eğicim ve ortaöğretim kurumla
rında parasız ve paralı yatılı öğrencilerin ders saat
leri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi i e yö
netmelikte beHntüleoek diğer idarî hususları yürütmekle 
görevli 'kişileri; 

ifade eder. 
BAŞKAN — 2 nöi madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Ydktur. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esaslar 
Pansiyonların açılması, ücretlerinin tespiti ve ya

rarlanacaklar 
MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı, parasız ve 

paralf yatılı dkuıtulacak öğrendiler için pansiyonlar 
açabilir. 

Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin 
tespitinde, bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım 
ve benzeri ürrikânları dikkate alınır. Pansiyon ücretleri 
her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir. 

Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile 
bu Kanun kapsamına giren görevliler ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca izin verilenler ıdışındâ, hiç kimse barın-
dırılamaz. 

•BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Pansiyonların yönetimi 
MADDE 4. — Pansiyonun bağlı bulunduğu okul 

müdürü, pansiyonun yönetim, eğitim ve hizmetlerini 
yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek 
üzere bir müdür yardımcısını görevlendirir. 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Belleticilerinin görevlendirilmesi 
MADDE 5. — Pansiyonlarda öğrencilerin ders 

saatleri dışında eğitim ve gözetim faaliyetleri ile pan
siyonların idarî işlerini yürütmek üzere belleticiler 
görevlendirilir. Görevlendirme, temel eğitim ve orta
öğretim kurumlan öğretmenleri arasından Valilik ona
yı ile yapılır. 

BAŞKAN — Bunu, «öğretmen» olarak değiştir
miştik, değil mi? 

MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet; öncelik müessesesi vardı. 

BAŞKAN — Öncelikle var mı idi? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Evet vardı. 
BAŞKAN — Ortaya çıktı. 
5 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yoktur. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 

Malî Hükümler 

Pansiyonların bütçeleri 
MADDE 6. — Pansiyonların bütçeleri, Malî yıl 

itibariyle düzenlenir ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
onaylanır. 

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

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Alım - Satım işlemleri 
MADDE 7. — Pansiyonların her türlü alım - sa

tım, onarım işlemleri 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
ve ihale Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Ücretsiz yemek yiyecekler 
MADDE 8. — Okul müdürü, Pansiyonlarda gö

revli müdür yardımcıları, belleticiler, memurlar ve 
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hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmen
ler pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek 
yerler. 

BAŞKAN — Bunlar içinde hem sabah, hem öğ
le, hem akşam yemek isteyen olursa verilecek mi 
bunlara? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Hayır. 

BAŞKAN — «Ücretsiz olarak yemek yerler» de
di. Sabahleyin erkenden gelir, hademedir orada, sa
bah kahvaltısını yapar, öğle yemeğini yer, akşam ye
meğini de yer öyle gider. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Hayır efendim, yalnız öğle yemeği yiyor. 

'BAŞKAN — O halde, onu öyle belirtelim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Belleticiler, o tabelaya alınıyor ve ona göre yönet
melikte belirleniyor. 

BAŞKAN — Evet, ben onu »ordum. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, buyurduğunuz, 
gözümüzden kaçmış efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, arz edeyim. 

Şimdi burada ilkokul müdürü var, tabiî bütün 
hepsinden sorumlu oluyor; gece, gündüz, her zaman 
gelebiliyor... 

BAŞKAN — Yemez efendim, o sadece öğleyin 
yer. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Belki de yemeyebilecek. 

BAŞKAN — Sabahleyin erkenden, saat 6.00'da, 
7.00'de kahvaltı yapacağım diye gelmez. 

MÎLLÎ EĞtTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Eskiden hükümler olduğu için bu şekilde ... tabiî, 
bunu daha şu anda değiştirmedik, pansiyonlarda gö
revli müdür yardımcıları... 

'BAŞKAN — Hayır, ne olur, ne olmaz bilinme
diği için, hepsi dahildir, tabelaya. Gelmez, gelmez, 
artar ve maliyet pahalıya çıkar, onun için de pansi
yon ücretleri gittikçe pahalılanır. Kaça çıktı diye se
nelik bir maliyet gelir, «yemek ücretleri şu kadara 
çıktı» denecek ve ona göre talebelerden de para alı
nacak veya 'Maliye 'Bakanlığından para tahsil edile
cektik 

Biz de cumartesi, pazar izine çıkan erleri kesme
diğimiz zaman 'kazandan bütün yemekleri çıkar, dö
külür onlar, hepsi dışarıdadır; okullarda da öyledir. 
Şimdi onları başka tertip yapıyoruz, düşüyoruz, kal
sın diye. Bunda da bir şey yapmak lazım. Yani yal
nız öğle yemeklerini vermek lazım, nöbetçiler hariç. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Belleticiler?.. 

'BAŞKAN — Belletici de, nöbetçiyse ... Belletici 
gece ve gündüz kalmıyor ki; nöbetçi olan kalıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
gündüz tedrisat sırasında hademesiyle, memuruyla, 
öğretmeniyle, kimsenin hakkı yoktur. Ancak, pansi
yonun özelliği, geceleyin hizmetin devamıdır; öbür
leri evlerine giderler, onlar kalır. Binaenaleyh, ge
ce hizmete devam edenler - öğretmeni de, müdürü 
de, susu da, 'busu da - gece hizmete devam eder, an
cak gece istihkakı yer. Gündüz, bir müdür yardım
cısının diğer müdür yardımcısından farkı yok. 

BAŞKAN — Eskiden beri bu âdet olmuştur, mü
dürler yer. 

BAŞKAN — Okul müdürü, pansiyonlarda gö
revli müdür yardımcıları, belleticiler, memurlar ve I 
hizmetliler ile, nöbetçi oldukları günlerde öğretmen
ler... Tabiî, nöbetçiler hariç, tabiî nöbetçiler her şeyi 
yer. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Tabelaya dahil olunca tabiatıyla. O günkü tabelaya 
dahil olunca, üç öğün tabela olacağı için istifade I 
edecektir. 

BAŞKAN — Sabah, öğle, akşam. Hizmetliler de ! 
tabelaya dahil olarak her üç öğün de mi çıkıyor 
onlar için? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Pansiyonlarda onlar birkaç kişi oluyor efendim, 
fazla değil, birkaç kişi bulunuyor. Sabah çok erken 
geldikleri için oluyor. 

BAŞKAN — Peki. 
8 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim bu yemek 
meselesini hizmet süresine bağlasak iyi olur. I 

'BAŞKAN — Yani öğle ve akşam olarak mı? 
Yani hizmet süresinden kasıt bu mu? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. «Okul müdü
rü, pansiyonlarda görevli müdür, yardımcıları, bel- -
leticiler, memurlar, hizmetliler ile nöbetçi oldukları I 
günlerde öğretmenler.» Sadece öğretmenleri nöbetçi 
oldukları güne bağlamış, öyle işler veriyoruz ki, di
ğerleri de burada sabah, öğle, akşamı yer alır ve hak
lı görürler.. f 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İşte efendim, buyur
duğunuz gibi, bu leylî mekteplerde pansiyon ücret
leri mütemadiyen çıkar. O, müdür yardımcısı; bu 
da idarî müdür yardımcısı; o da olur, bu da olur 
diye irtibat kurmak suretiyle hepsi birbirini korur
lar. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, şu Denet
leme Kurulunu bir misal olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Biliyorum. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. Şimdi bura
dan kalkıp köşke yemek yemeye gidiyorlar. İnsan
lar böyledir. Bunu da, bu açık çeki muhtelif surette 
kullanabilirler; beş müdür yardımcısı varsa beşi bir
den gelir; hepsini vazifelendirir; müdür kendisi değil
dir, hepsini vazifelendirir. Ancak pansiyonlu okul
larda özellik, gece, hizmetin devamının sağladığı 
özelliktir. O halde, gece hizmetine devam eden, ak
şam yemeğini yer. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir de 
sa'bah var; sabah erken saatte bu hizmetleri göre
cektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Eğer kalıyorsa, bü
tün gün kalıyorsa, sabah da yer. 

BAŞKAN — Yok, nöbetçi öğretmenlere verelim. 
Bizde de nöbetçi subaylar yer ya, sabah, öğle, ak
şam yer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hademeler, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hademelerden de, nöbetçi kalan
lar var.... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tamam, nöbetçileri 
arz ediyorum. Nöbetçiler tamam; ama bunun dı
şında, akşam olmuş, gecikip, yemeğini yeyip, evine 
giden hademe var. Olmaz bu. Bunun anlamı şudur : 
Gece, hizmetin devamında, orada kendisini, hizmete 
vakfeden adam, gece yemeğini yer, sabahleyin kal
kar yemek yer; ama öğle yemeğini... 

'BAŞKAN — Sayın Bakanım, bu, yatılı okullar
da hakikaten çok istismar edilmiştir. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, arz edeyim. Bütün okullarda 
zaten yok. 

'BAŞKAN — Tabiî, muayyen yerlerde var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, okul gündüzlüyse, bunda pansiyon yok. 

Türkiye'de zaten 190 tane pansiyon var. Müdür ve 
orada alanlar bu pansiyona bakmakla ekstra bir gö
rev yapıyor; «Keşke bu pansiyonlu okul olmasaydı 
da, benim başıma bu dert gelmeseydi» deyip bun
dan şikâyetçi olanlar var ve gecesini gündüzüne 
hasredenler var. Ne diyor : «Benim hiçbir şeyle il
gim yok; param da yok, alacağım da yok. Bu, bana 
ekstra bir görevdir.» işte, buna mükâfat olsun diye 
bu gibi okullara veriliyor. 

Sayın Başkanım, zaten Türkiye'de bütün okullar
da pansiyon yok. Buna göre, yatılı bölge okulları 
145 tane. Bunlar zaten aynı sistem üzerine aynı şeyi 
uyguluyor; yıllardır bu tecrübe edilmiş, biraz bun
lara yemek verilsin diye. Biz hesap ettik, ayda 2 450 
lira; benim son hesabım, bir kişi tam öğün yerse 
2 450 lira kadar. Zaten başka da bir şey verilmiyor. 

BAŞKAN — Yiyemez zaten, tam gün nasıl yer? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

—• Evet. Olduğu takdirde efendim. 
Sayın Başkanım, cumartesi pazarı çıkarırsak bu 

daha da aşağı düşüyor ve yememesi lazım geliyor; 
ama bir müdür, okulun bütün her şeyinden sorumlu. 
Atatürk Lisesini yine, izin verirseniz, örnek olarak 
alacağım; Atatürk Lisesinde, bütün burada barınan
lar bu müdürün başında, yatağı, temizliği her şeyiy
le sorumlu; ta'biî, müdür ve müdür yardımcısı. 
Şimdi bu müdüre hiçbir şey vermediğimize göre, ben 
öylo sanıyorum ki... 

BAŞKAN — 'Ben müdüre bir şey verilmesi ta
raftarıyım. Çünkü yatılı bir lise müdürüyle, yatılı 
olmayan d'iğer bir lise müdürü arasında büyük bir 
fark vardır. 'Hakikaten dertlidir... Çünkü, akşam üze
ri oldu mu, herkes gider, kapılar kapanır, mesele 
kalmaz; ama, öbürü öyle değildir; ondan sonra da 
mesuldür. Sorumluluğu ona verdik, ona verelim, bir 
şey demiyorum, nihayet bir kişidir. 

MİLLÎ EĞİTtM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bir de yardımcı. 

'BAŞKAN — Fakat «tabelaya dahil edilerek ye
nir» diyor. Yani sa'bah, öğle, alkşam yemesi mümkün 
değil. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Suiistimal edilmesin, burada görünsün diye, Sa
yın Başkanım. Çünkü yanaşacak oraya, hakikaten 
suiistimale rağbet edecek; gelecekler, «yiyeyim» di
yecek. Tabelade varsa yer, yoksa yemez. 

BAŞKAN — Tabelaya aldırır. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Aldıramaz efendim, izin verirseniz biz onu yönet-
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meliğe koyalım efendim. Bu, bir yerde suiistimali j 
önler, oraya dahil ettirmeyiz. 

BAŞKAN — O halde şöyle tespit etmek lazım; 
«... dahil edilerek yönetmelikte belirtilen esaslar çer
çevesinde...» Orada yönetmelikte belki açacaksınız 
bunu; «Eğer hademelerden orada nöbetçi bırakıla-
caksa, onlar 24 saat kalacağı için o yer. Ondan son
ra nöbetçi öğretmen bırakılmışsa, o da 24 saat on
ların başında kalacağı için o da tabiî yemek yiyecek; 
ama, sair görevle gündüz görev yapanlar yemez» 
diye onu açmak lazım. Tabiî, kanuna bunların hep
sini koymak mümkün değil. Yönetmelikte belirtilen 
esaslar çerçevesinde ücretsiz yemek yerler» şeklinde 
bir hüküm koymak gerekir. Yani böyle açık bırak
mayalım. 

Şimdi 8 inci maddeyi yeni şekliyle okutuyorum: 
«MADDE 8 — Okul müdürü, pansiyonlarda 

görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memurlar ve I 
hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmen- I 
ler pansiyon tabelasına dahil edilerek yönetmelikte 
belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz yemek, yer
ler» 

BAŞKAN — Bu yönetmeliği de iyi tertip etmek 
lazım. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle efendim: Me
murlar şimdi... I 

BAŞKAN — Bir de, memurlar... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Müdür» dedik. 
BAŞKAN — Memurları niye koyduk? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Oranın kâtibi efen
dim. 

BAŞKAN — Onlar nöbet tutuyor mu? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mülî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, nöbete girer
se tamam Sayın Başkanım; ama nöbetin dışında 
tutulmuş burada. Onu arz ediyorum. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Nöbet
çi memurlar» demeli. I 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Zaten fazla yok efendim; Alım satımla ilgili bir
kaç memur. 

BAŞKAN — Niye yesin? Yatılı okulun pansiyonun
da görevli memur mu bu, yoksa... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Orada görevli. 

BAŞKAN — Orada görevli, tamam, oradaki yiye
cek; fakat normal okulda görevli memur yemeyecek. I 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Hayır efendim, değil kesinlikle değü. 

BAŞKAN — Nasıl? 
MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Şimdi, okulda bir memur var; bu memur hiç bu 
pansiyonla ilgili değilse, tabiatıyla yemeyecek. 

BAŞKAN — Anladım, yemeyecek; ama pansiyona 
verdiniz, «şu işlere bakın» dediniz; mesela tabelayı ya
pıyor veya mutemet, maaşları alıyor, dağıtıyor. O, me
mur olduğu için yiyecek. Niye yesin? ötekiyle onun 
arasında ne fark var yani? Bizim kışlalarda tabelayı 
yapan Levazım amiri, levazım müdürü falan yer mi? 
Yemez. 

MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
öteden beri böyle, eskiden de aynı belirlendiği için. 

BAŞKAN — Anladım. Yani, belleticilerden de, 
demin konuştuğumuz esaslar çerçevesinde... 

Efendim, bu esasında mühim bir şey değil; ama, 
bu gittikçe suiistimal edile edile yara haline geliyor. 
Şimdi, benim önümden geçiyor: «Bakanlıklar bil
mem ne faslından para almışlar; Evvela bir bakan
lık almış veyahut Başbakanlık almış, oradaki me
murlara öyle yemeği diye vermiş; onu görünce, öte
ki bakanlık da vermiş. Şimdi bunu memurlarına 
vermeyen bakanlık yok, öğle yemeği parası diye bu
nu buradan veriyorlar. Peki, buradakiler yiyor da, 
istanbul'daki, başka vilayetlerdeki çalışan memurlar 
ne olacak? Onlara yok. Burada, Ankara'da olanlar 
öğle yemeği parası diye bunu alıyor, diğer vilayet
lerde çalışanlara yok. Haksızlık olur; yani, demek 
istediğim o. Yoksa memur, bir tanedir, iki tanedir, 
kıskandığımızdan değil. Esas prensip; öteki tarafta
ki almıyor, buradaki neden alıyor? Yatılı olduğu 
için alıyor. Yatıü olduğuna göre yemek de çıkıyor, 
yemek olduğuna göre yesin. Çünkü göz hakkı var 
falan. Halbuki bir çok öğretmen var, onların hiç
birisi yemiyor, öğretmenin okulda yaptığı iş mi da
da mühim, oradaki bir memurun yaptığı iş mi? Bel
ki oradaki memur 33 senelik memurdu, o öğretmen
den de fazla maaş alıyordur. Yani insaflı düşünür
sek, öğretmen şimdi demez mi, «Bana yemek ver
miyorlar, oradaki bilmem kim, hademe yiyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sırf çocuklara orada baksınlar diye herhalde 
efendim. 

Şimdi, Sayın Başkanım, belleticilere gelince; bu
rada nöbetçi olanlar var, olmayanlar var; fakat 
umumiyetle bizim tespit ettiğimize göre, bekârlar 
zaten orada yattığı için, belletici bunlardan seçili
yor; kimse belletici olmuyor, gelip orada nöbet tut-
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muyor. Hem öğretmenlik yapacak okulda, ondan 
sonra belletici olarak da ayda eline 480 lira para 
geçiyor, yaptığımız bir hesaba göre, 480 liraya ora
da belletici olarak gece nöbet tutmaz. Ancak yiye
cek olarak, bekârlar zaten... 

BAŞKAN — Belleticilere bir şey demedik. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Evet. Yani bu gibi bazı munzam şeyler olabili
yor. 

Memura gelince; tabiî, buyurduğunuz gibi, öğ
retmen dersini veriyor... 

BAŞKAN — Şimdi, «hizmetliler» dediğimiz, ye
mekhanede çalışan, mutfakta çalışan veya koğuşa 
bakan kişi değil mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Onlar devamlı orada hizmet görüyor, çamaşır 
yıkıyor... 

BAŞKAN — Bir de okul kısmında, esas okul 
kısmında hademeler var; yine sınıfı temizliyor, ko
ridorlara bakıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Onlara verilmiyor. 

BAŞKAN — Onlara verilmiyor. Niye? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlar 

pansiyonda görevli. 

BAŞKAN — Ne olur yani? Pansiyonda görevli 
olmakla büyük bir başka bir vasıf mı var onda? O 
da bir yer temizliyor, öteki de bir yer temizliyor. 
Niye ona bütün yemek veriyoruz, sabah, öğle, ak
şam da, ötekine vermiyoruz? Şimdi bu, uygulama
da genişler ötekileri de orada gösterir «Canım şu da 
çok fakir; bunu da tabelada gösterelim, bu da git
sin orada yesin» şekline gelir. Bu böyle olur, ben 
biliyorum onu. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Normal okul
da çalışan hademeler, hizmetliler mesai saatinde ge
liyor, mesai saatinde gidiyor; halbuki sabah kah
valtısını hazırlamak için öbür hizmetli evden geli
yor... 

BAŞKAN — Ayrıca evine de götürür, tenekeleri 
vardır, onu doldurur eve de götürür; hayvanı vardır, 
ekmekleri toplar, onu da götürür. Bunları hep gör
dük biz. Bence şunlar olmalı: Okul müdürü, pan
siyonda görevli müdür yardımcısı, belleticiler ile nö
betçi oldukları günlerde öğretmenler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hademeler, memur
lar nöbetçi ise efendim. Müsaade buyurursanız, bu
yurduğunuzun dışında, gece görevlisi oldukları tak

dirde hademeler, memurlar, kim varsa efendim, hep
si girer zaten, haklıdır o. 

BAŞKAN — 8 saatten fazla tutabiliyor musu
nuz orada yemekhanedeki hademeyi vesaireyi? Tu
tamazsınız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, burada gerçekten kalıyorlar; ama belki 
güç oluyor ve bunların durumu şimdiki anlayışa gö
re gerçekten sıkıntılı, yani gelmiyor. Buyurduğunuz 
gibi, öğretmen 3 saat ders veriyor, bırakıp gidiyor. 
Öğretmen için emir verse, oda olmadığı için kala
mıyor. Oradaki hizmetliler devamlı kalıyor; aşçı hiz
metlidir, yemek pişireceği için kalacak. Pişirdiği 
önündeki yemeği yemeyecek olursa hırsızlık yapa
cak, başka şeyler yapacak; ondan sonra yatakhane
lere bakanlar, çamaşır yıkayanlar vesaire, bir kısmı
nın gözü kalarak, bir kısmının da hizmetine karşı
lık olarak... 

BAŞKAN — Yatılı Atatürk Okuluna bakınız; 
talebeye ne kadar, hizmetlilere ne kadar yemek çı
kıyor? Göreceksiniz ki, muazzam bir yekûn tutar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Nöbetçi memur yok efendim; hizmetli belli, 3 
tane 3'ü de orada. 

BAŞKAN — Bir gün sizinle akşam yemeği za
manında gidelim, bakınız orada hademelerden kaç-
kişi kalmıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Buyurduğunuz gibi bizde oluyor. 

BAŞKAN — Efendim İş Kanunu var, fazla me
sai verirseniz çalışır. Memur statüsünde ise, bir kere 
fazla mesai ister, hem yemeği yer, hem de fazla 
mesai ister. Eğer işçi statüsünde ise, 8 saaatten son
ra tutamazsınız, her fazla saat için para ister. 

Ordu donatım okulu gibi bir çok okulumuz var 
bizim. Bulaşıkçılar akşam üzeri saat 5-6 sıralarında 
giderler. Akşam yemeğini askerler yapar. Tutamaz
sınız, çünkü işçi statüsündedirler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, benden hizmetli istiyorlar, bü
tün mahalde de söylediğim şu: Hiçbir hizmetliyi 
ben çalışırken görmedim. Tesadüf ya, odasında otu
rur, ya öğretmenler odasının kenarında çay içer, hep 
böyle yapar bunu. 

Buyurduğunuz çok doğru fakat işte umumî bir 
hastalık; çalışmıyoruz. 8 saatlik iş bitti mi, hizmet
liler çalışmıyor, bu bir gerçek. Bunun üstünde çok 
duruyoruz; fakat buna rağmen maalesef yıllar yılı 
bu hal ülkenin üzerine gelmiş; fakat bu arada, ma
lumunuz, öğretmenlerin çocuklarını alacak çok pan-
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siyon yapıyoruz, 16 bin kişilik yeni pansiyon yap
maya çalışıyoruz. Bunlar çocuklar için, ki daha ön
ce lütfettiniz parasız yatılı diye, onları geliştiriyoruz. 

Kısıtlarsak, acaba ileride bir sıkıntı olur mu? 
önce de bu hak verilmişti, daha önceki kanunlarda 
da var. Tabiî, tensiplerinize bağlı, nasıl emir verir
seniz, başüstüne; ama bunu da geliştireceğimize gö
re, bunlar idareci, belletici, memur ve hizmetli bul
makta sıkıntı çekerler. 

BAŞKAN — Bunlara ek para verelim; sarf et
tiği emeğe karşılık, ek ders ücreti verelim, fazla me
sai verelim; ama yemekle bir insanı tatmin etmek 
tuhaf oluyor. Şimdi bir müdürü düşünelim: Evinde 
zaten çoluğu çocuğu var, akşam üzeri kendisini bek-
liyorlardır. Müdür, yemek yer de öyle mi evine gi
der? Evine gider, yemeğini çoluğu çocuğu ile bera
ber yer. Sabah kalktığı zaman, «Durun orada bedava, 
ben gideyim orada kahvaltı edeyim» der mi? Ama 
öğle yemeğini hakikaten yemesi lazım ve akşam okulda 
kalıp mesaisini uzatırsa, evine haber bırakır, «Ben 
bugün geç kalacağım; çok işim var» der ve yemeğini 
okulda yer. Ancak, hepsini beraber tabelaya dahil 
etmek, bana biraz garip geldi. Bu işi yönetmelikte 
halletmek lazım. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Onu hallederiz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yönetmelik de bana gelecek, ona 
da bakacağım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yönetmeliği zaten 3 ay içinde hazırlayacağız; em
redersiniz; o maddeyi ona göre ayarlarız. 

BAŞKAN — Son okunan şekliyle 8 inci madde 
üzerinde başka söz almak isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Ücretli yemek yiyecekler 
MADDE 9. — Pansiyonların bağlı bulundukları 

okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile 
gündüzlü Öğrencileri, her gün için tabela gereğince 
kişi başına düşen günlük ücretin % 55 ini ödemek 
şartıyla pansiyon tabelasına, dahil olarak öğle ye
meği yiyebilirler. 

BAŞKAN — Acaba arkadaşlardan bilen var mı, 
bunun % 55'i ne tutuyor? 

EROL DÜZGÜN (Millî EğMım Bakanlığı Tem-
sIMcM) — Sayın Başkamıım, 1983 yılımda günlük ta
bela ücretimiz, Malye Bakanlığııuınj bize verdiği mik
tar olarak 150 lira, 
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BAŞKAN — Üç öğün birlikte imi? 
EROL DÜZGÜN (Millî Eğitini Bakanlığı Tem-

süöisi) — Evet 
BAŞKAN — )Bir öğün, üç çeşlilt yemek 82,5 TL, 

mı?..j 
EROL DÜZGÜN '(Mü Eğitim Bakanlığı Tem

silcisi) — Evet. 
BAŞKAN — Taıtksı fallan var im, yoksa iki çe

şit mi?... 
EROL DÜZGÜN (Millî Eğfoiim 'Bakanlığı Tem

silcisi) — Üç çeşjit yemek Sayın Baskanııım. 
BAŞKAN — İyi, 
Ederin tabldotu kaç lira acaba?... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mü! Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada 'büzüm tabldot 
90 - 95 ile 120 lira arasında değişiyor. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
üsıteyen?.,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorunıı: Kabul edenler... 
Bitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi dkutuyoruım: 
Paralı ve parasız yatılı öğrenci ücretleri : 
MADDE 10. — Paralı yatılı öğrencilerden her yıl 

Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücret alınır. Parasız 
yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri use 'aynı miktar 
üzerinden Devletçe karşılanır. 

BAŞKAN — 10 uncu ımadde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok* 

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

11 inci maddeyi okuıtuyoruım: 
Öğrenci ücretlerinin ödenmesi : 
MADDE 11. — Paralı yatılı öğrencilerden ücret

ler ilk taksit öğrencinin, pansiyona kayıt olduğu gün 
olmak üzere dört (taksitte alına-. Taks'idirai yönetme
likte belirtilen zamanda ödemeyen öğrencilerin para
lı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir. 

Öğretim yılı devannunca paralı yatılı öğrenci aiına-
ıbiıir. Herhangi 'bir .taksi* devresiındie pansiyona ka
bul olunan öğrenci, taksidiinin tamamını ödemek zo
rundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini 
kesen öğrenciye bu devreye ait ıtaksiıt geri verilmez. 
Ancak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden 
öğrencinin önceki okulunca alınan taksit imikten nak
lolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği 
okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden 
fazla ise bu takside ait fark alınır, eksik ise fark 
geni verilmez. 

BAŞKAN — îktinci fıkradaki cümle de çok ağır; 
«Herhangi 'bir taksit devresinde pansiyona kabul 
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olunan öğrendi, taikskiinıin tamamını ödemde zorun
dadır» diyor, 

Dört defa olduğuna göre", bunlar iki aylıık deği 
mü?..,: 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Dört taksitte olur. 

BAŞKAN — Dört taksitte olduğuma göre, lilkıi 
aylılk. Bir ıbuçu'k aybtklken, yani oobeş gün 'kala gelip 
ıkaydolmuşsa, bu şahıstan (ilki aylıık birden mi ücreti 
alıınaca'k? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kabul 
ötmezler herhalde. 

BAŞKAN — Naklen geliyor, babasııtı*» tayini 
oluyor, buraya geliyor; okulunu da naklediyor. Ta
biî, artuk o onbeş gün için bir ıbuçuık aylılk ücretli 
vermez, belki de dışarıda idare eder. 

Çok ağır yazılmış; neden öyle yapmışlar? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— EsMden de böyle lidli efendim. 
BAŞKAN — Hep böyleydi de... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — 1937 yılındaki (kanunun ge
ndi ilkelerini ©mir buyurmuştunuz Sayım Başkanını; 
aynı ilkelere sahip devre ait. 

(BAŞKAN — Hep nalmcı 'keseridir dedilk ya işte. 
11 inci madde üzerinde söz allmalk isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 ncli maddeyi okutuyorum: 
Ücret ve yemök paralarmın saymanlığa yatırd-

ması : 
MADDE 12. — Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri 

iilıe diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek pa
raları, makbuz karşılığı, sayman muıtemetlerince alı
narak en geç 48 saat 'içinde saymanlığa yatırılır. Res
mî tatil günleri bu süreye dahil değildir. 

BAŞKAN — 12 noi madde üzerinde söz almak 
(isteyen?... Ydk. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum!: 
Pansiyon gelirlerinıiö Ikuülaınımı : 
MADDE 13. — Saymanlııklar, veznelerine yatırı

lan pansiyon ve yemdk ücretlerinin '% 88rini pansi
yon giderlerine harcatmak, % 12'sıim de Maliye Ba
kanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere 
hesaplarına alırlar. 

Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta top
lanan % 12'ler, Millî Eğitim BakanlığMiHi uygun gö
receği pansiyonların gMerierini karşılamak üzere gön- , 
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derlir. Gönderian bu paralar yukarıdaki ayırım ya
pılmaksızın hesaba alınır. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bu % 12'Jeri siiıze 
muntazam olarak veriyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Eskiden beri muntazam olarak veriyor efendim. 

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

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

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — Saymanlıklar, her malî yıl, o yıl 

içinde tahsil ettikleri pansiyon pralarınıın (miktarımı, 
bu paralardan yapılan harcamaları vö geri kalan mik
tarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Millî Eği
tim Bakanlığına gönderirler. Pansiyonlarda, yılı için
de harcanmayam paralar ertesi malî yıla devrolunur. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder misi
niz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üruğ. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Benim umumî tered
düdümü çeken bir nokta var; saymanlıklar paraları 
topladılar ve yetki okul müdürüne veriliyor, bu para
nın harcanması yetkisi. Acaba, bu paranın harcan
ması üzerine bir yönetmelik, tüzük var mı? Neye gö
re harcayacak; aklına estiği gibi mi harcayacak? 
Çünkü, talebenin parası, yiyeceği, içeceği, işletme ba
kım masrafları falan buradan karşılanması gerekir 
herhalde. Nereye sarf ediyor? Buna göre de 6 ncı 
maddede, «pansiyonların bütçeleri» var. Pansiyonlar 
bir bütçe hazırlıyor, Millî Eğitim Bakanlığına tasdik 
ettiriyor ve tabiî, umumî bütçelerde ayrıca bu okul
lara para verecek. Ba okulların da kendi kazançları 
var; talebelerden aldığı yatak parası, yiyecek parası, 
vemek parası... Acaba, bu ikisini nasıl bağdaştırıyor
lar? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, şimdi burada paralı ve parasız 
diye iki statüde öğrenci var. Bunlardan, paralı olan
lar, tabiatıyla paralarını pansiyona yatırıyor ve bun
ların cetvellerini Millî Eğitim Bakanlığına gönderi-
vor, biz onları biliyoruz, yalnızca ne yaptığını değil, 
ileriyi de aynı seviyede olmak üzere; ihaleler, tabia
tıyla 249û'a göre alım ve satım işleri var; bunlarla 
ilgili olarak da çalışmalar, o pansiyonda, o müdür-

238 — 



M. G. Konseyi B : 112 11 . 8 . 1982 O : 1 

lükte devam ediyor. Bunların kontrolleri Millî Eği- . 
tim Müdürlüğü ve valiler tarafından yapılır; cetvel- I 
leri de Millî Eğitim Bakanlığına geliyor. Bunlar ken- I 
di kendine, bildikleri şekilde gitmiyorlar. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığınca da, suiistimali I 
önleyecek düzenler mevcut, tedbirler de alınabiliyor. I 
Kaldı ki, % 12'ler bile geldiği zaman, Millî Eğitim I 
Bakanlığı, kabul buyurduğunuz 13 üncü maddede de I 
öyle, «giderleri karşılamak üzere gönderiliyor» diyor, I 
alınan paralar da Millî Eğitim Bakanlığı yoluyla bel- I 
gelendirilmek suretiyle kalabiliyor. Böylece paralı ve I 
parasız olanlardan alınan bu paralar, Devletçe verilen I 
veya paralı yatılılardan alınan paralan dengelendir- I 
mek suretiyle sarf cihetine - 2490'a göre -, gidiliyor I 
ve tabiî bunlar da denetlemeye tabi; orada harcan- I 
dığı gibi kalmıyor, Sayıştaya gidiyor. I 

BAŞKAN — Paralı okuyanlar üç taksitte parala- I 
rını yatırıyorlar. Gerek bu paralar, gerekse Devlet I 
hesabından okuyanlar için Maliye Bakanlığından I 
gönderilen paralar, oranın saymanlığına gidiyor. I 

Şimdi, paralı olarak gelen öğrencilerin yatırdık I 
paraların % 88'i okulda, saymanlıkta kalıyor; % 12' 
sini belirlenen bir savmanlı&a gönderivor, sonra size I 
gelivor. Şimdi, paraların % 88'i orada kaldığına göre. 
% 88'in bir kısmı yiyeceğe gidiyor; çünkü üç öğün I 
yemek yiyecek, bir kısmı yatakhane ücretine gidivor; I 
karyola eskiyor, yatak çarşafı yenileniyor, pamuğu I 
değiştiriliyor vesaire. Onu her sene mi yapıyor, iki I 
sene de bir mi yapıyor neyse, ona harcanıyor; çatal I 
kaşık alınıyor, tabak kırılıyor onlara sarf ediliyor, I 
değil mi? 

Bunun dışında, mesela müdür odasına döşeme I 
vesaire alınıyor yahut da sınıflara sarf ediliyor mu? I 
Edemez gibi gelivor, değil mi? 

MÎLLÎ EĞtTIM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Tabiî efendim mümkün değil. 

BAŞKAN — Onun ödeneği ayrı. I 
MÎLLÎ EĞtTtM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Şimdi, şöyle oluyor efendim : Daha önceleri bu j 
taksimat Genel Müdürlüğün elindeydi, şimdi direkt- I 
man yapıyorlar; tek tek, okul okul tahsislerini mik
tar ve kıstaslara göre yapıyoruz. Millî Eğitim Bakan- I 
lığının öyle bir şey yapacağını sanmıyorum; kaldı ki, 
2490'm dışına çıkamaz, yapması mümkün değil. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ —. (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî, ?4?0 tat
bik edilir, iyi misal verdiniz efendim; % 88 lerin 
harcama yetkisi müdürde. Bu müdür, demirbaş alı
mında standartın üstüne çıkıp, mesela YATSAN ya
tağı aldı tanesini 10 bin liradan; diğer müdür de j 
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pamuk yatak alır tanesi 100 liradan. 3 u durumda aca
ba, bu sarfları ayarlayan, istikamet veren bir yönet
melik var mı müdürlerin elinde? Onu anlamak isti
yorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkanım, bu ihaleleri de Bakanlık yapı

yor; hatta, arkadaşımız da hatırlattı, doğru; geçen
lerde Bursa'nın böyle bir ihalesini Bakanlık olarak 
reddettik; ama suiistimalin önüne tam olarak geçi
lemiyor. Tabiî, temelde Türkiye'de bu gibi şeyler de 
olabilir. Diyeceğim, genelde denetim elde tutuluyor. 

BAŞKAN — Bir de, mutfak masrafı, yemekha
nede yapılan masraf gibi hususlar var; sandalye kırı
lır, yeni alımı, onarımı vesaire; herhalde bu gibi har
camaları kendi sarf eder; onu da Bakanlığa vermez. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Efendim, tabiatıyla, ihaleleri gönderiyor; ne aldı, ne 
verdi biz bunları biliyoruz; çünkü, okulun da bütün 
mefruşatı, diğer giderleri bizim tarafımızdan bilini
yor. Bunun üzerinde gerçekten hassasiyetle duruyo
ruz. 

BAŞKAN — Normal, Devletin verdiği ödenekler 
gibi hesabı tutuluyor ve teftişe tabi. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Tabiî efendim, ihaleler Sayıştaya gidiyor ve sonra 
Bakanlığa da geldiğinde ihale onayını bizden almadık
ça bir alıma geçemiyor zaten. 

BAŞKAN — Her ihale onayını sizden mi alıyor? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Evet efendim, bizden geliyor. Geçen hafta Bursa'dan 
gelen böyle bir ihaleyi uygun hükümleri olmadığı 
için reddettik. Üzerinde pek durmuyorum; ama bu
na rağmen, her yerde olduğu gibi, burada da suiisti
mal olabilir. 

BAŞKAN — Dalavere yapabilirse, yapıyordur 
zaten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — ihalenin 
haricinde, çarşı pazarlığı yoluyla alınan birtakım har
camalar var; onlar ne oluyor? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada tamamen, 
pansiyon ücretlerinin % 88'inin harcanmasını hem 
14 üncü madde, hem 13 üncü madde saymanlığa bı
rakmış, yani okul müdürünün emrine bırakmış. Eğer, 
başka bir şey varsa, okul müdürü emir veremez. «Mil
lî Eğitim Bakanlığı, saymanlığa, harca, demedikçe 
ve tasdik etmedikçe harcayamaz» diye bir kaide var
sa mesele yok. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
• Efendim, 2490 uygulanıyor. 

MEHMET KÂMÎLOĞLU (İhtisas Komisyonu 
Üyesi) — Sayın Başkanım, bu pansiyon paraları ne
reye harcanacaktır? Endişe o konuda oluyor, doğru; 
fakat malumları olduğu üzere, 6 ncı madde, pansi
yon bütçesini tanımlıyor. 

Şimdi, pansiyonun bir yıl içerisinde tahminen ne 
kadar gelir toplayacağı ve ne kadar ve nereye harca
yacağı bu bütçede gösterilir. Bütçeler, okul müdür-
lerince hazırlanacak, Millî Eğitim Bakanlığınca gön
derilecektir. Millî Eğitim Bakanlığı da bu bütçeleri 
tasdik edip, mahalline iade etmekle, harcama yerleri
ni belirlemiş olacaktır. Bunların özel bir bütçe statü
sü olmaktadır. Bildiğimiz normal devlet harcama dü
zeni dışında, zaten istisnaî durumu vardır. Harcama
lar da İhale Kanununa göre yapılacağı için, disiplini 
o koruyacaktır. Dolayısıyla, bu konuda harcamaların 
amacının dışında yapılması endişesi olmamak lazım 
gelir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde başka söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Ücret indiriminden yararlanacaklar 
MADDE 15. — Müteaddit kardeşlerin ikincisinin 

pansiyon ücretinden % 15, diğerlerinin ücretlerinden 
% 20 indirim yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre beş ve daha düşük dereceden aylık 
alan Devlet Memurları çocuklarından her birine ay
rıca % 10 indirim yapılır. Bu indirim farkları Devlet 
tarafından ödenir. 

Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu 
memurlardan vefat edenlerle, emekli olanların çocuk
ları bulundukları temel eğitim veya ortaöğretimi ta
mamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar. 

Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için yukarıda 
belirtilen indirimler yapılmaz. 

Mahrumiyet bölgesindeki memurların çocukları
na 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 
indirim ve diğer esaslar uygulanır. Bu indirimden ya
rarlanan Devlet Memurlarının çocukları yukarıda be
lirtilen indirimlerden yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Yani, iki defa olmuyor. Hem on
dan, hem bundan olmaz. Bu konu 1932 senesinde ya
pılan eski şekline döndürüldü, değil mi? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet Sayın Başkanım. 
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izin verirseniz ben bir maruzatta bulunmak is
tiyorum. 

Burada, «müteaddit» kelimesi eski bir kelimedir; 
bunu, «birden fazla» diyerek daha Türkçeleştirirsek 
iyice anlaşılır hale gelecektir. Ayrıca, Bakanlar Kuru
lundan gelen tasarıda ve maddenin Danışma Mecli
sinden geçen şeklinde; «Birden fazla kardeşlerin ikin
cisinin pansiyon ücretinden % 15, diğerlerinin ücret
lerinden % 20» deniyor. Bu kısım silinmiş oluyor; 
eğer izin verirseniz, bunu da tekrar yerine koymayı 
teklif ediyorum : «...ve devlet memurlarının çocukla
rının sayısına bakılmaksızın, herbirinin pansiyon üc
retinden % 15 indirim yapılır.» Bu çoğunlukla tabiî 
devlet... 

BAŞKAN — Ama onu devam ettirdik ya : «657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 5 ve daha 
düşük derecede aylık alan devlet memurları çocuk
larından herbirine ayrıca % 10 indirim yapılır.» Bu
rada var; ama 5 inci derecenin yukarısındakiler için 
yapmadık, yani, 5 - 4 - 3 - 2 - l'i yapmadık. Vak
tiyle 1932 yılında da öyle yapmışlar. Onlar 7 nci de
receden başlamışlar; tabiî, o zaman 15'ten başlıyordu 
şimdi 13'ten başlıyor. Onun için düşünmüş. 

Biz de insaflı düşünelim dedik, yani fakir memur
ların çocuklarına yapalım bu indirimi dedik. Bütün 

'devlet memurlarına yaparsak bunun altından kalka
mayız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten Efendim, 5"ten 
yukarısının çocuğu da, ilkokulu, orta dereceli okulu 
bitirmiş, üniversite yaş düzeyine gelmiş olur. 

BAŞKAN — Evet, zaten okulu falan bitmiştir. 
Geç evlenmişse, o da zaten para biriktirmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, rakamsal olarak şöyle oluyor. 
1979'da bu gibi memur çocuğu % 60; onlar yapıla
cak. Öğrenci sayısı 1980'de 78; 81'de 99 kişi. Yani 
sorun bu. önlem, tabiî buna göre alınmış oluyor, 
memur çocuğu olarak. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Bütün öğret
menler için yeni tanınmadı mı? 

BAŞKAN — O ayrı, tanıdık onlara. 

MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— O, öğretmenler için ayrı statü; devam ediyor. 

BAŞKAN — Bu, diğer memurlar için. 
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — 657'dekilerle 

beraber düşünürsek, bu saydığınız rakamlar çok yük
selir. 
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BAŞKAN — 1 nci derece + 300, + 400, + 20O 
alanla, öteki bir mi? Birisi 57 bin-lira alıyor, birisi 
15 - 17 bin lira alıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir ilkokul öğretme
ninin aldığı parayla, devlet memurluğunun üst kade
mesindeki... 

BAŞKAN — «Sosyal adalet, sosyal adalet» de
yip duruyoruz... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Diğer memurlar diye biz onun için bunda hassa
sız. O da öğretmen değil tabiî. 

BAŞKAN — «657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu» dedik; hepsi girer bunun içine zaten. Bir de 
son kısmı var; mahrumiyet bölgesindeki memurların 
çocuklarına da, onda ayırım yapmadan, hangisi olur
sa olsun, «657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
belirtilen indirim ve diğer esaslar uygulanır» dedik. 
Orada ayrıca indirimler var; fakat bunlara bu indiri
mi yaptıktan sonra ayrıca bundan istifade edemiyor, 
iki defa indirim olmuyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Derecesi yük
sek olanların mutlaka' lojmanda oturma hakkı daha 
çok. 

BAŞKAN — Tabiî, lojmanı var, başka imkânlar» 
var. O bakımdan, vaktiyle 1932 yılında, daha güzel 
düşünmüşler; onlar «7 nci derece» demişler, biz «5 in
ci derece» dedik. 

Başka söz almak isteyen? Yoktur. 
«Müteaddit kardeşlerin» ibaresi yerine «Birden 

fazla kardeşlerin» şeklinde düzeltilmiş olarak 15 inci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okuyunuz. 

ÜÇÜNCÜ (KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Yönetmelik 
MADDE 16. — Pansiyonların yönetimi, belletici

lerin nitelikleri ve görevleri, pansiyonlarda ücretli ve 
ücretsiz yemek yeme ve ödeme esasları, paralı yatılı 
öğrenci taksitleri ve bu Kanunun uygulanması ile il
gili diğer hususlar, Bakanlar Kurulunca 1.1.1983 ta
rihinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yoktur. 

16 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeyi okuyunuz. 
Yürürlükten kaldırılan hususlar 
MADDE 17. — 1838 sayılı «Maarif Vekâleti Ta

rafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Kanu
nu», 2005 sayılı «Maarif Vekâleti Tarafından İdare 
Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Nu
maralı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu 
Kanunua Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun», 
2471 sayılı «2005 Numaralı Kanuna Müzeyyel Ka
nun» 5025 sayılı «Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından 
İdare Edilecek Okul Pansiyonları Hakkındaki Kanu
na Ek 2005 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun» yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak is
teyen? Yoktur. 

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

Geçici maddeyi okuyunuz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlük ta
rihinden evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen ter
tiplerde toplanan % 6, % 5 ve % l'ler 13 üncü mad
de gereğince ayrılan % 12'lerle birleştirilir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yoktur. 

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

18 inci maddeyi okuyunuz. 
Yürürlük 
MADDE 18. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen? Yoktur. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okuyunuz. 
Yürütme 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yoktur. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Kanunun 1.1.1983'te yürürlüğe girmesinden biraz 
sıkıntı çekeceksiniz; çünkü, öğretim yılının ortası 
oluyor ocak ayı. Bütçe teklifleri daha önceden gelmiş 
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olacak; bütçe de 1.1.1983 *te kabul edileceğine göre, 
pansiyonlu okulların, bütçelerini o tarihte yürürlüğe 
girecek bu kanun hükümlerine göre tanzim etmeleri 
gerekir; yani bu kanunu hesaba katarak bütçelerini 
hazırlamaları doğru olur. Yoksa, yeniden ödenek is
terler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Hazırlatırız Sayın Başkanım. Bizim İç Hizmet Yö

netmeliğimiz hazır; hemen gözden geçirip, bu ka
nun hükümlerine uygun olarak bastıracağız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sağolun. 
BAŞKAN — 17.15'te toplanmak üzere birleşime 

20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.55 

»>•-« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Mİ'Mî Güvenlik Konseyi Üyesfi) 
Oraaniral Nejat TÜMER (Uz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgenerali Sedaıt CELASUN (J. Gn» K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesfi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

IH. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

6. — Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi ; 1/40; M. G. Konseyi : 1/372) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 112; M. G. Konseyi S. Sayısı : 426) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin altıncı sırasına geçi
yoruz; altıncı sırada, Umumî Mağazalar Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Ra
poru yer alıyor. 

Bu rapor, 426 S. Sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Konu ile ilgili ihtisas Komisyonu Sözcüsü ile, 

Sayın Bakan ve ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Bir izahatta bulunacak mı Komisyon Sözcüsü? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türk Tica-

(1) 426 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

ret Kanununun 812 nci maddesine göre hazırlanan 
ve 1946 yılında yürürlüğe giren bir tüzükle, umumî 
mağazalar bugüne kadar hizmetlerini sürdürmektey
di; ancak 1957 yılında Türk Ticaret Kanununun 812 
nci maddesi yürürlükten kalkmış ve Umumî Mağaza
lar Kanununun, Umumî Mağazalar Tüzüğü de böy
lelikle yasal dayanaktan yoksun olmuştur. 

Ayrıca, Türk Ticaret, Kanununun, yine 1957 yı
lında yürürlüğe giren 744 üncü maddesinin son fıkra
sına göre de, Umumî Mağazaların kanunla kurulma
sı öngörülmektedir. Böylece bir kanunî boşluk or
tada bulunmaktadır. 

Malumları, umumî mağazalar, limanlarda ve 
gümrük kapılarında depo, antrepo hizmetleri yapar
lar ve her türlü millî mahsul ve mamulü, fiilen ithali 
yapılmış malları ve gümrükten geçmemiş malları ka
bul eder. 

Dış ticaretin ve transit ticaretin önem kazandığı 
ekonomik faaliyetler içinde belli bir disiplinle çalışan 
umumî mağazaların ekonomiye müspet katkıları ola
cağı yüksek malumlarıdır. Çünkü, bu kanunî boşluk-
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tan dolayı bugünkü umumî mağazalarımız ve umumî 
mağazacılık hizmeti yeterli seviyeye bir türlü getirile
memiştir. Bu kanun, kanunî mesnedi olmayan umu
mî mağazaların disiplinli bir statüye kavuşturulma
ları, anonim şirket olarak faaliyet göstermeleri, dene
timleri, ve diğer hususlarını düzenlemek için hazırla
narak tensiplerine sunulmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

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

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BOLÜM 

Amaç ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1. — Makbuz ve rehin senedi verme 

karşılığında serbest, gümrüklenmemiş veya tekel al
tında bulunan malları vedia olarak kabul etmek ve 
mudilerine de bu senetlerle tevdi olunan malları sata
bilmek veya terhin edebilmek imkânını vermek üzere 
faaliyette bulunan umumi mağazaların kurulma, ça
lışma ve denetleme usul ve esaslarını düzenlemektir. 

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

1 inci maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 2. — Bu kanunda geçen; 
«Makbuz senedi (resepise)» Umumî mağazalara 

tedvi edaten malların mülkiyetini temsil eden belge
yi-

«Rehin senedi (varant)» Umumî mağazalara tev
di edilen malların terhinini temin eden belgeyi, 

«Serbest Mal» Millî mahsul ve mamullerle fiilî 
ithali yapılmış eşyayı, 

«Gümrüklenmemiş mal (eşya)» Gümrük Kanu
nu ve mevzuatı gereğince gümrük denetimine tabi 
tutulmamış eşyayı, 

İfade eder. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yok. 

2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum ; Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kurulma Usul ve Esasları 
Kurulma usul ve esasları 
MADDE 3. — Umumî mağazalar, memleketin 

genel ekonomik şartlan göz önünde bulundurularak 
Ticaret Bakanlığınca verilecek izinle anonim şirket 
şeklinde kurulur. 

Bu şekilde faaliyette bulunacak şirketlerin un
vanlarında umumî mağazalar teriminin bulunması 
zorunludur. 

Umumî mağazaların şube açması da Ticaret Ba
kanlığının iznine bağlıdır. 

Umumî mağazaların kurulabilmesi için, Türk Ti
caret Kanunundaki anonim şirketlerin kuruluşuyla 
ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla; 

a) ödenmiş sermaye miktarının en az 50000000 
(elli milyon) lira olması. 

b) Tüzükte belirtilecek, belgelerin ibraz edilmesi 
de, 

Şarttır. 
ödenmiş sermaye miktarı Bakanlar Kurulu kara

rıyla üç katına kadar artırılabilir. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 

Çalışma, Denetim, Ceza Usul ve Esasları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Usul ve Esaslan 
Gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan mal

ların durumu 
MADDE 4. — Gümrüklenmemiş veya tekel altın

da bulunan malların umumî mağazalara kabul edil
mesi Gümrük ve Tekel Bakanlığının iznine bağlıdır. 
Bu mallar hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
antrepo ve transit rejimi uygulanır. İznin verilmesin
de aranılacak şartlar tüzükte gösterilir. Bu izin tica
ret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
ile ilan olunur. 

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

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum : 
Bakanlık temsilcileri 
MADDE 5. — Umumî mağazaların denetim ku

rullarında Ticaret Bakanlığınca atanacak bir temsilci 
bulundurulabilir. Bu temsilciler hakkında Türk Tica
ret Kanununun 275 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü 
fıkraları hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Umumî mağazaların haiz olacağı teknik şartlar 
MADDE 6. — Umumî mağazaların haiz olması 

gereken teknik şartlar tüzükte belirtilir. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Kefalet akçesi 
MADDE 7. — Umumî mağaza işletenler yapa

cakları işlerin önem ve genişliğine göre 2 000 0001 

(iki milyon) ila 10 000 000 (on milyon) lira arasında 
bir kefalet akçesi vermekle yükümlüdürler. 

Bu miktar Bakanlar Kurulunca üç katına kadar 
artırılabilir. 

Yatırılacak kefalet akçesinin miktarı Ticaret Ba
kanlığınca tespit olunur. 

Kefalet akçesi, Türk parası, Devlet Tahvilleri, 
Millî Bankalardan verilmiş teminat mektupları, bor
sada kote edilmiş % 15 (yüzde onbeş) eksiği ile na
zara alınacak millî esham veya tahvilat olabilir. 

Kefalet akçesinin eksilen miktarı tamamlanır. 
İşletmeden vazgeçilen veya Ticaret Bakanlığınca 

izinleri iptal edilen umumî mağazaların bütün taah
hütlerini yerine getirdikleri ispat edilmedikçe kefalet 
akçeleri geri verilmez. 

Kefalet akçesinin miktarının tespit esasları ve 
muhafaza şekli tüzükte gösterilir. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Ücret tarifeleri : 
MADDE 8. — Umumî mağaza işletenler tarafın

dan mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın yük
leme ve boşaltılması, mağazaya alınması, muhafaza

sı, ambalajlarının onarılması, tartılması, kıymet bı-
çilmesi ve mağazadan çıkarılması gibi hizmetler için 
alınacak ücretleri gösteren tarifeler yapılır. Bu tarife
ler Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliğinin görüşü alınarak Tica
ret Bakanlığınca onaylandıktan sonra ve Türkiye Ti
caret Sicili Gazetesi ile, İşletmeye açılacak mağaza
ların bulunduğu yerlerdeki en az bir gazetede ilan 
olunduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şekle göre ya
pılır ve ilan olunur. Ancak bu değişiklik ücretlerin 
yükseltilmesi için yapılmış olursa ilan tarihinden iti
baren bir ay sonra uygulamaya konulur. 

BAŞKAN — Bu tarifeler Ticaret Sicili Gaze
tesiyle ilan adiılldi'kten sonra, o mahallin en az bir ga
zetesinde de ilan etmek meöburiyeCi kanunî midir, 
değil midlir? Bunun hakkında Komisyonun bir bilgisi 
var mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komiiisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Ticaret Ga
zetesiyle ilan edildikten sonra, en az t>'ir gazetede ilan 
ediliyor. 

BAŞKAN — «O mahallin en az 'bir gazetesinde» 
diyoruz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Ticaret Gazetesi beli yerlere 
gidiyor. Böyle dağıtımı yapılıp, tarifelerin herkesin 
eline geçmesi mümkün olmayafoilür nedeniyle, daha 
yaygın bir ilan sistemli olsun diye bir gazetede de 
(ilanını öngörüyoruz. 

BAŞKAN — Kaç gün süreyle? Süreyi koymadık... 
Bir defa mı? 

«En az bir gazetede ilan olunduğu tarihten iti
baren» 'demişiz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bir defa. 

BAŞKAN r— Bir ıdefa. Çünlkü bazı şeyler üç de
fadır, üç gün ulan edilir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bunun içlin öyle bir şart dü
şünülmedi Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani bir ıdefa değil mi? Kasıt, bir 
defa. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet bir defa. 

BAŞKAN — O (mahallide gazete çakmıyorsa ne 
olacak? Mesela İskenderun'da gazete çıkıyor mu acaba, 
foilm'iyorum? 
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TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Hatay olarak kabul edildi. 

BAŞKAN — Vilayet olarak... Her vilayette var 
gerçi; bizde ilamaşallah gazeteden bol bir şey yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
dik Konseyi Genel Sekreteri) — 2 bin taşra gazetesi 
varmış efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, hep bunlarla geçini
yorlar; şiir yazarlar oralara, Mehmet Akif'ten, şun
dan bundan bir sürü şiirleri koyarlar, ondan sonra 
ilanları arka sayfaya koyarlar, bitti... Onunla geçinir. 
Oldu gazete, bunun ismi; bir sayfa, bazısı iki sayfa... 

8 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yasak faaliyetler : 
MADDE 9. — Umumî mağazalar, tevdî olunan 

mallar üzerinde, gerek kendi gerekse başkaları adına 
veya hesabına doğrudan veya dolaylı olarak ticaret 
yapamazlar, malların niteliklerini değiştirecek her
hangi bir işlemde bulunamazlar. 

BAŞKAN— 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın. Başkanım, «ticaret 
yapılamama»idan 'kastın, mahallî, umumî mağazala
rın, 'kabul ettikleri emltiadan dolayı yaptıkları ticaret 
kastı olmadığını belirtmek için söz aldım; bu, onu 
kapsamıyor. 

BAŞKAN — Evet. Yani bu geçen konuşmamızda 
da mevzuu bahis oldu : «Umumî mağazalar, tevdi 
olunan mallar üzerinde, gerek kendi gerekse başkaları 
adına veya hesabına doğrudan veya dolaylı olarak 
ticaret yapamazlar.» 

«Yaptığı iş zaten ticaret» dendi; almakla, muha
faza etmekle, zaten bir ücret alıyor; bu bir ticarettir. 
Kasıt o değil. O teslim alınan malları başka birisine 
muvakkat bir zaman için verip, oradan para almak 
veya satıp tekrar yerine koymak gibi şeyleri yapamaz; 
kasıt budur. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, kast odur. Onu tasrih 
edeyim diye arz ettim. 

BAŞKAN — Tamam. 
9 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Makbuz ve rehin senedi defteri : 
MADDE 10. — Umumî mağazalar noterden tas

dikli biri makbuz senedi ve diğeri rehin senedi def
teri olmak üzere İki defter tutmak zorundadırlar. 

Bu defterlerin tutulma şekli tüzükte gösterilir. 
Kanun ve tüzüğe uygun olarak tutulmayan def

terler için yönetim kurulu ve görevliler hakkında 
Türk Ticaret Kanununun 67 noi maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — 10 uncu ımadde üzerimde söz alrnıak 
liıstteyen varanı? Yok. 

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

11 linçi mıaddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Denetim, Usul ve Esasları 

Teftiş ve demetim : 

'MADDE 11.; — Umumî mağazalar Tıoaret Bakan
lığınım •teftiş ve denetimli 'altındadır. Ticaret Bakan-
lığmoa gerek görüldüğündte bu yerler ve işlemleri her 
zaman teftiş edilebilir ve denetlenebilir. 

GüırrrüMenımemiş veya tekel altında 'bulunan mal
ılar üzerimde Gümrük ve Tekel Bakanlığınım teftiş ve 
'denetim hakkı saMıdır, 

BAŞKAN — Ayrıca, «Demetim kurularıma da 
Ticaret Bakanlığınım temsilcisi verilebilir» dedik; fa
kat aıyrıca denetleme görevinıi de Bakanlığa vermliş 
oluyoruz; müfettişleri, gidip denetleyebilirler. 

Buyursunlar efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, bizde, filvaki bu teftiş kelimesiyle, denetleme 
laynı şekilde kulanıüryor. Burada acaba farklılık mı 
var: «Teftiş edıiir ve denetlenlir.» Teftiş zaten de
netleme değil mi? Bu ne demek? Bir fark mı var 
acaba? özel bir tabir imi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu, daha 
önce, Ticaret Kanununda, «teftiş ve murakabe» ola
rak geçmektedir. Murakabemin, denetim olarak kar
şılığı uygun görülür. 

BAŞKAN — «Gerek görildüğünde bu yerler ve 
istemleri her zaman denetlenebilir.» Teftiş de zatem 
denetlemedir. 

Buyurun. 
TİCARET BAKAM KEMAL CANTÜRK — Sa

yın Başkanım, şüphesiz teftiş ve denetleme aynı an-
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Hama gelebilir; fakat tatbikatta şöyle bık- dunum dur: 
Bir yere gidilir, defterler atamadan, teftiş yapılma
dan, orada bazı hususlara bakmak suretiyle, denet
leme yapılablk\ 

O yönüyle, 'bir nüans oluyor; o nüansı burada uy
gulamaya intikal ettirebilmek için hern teftiş, hem de 
denetleme kelimesi konulmuştur. 

BAŞKAN — Ama lügata bakarsak, teftıişin kar
şılığı ıdenetlıemedlir, tam 'karşılığı, denetlemektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Teftiş: 'Murakabe, 
denetleme.» 

•BAŞKAN — Pekli, murakabeye tokalım. O za
man, karışımlasın diye, «murakabe edilebilir ve de
netlenebilir» demek lazım.; 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Güven
lik: Konseyi Genel Sekreterli) — Murakabe: Denet
leme; maliye murakıpları, Devletin murakabesi, ami
rin maiyetinddkileri murakabe ötmesi. 

BAŞKAN — Birbiriıne karıştı şiımdi. Teftişi mu-
rakalbe dedi, denetleme dedi; murakabeyi de... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven
lik Konsevi Genel Sekreteri) — «Teftiş: Denetleme, 

.murakabe» dedi; «Murakabe: Denetleme...» 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O halde 

her yere aynı şeyi (koymuşlar. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — De

netlemedeki derecelendirme de var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-

ilk Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, herhalde 
malî operasyonlarda teftiş, daha çok hesap teftişi; 
hesap murakabesi değil de, hesap teMşi diye kulla
nılıyor galiba. Düğer murakabe de efendüm, bizim 
denetleme 'anlamına geliiyor.' Yami fizikî usulleri ve 
faaliyetleri denetleme; ama galiba, hesaba, teftiş de-
nüyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Gerekli denetleme, murakabe anlamıma geliyor. Tef
tiş, daha derin 'bir murakabe; defterler, fcayuttaır üze
rinde daha derinleşme diye fiilen kullanılıyor. Lügat 
manası hakikatten o şdktildedir; fakat ben ntüfetıMş-
ken denetleme de yapardım, teftiş de yapardım. Tef
tişe giderim;.., 

BAŞKAN — Her şey içta. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Denetlemeye giderdim;-işte veznedar yerinde mi, mal 
(müdürü yerinde vm 'diye bakarız; o, bir yerde, de
netleme anlamıma gdliır., Teftiş, Ikmdlilîiğiödeaı aynı bir 

mana taşıyor. O bakımdan, ikisi ayrı ayrı ziikredalir-
se faydalı olur. 

BAŞKAN —• O halde aynen kalkın. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN *- Aslında, 

eğer böyle bir şey varsa, tariflerde bunu açıklamak 
lazım; tarif yok ortada. 

BAŞKAN — 11 ind madde üzerinde başka söz 
•almak lisıteyen var mı? Ydk. 

Maddeyi oyluyorum': Kabul edenler.... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir,-

12 inci maddeyi okutuyorum': 
îznfim iptali : 
MADDE 12. — Bu Kanuna ayikın faaliyet gös

terdiği tespit edilen Umumî mağazaların, Ticaret 
Bakanlığınca yapılacak tebligata rağmen bir ay için
de mevzuata uymadıklarının veya kanunun 9 uncu 
ntaddestine aykırı hareket ettiklerinin belirlenmesi 
hallinde, kanunun' 3 üncü maddesine üstimadem veril
miş 'bulunan izinleri iptal edilerek, keyfiyet ticaret si
ciline ıtesc'il ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
ilan edilir. 

İzinleri liptail edilen umumî mağazaların yönetim 
kurulu üyeleri ile denetçileri, iptal tarihinden itibaren 
beş yıl geçmedikçe umumî mağazacılıkla uğraşan 
anonim şirketlerde ortak olamazlar ve bu konuda 
kurulmuş olan şirketlerin yönetim ve denettim kurul
larında görev alamazlar.; 

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

Buyurua 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (jM'iHÎ Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — İzni İptal edilene 
ağır ceza veriliyor efendim: Beş yıl müddetle, umu
mî mağazacılıkla uğraşan anonim şirketlere ortak 
olamazlar ve bu konuda yönetim ve denetim kurul
larına giremezler. 

Bunlar idareci de olamamalı. Demek ki, bir şeyi 
var ki, bunlara ağır ceza veriyoruz. Binaenaleyh, or
tak değildir, yönetimde ve denetimde değildir; ama 
idarecidir. İdareci dahi olamamalı, eğer bir ceza ver
mek istiyorsak. Bunları bu meslekten men ediyoruz 
aşağı yukarı. 

BAŞKAN — İdarecileri, yönetim ve denetim ku
rulları değil midir? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu kurulların altında 
idarecileri var efendim. Bir genel müdür mesela, ma
ğaza genel müdürü, yönetimde değildir herhalde. 

BAŞKAN — Evet. 

— 246 — 



M. G. Konseyi B : 112 1 1 . 8 . 1982 O : 2 

Sayın Bakanımızı dinleyelim. 
Buyurun. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkanım, gayet yerinde buluyoruz. Belki şu
radan kaynaklanan bir durum var : Yönetim ve de
netim kurullarındakiler hukuken bellidir, idarecilerin 
fiilen belli olması mümkün olmaz. Yasaklarız, deriz 
ki, «umum müdür olamaz» mesela; ama fiilen de ken
disi geri planda umum müdürlük yapabilir. 

Uygulamayı bu şekilde denetlemek yoluyla fiilen 
engelleyemediğimiz için, o bakımdan, burada madde
de, o prensibe uygun bir şekilde herhangi bir zikir 
yoktur; yoksa konulabilir, «umum müdür de ola
maz» denilebilir; ama fiilen de yapabilirler, farkına 
varmamıza imkân da olmayabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Denetim heyetinde 
zaten Bakanlığın temsilcisi var; Bakanlık temsilcisi 
bulunan bir umumî mağaza da bu şekilde bir genel 
müdürü kullanamaz yahut idareciyi kullanamaz. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sadece, muvazaaya imkân vermemek için; ama uy
gun görülüyorsa konulabilir, mahzuru yok tabiî. Bel
ki şu olabilir : Yönetim ve denetim kurullarında ve 
idarelerinde görev alamazlar şeklinde konabilir. 

BAŞKAN — Başta da konabilir. Evet, şirketler
de yönetim ve denetim daha büyük bir vazife... «De
netim kurullarında ve idarî işlerinde görev alamazlar.» 

İkinci fıkrayı düzeltilmiş şekliyle okuyunuz. 
«izinleri iptal edilen umumî mağazaların yönetim 

kurulu üyeleri ile denetçileri, iptal tarihinden itibaren 
beş yıl geçmedikçe umumî mağazacılıkla uğraşan 
anonim şirketlerde ortak olamazlar ve bu konuda ku
rulmuş olan şirketlerin yönetim ve denetim kurulla
rında ve idarî işlerinde görev alamazlar.» 

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

Bu değişik şekliyle 12 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okuyunuz : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza İşleri 
Ceza hükümleri 
MADDE 13. — Bu Kanunun 8 inci maddesine 

göre düzenlenen tarifelerin dışında ücret alan veya 9 
uncu maddesine aykırı harekette bulunan şirket yö
neticilerine veya temsilcilerine veyahut yetkili gö

revlilere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ve 
25 000 (yirmibeş bin) liradan 150 000 (yüzelli bin) 
liraya kadar ağır para cezası verilir, 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
aykırı harekette bulunan şirket yöneticilerine veya 
temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere bir yıldan 
iki yıla kadar ağır hapis cezası ve 50 000 (elli bin) 
liradan 250 000 (ikiyüz elli bin) liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Ticaret Bakanlığının izni alınmadan umumî ma
ğaza veya şube açarak makbuz senedi veya rehin se
nedi tanzim eden veya izinleri iptal edilmesine rağ
men faaliyete devam eden şirket yöneticilerine veya 
temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere bir yıldan üç 
yıla kadar ağır hapis ve 100 000 (yüz bin) liradan 
500 000 (beşyüz bin) liraya kadar ağır para cezası 
verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlann tekerrürü 
halinde, bu cezalar iki katına kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Geçenlerde konuşmamızda Müste
şar Yardımcısı arkadaşımız, «Bazı bankalar bu işi 
yapıyor» demişti; «Bazı bankalar bu işleri yapmaya 
başladılar. İsmi gerçi umumî mağazacılık değil; ama 
depo açıyorlar işte buraya kabul ediyorlar» falan de
mişti. 

Bu yasak içerisine bunlar da giriyor mu şimdi? 
«Ticaret Bakanlığının izni alınmadan umumî mağa
za veya şube açarak» diye bu hükme karşı, «umumî 
mağaza açmadım, ben buraya depo açtım» diyebilir 
mi? 
ACLÂN AKKERMAN (Ticaret Bakanlığı Tem

silcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ACLÂN AKKERMAN {Ticaret Bakanlığı Tem

silcisi) — Bunların aslında yaptıkları, umumî ma
ğazacılık değil idi. Umumî mağazacılığın Türkiye' 
deki inkişafına bunlar mani olmuştur. Nasıl olmuş
tur? Bunlar, bir makbuz senedi veya kıymetli evrak 
çıkararak, bir mal tedavülü şeklinde çalışmamıştır. 
Bunlar, zaten bir antrepo şeklindedir. Faraza, diye
lim ki, falan bankanın, (A) bankasının Mersin Li
manında bir deposu var ... Bu depoya doğrudan doğ
ruya müşterilerinin eşyasını belirli bir ücret karşılığı 
kabul etmek suretiyle bu şekillide antrepoculuk yap
mışlardır. 

Şimdi zaten yeni kanun ve tüzük çıktıktan son
ra, bunların faaliyeti gene adi depoculukta kalacak
tır; fakat umumî mağazacılık yapmak istedikleri tak-
.dirde, kendilerini bu yeni rejime ve yeni çıkacak tü-
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züğe intibak ettirmek zorunda kalacaklardır. Bu iti
barla, halen umumî mağazacılık yapmayan ve depo 
culuk yapan müesseselere bu madde uygulanmaya
caktır. 

BAŞKAN — «Ben umumî mağaza açmadım is
mi umumî mağaza değil» der. Çünkü diyoruz ki, 
«Ticaret Bakanlığının izni alınmadan umumî mağaza 
veya şube açarak - müsaade ettik ya, şube de aça
bilir dedik, müsaade vermek suretiyle - makbuz se
nedi veya rehin senedi tanzim eden veya izinleri iptal 
edilmesine rağmen...» 

«Hayır efendim, benim ismim umumî mağaza de
ğil ki; ben filan depoyu açtım» diyebilir; ama aynı işi 
de yapıyor, teslim alıyor, makbuz veriyor ona... Ya
ni, bu, cezaya girer mi? 
ACLÂN AKKERMAN (Ticaret Bakanlığı Tem

silcisi) — Bunu yapamaz efendim; bu da cezaya gi
rer. Makbuz senedi ile varak veremez, çünkü kıymet
li evrak tanzimine hakkı yoktur; bu, cezaya girer. 

BAŞKAN — Adi senet verirse?.. 
ACLÂN AKKERMAN (Ticaret Bakanlığı Tem

silcisi) — Noterden gider verir; o, Borçlar Kanunu
nun umumî hükümlerine girer, Ticaret Kanununun 
umumî mağazalar kısmına girmez efendim. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

14 üncü maddeyi okuyunuz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Son hükümler 
MADDE 14. — Bu Kanunda belirtilmeyen hu

suslar için 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm 
leri uygulanır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz aı 
mak isteyen var mı? Yoktur. 

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

15 inci maddeyi okuyunuz. 
Tüzük 
MADDE 15. — Umumî mağazaların kuruluş ve 

faaliyet esasları, kabul edilecek malların cinsleri, 
gümrüklenmerffiş malların 'kabul şartlan, mallar üze
rinde gümrük denetlemesi ve icra tarzı, umumî ma
ğazaların denetim usul ve esasları ile bu kanunun 

uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Ticaret Bakan
lığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Ulaştırma Ba
kanlığının iştirakiyle müştereken hazırlanacak ve bir 
yıl içerisinde yürürlüğe konulacak bir tüzükle dü-
zenlemr. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yoktur. 

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

Geçici maddeyi okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE — Evvelce kurulmuş bulunan 

umumî mağazalar bu kanuna-göre hazırlanacak tü
züğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için
de bu kanun ve tüzük hükümlerine intibak etmedik
leri takdirde, umumî mağaza olarak bunlara yerilen 
izin yeni bir karara gerek kalmadan iptal edilmiş 
sayılır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yoktur. 

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

16 ncı maddeyi okuyunuz. 
Yürürlük. 
MADDE 16. — Bu kanun hükümleri yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okuyunuz. 
Yürütme 
MADDE 17. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 17 nci 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. 
Gündemimizin yedinci sırasına gelmiş bulunuyo

ruz, 
7. — Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletle

rin Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını 
Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çe
lik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere 
İlişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kamın Tasarısının Da-
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nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi thtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/49; M. G. Konseyi : 1J366) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 96; M. G. Konseyi S. Sayısı : 440 (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasında, 
Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katıl
masından Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayı
cı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu
ğunun Yetki Alanına Giren Maddelere ilişkin Ta
mamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec-
lislince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi thtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 440 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

thtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum, 

Bu konuda Komisyon bir açıklama yapacak mı? 
Buyurun, 

DENİZ KURMAY YARBAY TANER UZUN-
AY (thtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
1973 yılında Avrupa Bkonomük Topluluğuna 3 yeni 
üyenin -ki bunlar, ingiltere, irlanda ve Danimarka' 
dır- katılması nedeniyle Türkiye ile Topluluk arasın
da şimdi huzurunuzda bulunan iki tamamlayıcı pro-
to'kal imzalanmıştır. 

'Bu protokollerden biri, Topluluğa Yeni Üye Dev
letlerin Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşma
sının Tamamlayıcı Protokolüdür. 

'Bu protokol, ortaklık ilişkilerimizin genişlemiş 
Topluluğa uydurulmasını sağlayan hukukî ve teknik 
uyum tedbirlerini içermektedir. 

Diğer tamamlayıcı protokol ise, Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Mad
delerle İlgili Anlaşma'ya, yeni üye ülkelerin de taraf 
olmalarını sağlamaktadır. 

'Bu ikinci protokol, yeni üyelerin katılması dışın
da bir hüküm taşımamakta, sadece hukukî uyumu 
sağlayan bir belge niteliğinde bulunmaktadır. 

Arz «derim. 
BAŞKAN — Evet. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 

(7) 440 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katıl
masından Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Ta
mamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere İliş
kin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uy

gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara' 
da imzalanmış, 4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı 
Kanun ile onaylanması uygun bulunmuş, 22 Ekim 
'1964 tarih ve 6/3820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile onaylanmış, 20 Kasım 1964 tarih ve 6/3930 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan 
«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma» (Katma Protokol 
ve Malî Protokol dahil) ile 23 Kasım 1970'de Brük
sel'de imzalanmış, 22 Aralık 1972 tarih ve 7/5476 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak yü
rürlüğe girmiş olan «Avrupa Kömür ve Çelik -Top
luluğunun Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili An
laşmadın, Avrupa Topluluklarına üç yeni üyenin 
(ingiltere, irlanda ve Danimarka) Katılmasıyla do
ğan duruma uyumunu sağlayan «Topluluğa Yeni 
Üye Devletlerin katılmasından Dolayı Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık 
Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokol» ile «Avrupa Kö
mür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren 
Maddelerle ilgili Tamamlayıcı Protokobün onay
lanmaları uygun bulunmuştur. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

teyen. var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

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

8. — Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına iliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D, Meclisi : 1/55; M. G. Kon
seyi : 1/291) (D. Meclisi S. Sayısı ; 37; M. G. Kon
seyi S .Sayısı: 316) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin sekizinci sırasında 
yer alan kanun tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Sekizinci sırada, Uluslararası Bir Aile Cüzdanı 
ihdasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 316 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
ihtisas Komisyonu Sözcüsü ye Bakanlık temsilci

leri yerlerindedirler. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Komisyonun bu konuda bir açıklaması olacak 

mı? 
Buyurun. 

DENİZ KURMAY YARBAY TANER UZU-
NAY (İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Söz
leşme 12 Eylül 1974 tarihinde Paris'te Belçika, Fran
sa, Yunanistan, italya, Lüksem'burg, Portekiz ve Tür
kiye tarafından imzalanmıştır. 

Sözleşmenin amacı, âkit devletler ülkesinde evle
nen her kişiye, ailenin bütün fertlerini kapsayacak, 
çok dilli, uluslararası geçerliği ve aksi sabit olunca
ya kadar hukukî değeri olan bir aile cüzdanı sağla
maktır. 

Böylece, kişilerin mahallî makamlarla ilişkilerin
de, şahsî ve aile durumlarına ilişkin belgeleri elde et
meleri kolaylık ve sürat kazanmış olacaktır. 

Arz ederini. 
BAŞKAN — Evet. 

(1) 316 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

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 : 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı ihdasına ilişkin Söz-
ieşmıenıJn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12 Eylül 1974 gününde Paris'te 
imzalanan Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına 
İlişkin Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN r - Bu anlaşmalar hep 12 Eylülde mi 
olmuş; bundan evvelki de 12 Eylülde idi. 

NİHAT ÜÇY1LDIZ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, Genel Kurul toplantıları genel olarak 
eylül ayında olur ve Genel Kurul toplantısı sırasın
da hazırlanmış olan sözleşmeler imza edildiği için, 
bütün sözleşmeler eylül ayı içerisinde imza edilmiş 
oluyorlar. 

BAŞKAN — Bundan evvelki de 12 Eylül 1963'te 
olmuş. 

1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
.Yoktur. 

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

• 2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2, — Bu Kanun yayımı gününde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — «Yayımı tarihinde»ı diyoruz biz hep 

onu. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

yukarıda da geçiyor o; ikisi de öyle, «gününde»! den
miş. 

BAŞKAN — Birleştirin onların hepsini, «tarihin
de»' şeklinde düzeltin; «yayımı tarihinde.»! 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Gündemimize göre, bugün görüşülecek başka ta
sarı ve teklif bulunmadığından, bilahara tespit edile
cek gün ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatı-
yorum< 

Kapanma Saati : 17.57 

^•fc ı ı 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

112 NCt BİRLEŞİM 

11 Ağustos 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

I. — (9/23) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu 
Başkanlığının, Soruşturma Konusunun Genişletilmesi 
Hakkında Tezkeresi. (3/218) 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Ali Bülent Orkan Hakkındaki Ölüm Cezası

nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ile Danışma Meclisince Kabul1 Olunan Metin ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 3/135; M. G. Konseyi : 3/185) (D. Meclisi 
S, Sayısı : 123; M. G. Konseyi S. Sayısı : 441) 

2. — Veli Acar Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesinle Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 3/10; M. G. Konseyi : 3/235) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 137; M. G. Konseyi S. Sayısı : 442) 

3 . - 4 Haziran 1937 Tarihli ve 3201 sayılı Emni
yet Teşkilat Kanununa Yedi Ek Madıde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kaibul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisli : 1/135; M. G. Konseyi: 
1/390) (D. Meclisi S. Sayısı : 146; M. G. Konseyi S. 
Sayısı: 443) 

4. — 22.4.1962 Tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mah
kemesinin Kurulusu ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/47; M. G. Kon
seyi : 2/101) (D. Meclisi S. Sayısı : 153; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 436) 

5. — Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/138; M. G. Kon
seyi : 1/382) (D. Meclisi S. Sayısı : 127; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 439) 

6. — Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kaibul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/40; M. G. Konseyi : 1/372) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 112; M. G. Konseyi S. Sayısı : 426) 

7. — Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletle
rin Katılmasından Dolayı (Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını 
Tamamlayıcı Protolkolün ve Avrupa Kömür ve Çe
lik Topluluğunun Yeüki Alanına Giren Maddelere 
İlişkin Tamamlayıcı Protolkolün Onaylanmalarının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/49; M. G. Konseyi : 1/366) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 96; M. G. Konseyi S. Sayısı : 440) 

8. — Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/55; M. G. Kon
seyi : 1/291) (D. Meclisli S. Sayısı : 37; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 316) 

9. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

10. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kaibul 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) 

11. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
12. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
13. — 1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 441 

Ali Bülent Orkan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 3 /135 ; M. G. Konseyi : 3 /185) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 123) 

TC 
Danışma Meclisi 25 Mayıs 1982 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-1396 
(3/135) 00985 

Konu : ölüm Cezası. 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Mayıs 1982 tarihli 96 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Ali Bülent ORKAN Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi İRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 5 Nisan 1982 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 19-301-04836 

Konu : Ölüm Cezası. 

DANIŞMA MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Taammüden adam öldürmek suçundan, Ankara Synt. K. lığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesinin 24.6.1981 
gün ve 1980/1650 esas, 1981/824 karar sayıh hükmü ile ölüm cezasına mahkûm edilen ve bu cezası Askeri 
Yargıtay Daireler Kurulunun 25.2.1982 gün ve 1982/39-38 esas karar sayıh ilamı ile tasdik edilen, Hüsnü oğlu 
1957 doğumlu Mudurnu İlçesi Camii Kebir Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ali Bülent ORKAN hakkındaki dava 
dosyası ile Millî Savunma Bakanlığının 2.4.1982 gün ve 1982/1491-5 sayılı yazısının bir örneği ekte gönde
rilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 10 Ağustos 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/185 
Karar No. : 67 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Mayıs 191812 tarihli 96 ncı Birleşiminde işaret oyu ile kabul edüfenr 
«Ali Bülent Orkan Halklkundakii Ölüm Cezasının Ye .rine Getirilmesine Dair 'Kanun Tasarısı» 26 Mayıs 
198ı2 tarihinde görüşülmek üzere Komisyonumuza fala vale edilmiştir. 

Hükümlü Ali Bülent Orkan 112 Mayıs 1982 günlü 4 sayfalık bir dilekçe ile Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Savcılığıma müracaatla dosyasının tekrar incelenmesini talep etmiş, vekili de yargılamanın yenilenmesi 
istemi niteliğinde bir telgrafla Başbakanlığa 25 Mayıs 198ı2 gün ve 19-301-06925 sayı ile başvuruda bulun
muştur. Komisyonumuza intikal ettirilen hu istemlerin 353 sayılı Yasaya göre, «yargılamanın yenilenmesi ve
ya tashihi karar» niteliğimde olup olmadığının incelenip değerlendirilmesi hususu Millî Savunma Ba'kanJığı 
ve Askerî Yargıtayın görev ve yetfklisi içinde bulunduğundan davta dosyası 1 Haziran 1982 günlü 
2ÖGl0-t4OO/3-43i3/8l2 sayılı yazı ile Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 

(Millî Savunma (Bakanlığından alınan 12 Temmuz il 9812 tarih ye 198(2/1491-5 saydı yazıları ile Askerî 
Yargıtayın 4 neü dairesinin 212 Haziran 19812 ©ün ve 119812/5711-546 sayılı kararıyla istemler reddedildiğin
den ıbahisfe dava dosyası telkrar komisyonumuza gelmiştir., 

Komıisyonumuzda görüşülen ikanum tasarısı Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Milî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.. 

(Başkan Üye Üye 
M. Tevfik ODMAN Sait KEZ AKİ M. Yüksel TALAYMAN 

Halk. Ön. Yzb, Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 
Kan. Gn. Md. lüğü Kan. Gn. Md. lüğü 

Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 441) 
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•DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL 
İETTTtÖt METİN 

Âli Bülent Orkan Hakkındaki ölüm Cezasının Yeri
ne Getirilmesine Dair Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Daireler Kurulu
nun 25.2.1982 tarih ve 1982/39 Esas, 1982/3(8 Karar 
sayılı ilamıyla kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin 24.6.1981 
tarih ve 1980/1744 sayı, 1980/1'650 Esas, 198(1/824 
Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4-5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan (Bolu ili, Mudurnu ilçesi, Ca-
miîkebir Mahallesi Hane 25, Cilt 003, Sahife 40'da 
kayıtlı Hüsnü oğlu Nebiye'den olma 1.8.1957 do
ğumlu Ali Bülent Orkan hakkındaki ölüm cezası ye
rine getirilir. 

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

MADDE 3. - Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

ADALET (KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ali Bülent Orkan Hakkındaki ölüm Cezasının Yeri
ne Getirilmesine IDair 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 : 441) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 442 

Veli Acar Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 3 /10 ; M. G. Konseyi : 3 /205) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 137) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı ' 24 Haziran 1982 

Gelen Sekreterliği 
Kanunlar Md. : 06-123 (3110)1297 

Konu : Ölüm Cezası. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Haziran 1982 Tarihli 109 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret 
oyu ile kabul edilen, Veli ACAR Hakkındaki ölüm Cezasuun Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasamı 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK v 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 14 Ekim 1980 

Özlük ve Yazı İşleri Gn. Md. lüğü 
Sayı : 301-10553 

Konu : idam cezasına 'hükümlü Veli Acar 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Taammüden adam öldürmek suçundan sanık İsparta İK Sütçüler İlçesi Sarı - Mehmetler Köyü nüfusu 
Cilt 24, Sahife 37, Kütük 10 da kayıtlı Hüseyin oğlu Fatma'dan olma 16.2.1946 doğumlu Veli Acar'ın, 
T.C.K. nun 450/4 üncü maddesi uyarınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair İstanbul 1 inci Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdik edildiğinden yamlacak diğer işlem
ler için Cumlıuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet 
dosyası ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin tasdik ilâmı, konu hakkındaki 21.6.1979 gün ve 1.134.4.1979-36049 
sayılı Adalet Bakanlığı yazısının sureti ile birlikte 27.6.1980 günlü 301-05605 saydı yazımızla Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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Adalet Komisyonu Raponı 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 10 Ağustos 1982 
Esas No. : 3/205 
Karar No. : 68 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Haziran 19812 tarihli 109 uncu 'Birleşiminde görüşülerek (işaret oyu 
ile kabul edilen, Veli ACAR Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve ra
por Komisyonumuzca incelendi. 

• 
Hükümlü Veli Acarın cinsî münasebette bulunduğu yengesi Gülsıüm Acar idle beraber olmak, ilişkilerini 

devam ektirmek maksadıyla, Gülsüm Acarın da teşviki üzenine öz kardeşi Recep Acarı, '27.3.197)7 >günü uyur-
ıken ibaşına piknik tüpüyle vurmak suretiyle öldürüp, taammüden adam öldürmek suçunu ika etmesi sebe
biyle, istanbul Birinci Ağır Ceza 'Mahkemesinin 20J12.,19718 tarih ve I19İ78/4İ1Ü sayılı Ikararıyla, Türk Ceza Ka
nununun 450/4 üncü maddesi uyarınca ölüm cezasına ıma'hkûm edildiği ve ıbu ikarann, Yargıtay Bininci Ceza. 
(Dairesinin 2)4,5,11979 gün ve Esıas 1979/2191, Karar ,1979/2259 sayılı lilâmüyla lonandığı anlaşılmıştır. 

Hazırlanan tasarının tümü ve maddeleri, Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen benimsenmıiştıiır. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Baş'kam Üye Üye 
İlhan KÖSEOĞLU Sait REZAKİ M. Yüksel T AL AYMAN 

Hâkıim Albay Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 
Kan. Gn. M'd. lüğü Kan. Gn. Mıd. lüğü 

Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı ;. 442) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Veli Acar Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
24.5.1979 tarih ve 1979/2191 Esas, 1979/2259 Karar 
sayılı ilamıyla kesinleşen, İstanbul Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesinin 20.12.1978 tarih ve 1977/334 Esas, 
1978/411 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanu
nunun 450/4 üncü maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, İsparta İli, Sütçüler İlçesi, 
Sarı Mehmetier Köyü, Cilt 24, Sayfa 37, Kütük 10'da 
kayıtlı Hüseyin oğlu, Fatma'dan doğma 16.2.1946 do
ğumlu Veli Acar hakkındaki ölüm cezası yerine geti
rilir. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Veli Acar Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair 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. 

Mi'Ut Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 442) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 443 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 1/135; M. G. Konseyi : 1/390) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 146) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-588 - (1/l 35) 250 9 Temmuz 1982 

Konu :,Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 7 Temmuz 1982 tarihli 117 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilât Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 27 Ocak 1982 
Başkanlığı 

Sayı : 18/101-1151/07440 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.1.1982 tarihinde kararlaştı
rılan «3201 saydı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» 
ite gerekçesi ekü olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 



_ 2 — 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR 
KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

(1.960 Anayasasının yürürlüğe girişinden sonra temel halklardan biri olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yap
ma hakkımın yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanması yanımda grev ve lokavt haklarının yeni bk düzene 
konulusu sonunda artan işçi hareketleri karşısında, Kanana aykırı fiil ve davranışlara etkili şekilde müdahale
de bulunulabilmesi için yeni bir kolluk gücünün teşkili zorunlu görülmüş ve 15.7.1965 tarihli ve 654 sayılı 
Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun yürüdüğe konularak, kitle hareketlerine karşı İllerde özel Mes
lekî eğitim görmüş, gerekli her türlü silah, malzeme ve araçla donatılmış Toplum Zabıtası teşkili yoluma gidil
miştir. 

Kurulduğu tarihten itibaren topluluk hareketlerinim düzenini ve 'güvenliğini sağlama 'bakımımdan olumlu 
faaliyetleri görülmüş olan Toplum Zalbıtası, ilerleyen zaman içinde ortaya çıkan genel ve özel bazı olumsuz 
faktörlerin tesiri ile kendisimden yeterince istifade edilemeyen 'bir zalbuta kuruluşu haline gelmiştir. 

'Bu olumsuz faktörleri şöylece sıralamak mümkündür : 
A. Toplum Zabıtasının kuruluş yerleri yanlış seçilmiştir. Nitekim, bu teşkilâtın hiç hir toplumsal olayın 

cereyan etmediği İllerde de (Denizli, Afyon, İsparta, Bolu, Ağrı, Edirne gibi) kurulmuş bulunmaktadır. 
B. Toplum Zabıtası, hareket kabiliyeti olmayacak büyüklükte oluşturulmuştur. 
C. Sayıca büyük tutulan 'bu teşkilatın eğitimi de yapılamadığından zaman zaman disiplinsizlikler görül

müştür. 
D. Sadece toplumsal olaylar için bekletilen kalabalık personelin hoş zamanı fazla olduğundan, idare, bu 

personeli başka amaçlarla kullanmaya başlamıştır. Kimi toplum, kimi trafik, kimi de devriye hizmetlerinde kul
lanılan personelde hu durum bıkkınlık yaratmıştır. 

E. Yıllar geçtikçe Toplum Zalbıtası personelimin göreve sevk edileceği yerler daha da he*lirSizlenmeye baş
lamış, görevliler statülerinim ne olduğunu bilmez hale gelmişlerdir. Toplum Zabıtasında yaş ve çalışma süre
leri uygulanmaz olmuştur. 

F. Sayıca giderek 'büyüyen Toplum Zabıtasını iskân eJdecek büro hulumamamıŞtıır. 'Bu yüzden her biri 
yarım milyar (bugünkü maliyete gö're bir milyar) llirayı bulan 'büyük Toplum Polisi siteleri inşa edilmeye baş-
lanımıştır. ıBu öllçüler içinde Toplum Zabıtası Devlete pahalıya malolmuştur. 

G. Toplumsal olayların meydana gelmediği zamanlarda boş oturan toplum polisinde hiyerarşi 'bozulmuş 
•ve personel teşkilattaki bölünmeden daha kolay etkilenmiştir. 

H. Kuruluş Kanununda personelin özel eğitim görmesi öngörüldüğü halde, 1-3 ay arasında kısa süreli 
-eğitim gö'rmüş stajyer Polis Memurları Toplum Zabıtasına atanmıştır. 

I. En 'basit zabıta olaylarınlda dahi toplum polisinin hizmete sevk edilmesi halik üzeninde psikolojik et
kinliğimi kaybetmesi sonucunu doğurmuştur. 

J. 654 sayılı Kanun Toplum Zabıtasının sadece İllerde kurulmasını öngörmüşıtür. Oysa zamanla toplum
sal olayların büyük boyutlara ulaştığı İlçelerde de hu teşkilatın kurulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır, 

K. Toplum Zabıtasının ilden -ile takviye kuvvet olarak gönderilmesinde 'büyük güçlükler ortaya çık
mıştır. 

Yukarıda sayılan medeniler, so'n yıllarda kendisini o kadar çok hisseıttirmiş'tir ki, toplum polisi 'bir taraftan 
kuruluşundaki hatalar, diğer taraftan Emniyet Müdüirlüklerindeki öteki Şubelerde mevcut personelin yeter
sizliği sebebiyle asıl amacının dışında kullanılmaya başlanmış ve hugün 111677 kişiden oluşan bu zabıta 
personelinin sayısı fiilen 5895 kişiye inmiş bulummaktadir, 

112 Eylül sonrasında haşlanan Emniyet Teşkilatını yenileme ve iyileştirme çalışmalarında Toplum Zabıtası 
kuruluşlarının da yeniden düzenlenmesi konusu önemle ele alınmış ve hir proje grubunca yapılan araştırma ve 
incelemeler sonunda Toptan Zabıtası hizmetlerine yeni hir şekil verilerek, tüm İllerde, daha az personelden 
oluşan sürekli eğitime tabi tutulan dinamik bir kuvvetin hu zabıta yerine ikâmesi uygun -görülmüştür. 
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Her İlde ve Emniyet ve asayiş hizmetleri itibariyle özellik ve önem arz eden İlçelerde kurulması öngörülen 
ve «Çevik Kuvvet» adını taşıyacak olan bu birimlerin, sözü edilen şekilde yaygınlaştırılması, Toplum Zabıta
sının kuruiluş ve faaliyetlerinkien doğan bir çok sakıncaları gidenecelk ve 'bazı faydalar sağlayacak bir çözüm 
şekli olarak tercih edilmiştir. 

Böylece anahatlaırı itd'bariyle; 
A. (Her İlde, meydana gelebilecek toplumsal olaylara süratle müdahale «kletoilecek tok kuvvetin bulun

ması, 

6- ilden ile kuvvet kaydırmaya gerek bırakmaması, 

C. Sayının azlığı nedeniyle kolayca iskân edilebilmesi, 

D. Boş zamanının devamlı eğitim yaptırılmak suretiyle değerlendirilmesi imkânı bulunması, 
gibi olumlu sonuçlar elde edilmiş olacaktır. 
Tasarı, ıbu 'görüş ve düşüncelerin ışığı altında hazırlanmıştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Ek Madde 9. — Gendi gerekçede de açıklandığı gibi, Toplum Zalbıtasına ait hizmetleri yürütmek üzere 
teşkil edilecek olan (Polis Çevik Kuvvet Birimleri) nin İl ve İlçe düzeyinde kurulması öngörülmektedir. 

Çevik Kuvvet Birimlerinin, Ülke ölçüsünde bu yayılış biçimi sosyal gerçeklere de tümüyle uygun bulun
maktadır. Zira, Toplum Zabıtasına ait hizmetler, değişen Ölçüler içinde de olsa, her İlde mevcut olduğuna göre,. 
bu hizmetleri yürütmekle görevli kuruluşun da aynı ölçüler dahilinde koşulfendırılmaısı zorunluluğu kendiliğin
den ortaya çakmaktadır. 

Madde hükmüne göre,. İlçelerde de çevik kuvvet birimi kurulması mümkün bulunmaktadırT Bazı İlçeler inşa 
eidillmiş veya edilmekte olan ıbüyük sınaî tesisler dolayısıyla nüfusları hızla artan ve her yönden gelişen yer
ler haline gelmiştir. Bu nedenle «Çevik Kuvvet» birimlerinin Emniyet ve asayiş yönünden özellik ve önem ka
zanan bu tip İlçelerde de kurulması uygun mütalaa olunmuştur. 

Çevik Kuvvet'ün görevleri, yerine ikâme olunduğu Toplum Zalbıtasına ait hizmetleri kapsamaktadır. Bu
nun yanında, gerektiğinde kamu düzenini bozabilecek nitelikte 'toplumsal olayların meydana geümesii muhte
mel yerlerde motorlu devriye 'hizmetlerini yürütmesi, törenler ve gösteriler gibi büyük kalabalıklar toplayan ha
reketlerde de, esas Polis 'kuvvetinin yetersiz kalması halinde güvenlik önlemlerini alması gibi hizmetler bu kuv
vetlin görevleri arasına alınmıştır. 

Ek 'Madde 10. — Çevik Kuvvet birimleri (Emniyet TMK) sı esaslarına göre, İlerin gruplandırılmış kuruluş 
tiplerine göre teşkil edileceklerdir. Bu birimlerin İl merkezinde Şube Müdürlüğü, İlçelerde de Grup Amirliği 
düzeyinde kurulması plana bağlanmıştır. 

Ancalk, bazı İl1 Emniyet Müdürlüklerinde, çevük kuvvet 'birimlerinim Şube Müdürlüğü düzeyinde teşkilinin 
gereksiz olabileceği düşünülerek, bu yerlerde daha alt kuruluşa gidilebilmesi imkânı da sağlanmıştır. 

Ek Madde 11. — Çevik Kuvvet Birimlerinin, Yurt ölçüsünde kurulması konusunun imkân ve ihtiyaçların 
karşılıklı düşünülmesi suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak plan dönemi içinde gerçekleştiril-
mesıi ve 'bu planda Emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından özelik ve önem taşıyan İl ve İlçelere öncelik 
verilmesi hükme bağlanmıştır, 

Ek Madde 12. — Çevik Kuvvet Birimlerimde görevlendirilecek personelin, devamlı eğitim süreci içinde di
namik tok güç olarak hizmetini sürdürmesi asıl olmakla beralber, bu hizmetin bıktırıcı niteliğinden doğan moral 
kaybını gidermek ve kuvvetin yeni ve genç elemanların katılmasıyla tazelenmesini sağlamak üzere hizmet süre
sinin sınırlandırılması gerekli görülmüştür. Ancak, birim personelinin değiştirilmesinin hangi ölçüler içinde 
gerçeMeştirilebileceği hususunun şimdiden tespitine imkân olmadığı gözönüne alınarak konunun çözümü, per
sonel tedarik planının uygulanma kabiliyetine bağlı tutulmuştur. 
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Ek Maldde 1'3. — Çevik Kuvvet Birimlerinim kuruldukları yerin fak kolluk gücü olarak hizmet görmeleri 
prensibi yanında olağanüstü faallerde diğer bir ile şevkinin de gerekeceği gözden uzak tutulmamış ve mad
dede bu geçici görevlendirmenin prosedürü düzenlenmiştir, 

Ek Madlde 14. — Çevik Kuvvet Birimlerinde uygulanacak olan eğitimin esasları belirtilmektedir. 

Ek Madde 15. — Kanunun (uyıguknmasına ilişkin ayrıntılı tonulaırın bir Yönetmetiklte düzenlenmesi ön
görülmüştür, 

Madde 3. — Çevik Kuvvet Birimleri, Toplum Zabıtası hizmetlerini yürütecek birer kuruluş olarak düzen
lendiklerine göre, yerine geçtiği kuruluşun hukukî varlığının devamı söz konusu «olmadığı gözönüne alınarak 
654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri yüırürlülkten kaldırılmaktadır. 

Geçici 1 ve 2 nci maddeler intikal hükümleridir. 

Madde 4 ve 5 yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

İçişleri Komisyonu Raporu , 

T. a 
Millî Güvenlik Konseyi 10 Ağustos 1982 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/390 
Karar No. : 25 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 7 Temmuz 1982 tarihli 117 nci Birleşiminde görüşülerek işaret "oyu 
ile kabul edilen «3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle Komisyonumuzca incelendi. 

Kanun Tasarısının tümü, gerekçesinde açıklanan nedenlerle kabul edildikten sonra, maddelerin incelen
mesine geçildi. 

Tasarının başlığı «4 Haziran 1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa Yedi Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiş, timlerin de bulunacağı öngörülmüştür. 

Çerçeve 1 inci madde ile düzenlenen; Ek Madde 9 yeniden düzenlenmiş ve illerde de polis çevik kuvvet 
birimlerinin kurulması şarta bağlanmış böylece genel gerekçeye uygunluk sağlanmıştır. Ayrıca polis' çevik 
kuvvet birimleri kadrolarında uzmanlaşmış özel vurucu timlerin de bulunacağı öngörülmüştür. 

Ek Madde 10'da polis çevik kuvvet birimlerinin görevleri, bir sistem dahilinde önem ve nitelik sırasına gö
re yeniden kaleme alınmış ve polis çevik kuvvet birimlerinin sayılan durumlarda kullanılmak üzere görevlen
dirileceği vurgulanmak suretiyle genel zabıta kuvvetlerinin tüm olaylara el koyma yetkisinin devam ettiği 
belirli hale getirilmiş, bu önemli görevleri olan birimin şeref ve ihtiram kıtası hizmetleri ile görevli olmasının 
asıl görevini aksatması ihtimali karşısında (g) bendinde yer alan bu görev metinden çıkarılmıştır. 

Ek Madde 11'de yer alan (TMK) rumuzu ayrıca tanımı bir madde ile yapılmadığından metinden çı
karılmış, diğer yönden polis çevik kuvvet birimlerinin İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir plan çerçevesin
de kurulup, donatımının sağlanacağı, maddeye eklenmiş, bu nedenle kuruluşa açıklık getirildiğinden metinde 
yer alan (ve teşkilat malzeme kadrolarında gösterilen tip kadro ile) kelimeleri çıkarılmıştır. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği ek madde 12, ek madde 11'e yapılan ilave karşısında tasarıdan çıkarıl
mıştır. Bu nedenle Tasarının 13 üncü maddesi teknik redaksiyona tabi tutularak Komisyonumuzca ek madde 
12 olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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Danışma Meclisi Genel Kurulunun ek madde 14 olarak kabul ettiği madde, metinde yer alan «valiliğin, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün, içişleri Bakanlığının» terimleri, uygulama yönünden açıklık getirmek ve bu 
yetkilerin anılan makamları işgal eden kişilere bağlı olduğunu belirtmek amacıyla «valinin, Emniyet Genel 
Müdürünün, İçişleri Bakanının» şeklinde değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve 2 nci fıkranın başlangıcındaki 
«içişleri Bakanlığının onayı üzerine» kelimeleri metinden çıkarılarak yerine 1 inci fıkraya uygun olarak «bu 
şekilde görevlendirilen» kelimeleri yazılmıştır. 

Tasarının ek madde 15'i, ek madde 14 olarak Komisyonumuzca benimsenmiş ve fizikî kelimesi, bedenî 
kelimesi ile eş anlamda olması nedeniyle metinden çıkarılmış, ayrıca polis çevik kuvvet birimlerinin moralleri
nin üstün düzeyde tutulmalarının devamlı eğitim içinde mütalaa edilmesi gözönüne alınarak yeni düzenlemede 
bu hususa yer verilmemiştir. Diğer yönden bu birimlerin eğitimlerinin nasıl yapılacağı hususunun yönetmelikle 
ayrıntılı hiçimde düzenleneceğiınıin ek madde 15'de yer alması 'karşısında maddenin 2 nci fıkrası metinden çı
karılmıştır. 

Tasarının ek madde 16'sı, Komisyonumuzca ek madde 15 olarak ve özellikle «başka hizmetlere aktarılma 
şartları» çok genel manada olduğundan sakıncalı görülerek «niteliklerinin değişmesi veya sağlık nedenleriyle 
başka hizmetlere geçirilme ve görevden alınma» şeklinde bir düzenleme yapılarak yeniden kaleme alınmış ve 
ayrıca yönetmeliğin 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe konulacağı hususu maddeye eklenmiştir. 

Getirilen geçidi maddeler Tasarının geçici maddeleri olması nedeniyle, bunları oluşturan Tasarının çerçe
ve 2 nci maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Bu düzenleme sırasında, geçici madde 2, kanunun 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe girmesi ve malî hakla
rın da Bütçe Kanunu ile 1 Ocak 1983 tarihinde verilmesi gözönüne alınarak, Tasarıdan çıkarılmış, böylece Ta
sarının geçici 1 inci maddesi madde numarası verilmeksizin ve polis çevik kuvvet birimlerinde malzeme stan-
dardizasypnuna gidilme imkânsızlığı karşısında «ve kuruluş, malzeme ve kadroları standart tipe uygun hale ge
tirilir» kelimeleri çıkarılmak suretiyle yeniden düzenlenmiş ve ayrıca toplum zabıtasından bu birimlere geçi
rilecek personelin en fazla bu birimlerde üç yıl daha görev yapabileceği, idarenin takdiri veya personelin istemi 
üzerine bu sürelerden daha az olabileceği hükmü 2 nci fıkra olarak maddeye eklenmiştir. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği 3 üncü madde, daha önce yapılan madde değişikliklerine uygun olarak 
Komisyonumuzca 2 nci madde olarak benimsenmiştir. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği 4 üncü madde, 3 üncü madde olarak ve Kanunun 1 Ocak 1983 tarihinde 
yürürlüğe gireceği ilkesi benimsenerek yeniden düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği 5 inci madde, 4 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Komisyonumuzca hazırlanan raporumuz, Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 'Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İlhan KÖSEOĞLU M. Tevfik ODMAN 

Hâkim Tuğgeneral Hâk. Kd. Albay Dz. Hâk. Ön. Yüzbaşı 

Üye Üye 
Refet ERDOĞAN Tahsin BAŞ 
Em. Gn. Md. Yrd. Top. Zabıtası Şb. Müdürü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3291 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE ı l — 4 Haziran (1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki ek maddeler ek-
lenmiştir. 

«EK MADDE 9. — Emniyet Teşkilatı bünyesinde, İl merkezlerinde Emniyet Müdürüne, İçişleri 'Bakanlı
ğınca gerekli görülen 'ilçelerde emniyet amirine (bağlı olarak «Polis Çevik Kuvvet Birimleri»! teşkili olunur. 

Bu 'birtoler, kanun dışı sokak ve meydan hareketlerini önlemek, Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürü
yüşlerinin düzenini ve güvenıliğini sağlamak, Kanunsuz toplumsal olayları gerekirse zor kullanarak etkisiz hale 
gdtirmek, toplumun ve kişinin maddî ve manevî varlıklarının Kanunlara aykırı ıgrev ve lokavtlar yüzünden 
kısmen ya da tamamen talhribe uğramasının önüne geçmök, gerektiğinde kamu düzenini bozabilecek nitelikte 
toplumsalı olayların meydana gelmesi muhtemel1 yerlerde motorlu devriye hizmetlerini yürütmek, diğer Polis kuv
vetlerinin yetersizliği halinde her türlü tören ve gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerini almak, Emniyet Teş
kilatının şeref ve ihtiram kıt'ası hizmetlerini yerine getirrriekle görevlidirler.» 

«EK MADDE 10. — Polis Çevik Kuvvet Birimleri, İlerin TMK esaslarında belirlenen ve gruplandırılmış 
standart kuruluş modellerine göre, İl Emniyet Müdürlüklerinde «Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü» veya «Çe
vik Kuvvet Grup Amirliği», İlçelerde «Çevik Kuvvet Grup Amirliği» adıyla ve TMK. da gösterilen tip kadro 
ille kurulur ve donatımı sağlanır.» 

«EK MADDE 11. — Polis Çevik Kuvvet BMıralerinin Ülke düzeyinde kuruluşu, İl veya İlçelerin Em
niyet ve asayiş hizmetlerinin niceliği ve niteliği ile ek madde 9 da belirtilen görevlerin gereği bakımından 
tespit edilecek öncelik sıralarına göre Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak plan dönemi içinde gerçek
leştirilir.' 

«EK MADDE 12. — Polis Çevik Kuvvet Birimlilerinde görevlen/dirilmiş olan personel üç yıl hizmet gör
medikçe, Emniyet Teşkilatının diğer hizmet birimlerinde çalıştırılamazlar. Olağanüstü hallerde veya persone
lin istemi üzerine bu süre bir yıl daha uzatılabilir. 

Çevik Kuvvet Birimlerinde hizmet süresini tamamlayan personelden diğer hizmet birimlerine aktarılacak 
olanların nispeti, o yıla ait (Personel tedarik planı) nın gerçekleşme durumu gözönüne alınarak tespit olunur.» 

«EK MADDE 13. — Emniyet ve asayişe ilişkin olağanüstü hallerde, 'bir İl veya İlçedeki Çevik Kuvvet 
personeli, ilgili Valiliğin istemi üzerine, Emmüyet Tjenel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile baş
ka 'bir İl veya İlçede geçici olarak göreVlendirilöMlir. 

İçişleri Balkanının kararı üzerine, istenen kuvvetin görev yerine şevki o kuvvetin bağlı olduğu İl Valiliğin
ce, beslenme ve barınma ihtiyaçları da gönderildiği ll'in Valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Emniyet Genel 
Müdürlüğü bütçesinde özel bir harcama kalemi açılır.» 

«EK MADDE 14. — Polis Çevik Kuvvet ©irinTİerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği 'bedenî, 
fikrî ve fizikî kabiliyetlere sahip olabilmesi ve moral bakımından üstün bir düzeyde bulundurulması ama
cıyla devamlı eğitime tabi tultulur.< 

Bu eğitimler, Emniyet Genel Müdürlüğünce, bedenî kabiliyetleri geliştirmeye yönelik ve uygulama ağırlıklı 
olarak planlanır ve birimince uygulamaya konulur.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 443) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KAİBUL ETTİĞİ MÎETİN 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 Haziraın 11937 tarihli ve 32Ö1 sa
yılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki ek mad
deler elenmiştir. 

«EK MADDE 9. — Emniyet Teşkilatı bünyesin
de, İl merkezlerinde Emniyet Müdürlüklerine, İçişleri 
Bakanlığınca gerekli görülen (ilçelerde emniyet amir
liklerine bağlı olarak «'Polis Çevik Kuvvet Birimleri» 
teşkıil olunur. 

•BK MADDE 10. — Polis Çevik Kuvvet Birim
leri; 

a) ıKanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşle-
leniınin düzenini ve güvenliğini sağlamak, 

ıb) Topluluk olaylarının meydana gelmesi muh
temel yerlerde, önleyici tedbirleri almak ve 'bu yer
lerde devriye hizmetlerini yürütmek, 

c) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, 
her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik 
önlemlerini almak ve düzeni sağlamak, 

d) Grev ve lokavtlar sırasında, toplumun veya 
kişilerin maddî ve manevî variiiklıarını tecavüzler
den korumak, işyerlerinin tahribi veya işgali gibi ka
nuna aykırı eylemleri önlemek, 

e) Kanuna aykırı sokak veya meydan hareket
lerini önlemek, 

ff) Kanuna aykırı topluluk eylemlerini gerekirse 
zor kullanarak dağıtmak, 

ig) Şerdf ve ihtiram kıtası (hizmetlerini yerine ge
tirmek ile görevlidir. 

EK MADDE 1,1. — Polis Çevik Kuvvet Bi
rimleri, İllerin Teşkilat Mıaılzeme Kadro (TMK) esas
larında 'belirlenen ve gruplandırılmış standart kuruluş 
modellerine göre, İl Emniyet Müdürlüklerinde «Çe
vik Kuvvet Sulbe Müdürlüğü» veya «Çevik Kuvvet 
Grup Amirliği,» İlçelerde «Çevik Kuvvet Grup Amir
liği» adıyla ve teşkilat malzeme kadrolarında göste
rilen itip kadro il'e kurulur ve donatımı sağlanır. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

4 Haziran 1937 Tarihle ve 3201 Sayılı Emniyet Teş
kilat Kanununa Yedi Ek Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasansu 

MADDE 1. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 
sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki yedi ek 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE 9. — İçişleri Bakanlığınca gerekli 
görülen il merkezlerinde emniyet müdürlüklerine, il
çelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak emniyet 
teşkilatı bünyesinde, kadroları içinde özel vurucu 
timler de bulunan polis çevik kuvvet birimleri kuru
lur. 

EK MADDE 10. — Polis çevik kuvvet birim
leri : 

a) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüş
lerinin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında, 

ib) Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki top
lumsal! hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yer
lerde önllieyıici tedbirlerin alınmasında ve bu yerlerde 
devriye hizmetlerinin yürütülmesinde, 

c) Grev ve lokavtlar sırasında 'işyerlerinin tah
ribe uğramasının veya işgalinin önüne geçilmesinde, 

d) Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketleri
nin önlenmesinde, 

e) Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile ka
nuna aykırı sokak veya meydan hareketlerinde top
lumun veya 'kişilerin maddî ve manevi varlıklarının 
tecavüzlerden korunmasında, 

f) Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda 
meydana gelen kanuna aykırı olayların gerekirse zor 
kulanarak etkisiz hale getirilmesinde, 

g) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, 
her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik ön
lemlerinin alınmasında ve düzenin sağlanmasında, 

Kulanılmak üzere görevlendirilir. 

EK MADDE 11. — Polis çevik kuvvet birimleri, 
illerin teşkilat, malzeme ve kadro esaslarında belir
lenen ve gruplandırılmış standart kuruluş modelleri
ne göre, il emniyet müdüriüklerinde çevik kuvvet şu
be müdürlüğü veya çevik kuvvet grup amirliği, ilçe
lerde çevik kuvvet grup amirliği adıyla İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanacak bir plan çerçevesinde kuru
lur ve donatımı sağlanır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 443) 
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(Hükümetin Teklifi) 

«EK MADDE 15. — Polis Çevik Kuvvet Birimlerinin teşekkül .tarzı, bu birimlerde görevlendiilrilecek per
sonelin nitelikleri, seçilmeleri, baş'ka (hizmetlere alktaınlma şaftları, görevlerin yerine getirilme esas ve. usulleri, 
emir ve komuta düzeni, yapılacak eğitimlerde gözönüne alınacalk ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hu-
su'slar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde, içişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir 
Yönetmelikle düzenlenir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 443) 



(Danışma Meclisinün Kabul Ettiği Metin) 

EK MADDE 12. — Polis Çevik Kuvvet Birim
lerinin ülke düzeyinde 'kuruluşu, il veya ilçelerin Em
niyet ve asayiş hizmetlerinin niceliği ve niteliği ile 
ek maıdlde ılÖ da belirtiilen görevlerin gereği bakımın
dan tespit edilecek öncelik sıralarına göre Emniyet 
Gendi Müdürlüğünce hazırlanacak plan dönemi içinde 
gerçekleştirilir,. 

EK MADDE ,13. — Polis Çevik Kuvvet birim
lerinde ıgöreVlendirilmiş olan personelin bu 'birimler
deki hizmet ısüresi üç yıldır, idarenin gerekli görmesi 
veya personıelin istemi üzerine bu süre bir yıl daha 
uzatualbiliır. Personel, Polis Çevik Kuvvet Birimlerin
deki hizmetini tamamlamadan 'Emniyet Teşkilatının 
•diğer hizmet (birimlerinde çalıştırılamaz. 

EK 'MADDE 14. — Emniyet ve asayişin gerek-
ıtirdıiği hallerde ilgili (valiliğin istemi ve içişleri Ba
kanlığının onayı lilte Çevik Kuvvet geçici olarak baş-
ika illerde görevlendirilelbilir. 

İçişleri Bakanının kararı üzenine istenen kuvvetin 
görev yerine şevki o kuvvetin bağlı olduğu il valili
ğince, (beslenme ve 'harınıma ihtiyaçları da gönderildiği 
ülin valiliğince karşılanır. Bu masraflar (için Emniyet 
Genel Müdürlüğü 'bütçesinde özel bir harcama kalemi 
açılır. Bu amaçla yapılacalk harcamalarda ödeme emri 
aranmaz. 

EK. MADDE 15. — Polis Çevik Kuvvet Birim
lerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedenî, 
fikrî 've fiziikî ık&billiyeüeriniin geliştirilmesi ve moral 
bakımından üstün bir düzeyde bulundurulması ama
cıyla devamlı eğitime 'tabi tutulur. 

Bu eğitim, 657 sayılı Devlet Memurlariı Kanunu
nun, Devlet memurlarının yetiştirilmestiyle ilgili 'hü
kümlerine göre düzenlenir. 

BK MADDE 16. — Polis Çevik Kuvvet Birim
lerinin teşekkül tarzı, bu birimlerde görevlendirilecek 
personelin nitelikleri, seçilmeleri, başka hizmetlere ak
tarılma şartları, görevlerin yerine getirilme esas ve 
usulleri, emir ve komuta düzeni, yapılacak eğitimler
de gözönüne alınacak esaslar ve Kanunun uygulan
masına ilişkin diğer hususlar, 'bu Kanunun yayımı 
tarihinden 'itibaren üç ay içinde, içişleri Bakanlığınca 
yürürlüğe konulacak bir Yöneltmelikle düzenlenir. 
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(içişleri Komisyonu Metni) 

EK MADDE 12. — Polis çevik kuvvet birimleri
ne seçilmiş ve burada görevlendirilmiş olan persone
lin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldır, idare
nin gerekli görmesi veya personelin istemi üzerine 
bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Polis çevik kuvvet 
birimlerinde görevli personel bu hizmetlerini tamam
lamadan emniyet teşkilatının diğer hizmet birimle
rinde görevlendirilemez. 

EK MADDE 13. — Emniyet ve asayişin gerek
tirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet 
Genel Müdürünün önerisi ve içişleri Bakanının 
onayı ile polis çevik kuvvet birimleri geçici olarak 
başka illerde görevlendirilebilir. 

Bu şekilde görevlendirilen kuvvetin görev yeri
ne şevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliğince, bes
lenme ve barınma ihtiyaçları ise gönderildiği ilin 
valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinde özel bir harcama kalemi 
açılır. Bu amaçla yapılacak harcamalarda ödeme em
ri aranmaz. 

EK MADDE 14. — Polis çevik kuvvet birim
lerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedenî 
ve fikrî kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla de
vamlı eğitime tabi tutulur. 

EK MADDE 15. — Polis çevik kuvvet birim
lerinin kuruluş şekli, bu birimlerde görevlendirilecek 
personelin nitelikleri, seçilmeleri, niteliklerinin değiş
mesi veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçi
rilme veya görevden alınma şartları, görevlerin yeri
ne getirilme esas ve usulleri, emir ve komuta düze
ni, eğitimlerinde gözönüne alınacak esaslar ile Ka
nunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar içişle
ri Bakanlığınca 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe ko
nulmak üzere hazırlanacak bir yönetmelikle düzen
lenir, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 443) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 320)1' sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici mad
deler eklenmiştir. 

<<GEÇtCİ MADDE 1. — 15.7.1965 tarihli ve 6541 sayilı Toplum Zalbıtalsı Kurulması Hakkında Kanunun 
hükümlerine göre kurulan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan Toplum Za'butası kuruluşları, Em
niyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen esaslara ve hazırlanan programa göre, bulundukları İlde Çevik Kuv
vet Birimlerine dönüştürülür ve 'kuruluş, malzeme ve (kadroları standart tip'e uygun hale getirilir. 

Bu dönüşüm sonucunda ortaya çıkan personel ve malzeme fazlalığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce uy
gun ıgöırüien d'iğer hizmet ibirimleriıne devredilir.» 

«GEÇİCİ MıADDE i2. — Polis Çevik Kuvvet Birimlerinde görevli personele, malî ödemelere ilişkila 
muhtelif Kanun ve Kararnameler gereğince Toplum Zabıtası personeline verilmekte olan ödenekler ve zamlar 
aynen verilir.» 

MADDE 3. — 15.7.1965 tarihli ve 654 sayılı Toplum Zalbıitası Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve de
ğişiklikleri yürürlükten kaMırıllrnıştır. 

MADDE 4- — Bu Kanun yayımınldan otuz gün sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

26 . 1 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr._ M, N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof% Dr, S., Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K^ Erdem 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Küıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr, 7\ Esener 

İmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş-. Tüten 

Devlet Bakam 
ProU Drt / , Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H, Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M.a Turgut 

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

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr, T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N< Özgür 

Enerji ve Tabiî Kay, Bakî 
F, İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V._ Özgül 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sa
yılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici mad
deler eMenaniştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 15.7.11965 tariMİ >ve 654 
sayılı Toplum Zalbıtası Kurulması Hakkında Kanu
nun hükümlerine ıgöre kurulan ve Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte mevcut olan Toplum Zabıtası ku
ruluşları, Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen 
esaslara ve ıhıazırlanan programa göre, bulundukları 
aide Çevik Kuvvet 'Biırtiimlerİne dönüştürülür ve kuru
luş, malzeme ve kadroları standart tipe uygun hale 
ıgetMlir. ıBu dönüşüm sonucunda ortaya çıkan perso
nel ve malzeme fazlalığı, uygun görülen ökimderane 
detvredülir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Polis Çevik Kuvvet Bi
rimlerinde görevli personele, Toplum ZabDtası perso
neline verilmekte olan zamların 19İ82 malî yılı so
nuna kadar ödenmesine devam olunur. 

MADDE 3. — 15.7.1965 tarihi ve 654 sayılı Top
lum Zalbıtası Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

İMAODE 5. — Bu (Kamun hükümlerimi Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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I (İçişleri Komisyonu Metni) 

GEÇİCİ MADDE — 15.7.1965 tarihli ve 654 
sayılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre kurulan toplum zabıtası kuruluşla
rı, polis çevik kuvvet birimlerine dönüştürülür. Bu 
dönüşüm sonucunda ortaya çıkan personel ve mal
zeme fazlalığı, emniyet teşkilatının uygun görülen di
ğer birimlerine devredilir. 

Toplum zabıtası kuruluşlarından polis çevik kuv
vet birimlerine geçirilen personelin bu birimlerdeki 
hizmet süreleri üç yıldan fazla olamaz. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 3 ün
cü maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 5 inci 
maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir-

•fr» M 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 436 

22.4.1962 Tarihli, 44 Sayılı «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun» un 56 ncı Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi: 2 /47 ; M. G. Konseyi : 2 /101) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 153) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 9 Temmuz 1982 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-1942 - (2/47) 1543 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulu'nun 8 Temmuz 1982 tarihli 118 inci (Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 22.4.1962 Tarihli ve 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 56 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 

22.4.1962 tarih ve 44 sayılı «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka-; 
nun»un 56 ncı maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifi ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğine delaletleri saygıyla arz olunur. 26.5.1982 

Muammer YAZAR A. Mümin KAV ALALI İsa VARDAL 

Feridun GÜRAY Özer GÜRBÜZ Serda KURT OĞLU 

Fevzi UYGUN ER İmren AYKUT Mustafa ALPDÜNDAR 

B. Sami DAÇE Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
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G E R E K Ç E 

Kuruluş ve Yargılama Usulleri 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Yasa ile düzenlenmiş bulunan Anayasa Mah
kemesinin çalışmalarında, Genel Sekreterlik görevinin Yasaca memur statüsündeki personel eliyle yürütül
mesinin öngörülmüş bulunmasına karşılık bu personelin hizmetin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve tahsilden yok
sun olması nedeniyle istenen verimin sağlanamamış bulunduğu ve Genel Sekreterliğin uzun süre boş bırakıl
masının yeğlendiği görülmektedir. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri ile Genel Sekreterlik gö
revini vekâleten yürüten Genel Sekreter Yardımcısının istekleri üzerine, kimi personelin de 13.11.1981 gün
lü, 2559 sayılı Yasa hükümlerinden yararlanarak emekliye ayrılmaları nedeniyle halen Anayasa Mahkeme
sinde bu görevi istenilen biçim'de ve bilinçli olarak yürütebilecek tahsil, bilgi ve tecrübeye sahip eleman 
da bulunmamaktadır. Gerçekten, Anayasa Mahkemesinin gerek Cumhurbaşkanlığı, Parlamento, Hükümet, 
Bakanlıklar ve diğer Yüksek Yargı Organları ile ilişkileri, gerek aralıksız sürmekte olan Yüce Divan ça
lışmalarının mahiyet ve gerekleri, Genel Sekreterlik görevinin memurlar eliyle değil Mahkemede görevli 
ve bu işi yürütebilecek hukukî ve idari bilgi, tahsil ve kamu hizmeti tecrübesine sahip hâkim statüsündeki 
raportörler eliyle yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim görevin niteliği dikkate alınarak Yargıtay 
ve bu işi yürütebilecek hukukî ve idarî bilgi, tahsil veçen görevin üye statüsündeki kişilerce yürütülmesi il
gili yasalarda yer verilen hükümlerle olanaklı kılınmıştır,, 

Anayasanın 134 üncü maddesinin son fıkrası «Hâkimler, Kanunda belirtilenlerden başka genel ve özel 
iîiobir görev alamazlar» kuralını koyduğundan ve 44 sayılı Yasada izin verici özel bir hüküm bulunmadı
ğından Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin vekâleten dahi olsa raportörlerden biri eliyle yürütülmesi 
olanak dışidın 

Anayasa Mahkemeslinin diğer Yüksek Yargı Organlarının sahip olduğu hukukî olanağa kavuşturulması 
yönetimsel çalışmalarda ve Mahkemenin öteki kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde yetenekli personel yoklu
ğundan kaynaklanan aksamaları ve bu aksamaların yargısal çalışmaları olumsuz yönde etkilemesini ön
leyeceği tgibi, asıl görevi üzerinde kalmak üzere bu görevi de yürütmekle görevlendirilecek raportörlere bu 
iş için ayrıca herhangi bir ücret de ödenmeyeceğinden, atamanın dışarıdan yapılması haline göre yılda en az 
500 bin lira dolayında bir tasarruf da sağlanabilecektir, 

Belirtilen nedenlerle ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği görevinin bu Mahkemede görevli rapor
törler arasından, asıl görevleri üzerlerinde kalmak üzere, Anayasa Mahkemesi Başkanının seçeceği birisi ta
rafından yürütülmesine hukukî olanak sağlanması amacıyla 44 sayılı Yasanın 56 ncı maddesinde değişiklik 
yapılmasını öngören yasa teklifi hazırlanmıştır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu W Ağustos 1982 
Esas No. : 2/101 
Karar No. : 66 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8 Temmuz 1982 tarihli 188 inci BMeşiminde görüşülerek kabul edi
len, 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 56 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifinin tümü komisyonumuzca benimsen
dikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

MADDE 1. — Düzenlenen madde metninde; Genel Sekreterin görevlendirilmesi ve personel ataması yer 
aldığı cihetle, madde başlığı buna göre değiştirilmiştir. 

22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usuleni Hakkında 
Kanunun 18 nci maddesine dayanılarak, daimi ve geçidi raportör atanabileceği dikkate alınmış ve hem dai
mi, hem de geçici raportörler arasından Genel Sekreterin seçilerek görevlendirilmesine imkân sağlamak 
amacıyla, maddenin 1 inci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasına açıklık gettirİknıiş, memur kelimesi çıkarılarak tüm personelin atanmasının 
Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından yapılmasına imlkân sağlanmışta. Böylece görev ve hizmetin zorun
lu kıldığı hallerde sözleşmeli ve diğer personelin görevlendirilmesine de olanak sağlanmıştır. 

18 inci madde hükümlerinin saklı olduğuna dair hüküm 3 üncü fıikra olarak düzenlenmiştir. 
MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan . Üye Üye 
Muzaffer BA$KAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tuğgeneral Hâk. Kd. Albay Hâkim Yarbay 

Üye Üye 
Sait REZAKİ Reşat ŞAMİLOĞLU 

Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi 
Kanunlar Gn. Md. günde Geçici Raportörü 

Tetkik Hâkimi 
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TEKLİF 

22.4.1962 Tarihli, 44 Sayılı «Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun» un 56 ncı Maddesinde De

ğişiklik Yapılması Hakkında 
Kamın Teklifi 

MADDE 1. — 22.4.1962 tarih-
i 

li, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi
nin Kuruluşu ve Yargılama Usul-
delri Hakkında Kanunun 56 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
ritaişllir* 

Personelin Tayini : 

Madde 56, — Geçici raportörler 
arasından Anayasa Mahkemesi 
Başkanınca seçilen bîr raportör, 
asıl görevine ek olarak Anayasa 
Mahkemesi Genel Sekreterliği gö
revini yapar. 

18 inci madde hükümleri saklı 
olmak üzere memur kadrosundaki 
personelin tayinleri Anayasa Mah
kemesi Balkanı tarafından yapı
lır. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe! girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
lkanlar Kurulu yürütür,. 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

22.4.1962 Tarihli ve 44 Sayılı «Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun» un 56 ncı Maddesinde De

ğişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1, — 22.4.1962 tarih
li ve 44 sayılı Anayasa Mahkeme
sinin Kuruluşu ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanunun 56 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.. 

Personelin Tayini •' 

Madde 56. — Anayasa Mahke
mesi Başkanınca geçici raportör
ler arasmdan seçilen bîr raportör, 
asıl görevine ek olarak Anayasa 
Mahkemesi Genel Sekreterliği gö
revini yapar, 

18 inci madde hükümleri saklı 
olmak üzere memur kadrosundaki 
personelin tayinleri Anayasa Mah
kemesi Başkanı tarafından yapı
lır, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3* — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

» « ^ » » — • * • 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

22.4.1962 Tarihli ve 44 Sayılı Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanu
nun 56 ncı Maddesinin Değiştiril

mesine İlişkin Kanun Teklifti 

MADDE 1. — 22.4.1962 tarihli 
ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesi
nin Kuruluşu ve Yargılama Usulle
ri Hakkında Kanunun 56 ncı mad
desi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Genel Sekreterin Seçimi ve Per
sonel Atanması 

Madde 56. — Anayasa Mahke
mesi Başkanınca, daimî veya geçici 
raportörler arasından seçilecek bir 
raportör, asıl görevine ek olarak 
Anayasa Mahkemesi Genel Sek
reterliği görevini de yapar. 

Anayasa Mahkemesi personeli
nin atanmaları Anayasa Mahke
mesi Başkanı tarafından yapılır. 

18 inci madde hükümleri sak
lıdır.» x 

MADDE 2. — Danışma Mecli
si metninin 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi 
metninin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir» 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 439 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/138 : M. G. 

Konseyi : 1/382) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 127) 

T.C 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 15 Haziran 1982 
Kanunlar Md. : 06-632 (1/138) 317 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Haziran 1982 Tarihli 105 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon lan Kanuna Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 3 Şubat 1982 
Başkanlığı 

Sayı : KKTD/101 - 921/07640 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza tarzı Bakanlar Kurulunca 28.1.1982 tarihinde karar-
latşırılan «Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1. Temel eğitim ikinci kademe okulları ile ortaöğretim kurumlarındaki paralı ve parasız yatılı öğrencilerin 
barınmalarını sağlayan okul pansiyonları ve idaresi bugüne kadar, 1838 sayılı «Maarif Vekâleti Tarafından 
îdare Edilecek Mektep Pansiyonları Kanunu,» 2005 sayılı «Maarif Vekâleti Tarafından idare Edilecek Mek: 

tep Pansiyonları Hakkındaki 1838 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Hükümler 
ilavesine Dair Kanun, 2471 sayılı, «2005 sayılı Kanuna Müzeyyel Kanun» (Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır) 
5025 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Tarafamdan İdare Edilecek Okul Pansiyonları Hakkındaki Kanuna Ek 2005 
sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,» 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
2/397 sayılı «Mektep Pansiyonları Nizamnamesi» ile yürütülmüştür. 

2. Yukarıda sayılan konu ile ilgili kanunların günümüzün şartlarına uygun hale getirilmesi ve aşağıda be
lirtilen çelişkilerin kaldırılması amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilecek temel eğitim ve ortaöğ
retim kurumları pansiyonları için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır : 
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a) 1838 ve 2005 sayılı Kanunlarda, pansiyonlarda çalışan kişilerin ücretlerinin pansiyon bütçesinden kar
şılanacağı belirtilmişken, 657 sayılı Kanun ile bunların Devlet Bütçesi içine alınmış olması; 

b) Konu ile ilgili Kanunlarda Maliye Bakanlığı hissesi olarak % 25 kesinti olmadığı halde, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çıkan bütçe kanunlarıyla % 25 kesinti yapılması; 

c) Konuyu düzenleyen birden fazla kanunun bulunması; 
d) Adı geçen bu kanunların dilinin günümüzün yaşayan Türkçesine uygun olmaması. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Kanunun Millî Eğitim Bakanlığı temel eğitim ikinci kademe okulları ve ortaöğretim kurum
lan yatılı öğrencileri ile bulundukları yerlerde okul bulunmayan diğer öğrencilerin barındıkları okul pansiyon
larının günümüzün koşullarına uygun hale gelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış olduğu açıklanmaktadır. 

Madde 2. — Bu Kanunun Millî Eğitim Bakanlığı temel eğitim ikinci kademe okulları ile ortaöğretim ku
rumları yatılı öğrencilerinin okul pansiyonlarına alınması, barındırılması ve bu amaçla kurulan veya kurulacak 
okul pansiyonlarının yönetimiyle ilgili esasları kapsamına aldığı belirtilmektedir. 

Madde 3. — Bu Kanunda geçen bazı terimler tanımlanmaktadır. 

Madde 4. — Bakanlığın, kanun kapsamına giren okullarda paralı ve parasız olarak yatılı okutulacak öğrenci
ler için pansiyonların açılabileceği; pansiyonların açılmasında az gelişmiş yörelere öncelik verileceği, ayrıca, 
ulaşım ve benzeri durumların da dikkate alınacağı belirtilmektedir. 

Madde 5. — Pansıiyon yönetiminin esasları belirtilmektedir. 
Madde 6. — Belleticilerin nitelikleri ve görevlendirilme şekli belirtilmektedir. 
Madde 7. — Pansiyonlarda görevli personelin ve nöbetçi öğretmenlerin ücretsiz yemek yemelerini öngör

mektedir. 
Madde 8. — Pansiyonlara bağlı okullarda çalışan personelin ve gündüzlü öğrencilerin parasını vermek 

kaydıyla öğle yemeği yemelerini sağlamak ve bu konuda yapılacak işlemleri belirlemek üzere getirilmiştir. 
Madde 9, 10, 11, 12. — Paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücret ile görevlilerden alınacak yemek paraları

nın, alınış şeklini ve paradan yapılacak kesintileri ve ücretlerin vezneye yatırılması belirlenmektedir. 
Madde 13, 14. — Pansiyon ve yemek paralarından yapılan kesintilerin Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

saymanlıkta toplanacağı, harcanmayan paraların bir hesap özetinin yapılarak Bakanlığına gönderilmesi öngö
rülmektedir. 

Mdde 15. — Pansiyonların bütçelerini ne zaman düzenleneceğini belirtmektedir. 
Madde 16, 17. — Pansiyonlarda ücretli olarak barınarak okuyan birden fazla kardeşlerden ve mahrumiyet 

bölgesinde görev yapan memurların okuyan çocuklarından alınan ücretlerde yapılan indirimleri belirlenmekte
dir. 

Madde 18. — Bu tasarının kanunlaşmasıyla bu konuda uygulanan kanunların ve okul pansiyonları nizam
namesinin yürürlükten kalkacağını açıklamaktadır. 

Geçici Madde — Bu Kanunun yayımından önce Maliye Bakanlığınca tespit edilen fasıllarda toplanan kesin
tilerin birleştirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 19, 20. — Yürürlükle ilgilidir. 
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İhtisas Komisyonu Rapora 

TC. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 9 Ağustos 1982 
Esas No. : 1/382 
Karar No. : 107 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ RAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığı «Okul Pansiyonları Kanun Tasarısı» ilgili temsilcilerin katılmasıyla Komisyonu
muzda görüşülmüştür. 

Komisyonumuzun, Danışma Meclisince kabul edilen metin üzerinde yaptığı inceleme sonucunda aşağıda 
arz edilen gerekçeler ışığında, benimsediği metin tasviplerinize arz edilmiştir. 

1. Tasarının «Kapsamı»nı düzenleyen 2 nci maddesi 1 inci madde de ifade edilmiş olması nedeniyle me
tinden çıkarılması uygun görülmüş tasviplerine sunulmuştur. 

2. Tasarının «Tanımlar»ı düzenleyen 3 üncü maddesi «Pansiyon» ve «Belletici» ifadelerine açıklık kazan
dırmak maksadıyla 2 nci madde olarak yeniden düzenlenmiş tasviplerinize arz edilmiştir. 

3. Tasarının «Pansiyonların Açılması ve Ücretlerin Tespitini» düzenleyen 4 üncü maddesi Komisyonu
muzca da benimsenmiş, ancak birinci fıkradaki «Bu Kanun kapsamına giren okullarda» ifadesi Tasarının 1 
inci maddesinde yer aldığı nedenle metinden çıkarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

4. Tasarının «Pansiyon Yönetimi»ni düzenleyen 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen «Hesap 
ve ayniyat işlerini de 1050 sayılı Muhasebe-i UmumiyeKanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Ka
nunu hükümlerine göre yürütülmekle görevlidir.» ifadesinin malî nitelikte olması nedeniyle Tasarının «Malî 
Hükümler» kısmında müstakil madde olarak düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Bu maddenin ikinci fıkrasındaki ifadenin ise bahse konu hizmetler M.E.B. da mevcut kadrolar çerçevesin
de yürütülmekte olduğu dikkate alınarak bu fıkranın metinden çıkarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş
tir. 

5. Tasarının «Belleticiler»i düzenleyen 6 nci madde başlığının «Belleticilerin görevlendirilmesi» şeklinde 
ifade edilmesinin madde metniyle uyum sağlayacağı değerlendirilmiştir. 

Belleticilerin temel eğitim ve ortaöğretim öğretmenleri arasından görevlendirilmesi ve bu kişileri tasarıda 
geçen görevlerine karşılık almakta oldukları yanödemeler dışında fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin hük
mün, yanödeme kararnamesinde belletici olarak görevlendirilenlere daha yüksek puan ilave edilmesi suretiyle 
de bu kişilere gerekli malî imkânların sağlanabilmesi mümkün olduğundan bu hususun yanödeme kararname
sinde yer almasının uygun olacağı düşünülerek bu ifadenin metinden çıkarılması tasviplerinize sunulmuştur. 

6. Tasarının ücretsiz ve ücretli yemek yiyecekleri düzenleyen 7 nci ve 8 indi maddeleri, 8 ve 9 uncu mad
de olarak düzenlenmiş ve tasviplerine sunulmuştur. 

7. Tasarının «Paralı ve Parasız Yatılı Öğrenci Ücretleri» ile «öğrenci ücretlerinin ödenmesi»ni düzenleyen 
9 uncu maddesi; 10 uncu madde olarak düzenlenmiştir. 

8. Tasarının «öğrenci Ücretlerinin Ödenmesi»ni düzenleyen 10 uncu maddesi, 11 inci madde olarak düzen
lenmiş, alınacak taksitlerin, alınma şekil ve tarihlerinin yönetmeliğe bırakılmasının uygulamada elastikiyet 
sağlayacağı değerlendirilmiş, tasviplerine sunulmuştur. 

9. Tasarının «Ücretlerin Vezneye Yatırılması»nı düzenleyen 11 inci maddesi «Ücret ve yemek paralarının 
saymanlığa yatırılması» başlığında 12 nci madde olarak düzenlenmesinin ve tasarıda geçen «Okulun mutemet
liği» ifadesinin, «sayman adına para tahsil eden kişi olması nedeniyle» sayman mutemedi şeklinde değiştiril
mesinin uygun olacağı değerlendirilerek tasviplerinize sunulmuştur. 

10. Tasarının «Ücretlerden Yapılan Kesintiler» ile «Kesintilerin Tahsisbni düzenleyen 12 ve 13 üncü mad
deleri birleştirilerek «Pansiyon gelirlerinin kullanımı» başlığı altında 13 üncü madde olarak düzenlenmesi 
uygun görülmüş tasviplerinize sunulmuştur. 
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11. Tasarının «Harcanmayan Paraların Deyrbni düzenleyen 14 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
12. Tasarının «Pansiyon Bütçeleri»ni düzenleyen 15 inci maddesi ilgisi dolayısıyla 6 ncı madde olarak dü

zenlenmiş tasviplerine sunulmuştur. 
13. Tasarının «Ücret indiriminden yararlanacak kardeşler»i düzenleyen 16 ncı maddesi, «ücret indirimin

den yararlanacaklar» başlığı altında 15 inci madde olarak düzenlenmiş ve bu maddeye, Tasarının 17 nci mad
desindeki «Mahrumiyet Bölgesindeki Memurların Çocuklarına Yapılacak İndirimi» ile ilgili metin, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda belirtilen aynı esasları kapsaması nedeniyle adı geçen kanuna atıf yapılması
nın uygun olacağı değerlendirilerek tasviplerine sunulmuştur. 

14. Tasarının Çeşitli Hükümler bölümüne 16 ncı madde olarak Yönetmelik maddesinin ilavesi uygun gö
rülmüş tasviplerine sunulmuştur. 

15. Tasarının «Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar»ı düzenleyen 18 inci maddesi, 17 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

16. Tasarının Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

17. Tasarının geçici 2 nci maddesinin «Yönetmelik» maddesi kapsamına alınmış olduğundan tasarıdan çı
karılmış tasviplerine sunulmuştur. 

18. Tasarının «Yürürlük» maddesini düzenleyen 19 uncu maddesi, bu Kanunun 1.1.1983 tarihinde yürür
lüğe girmesi öngörülerek 18 inci madde olarak düzenlenmiş tasviplerine arz edilmiştir. 

19. Tasarının «Yürütme» maddesini düzenleyen 20 nci maddesi «Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür.» şeklinde 19 uncu madde olarak benimsenmiştir. 

Tensiplerinize arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Kur. Alb. 

Üye 
Tuğlu EROL 

Kur. Bnlb. 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Alb. 

Üye 
Mehmet KAMİLOĞLU 

M.G.K. Büt. İPİ. ve Mly. Kom, 
Temsilcisi 

Üye. 
Necati ERTÜRK 

Kur. Yb. 

Üya 
Erol DÜZGÜN 

M.E.B.'lığı Ortaöğrdtim 
Gn. Md.'lüğü Birim Md. 

Üye 
Fikri UÇAK 

Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Gn. Md. Yrd. 

Üye1 

N. Yüksel T AL AYMAN 
Adalet Balkanlığı 

Kanunlar Gn. Md/lüğü 
Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S.' Sayısı : 439) 



— 5 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini 
sağlamak amacıyla parasız yatılı olarak okutulan öğrencilerle, bulundukları yerlerde okul bulunmayan öğ
rencilere yatılı eğitim imkânı sağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim okulları ve ortaöğretim kurumları 
yatılı öğrencilerinin pansiyonlara alınması, barındırılması ve bu amaçla kurulan veya kurulacak pansiyonlarm 
yönetimiyle ilgili esasları kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen «Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı «Okul» sözünden Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim okulları ve ortaöğretim kurumları anlaşılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Esaslar 

Pansiyon Açma : 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren okullarda, Bakanlık, paralı ve parasız yatılı okutulacak öğ
renciler için pansiyonlar açabilir. Pansiyonlar, her yıl Bütçe Kanununun ilgili cetvelinde yayınlanır. Bu cetvel, 
bu Kanunun kapsamına giren okulların bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım ve benzeri olanakları dikka
te alınarak Bakanlıkça hazırlanır. 

Pansiyonlarda paralı ve parasız yatılı öğrenciler barındırılır. Bu Kanun kapsamına girenlerin dışında, pan
siyonlara hiçbir surette öğrenci alınmaz. 

Pansiyon Yönetimi : 

MADDE 5. — Her pansiyonun yönetimi, bağlı bulunduğu okul müdürünün sorumluluğundadır. Müdür, 
pansiyon yönetimini ve pansiyon eğitim ve öğretim işlerini bu Kanun, Bakanlıkça yayımlanan yönetmelik, 
genelgeler ve programlar dahilinde yürütür,* hesap ve ayniyat işlerini de Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre yürütmekle görevlidir. 

Belleticiler : 

MADDE 6. — Belleticiler; temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında ders verme yetkisine sahip olanlar
dan, okul müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile görevlendirilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Ücretsiz Yemek Yiyecekler : 

MADDE 7. — Pansiyonlarda görevli müdür, müdür yardımcıları, belleticiler, memurlar ve hizmetliler ve 
nöbetçi öğretmenler pansiyonda nöbetçi oldukları günlerde ücretsiz yemek yerler. 

Ücretli Yemek Yiyecekler : 

MADDE 8. — Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gün
düzlü öğrencileri her gün için, tabela gereğince kişi başına düşen günlüde ücretlin % 55 ini vermek şartıyla pansi
yon tabelacına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler. Bunların yemek paraları her ay başında peşin olarak alı
nır ve 11 inci maddede belirtilen şekilde saymanlığa yatırılır. Alınacak ücretler hesaplanırken bir önceki ay ta
belasının günlük ortalaması esas tutulur. Bunlardan resmî tatil günleri ile yemek yemeyecekleri günler hesaba 
katılmaz. Bu suretle yemek parası vermiş olanlara yeni öğünler için paraları geri verilmez veya ertesi aya devro-
lunmaz. Ancak, okul bir hafta veya daha fazla süreyle tatil edilirse bu günlere isabet eden ve alınan ücret er
tesi ayın hesabına aktarılır. 

Paralı ve Parasız Yatılı Öğrenciler : 

MADDE 9. — Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanununun ilgili cetvelinde gösterilen ücret alı
nır .Parasız yatılıların pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır. 

Öğrenci Ücretleri : 

MADDE 10. — Paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücretler, üç taksitte alınır. Birinci taksit; öğrencinin 
pansiyona kayıt olduğu gün; ikinci ve üçüncü taksitler ise aralık ve mart aylarının ilk on günü içinde alınır. 
Taksidini zamanında ödemeyen öğrencilerin paralı yatılılıkla ilişiği kesilir. Öğretim yılı devamınca paralı yatılı 
öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksidıinin tamamını öde
mek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait taksidin hiçbir 
kısmı iade olunmaz. Ancak bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca alman 
taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okul pansiyon ücreti evvelki pansiyon 
ücretinden fazla ise bu takside ait fark alınır, eksik ise fark iade olunmaz. 

Ücretlerin Vezneye Yatırılması : 

MADDE 11. — Paralı yatılı öğrencilerden alman ücret ile öğretmen, memur, hizmetli ve gündüzlü öğ
rencilerden alman yemek paraları okul mutemetlerince makbuz karşılığı alınarak açıklayıcı cetvel ve alındı 
belgeleri ile en çok 48 saat içinde mahallî saymanlık veznelerine yatırılır. Resmî tatil günleri bu süreye da
hil değildir. 

Ücretlerden Yapılan Kesintiler : 

MADDE 12. — Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek ücretlerinin % 88 ini pansiyon gi
derlerine harcamak, % 12 sini de Maliye Bakanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına 
alırlar. Pansiyon giderlerine harcanacak olan tutar, ilgili saymanlığın carî hesabının bulunduğu bankada faizli 
ayrı bir carî hesaba yatırılır ve ödemeler bu hesaptan yapılır. 
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Kesintilerin Tahsisi : 

MADDE 13. — Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan % 12 1er, Bakanlığın uygun gö
receği pansiyonların giderlerini karşılamak üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar 12 nci maddedeki ayrım 
yapılmaksızın hesaba alınır. 

Harcanmayan Paraların Devri : 

MADDE 14. — Saymanlıklar her yıl, o yıl içinde tahsil ettikleri pansiyon paralarının miktarını, bu para
lardan yapılan harcamaları ve geri kalan miktarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Bakanlığa gönderirler. 
Pansiyonlarda yılı içinde harcanmayan paralar ertesi malî yıla devrolunur. 

Pansiyonların Bütçeleri : 

MADDE 15. — Pansiyonların bütçeleri, malî yıl itibariyle düzenlenir. Bakanlıkça onanarak yürürlüğe 
girer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Ücret İndiriminden Yararlanacak Kardeşler : 

MADDE 16. — Aynı zamanda paralı yatılı okuyan birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretin
den % 10'u üçüncü ve daha sonrakilerin herbirinin pansiyon ücretinden % 15 ve devlet memuru çocuklarının 
herbirinin pansiyon ücretinden % 15 indirim yapılır. Bu indirim farkı devlet bütçesinden ödenir. 

Mahrumiyet Bölgelerindeki Memurların Çocukları; 

MADDE 17. — Devlet Memurları Kanununa göre saptanan mahrumiyet yerlerinde çalışan devlet memur
ları, görev yerlerinde çocuğunun devam etmesi gereken okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda oku
ma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını, yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden 
yararlanırlar. Bu indirim, her yıl Bütçe Kanunu ile saptanan pansiyon ücretleri tiçinde en düşük olanından ço
cukların herbiri için % 50 oranındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark devlet bütçesinden ödenir. 

Pansiyonlarda, ücret indiriminden yararlanan memurların çocukları sınıfta kalırsa, aynı sınıf için ikinci sene 
bu haktan yararlanamazlar, öğretim yılı içinde mahrumiyet bölgesi olmayan yerlerdeki bir göreve atanan ve
ya ölen, emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna, kendi is
teği ile atananlar için de atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder. 

Bu madde hükmünden yararlananlar 17 nci madde hükümlerinden yararlanamazlar. 

Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 18. — 1838 sayılı «Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Kanunu,» 
2005 sayılı «Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Numaralı Ka
nunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun,» 2471 sayılı «2005 
Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun,» 5025 sayılı «Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından İdare Edilecek Okul Pan
siyonları Hakkındaki Kanuna Ek 2005 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun» ile 
2/397 sayılı «Okul Pansiyonları Nizamnamesi» yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yayımı tarihinden 'evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen fasıllarda top
lanan % 6'lar, % 5'ler ve % Herdeki ödenekler <% 12'lerde birleştirilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 439) 



— 8 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : ' 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 20. — Bu Kanunu Millî Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

îmar ve tskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. V. 
•' K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
5". Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
F. îlkeî 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M, R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. §ide 

28.1.1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof, Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurum
larında yatılı okuma imkânı sağlamak üzere, parasız 
yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle paralı yatık 
okumak isteyen öğrenciler için okul pansiyonları aç
mak ve yönetmektir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı okul pansiyonlarını ve bu pansiyonların yö
netimi ile ilgili esasları ve diğer işlemleri kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen : «Bakanlık» 
sözünden Milli Eğitim Bakanlığı, «Okul» sözünden 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim ve orta
öğretim kurumları, «Pansiyon» sözünden, temel eği
tim ve ortaöğretim kurumlarına bağlı pansiyonlar, 
«Belletici» sözünden, temel eğitim ve ortaöğretim ku
rumlarında paralı ve parasız yatılı öğrencilere ders 
saatleri dışında pansiyonlarda rehberlik yapan görevli
ler, anlaşılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Esaslar 

Pansiyonların Açılması ve Ücretlerinin Tespiti : 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren okul
larda Bakanlık, parasız ve paralı yatılı okutulacak öğ
renciler için pansiyonlar açabilir. Pansiyonların açıl-

1HTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanun 
Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler ve Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç , 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurum
larında yatılı okuma imkânı sağlamak üzere, para
sız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle paralı 
yatılı okumak isteyen öğrenciler için okul pansiyonla
rının açılmasına ve yönetimine ilişkin esasları düzenle
mektir, 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
«Okul» Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temel eği

tim ve ortaöğretim kurumlarım; 
«Pansiyon» temel eğitim ve ortaöğretim kurum

larında parasız ve paralı yatılı okuyan öğrencilerin ba
rındırma, yatırma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılan
dığı yeri; 

«Belletici» temel eğitim ve ortaöğretim kurumla
rında parasız ve paralı yatılı öğrencilerin ders saat
leri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile yö
netmelikte belirtilecek diğer idarî hususları yürütmekle 
görevH kişileri; 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Esaslar 

Pansiyonların açılması, ücretlerinin tespiti ve ya
rarlanacaklar 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı, parasız ve 
paralı yatılı okutulacak öğrenciler için pansiyonlar aça
bilir. 
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masında ve pansiyon ücretlerinin tespitinde, bulunduk
ları bölgenin gelişmişliği, ulaşım ve benzeri imkân
ları dikkate alınır. Bu hususta, Bakanlıkça hazırlanan 
liste her yıl Bütçe Kanununun ilgili cetvelinde yayın
lanır. 

Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile 
bu Kanun kapsamına giren görevliler ve Bakanlıkça 
izin verilenler dışında, hiç kimse barındırılamaz. 

Pansiyon Yönetimi : 

MADDE 5. — Pansiyonların yönetiminden, bağlı 
bulunduğu okul müdürü sorumludur. Müdür pansiyo
nun yöındtiim, eğitim ve hizmetlerini, bu Kanun ile 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik dahilinde yürütür. 
Hesap ve ayniyat işlerini de 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümlerine göre yürütmekle görev
lidir. 

Pansiyonlarda öğrencilerin sağlık ve sosyal hizmet
lerini görecek yeterli sayıda uzman elemanlar bulun
durulur. 

Belleticiler : 

MADDE 6. — Pansiyonlarda, yönetmelikte belirti
len hizmetleri yürütmek üzere belleticiler görevlendiri
lir. Görevlendirme, öncelikle temel eğitim ve ortaöğre
tim kurumları öğretmenleri ile bu kurumlarda ders 
verme yetkisine sahip olanlar arasından Valilik onayı 
ile yapılır. Belleticilere bu görevlerine karşılık almakta 
oldukları yanödemeler dışında fazla mesai ücreti öde
nir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Ücretsiz Yemek Yiyecekler : 

MADDE 7. — Pansiyonlarda, okul müdürü, gö
revli müdür yardımcıları, belleticiler, memurlar ve hiz
metliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler 
pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yer
ler. 

{İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin 
tespitinde, bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım 
ve benzeri imkânları dikkate alınır. Pansiyon ücretleri 
her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir. 

Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile 
bu Kanun kapsamına giren görevliler ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca izin verilenler dışında, hiç kimse barın
dırılamaz. 

Pansiyonların yönetimi 

MADDE 4. — Pansiyonun bağlı bulunduğu okul 
müdürü, pansiyonun yönetim, eğitim ve hizmetlerini 
yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üze
re bir müdür yardımcısını görevlendirir. 

Belleticilerinin göre vlendirilmesi 

MADDE 5. — Pansiyonlarda öğrencilerin ders 
saatleri dışında eğitim ve gözetim faaliyetleri ile pansi
yonların idarî işlerini yürütmek üzere belleticiler gö
revlendirilir. Görevlendirme, temel eğitim ve ortaöğre
tim kurumlan öğretmenleri arasından Valilik onayı 
ile yapılır. 

II 
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Ücretli Yemek Yiyecekler : 

MADDE 8. — Pansiyonların bağlı bulundukları 
okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile 
gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela gereğince ki
şi başına düşen günlük ücretin % 55 ini ödemek şartıy
la pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiye
bilirler. Bunların yemek paraları her ay başında peşin 
olarak alınır ve 11 inci madde gereğince saymanlığa 
yatırılır. Abnacak ücretler hesaplanırken bir önceki ay 
tabelasının günlük ortalaması esas tutulur. Bunlardan 
resmî tatil günleri ile yemek yemeyecekleri günler 
hesaba katılmaz. Bu suretle yemek parası vermiş olan
lara yenilmeyen öğünler için paraları geri verilmez veya 
ertesi aya devrolunmaz. Ancak, okul bir hafta veya 
daha fazla süreyle tatil edilirse bu günlere isabet eden 
ve alınan ücret ertesi ayın hesabına aktarılır. 

Paralı ve Parasız Yatılı Öğrenci Ücretleri : 

MADDE 9. — Paralı yatılı öğrencilerden her yıl 
Bütçe Kanununun ilgili cetvelinde gösterilen ücret 
alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise 
aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır. 

11 -

{İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

İKtNCl KISIM 
Malî Hükümler 

Pansiyonların bütçeleri 

MADDE 6. — Pansiyonların bütçeleri, Malî yıl 
itibariyle düzenlenir ve Millî Eğitim Bakanlığınca onay
lanır. 

Alım - Satım işlemleri 

MADDE 7. — Pansiyonların her türlü alım - sa
tım, onarım işlemleri 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

Ücretsiz yemek yiyecekler 

MADDE 8. — Okul müdürü, Pansiyonlarda gö
revli müdür yardımcıları, belleticiler, memurlar ve 
hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler 
pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yer
ler! 

Ücretli yemek yiyecekler 

MADDE 9. — Pansiyonların bağlı bulundukları 
okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile 
gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela gereğince ki
şi başına düşen günlük ücretin % 55'ini ödemek şar
tıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yi
yebilirler. 

Paralı ve parasız yatılı öğrenci ücretleri 

MADDE 10. — Paralı yatılı öğrencilerden her yıl 
Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücret alınır. Parasız 
yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar 
üzerinden Devletçe karşılanır. 
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Öğrenci Ücretlerinin Ödenmesi : 

MADDE 10. — Paralı yatılı öğrencilerden ücret
ler dört taksitte alınır. Birinci taksit, öğrencinin pansi
yona kayıt olduğu gün, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
taksitler ise Kasım, Ocak ve Mart aylarının ilk on 
günü içinde alınır. Taksiddni zamanında ödemeyen öğ
rencilerin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir. 

öğretim yılı devamınca paralı yatılı öğrenci alına
bilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul 
olunan öğrenci, taksidinin tamamını ödemek zorun
dadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini ke
sen öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. An
cak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğ
rencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı naklo
lunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği 
okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden 
fazla ise bu takside ait fark alınır, eksik ise fark geri 
verilmez. 

Ücretlerin Vezneye Yatırılması : 

MADDE 11. —- Paralı yatılı öğrencilerden alınan 
ücret ile öğretmen, memur, hizmetli ve gündüzlü öğ
rencilerden alınan yemek paraları okul mutemetlerince 
makbuz karşılığı alınarak, açıklayıcı cetvel ve alındı 
belgeleri ile 48 saat içinde mahallî saymanlık vezne
lerine yatırılır. Resmî tatil günleri bu süreye dahil de
ğildir. 

Ücretlerden Yapılan Kesintiler : 

MADDE 12. — Saymanlıklar, veznelerine yatırılan 
pansiyon ve yemek ücretlerinin % 88 ini pansiyon gi
derlerine harcamak, % 12 sini de Maliye Bakanlığınca 
belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına 
alırlar. Pansiyon giderlerine harcanmak üzere hesaba 
alınan para, ilgili saymanlığın carî hesabının bulunduğu 
Devlet Bankasında ayrı bir carî hesaba yatırılır ve öde
meler bu hesaptan yapılır. 

Kesintilerin Tahsisi : 

MADDE 13. — Maliye Bakanlığının belirleyeceği 
saymanlıkta toplanan % 12'ler, Bakanlığın uygun göre
ceği pansiyonların giderlerini karşılamak üzere gönde
rilir. Gönderilen bu paralar 12 nci maddedeki ayrım 
yapılmaksızın hesaba alınır. 

{İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Öğrenci ücretlerinin ödenmesi ' 

MADDE 11. — Paralı yatılı öğrencilerden ücret
ler ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün 
olmak üzere dört taksitte alınır. Taksidini yönetmelik
te belirtilen zamanda ödemeyen öğrencilerin paralı ya
tılı öğrencilikle ilişiği kesilir. 

Öğretim yılı devamınca paralı yatılı öğrenci alına
bilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona ka
bul olunan öğrenci, taksidinin tamamını ödemek zo
rundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini 
kesen öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. 
Ancak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden 
öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı nak
lolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği 
okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden 
fazla ise bu takside ait fark alınır, eksik ise fark 
geri verilmez. 

Ücret ve yemek paralarının saymanlığa yatırıl
ması 

MAIDDE 12. — Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri 
ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek pa
raları, makbuz karşılığı, sayman mutemetlerince alına
rak en geç 48 saat içinde saymanlığa yatırılır. Resmî 
tatil günleri bu süreye dahil değildir. 

Pansiyon gelirlerinin kullanımı 

MADDE 13. — Saymanlıklar, veznelerine yatırılan 
pansiyon ve yemek ücretlerinin % 8 8'ini pansiyon 
giderlerine harcamak, % 12'sini de Maliye Bakanlığın
ca belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına 
alırlar. 

Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta top
lanan % 12'ler, Millî Eğitim Bakanlığının uygun gö
receği pansiyonların giderlerini karşılamak üzere gön
derilir. Gönderilen bu paralar yukarıdaki ayırım ya
pılmaksızın hesaba alınır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı ': 439) 
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(Danışma Meclisinin Kalbul ettiği M^tin) 

Harcanmayan Paraların Devri : 

MADDE 14. — Saymanlıklar, her malî yıl sonun
da, o yıl içinde tahsil ettikleri pansiyon ücretlerinin 
toplamını, bunlardan yapılan harcamaları ve geri ka
lan miktarı »gösteren bir hesap özetini Bakanlığa gön
derirler. Pansiyonlarda yılı içinde harcanmayan para
lar ertesi malî yıla devrolunur. 

Pansiyonların Bütçeleri : 
MADDE 15. — Pansiyonların bütçeleri, Malî yıl 

itibariyle düzenlenir ve Bakanlıkça bir ay içinde onay
lanarak yürürlüğe girer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Ücret indiriminden Yararlanacak Kardeşler : 

MADDE 16. — Aynı zamanda paralı yatılı oku
yan birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon üc
retinden % 15, üçüncü ve daha sonrakilerin her bi
rinin pansiyon ücretinden % 20 ve Devlet memuru 
çocuklarının kardeş sayısına bakılmaksızın her biri
nin pansiyon ücretinden % 20 indirim yapılır. Bu 
indirim farkı Devlet bütçesinden ödenir. 

Mahrumiyet Bölgesindeki Memurların Çocukları
na Yapılacak İndirim;. 

MADDE 17. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa göre saptanan mahrumiyet yerlerinde çalışan 
devlet memurları, görev yerlerinde çocuğunun devam 
etmesi gereken okullar bulunmadığı takdirde, bu de
receli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan ço
cuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon 
ücret indiriminden yararlanırlar. Bu indirim her yıl 
Bütçe Kanunu ile saptanan pansiyon ücretleri içinde 

(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Harcanmayan paraların devri 

MADDE 14. — Saymanlıklar, her malî yıl, o yıl 
içinde tahsil ettikleri pansiyon paralarının miktarım, 
bu paralardan yapılan harcamaları ve geri kalan mik
tarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderirler. Pansiyonlarda, yılı içinde har
canmayan paralar ertesi malî yıla devrolunur. 

Ücret indiriminden yararlanacaklar 

MADDE 15. — Müteaddit kardeşlerin ikincisinin 
pansiyon ücretinden % 15, diğerlerinin ücretlerinden 
% 20 indirim yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre beş ve daha düşük dereceden aylık 
alan Devlet Memurları çocuklarından her birine ay
rıca % 10 indirim yapılır. Bu indirim farkları Devlet 
tarafından ödenir. 

Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu 
memurlardan vefat edenlerle, emekli olanların çocuk
ları bulundukları temel eğitim veya ortaöğretimi ta
mamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar. 

Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için yukarıda 
belirtilen indirimler yapılmaz. 

Mahrumiyet bölgesindeki memurların çocuklarına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen in
dirim ve diğer esaslar uygulanır. Bu indirimden ya
rarlanan Devlet Memurlarının çocukları yukarıda be
lirtilen indirimlerden yararlanamazlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 439) 
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((Danışma Meclisidin Kabul Ettiği Metin) 

en düşük olanından çocukların her biri için % 50 ora
nındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark dev
let bütçesinden ödenir. 

Pansiyonlarda, ücret indiriminden yararlanan me
murların çocukları sınıfta kalırsa, aynı sınıf için ikinci 
sene bu haktan yararlanamazlar, öğretim yılı içinde 
mahrumiyet bölgesi olmayan yerlerdeki bir göreve 
atanan, mahrumiyet bölgesinde görevde iken ölen 
veya emekliye ayrılan memurların çocukları için ya
pılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna, kendi iste
ği ile atananlar için de atandıkları tarihteki taksit dö
nemi sonuna kadar devam eder. 

Bu madde hükmünden yararlananlar 16 ncı mad
de hükümlerinden yararlanamazlar. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 18. — 1838 sayılı «Maarif Vekâleti Ta
rafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Kanu
nu,» 2005 sayılı «Maarif Vekâleti Tarafından İdare 

Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Nu
maralı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu 
Kanuna Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun,» 2471 
sayılı «2005 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun,» 
5025 sayılı «Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından İdare 
Edilecek Okul Pansiyonları Hakkındaki Kanuna Ek 
2005 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun» ile diğer kanunlardaki bu Kanuna 
aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİOİ MADDE — IBu Kanunun yürürlük 
rihinden evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen fasıl
larda toplanan % 6'lar, % 5'ler ve ı% Herdeki öde
nekler 12 nci maddede yer alan % 12'lerde birleştirilir. 

{İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Yönetmelik 

MADDE 16. — Pansiyonların yönetimi, belletici
lerin nitelikleri ve görevleri, pansiyonlarda ücretli ve 
ücretsiz yemek yeme ve ödeme esasları, paralı yatılı 
öğrenci taksitleri ve bu Kanunun uygulanması (ile il
gili diğer hususlar, Bakanlar Kurulunca 1.1.1983 tari
hinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 17. — 1838 sayılı «Maarif Vekâleti Tara
fından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Kanunu», 
2005 sayılı «Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edile
cek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Numaralı 
Kanunun Bazı Maddelerinim Tadiline ve Bu Kanuna 
Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun», 2471 sayılı 
«2005 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun», 5025 sa
yılı «Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından İdare Edi
lecek Okul Pansiyonları Hakkındaki Kanuna Ek 2005 
sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun» yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlük 
tarihinden evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen ter
tiplerde toplanan % 6, % 5 ve % l'ler 13 üncü mad
de gereğince ayrılan f% 12'lerle birleştirilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 439) 
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((Danışına Meclisinim Kabul Ettiği Metin) 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanma
sı ile ilgili yönetmelikler en geç 6 ay içinde Bakanlık
ça çıkarılır. Bu süre içinde mevcut yönetmeliklerin bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Yürürlük : 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Millî Eği
tim ve Maliye Bakanları yürütür. 

(ihtisas Komisyonunun Teklif Emiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 439) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 426 

Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra

poru. (D. Meclisi : 1/40; M. G. Konseyi : 1/372) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 112) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 Nisan 1982 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-90 (1/40)/Ol-266 

Konu : Kamın Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 26 Nisan 1982 tarihli 86 ncı Birleşiminde görüşiilerefc işaret oyu ile 
kabul edilen, Umumi Mağazalar Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 22, 26 Nisan 1982 tarihli 84 ve 86 ncı birleşimlerinde görü
şülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 22 Ocak 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-744/01022 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16 . 1 . 1981 tarihinde karar
laştırılan «Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekM olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GEREKÇE 

'Bilindiği süzere, 865 sayilı T. Ticaıret Kanonunun 8112 noi 'maddesine (göre hazırlanmış bulunan ve 
112 - 6 < 1946 tarih ve 633li sayılı Resmî Gazetede yayınlanıan «Umumî Mağazalar Tüzüğünün» 10 ncu 
maddesi uyanınca, Umumî Mağazalar Türik Aınıonıim Şirketinin 've şubelerimin depolarına tevdi olunan emtia 
içtin uygulaman amlbar iç Ihizmıdt tarifeleri ıBalkamlıığı mızca tasdik edilmekte iidi. 

Ancak 1 . 1 . 1957 tarilhimıde yürürlüğe giren yenli T. Ticaret Kanununun «Kaldırılan Hükümler» (baş-
lılkh 1473 mcü maddesi hükmüne göre 865 sayılı kanun yürürlükten kaldırilmış lolduğundan, Mülga T. 
Ticaret Kanununa istinaden hazırlanıp yürürlüğe tonu lan «Umumî Mağazalar Tüzüğü»n1ün 'kanunî dayanak
tan yoksun bulunması sebebiyle, konu ile ilgili olarak Bakanlığıırnızoa iherhanigi bir işlem yapılmamaktadır. 

Diğer taraftan, meri T. Ticaret Kanununun 744 ncü maddesinin son fılkrasında; 
«Umumî Mağazaların kuruluş usul ve şartlan ve bunlara kabul edilecek emtia ve zahire cinsleri ve 

umumî mağazaların henüz gümrüMeramemiş olan eş yayı ıkaibül etmeye selâhiiyetJli sayıllmaları için gerekli 
şarltları ve bunlar üzerinde ıgümrük murakabesinin icrası tarzı, ıhusulsi kanun ve nizamnamelerle tayin olu
nur», 

Hükmü yer alma'kltadıır. Bu Ihüklme göre, umumî mağazalların kuruluşu ile ilgili usul ive şartlarım tanzimi, 
özel kanun çıkarıllmasımı, sonradan da hazırlanacak bir tüzükle tespit edilmesini gerektirmektedir. 

İBu maddeye göre 've mevzuattaki (boşluğun gide rJlımesd amacıyla ilişik Umumî Mağazalar kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. 

Makbuz senedi <ve varant (Renim senedi) vıerme kar şıllığınlda ıserbest veya ıgümırüklenımıemiış emltia <ve zahi
reyi vedia olarak (kabul etmek ve mudillere de bu senetlerle tevdi olunan emtöia ve zahireyi saltalbillmek veya 
terbin edebilmek imkânını 'vermek maksadıyla 'kurulan mağazalara, Uimumıî Mağaza denlümıelkıtedir. 

Makbuz senedi >ve rehin senedi çıkarıma yetkisi verilen Umumî Mağazalların dalha disiplinli bir statüye 
kavuşturulmaları amacıyla, Tasarıda bunların anicaik anonim şirket şeklinde kurulmaları ve yönetim ve de
netim kurullarında, Balkanlulk temsilcilerinin bulundurulması önigörüknıüşjtiür. Kuruluşa ilişkim diğer şartlar
la haiz olacakları teknik şaritlların ayonltıllarının tespiti bu kanuna ıgföre çıkarılacak olan tüzüğe bırakılmıştır. 

Tasarıda, Ulmumâ M'ağazalamn denetiminde özeli hükümler getirilmiş, kanuna muhalif hareket edenllerin, 
talbi olacakları cezalar gösterilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ : 

Madde 1. — Kanunun birinci maddesinde Umumî Mağazaların iştigal konusu belirlenirken Türk Tica
ret Kanununun 744 üncü maddesindeki tanım aynen allınmışltır. 

Madde (2. — İBu madde makbuz senedi (resepise) ve rehin senedi l(ıvaranlt) im tanımlamaları yapılmıştır. 
3v4,5 ive 6 inci maddeler Umumî Mağazalların ku ruluş şekil ve şartlarını beHMemektedir. 
Madde 7. — Bu madde ile Umumî Mağazalara, ikabul edecekleri mallarım teminatlını teşkil etoek 'üze

re, kefalet akçesi verme mükellefiyeti getirilmiştir. Maddede ayrıca kefalet alkçiösi olarak gösterilebilecek 
değerler bdirtülmişltir. 

MADDE S. — ıBu madde de, Umumî Mağazaların arz edikleri Ihiametiler karşılığı alabilecekleri ücretlerin 
tespit şekli açıklanmıştır. 

Madde 9. — Bu madde ile Umumî Mağazalara, kendilerine tevdi edlen emltia üzerinde ticaret ve spe
külasyon yasağı getirilmişitlir. 

Madde 10. — Bu madde ile, Türk Ticaret Kanununun emrettiği defterler dışında birer makbuz senedi 
ve Röhin senedi defteri tutmaları zoruniuğu getirilmiştir. Defterlerin tutulma şekline ilişkin ayrıntılar Tüzük
te gösterilecektir. 

Madde 11. — Bu madde ile Umumî Mağazalar işjlernflerimin teftiş ve denetimleri (düzenlenmiştir. 
Madde H2. — Bu maddede kanun hükümlerine uymayanların talbi olacakları cezalar, bdi'rienmlişjbir. 
Diğer Ihükümller yürürlüğe ive intibaka ilişkindir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 426) 
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İhtisas Komisyonu Rapora 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 24 Haziran 1982 
Esas No. : 1/372 
Karar No. : 106 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1* Ütmemi Mağazalar Kanun Tasarısı, fflgıillli 'bakanlıklar ternslcilerinin de katıldığı komisyon toplantıla
rında incelenmiş ve Ibazı maddölerinıde değişiklikler yapıllmasııyla bir madde ilavesi uygun mütalaa ediknliış-
fcir. $67 ısaıyıılı Türk Ticaret Kanununun '8112 mci maddesine göre hazırlanmış bulunan ve 12 Haziran 1946 ta
rih ve 6331 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan «Umumî Mağazalar Tüzüğü»nün 10 uncu maddesi uyarınca, Umu
mî Mağaralar Türk Anonim Şirketinin ve şubelerinin depolarına tevdi olunan emtia için uygulanan ambar içi 
hizmet Itarifeleri Ticaret (Bakanlığınca tasdik edJLmdöte idi Ancak 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe giren 
yeni Türlk Ticaret Kanununun «Kaldırılan Hükümler» başlıklı 1473 üncü maddesi hükmüne göre 865 sayılı 
Kanun yüriirlükten kaldıırılfcnış olduğundan, mülga Türk Ticaret Kanununa istinaden (hazırlanan «Umumî 
Mağazalar Tüzüğümde kanunî dayanaktan yolksun kalmıştır. Meri Türk Ticaret Kanununun 744 üncü mad
desi de Umumî Mağazaların kuruluş usul ve şartfllarıının özel kanun ve nizamnamelerle töayin olunacağımı <be-
ürtmektödir. Ticaret Bakanlığı iıse bugüne kadar herhangi bir İşlem yapmamıştır. Meri Türlk Ticaret Ka
nununun 744 üncü maddesine göre mevzuattaki boşluğun gideriftaesi amacıyla Umumî Mağazalar Kanun 
Tasarısı hazırlanmıştır. Günümüzün tücarî şartUarımda »Umumî Mağazaların lüzum ve önemi ile hukukî boş
luğun giderilmesi hususu da göz önünde bulundurularak tasarının tümü uygun mütalaa edilmiş, yazım ve 
sistem yönünden kısım ve bölümlere ayrılarak yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

2. Tasarının 1 inci maddesi konu ve kapsam olarak ifade edilmiştir. Ancak kapsamın yeteri kadar açık
lanmadığı ve tasarının amacının belirlenmesinin kanun yapımı açısından daha uygun olacağı düşüncesinden 
hareketle, madde başlığı amaç olmak üzere madde yeniden düzenlenerek tensiplerine arz edilmiştir. 

3. 2 nci madde ile; tasarıda geçen terimlerin açıklanması yaıpıduruışltıır. İleride 'tereddütlere yer açacak; bir
kaç iterimin açıklanmasının ilave edilmesi ve tasan maddelerinde geçen «Bakanlık» kelimelerinin başına 
«Ticaret» kelimesinin eklenerek bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen «'Bakanlık deyimi Ticaret iBakanllığı-
nı» ifadesinin iptali uygun mütalaa edilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

4. 3 üncü madde ile Umumî Mağazaların kurulma esasları 'bdirtJlmekıtedir. Türk Ticaret Kanununda 
Anonim Şirketlerin 'kuruluş sermayelerinin 500 000 lira olacağı vuaıgulanmalkltadıır. Umumî Mağazalar için 
bu miktarın az olacağı muhakkaktır. İlerde bu serma ye ile Umumî Mağaza ikurulımıası 'isteMerini engellemek 
için ödenmiş sermaye miktarının en az 50 000 000 lira olması ve değişecek şartlara göre fou miktarın 
Balkanlar Kurulu Kararı ile 3 katına kadar arıtıra bilmesinin uygun olacağı düşünülerek tensiplerine arz 

edilmiştir. 
5. 4 üncü madde, gümrüklenmemiş veya Tekel altında 'bulunan mallar üzerinde işlemde bulunabilmek 

için Gülmırük ve Tekel Bakanlığından izin alınmasını öngörmektedir. Komisyonda, mallar üzerinde işlemde 
bulunma 'teriminin çok geniş kapsamlı .olacağı ve mal 1ar üzerinde niteliğini değiştirme gibi işlemlerin yapıla
bileceği şeklinde de değerlendirileceği düşünülmüştür. Oysa Umumî Mağazalarda malların nitelilerinin değiş
tirilmesi gi'bi işlemlerin yapılması mümkün değildir. Gümrükttenmemiş ve Tekel altında ıbulunan malların 
Umumî Mağazalara kabulü için Gümrük ve Tekel Bakanlığının izni gereööir. 

Aynı zamanda tasarının 4 üncü maddesinden itibaren Umumî Mağazaların çalışma vt denettim esasları 
bertilmektedir. Bu hususlar da dikkate alınarak bö Kim ve madde başlığı ile ıbMifcte madde yeniden düzen
lenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

6. Tasarının 5 inci maddesi umumî mağazaların denetim kadrolarında bulunacak Bakanlık temsilcilerini 
belirtmektedir. Ancak, halen mevcut 1 umumî mağazada dahi uygulaması olmayan Bakanlık temsilcilerinin, ile
ride açılacak ve sayıları fazla olacak umumî mağazalar için de uygulanması mümkün olamayacaktır. îleriki 
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maddelerde belirleneceği gibi umumî mağazaların teftiş ve denetiminin Ticaret Bakanlığınca yapıldığı da dik
kate alınarak, maddedeki «Bakanlıkça atanacak bir temsilci bulunur» şeklindeki kesin ifadenin, «Ticaret Ba
kanlığınca atanacak bir temsilci bulundurulabilir» şeklinde değiştirilmesi uygun mütalaa edilmiş ve tensiplerine 
arz edilmiştir. 

7, Tasarının 6 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 
8, Umumî Mağaza işletenlerin yatırmaları gereken kefalet akçelerinin miktarlarını belirten 7 nci mad

dede, yatırılacak kefalet akçesinin 3 katma artırılması yetkisi Ticaret Bakanlığına verilmektedir. 
Bu işlemin Bakanlar Kurulu tarafından yapılmasının uygun olacağı ve daha önce çıkarılmış bulunan ka

nunlarla da uyum sağlayacağı düşüncesinden hareketle değiştirilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 
9, Ücret tarifelerinin hazırlanmasını belirleyen 8 inci maddeden eşyanın işlenmesi terimi çıkarılarak re-

dakte edilmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 
10, Yasak faaliyetleri belirleyen 9 uncu maddeye, malların niteliklerini değiştirecek herhangi bir işlemde 

bulunmayacağının belirtilmesinin de ilave edilmesinin uygun olacağı düşünülmüş ve madde yeniden düzen
lenerek tensiplerine sunulmuştur. 

11, Tasarının 10 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 
12, Bölüm başlığı yazılarak tasarının 11 inci madiesi aynen benimsenmiştir. 
13, Umumî Mağazalara verilen iznin iptalini belirleyen 12 nci madde, redakte edilerek aynen benimsen

miş ve tensiplerine sunulmuştur, 
14< Umumî Mağazalar ile ilgili ceza hükümlerini belirleyen 13 üncü madde de, tüzelkişiliğe sahip olan 

Umumî Mağazaların görevlileri, sorumlu yöneticileri ve temsilcilerinden söz edilmediği için ceza uygulama
sında zorluklar ile karşılaşılacağı dikkate alınarak madde metni yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine arz edil
miştir. 

15. Kanunda açıklık bulunmayan hallerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanun hü
kümlerinin uygulanacağını belirleyen 14 üncü maddedeki «ile diğer ilgili kanun hükümleri» (ifadesinin çok ge
niş kapsamlı olacağı düşünülerek maddeden çıkarılmış ve madde başlığı yazılarak tensiplerine sunulmuştur. 

16. Komisyonumuzca düzenlenen 15 inci madde ile; tasarının çeşitli maddesinde çıkartılması belirtilen 
tüzükte hangi hususların düzenleneceği vurgulanmuş ve hazırlanan madde tensiplerine arz edilmiştir. 

17. Geçici madde Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
18. il 6 ve 17 nci maddeler yürürlük ve yürütme maddeleri olarak düzenlenmiştir. 
Tensiplerine arz olunur. 

Komisyon Başkam 
Cumhur EVCİL 
Kurmay Allbaıy 

Üye 
Behzat BİLGİÇ 
Kurmay Yarbay 

Üye 
İhsan KIRCA 

Tticarıet Bakıanllığı 
% Ticaret G a Md. 

Üye 
Ünal DURUK AN 

Güm. ve Tek. Bakanlığı 
Gümrükler Gn. Md. Yrd. 

Üye 
Kemal YILMAZ 
Kurmay Allbaıy 

Üye 
Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. Yzb. 

Huk. tş. Kan. ve Kar. D. Bşk. lığı 

Üye 
Alt Nihat AD AL 
•Ticaret Bakanlığı 

1 »imci Huk. Müşaviri 

Uya 
İV. Yüksel TALAYMAN 

Adalet Bakanlığı 
Kan. Gn. Md.Kiğü Tetkik Hâkimi 

Proje Subayı 
Kadri ÖZER 

Kurmay Yarbay 

Üye 
Rauf BOZKURT 

jRapontör; 

Üye 
Mustafa CENGİZ 
Ticaret Bakanlığı 

îç Tic. Gn. Md. D. Bşk. 

Üye 
Sabahattin GENÇ 

TCDD Gn. MdMğü 
Ticaret ve Tarife Md. V. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 426) 



— 5 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Umumî Mağazalar Kanuna Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Geniel Hükümler 

Konu ve Kapsam : 

MADDE 1. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 744 üncü maddesinde yer alan makbuz ve rehin 
senedi verme karşılığımda serlbest veya gümrüklenmemiş malları vedia olarak kalbul etmek ve mudilere de bu 
senetlerle tevdi olunan malları sa'talbilimek veya terhin edebilmek imkânı vermek maksadıyla kurulan Umumî 
Mağazalar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Tanımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
«Bakanlık» deyimi Ticaret Bakanlığını, 
«Makbuz senedi (resepise)» Uimumî Mağazalara tevdi edilen malların mülkiyetini ispat eden belgeyi, 
ı«Rehin senedi (varant)» Umumî Mağazalara tevdi edilen malların terhinini temin eden belgeyi, 
İfade eder. 

BÖLÜM - II 

Umumî Mağazaların Kurulması 

İzin Verilmesi : 

MADDE 3. — Umumî Mağazalar, memleketin genel ekonomik şartları gözönünde bulundurularak Ba
kanlıkça verilecek izinle kurulur. Umumî Mağazalar ancak anioriim şirket şeklimde faaliyette bulunabilirler. 

Bu şekil'de faaliyette bulunacak şirketlerin unvanlarımda Umumî Mağazalar deyiminin bulunması zorunlu
dur. 

Umumî Mağazaların şuıbe açması da Bakanlığın iznine bağlıdır. 
Ticaret unvanı anonim şirket işletmesiyle birlikte devredilemez. 
Umumî Mağazaların kuruluş esasları, en az ödenmiş sermaye miktarları, ortak sayısı ve müracaatta ara

nacak belgelerin neler olacağı bu Kanuna göre çıkarılacak tüzükte gösterilir. 
MADDE 4. — Umumî Mağazaların gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan mallar üzerinde işlem

de bulunmaları Gümrük ve Tekel Bakanlığından ayrıca izin alınmasına bağlıdır. Bu iznin verilimesinde ara
nılacak şartlar tüzükte gösterilir. Bu izlin de Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan 
olunur .ı 

Bakanlık Temsilcileri : 

MADDE 5. — Umumî Mağazaların yönetilm ve denetim kurullarımda Bakanlıkça atanacak birer temsilci 
bulunur. Bu temsilciler hakkında Türk Ticaret Kanununun 275 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları hüküm
leri uygulanır. 

Umumî Mağazaların Haiz Olacağı Teknik Şartlar : 

IMADDE 6. — Umumî Mağazaların haiz olması gereken teknik şartlar tüzükte belirtilir. 
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ı̂ HÜikümetlinl Teklifi) 

BÖLÜM - III 

Çeşitli Hükümler 

Kefalet Akçesi ': 

/MAIDDE 7. — Umumî Mağaza işletenler yapacakları işlerin önem ve genişliğine göre 2 OOO 000 ila 
10 000 000 lira arasında bir kefalet akçesi vermekle yükümlüdürler, 

Kefalet akçesinin miktarı Bakanlıkça tespit olunur. 
Kefalet akçesi, Türk Parası, Devlet Tahvilleri, borsalarda kote edilmiş % 15 eksiğiyle nazara alınacak 

millî esiham ve taihıvidât ve millî bankalardan verilmiş teminat mektupları olalbilir. 
Kefalet akçesinin/ eksilen miktarı tamamlanır. 
İşletmeden vazgeçilen- veya Bakanlıkça izinleri iptal edilen Umumî Mağazaların bütün taahlıütlerini ye

rine getirdiği ispat edilmedikçe kefalet akçeleri geri verilmez. 
Bu kefalet akçesinin muhafaza şekli tüzükte gösterilir. 

Ücret Tarifeleri : 

MADDE 8. — Umumî Mağaza işletenler tarafından mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın yükleme 
ve boşaltılması, mağazaya alınması, muhafazası, işlenmesi, zarflarının onarılması, tartılması, kıymet biçilme-
si ve mağazadan çıkarılması gibi hizmetler içıin alınacak ücretleri gösterir tarifeler yapılır. Bu tarifeler Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin görüşü alınarak Bakanlıkça onaylandık
tan sıonra ve Ticaret Sicili Gazetesi ile o yerlerdeki en az iki gazetede ilan olunduğu tarihten itibaren, yürür
lüğe konulur, 

Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şekle göre yapılır. Ancak bu değişiklik ücretlerin yükseltilmesi için 
yapılmış olursa ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra uygulamaya konulur. 

Faaliyet Yasağı / 

'MADDE 9. — Umumî Mağazalar gerek kendi ve gerek başkaları adına veya hesalbına doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak tevdi olunan mallar üzerinde ticaret ve spekülasyon yapamazlar. 

Makbuz ve Rehin Senedi Defteri : 

MADDE 10. — Umulmî Mağazalar noterden tasldîlkli biri makbuz senedi ve diğeri rehin senedi defteri ol
mak üzere iki defter tutmak zorundadırlar. 

İBu defterlerin tutulma şekli tüzükte gösterilir. 

Kanun ve tüzüğe uygun olarak tutulmayan defterler için Yönetim Kurulu ve görevliler halkkırtda Türk 
Ticaret Kanununun 67 nüi maddesi uygulanır. 

Teftiş )ve Denetim : 

/MADDE 11. — Umulmî Mağazalar Bakanlığın teftiş ve denetimi altındadır. Bakanlıkça gerek görüldük
çe bu yerler ve işlemleri her zaman teftiş ve denetlenebilir, 

Gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan mallar üzerinde Gümrük ve Tekel Bakanlığının teftiş ve 
denetim hakkı saklıdır. 

İznin İptali : 

MADDE 12. — Bu Kanuna aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit olunan Umumî Mağazalara, Bakan
lıkça yapılacak tebligata rağmen bir ay içinde mevzuata uyulmadığının veya Kanunun 9 ncu maddesindeki 
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yasağa aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde, Kanunun 3 üncü maddesine istinaden verilmiş bulunan izin 
iptal edilerek, keyfiyet Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. 

izni iptal edilen Umumî Mağazaların yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri iptal tarihinden itibaren beş 
yıl geçmedikçe Umumî Mağazacılıkla uğraşan Anonim Şirketlere kurucu ortak olarak giremezler ve bu ko
nuda kurulmuş olan şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. 

BÖLÜM - IV 

Ceza Hükümleri : 
MADDE 13. — Bu Kanunun 8 inci maddesine göre düzenlenen tarifelerin dışında ücret alanlar ile Ka

nunun 9 uncu maddesine aykırı harekette bulunanlar 10 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezası 
ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Kanunun 1'2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına ay
kırı ıharekeJtlte bulunanlar hakkında 50 000 liradan 250 000 liraya kadar ağır para cezası ve altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası uygulanır. 

Bakanlığın izni olmadan Umumî Mağaza açarak mak'bulz veya rehin senedi tanzim edenlerle izinleri ip
tal edilmesine rağmen faaliyete devam edenler hakkında 100 000 liradan 500 000 liraya kadar ağır para ce
zası ve bir yıldan üç yıla kaklar hapiis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü halinde, <bu cezalar iki katına çıkarılır. 

BÖLÜM - V 
Son Hükümler : 
IMADDE 14. — Kanunda açıklık bulunmayan hallerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uy

gulanır. 

GEÇîCl MADDE 1. — Bu Kanunda yazılı tüzük çıkarılıncaya kadar kurulacak Umumî Mağazalar eski 
'hükümlere tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Evvelce kurulmuş bulunan Umumî Mağazalar 'bu Kanuna göre çıkarılacak tü
züğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Kanun ve tüzük hükümlerine intibak etmedikleri 
takdirde, Umumî Mağaza olarak bunlara verilen izin iptal edilmiş sayılır. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
/MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 1-6.-1 . 198(1 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. M. N. Özdas 
Dışişleri Bakanı 

/. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. özal 
Adalet Bakanı 

C. Mentes 
Maliye Bakam 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. bj, Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. TL Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı V. 
K. Cantürk 

Köy tş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C. Baban 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr, 7\ önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. 
Bakam 

S. Bingöl 
Gençlik ve Spor Bakam 

V.. Özgül 
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DANIŞMA MECUÎSÎN'IJN 
KIA'BIUL ETTİĞİ METİN 

Umumî Mağazalar Kamunu 
Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel Hükümler 

Konu ve Kapsam : 

IMAJDOE 1< — mm sayılı Türk Ticaret Kanunu 
nutn 7144 nfcü rnaldldâsıinid'e yer alan makbuz ve trenin 
senıeldi Verimle karşılığında serbest veya gümrOklentaıe-
miş malları vied'ia olaralk kabuft dflmek ve mudilere de 
bu senetlerle tevidi olunan malları satabilmek veya 
terhin edebilmek imkânı vermek maksadıyla kuru
lan Utmıuımî Mağazalar hakkında bu Kanun Hüküm
leri uygulanır. 

Tanımlar : 

IMİAIDDE 2A — Bu Kanunda geçen; «Bakanlık» 
deyimi Ticaret IBakanlığını, «Makbuz senıeldi (tfese-
öise)» Umumî Mağazalara tevidi e/dlen mallaırm 
mülkiyötini temsil edem belgeyi, 

/«Rehin ıseneldi ı(varanlt)» Umumî Mağazalara tev
di edilen malların terhinini temin edem belgeyi, 

llfalde eder. 

BÖLİÜM - II 

ümuımıî Mağazaların Kurulması 

İzin Verilmesi .' 

(MIAIDİDE 3. —• Umumî Mağazalar, memleketin 
genel ekonıomlik şartları gözönünde bulundurularak 
Bakanlıkça verlecek izinle kurulur. Umumî Mağaza
lar ancak anıonilm şirket şeklinde kurulur. 

IBu şekilde (faaliyette bulunacak şirketlerin unvan
larımda Umumî Mağazalar deyiminin bulunması zo
runlu/dür. 

lUmumî Mağazaların sulbe açması da Bakanlığın 
iznine bağlıdır. 

Millî Güvenlik Konseyi 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı 

BİRÎNCt KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Makbuz ve rehin senedi verme kar-
şıliğında serbest, gümrüklenmemiş veya tekel altında 
bulunan maları vedia olarak kabul etmek ve mudi-
lerine de bu senelerle tevdii olunan malları satabil
mek veya terhin eddbilrnek imkânımı vermek üzere 
faaliyette bulunan umumî mağazaların kurulma, ça
lışma ve denetleme usul ve esaslarını düzenlemek
ti^ 

Tanımlar 

(MADDE "î. — (Bu kanunda geçen; 
«Makbuz senedi (resepise)» Umumî mağazalara 

tevdi edilen maların mülkiyetini temsil eden belge
yi* 

«Rehin senedi (varant)» Umumî mağazalara tev
di edilen malların terhinini temin eden belgeyi, 

«Serbest M'ad», Mi'lılî mahsul ve mamullerle fiili 
ithali yapılmış eşyayı, 

«Gümriiklenmemiş malı (eşya)»! Gümrük Kanu
nu ve mevzuatı gereğince gümrük denetıimine tabii 
tutulmamış eşyayı, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurulma Usul ve Esasları 

Kurulma usul ve esasları 

MADDE 3. — Umumî mağazalar, memleketin ge
nel ekonomik şartları gözönünde bulundurularak Ti
caret Bakanlığınca verilecek izinle anonimi şirket şek
linde kurulur. 

Bu şekilde faaliyette bulunacak şirketlerin un
vanlarında umumî mağazalar teriminin bulunması 
zorunludur. 

Umumî mağazaların şube açması da Ticaret Ba
kanlığının iznine bağlıdır. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

[Umumî Mıağazalarm 'kuruluş esasları, en az ölden-
-miş sermaye miktarları, ortak sayısı ve müracaatta 
aıranacalk 'beöigeletiim neler olacağı bu Kanunun yürür-
İliğe girdiği tarihtlenı itibaren altı ay içerisinlde çıkarı
lacak tüzükte göl-sterilir., 

ıM!AıDDE'4. — Umumî Mağazaların! gümrüklen-
mnemiiş veya tekel altonda bulunan mallar üzerinde iş-
lemlde 'bulunmaları Gümrük ve Telkel Bakanlığından 
ayrıca izin alınmasına bağlıdır. tzinin verilmesinde 
aranıftacak şartlar ıtü^ülkte göstetrtilir. Bu izin Ticaret 
'Stocline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 
'ilan olunur. ı 

Bakanlık Temsilcileri : 

IMAIDDE 5. — Um'umî Mağazaların denetim ku
rullarında Bakanlıikça altanacak bir temsilci bulunur. 
Bu temsilciler hakkında Türk Ticaret Kanununun 275 
nıri Mald/desinin 2 nci ve 3 ncü Fıkraları hükümleri 
uygulanır. 

IMAIDDE 6. — Umumî Mağazaların haiz olması 
gereken teknik şaırtlar Tüzükte belirtilir. 

Kefalet Akçesi : 

(MAiDDE 7. — Umumî Mağaza işletenler yapa
cakları âsilerin. Önem ve genişliğine göre 2 000 000 ilâ 
10 000 ,000 lira arasında bir kefalet akçesi vermekle 
yükümlüdürler, 

(İlhJtisais Komisyonunun Tekllif Ettiği Metin) 

Umumî mağazaların' kurulabilmesi için, Türk Ti
caret Kanunundaki anonim şirketlerin kuruluşuyla 
ilgili hüküımlıeri saklı kalmak kaydıyla; 

a) Ödenmiş sermaye miktarının en az 50 000 000 
(eli milyon) lira olması. 

b) Tüzükte belirtilecek belgelerin ibraz edilmesi 
de, 

Şarttır. 
Ödenmiş sermaye miktarı Bakanlar Kurulu kara-> 

rıyla üç katına kadar artırılabilir. 

İKtNCt KISIM 

Çalışma, Denetim, Ceza Usul ve Esaslar* 

BİRİNCt BÖLÜM 

Çalışma Usul ve Esasları 

Gümrüklenmemis veya tekel altında bulunan mal
ların durumu 

MADDE 4. — Gümrüklenmemis veya tekel altında 
bulunan malların umumî mağazalara kabul edilmesi 
Gümrük ve Tekel Bakaıniğının iznine bağlıdır. Bu 
mallar hakkında 1615 sayıilı Gümrük Kanununun 
antrepo ve transit rejimi uygulanır, İznin verilmesin
de aıunılacak şartlar tüzükte gösterilir. Bu izin tica
ret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
ile ilan olunur. 

Bakanlık temsilcileri 

MADDE 5. — Umumî mağazaların denetim kurul
larında Ticaret Bakanlığınca atanacak bir temsilci 
bulundurulabilir. Bu temsilciler 'hakkında Türk Ti
caret Kanununun 275 inci maddesinin 2 nci ve 3 ün
cü fıkraları hükümleri uygulanır. 

Umumî mağazaların haiz olacağı teknik şartlar 

MADDE 6. — Umumî mağazaların naiz olması 
gereken teknik şartlar tüzükte belirtilir. 

Kefalet akçesi 

MADDE 7. — Umumî mağaza işletenler «yapacak
ları işlerin önem ve genişliğine göre 2 000 000 (iki 
milyon) ilâ 10 000 000 (on milyon) lira arasında bir 
kefalet akçesi vermekle yükümlüdürler. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 426) 



(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

fYatmlacak Ikefalet alkçesinin miktarı Balkanllılkça 
tespit olunur, 

(Bu miktarlar Bakanlıkça 3 ttiis'l'ine kadar artırıla
bilir.! 

fKefallet akçesi, Türk Parası, Devlet Tahvilleri, 
millî bankalardan veriHmiş teminat -mektupları, borsa-
Ida kote ddillrruiş % 15 eksiği ile nazara alınacak millî 
esham veya tahvilat olabilir. 

IKöfalet akçefs'iriin eksilen miilktan tamamlanır, 
ftşlöürrued'en vazgeçilen veya Bakanlıkça izinleri ip

tal dd'ilen uımumî mağazaların 'bütün taahhütlerini ye
lime gatiridiği isfbalt ediilımedilkçe kefalet akçeleri geri 
verilmez. 

IBu kefalet akçesinin! muhafaza şelkli tüzükte gös
terilir. 

Ücret Tarifeleri : 

IM'AÜİDE 8. — Umumî Mağaza işletenler taraf ın-
Idan mağaza işletmieye açılmadan önıce, eşyanın yük
lenme ve başaltı İması, mağazaya alınması, muhafaza
sı, işlenmesi, ambalajlarının onarılması, tartılması, 
'kıymet biçiimefsi ve mağaza'dan çıkarılması gibi hiz-
nüaMer için alınacak ücretleri gösterir tarifeler yapı
lır. Bu tarifeler Türkiye Ticaret, Sanayi, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liğinin görüşü alınarak Bakanlıkça onaylanldılktan son
ra ve Türkiye Ticaret Sicili Gazeltösi ile işletmeye 
açılacak mağazaların bulunjduğu yer'leıtdeki en az bir 
gazetelde ilan olunur. Tarifeler son ilan tarihinjden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şekle göre ya
pılır ve ilan olunur. Ancaik bu değişiklilk ücretlerin 
yükseltiilimesi için yapılmış olursa son ilan tarihinden 
•itibaren 1 ay sonra uygulamaya konulur, 

Yasak Faaliyetler : 

MADDE 9. — Umuımî Mağazalar gerek kemdi ve 
gerek başkalları adıma veya hesabına doğrudan doğru
ya veya ıdolayh olarak tevfdi olunan mallar üzerinde 
ticaret yapamazlar., 

(İhtisas Komisyonunun' Teklif Ettiği Metin) 

Bu miktar Bakanlar Kurulunca üç katına kadar 
artırılabilir. 

Yatırılacak kefalet akçesinin miktarı Ticaret Ba
kanlığınca tespit olunur. 

Kefalet akçesi, Türk parası, Devlet Tahvilleri, 
Millî Bankalardan verilmiş teminat mektupları, bor
sada kote edilmiş % 15 (yüzde onbeş) eksiği ile na
zara alınacak millî esham veya tahvilat olabilir. 

Kefalet akçesinin eksilen miıktan tamamlanır. 
İşletmeden vazgeçilen veya Ticaret Bakanlığınca 

izinleri1 iptal edilen umumî mağazaların bütün taah
hütlerini yerine getirdikleri ispat edilmedikçe kefalet 
akçeleri geri verilmez. 

Kefalet akçesinin miktarının tespit esasları ve 
muhafaza şekli tüzükte gösterilir. 

Ücret tarifeleri 

MADDE 8. — Umumî mağaza işletenler tarafın
dan mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın yük
leme ve boşaltılması, mağazaya alınması, muhafaza
sı, ambalajlarının onarılması, tartılması, kıymet bi-
çilmesi ve mağazadan çıkarılması gibi hizmetler için 
alıınacak ücretleri gösteren tarifeler yapılır. Bu tarife
ler Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliğinin görüşü alınarak Tica
ret Bakanlığınca onaylandıktan sonra ve Türkiye Ti
caret Sicili Gazetesi ile, işletmeye açılacak mağa
zaların bulunduğu yerlerdeki en az bir gazetede İlan 
olunduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şekle göre ya
pılır ve ilan olunur. Ancak bu değişiklik ücretlerin 
yükseltilmesi için yapılmış olursa ilan tarihinden iti
baren bir ay sonra uygulamaya konulur. 

Yasak faaliyetler 

MADDE 9. — Umumî mağazalar, tevdi olunan 
mallar üzerinde, gerek kendi gerekse başkaları adına 
veya hesabına doğrudan veya dolaylı olarak ticaret 
yapamazlar, malların niteliklerini değiştirecek her
hangi bir işlemde bulunamazlar. 
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{Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Makbuz ve Rehin Senedi Defteri: 

İMAIDDIE 10. — Umumî Mağazalar noter'den 
tasdikli biri Makbuz Senedi ve diğeri Riehin Senedi 
Defteri oknalk üzere ,ik'i defter tutmak zorundadır
lar. İBu defterlerini tultullma şekli tüzükte gösterilir. 

IKanun ve tüzüğe uygun olaraîk tutullmayanı def
terler için Yönetim Kurulu ve görevdiler hakkında 
Türk Ticaret Kanunumun 67 ndi Maddesi uygulanır. 

Teftiş ve Denetim : 

IMAİDDE 11. — Umumî Mağazalar Bakanlığın 
tlefitiş ve denetimi altınldaldır, Bakanlıkça gerek görül-
Idüikçe bu yenler ve işlemleri her zaman teftiş edilebi
lir ve denetlenebilir. 

Gümrüklanmem iş veya tekel altımda bulunan mad-
lar üzerinlde Gümrük ve Tdkel Balkanlığmin teıftiş 
ve denetim halkkı ısakHdır, 

İznin İptali : 

IMıAlDDE 12. — Bu kanuna aykırı okralk faaliyet 
gösterldiği tespit edilen Umumî Mağazalara, (Bakan
lıkça yapulacalk tebligata rağmen bir ay içinde mev
zuata uyulmadığının veya Kamunun 9 uncu maddesine 
aytkırı hareket edildiğinin tespiti halimde, Kanunun 
3 ncü malddes'ine iîstinalden verilmiş bulunan izin iptal 
eldilerek, keyfiyet Ticaret iSicil'ine tescil ve Türikiye 
Ticaret Sicilli Gazetesinlde ilan edirin 

(izinleri iptal ddilenı urnuımî mağazaların kusurlu 
yönetim 'kurulu üyeleri ile denetçileri, iptal tarihin
den itibaren beş yıil geçmedikçe, umumî mağazacılık
la uğraşan anlonim şirÜc'eJtlerlde -kurucu ortalk olamaz
lar ve bu Ikonulda kurulmuş olan şirketlerin yönetim 
ve 'denetim kurullarınlda görev alamazlar. 

(îhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Makbuz ve rehin senedi defteri 

MADDE 10. — Umumî mağazalar noterden tas
dikli biri makbuz senedi ve diğeri rehin senedi def
teri olmak üzere iki defter tutmak zorundadırlar. 

Bu defterlerin tutulma şekli tüzükte gösterilir. 
Kanun ve tüzüğe uygun olarak tutulmayan def

terler için yönetim kurulu ve görevliler hakkında 
Türk Ticaret Kanununun 67 nci maddetsi uygulanır. 

iKİNCt BÖLÜM 

Denetim Usul ve Esasları 

Teftiş ve denetim 

MADDE 11. — Umumî mağazalar Ticaret Bakan
lığının teftiş ve denetimi altındadır. Ticaret Bakan
lığınca gerek görüldüğünde bu yerler ve işlemleri her 
zaman teftiş edilebilir ve denetlenebilir. 

Gümrüklenmemdş veya tekel altında bulunan mal
lar üzerinde Gümrük ve Tekel Bakanlığının teftiş ve 
denetim hakkı saklıdır. 

İznin iptali 

MADDE 12. — Bu kanuna aykırı faaliyet göster
diği tespit edilen Umumî mağazaların, Ticaret Ba
kanlığınca yapılacak tebligata rağmen bir ay içinde 
mevzuata uymadıklarının veya kanunun 9 uncu mad
desine aykırı hareket ettiklerinin belirlenmesi halin
de, kanunun 3 üncü maddesine istinaden verilmiş 
bulunan izinleri iptal edilerek, keyfiyet ticaret sicili
ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
edilir. 

İzinleri iptal edilen umumî mağazaların yönetim 
kurulu üyeleri life denetçileri, iptal tarihinden itibaren 
beş yıl geçmedikçe umumî mağazacılıkla uğraşan 
anonim şirketlerde ortak olamazlar ve bu konuda 
kurulmuş olan şirketlerin yönetim ve denetim kurul
larında görev alamazlar. 
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(Danışma Mecisinin Kalbuffi EHtiği Metin) 
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'(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

BÖÜÜM - IV 

Ceza Hükümleri : 

IMAIDDE 13. — Bu ıKanunun 8 nlcl rnafdjdesine gö
re düzenlenen tarifelerin dışında ücret alanlar ille 
9 ncu maddesine aykırı harekette bulunanlar 25 000 
liraldan 150 000 liraya kadar ağır para cezası ve üç 
ayldan bir yılla Ikaldar hapis cezası ile cezalanfdrrıljirlar. 
(Kanunıun 12 nci malddesin'in 2 nci fıkrasına aykırı ha-
relkietite bulunanlar hakkın/da 50 000 liraldan 250 OOO 
(liraya kadar ağır ıpara cezaisi ve altı ayıdan ilki yıla ka-
*dar hapis cezası uygulanır. 

Bakanlığın izni olknaldam Umumî Mağaza ve şu
be açarak makbuz veya rehin senedi tanzim erdenler
le 'izinleri iptal edilmesine rağmen faaliyete ıdevam 
edemÜeaj hakkınlda 100 000 liradan 500 000 liraya ka
zda r aığır para cezaisi ve bir yıldan üç yıla klaidar ha
pis cezası verilir., 
. Yukaridaki fıkralarda yazıh suçların tekerrürü ha-

linlde, bu cezalar iki katına çıkarılır, 

BÖLİÜİM - V 

Son Hükümler :' 

/MADDE 14. — Kanunlda açılklık bulunmayan faal
lerde 67162 sayılı Türk Ticaret Kanunu jle diğer ilgili 
kanun hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza İşleri 

Ceza hükümleri 

iMAÖDE 13. — ıBu Kanunun'8 inci maddesine gö
re düzenlenen tariifderiın, dışında ücret alan veya 9 
uncu maddesine aykırı harekette bulunan şirket yö
neticilerine veya temsilcilerine veyahut yetkili gö
revlilere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ve 
25 OOO (yirmübeş bin) liradan 150 OjOO (yüzelli bin) 
liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
aykırı harekette bulunan şirket yöneticilerine veya 
temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere bir yıldan 
iki yıla kadar ağır hapis cezası ve 50 000 (elli bin) 
liradan 250 000 (iıkıiyüz eli bin) liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Ticaıret Bakanlığinuı izni alınmadan umumî ma^ 
gaza veya sulbe açarak makbuz senedi veya rehini 
senedi tanzim eden veya izinleri iptal edilmesine rağ
men faaliyete devam eden şirket yöneticilerine veya 
temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere bir yıldan 
üç yıla kadar ağır hapis ve 100 000 (yüz bin) liradan 
500 000 (beşyüz bin) liraya kadar ağır para cezası 
verilir, 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü 
halinde, bu cezalar ikli katına 'kadar artırılabilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Son hükümler 

MADDE 14. — Bu Kanunlda belirtilmeyen husus
lar için 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Tüzük 

'MADDE 15. — 'Umumî mağazaların kuruluş ve 
faaliyet esasları, kabul edilecek malların cinsleri, 
gümrüklenmemiş malların kabul şartları, mallar üze
rinde gümrük denetlemesi ve icra tarzı, umumî ma
ğazaların denetim usul ve esasları ile bu kanunun 
uygulanımasıyla ilgili diğer hususlar, Ticaret Bakan
lığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Ulaştırma Ba
kanlığının iştirakiyle müştereken hazırlanacak ve bir 
yıl içerisinde yürürlüğe konulacak bir tüzükle düj 

zerttenir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

OHÇİOÎ [MADDE — Evvelice kurulmuş bulunan 
Uımuımî Mağazalar bu kanuna göre çıkarılacak tüzü
ğün yürürlüğe güıdiği tarihten itibaren bir yıl içimde 
bu kanun ve tüzük hükümlerine intibak etmedikleri 
taüddiılde, Umumî Mağaza olarak bunlara verilen izin 
ipltal ekfi'kniş sayılır. 

MAIDÖE 15. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta
rihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği M'etin) 

GEÇlCt MADDE — Evvelce kurulmuş bulunan 
umumî mağazalar bu kanuna göre hazırlanacak tü
züğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için
de bu kanun ve tüzük hükümlerine intibak etmedik
leri takdirde, umumî mağaza olarak bunlara verilen 
izin yeni bir karara gerek kalkmadan iptal edilmiş 
sayılır. 

Yürürlük 

MADDE 16. — Bu kanun hükümleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17. 
Kurulu yürütür. 

Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

»G<i 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 440 

Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılmasından Do
layı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık 
Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğunun Yeni Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamamla
yıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/49; M. G. Konseyi : 1/366) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 96) 

T.C. 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 Mart 1982 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-99 (1/49) 01-275 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 22 Mart 1982 tarihli 70 inci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Top
luluğunun Yetki Alanına Giren Maddeleıe İlişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 12 Kasım 1980 

Sayı : 101-614/07000 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
11.11.1980 tarihinde kararlaştırılan «Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılmasından Dolayı Tür
kiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaldık Anlaşmasını Tamamlayıcı ProtokoHin ve Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere tHşkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanma
larının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

'1. 'Bu 'tasarı Milli Güvenlik 'Konseyinin onayına sunulan Tamamlayıcı Protokoller, Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu arasındaki ilişkilerin bu Topluluklara üç yeni 
devletin (İngiltere, Danimarka ve İrlanda) katılmasıyla ortaya çıkan yeni şartlara uyumunu sağlamak ama
cına yönetmiştin 

2. Bilindiği gibi, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasındaki ilişkiler 12 Eylül 1963'de 
imzalanıp, 4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve bu çerçevede 20 Kasım 
1964 tarih 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma» (Ankara Anlaşması) ile ona eklenen ve 23 Kasım 1970'de 'imzala
nıp 22 Temmuz 1971 tarihli ve 1448 sayılı Kamunla onaylanması uygun bulunarak 22 Aralık 1972 tarih ve 
7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Katma protokolle yürütülmektedir. 

Ülkemizin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile ilişkileri ise Katma Protokolle aynı tarihlerde imzalanıp 
onaylanmış olan «Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma» dıa 
düzenlenmiştir. ı « 

3. Tamamlayıcı Protokol, AET ile Türkiye arasındaki Ortaklık ilişkilerine yeni üç Topluluk üyesinin 
de katılmalarını öngörmüştür. Tamamlayıcı Protokol, Altılarla mevcut Ortaklık ilişkilerimizden dolayı yeni 
üyelerin ülkemize karşı ve ülkemizin de yeni üyelere karşı yükümlülükl'er'ini tespit eden bir hukukî metin 
mahiyetindedir. Protokolde, buna ilaveten, ülkemizin, kalkınma ve özelikle sanayileşme çabalarını, Ortaklık 
anlaşmalarımız uyarınca gümrük 'birliğinin tedricen kurulması çerçevesinde AET'ye karşı öngörülmüş bulu-
nan vecibeleriyle ahenkli bir hiçimde yürütmesine imkân verecek özel esneklik hükümleri ile 47 milyon he
sap (birimlik bir kredi de hükme bağlanmıştır. 

4. Tamamlayıcı Protokolün kapsadığı esaslar aşağıda özetlenmiştir : 

A) Genel uyum hükümleri r 
'Bunlar, Topluluğa yeni katılan üç üyenin de Ortaklığa dahil olmasını sağlayan hukuki ve teknik uyum 

tedbirleridir. ' 
ti) Hukuki balkımdan, Ortaklık Anlaşmasının uygulama alanı ve resmi idilleri yeni şartlara göre düzen

lenmiştir. Böylece, Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve onlara ibağlı diğer belgelerde geçen «Topluluk» 
deyimi bundan böyle genişlemiş Topluluğu belirtecek; İngilizce ve Damimarkaca da resmi diller arasında yer 
alacaktır., 

ü) Teknik halkımdan, Katma Protokol'de geçen «Topluluktan ithalat» ya da «Topluluğa ihracat» ifa
delerinin de AET'nin kuruluşundaki Altılar yerine Dokuzlar esası üzerinden hesaplanması kalbul edilmiştir. 
Bunun tek istisnasını, Topluluğa karşı konsolide ettiğimiz liberasyon listesinin hesaplanması teşkil etmekte
dir. Şöyle ki, mevcut liste Dokuzlar çıkışlı ithalatımıza göre hesaplandığında, Altılar için ı% 35 olan değeri 
% 31.4'e düşmekteydi. Tamamlayıcı Protokol çerçevesinde mevcut. listemin herhangibir genişlemeye talbi tu
tulmadan bu şekliyle (% 31.4) Dokuzlara uygulanması, ancak bundan sonra Katma Protokol uyarınca yapıla
cak konsolidasyon arttırımlarında ise listeye eklenecek değerlerin Dokuzlar çıkışlı ithalatımızın esas alınarak 
hesaplanması kabul edilmiştir. 

(Bu hüküm, Tamamlayıcı Protokolün ticari (mübadeleye ilişkin müddetlerini 1 Ocak 19:74*ten itibaren yü
rürlüğe koyan Geçici Anlaşma ve Katma Protokolün tatbikatı çerçevesinde uygulanmıştır.) 

B) Gümrük Birliği : 

Türkiye'nin vecibeleri : 
i) Gümrük vergileri yönünden, ülkemiz, 1 Temmuz 1977'de sona erecek bir program dahilinde yeni üye

lere karşı uyguladığı vergileri tedricen Altılarla ayrı duruma getirecektir. ıBir başka deyimle, Türkiye anılan 
tarihte Dokuzların ıtümüne eşit tercihi sağlayacaktır. 

ü) M)ifctar kısıtlamaları bakımından, - aşağıda açıklanacak esneklik tedbirleri dışında - Katma Protokol'de 
Topluluğa karşı üstlenilen vecibeler yeni üyelere karşı da aynen uygulanacaktın 
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(Türkiye bu iki alandaki vecibelerini Tamamlayıcı Protokolün ticari mübadeleye ilişkin hükümlerini 1 
Ocak 1974'ten itibaren yürürlüğe koyan ve halen uygulanmakta olan Geçici Anlaşma çerçevesinde yerine ge
tirmiştir.) 

ü&i) Tamamlayıcı Protokolle, Katma Protokolde yeni kurulacak sanayimiz açısından mevcut korunma im
kânlarına ek olarak 'bazı esneklik tedbirleri sağlanmıştır : 

— Tamamlayıcı Protokole eklenen bir «ortak beyan» ile Türkiye ve genişlemiş Topluluğun Dokuz 
üyesi, «Ankara Anlaşması'nın Türkiye ile Topluluk arasındaki gelişme düzeyi farkını azaltmayı nedef aldı
ğını, bu stratejideki hedeflere ulaşmanın Ortaklık Anlaşmasının amaçlarına da uygun bulunduğunu» belirterek 
«bu anlayışla Geçiş Dönemi süresince, Türkiye'nin Kalkınma Planlarına uygun biçimde sanayileşmesini en çok 
teşvik edecek nitelikte görülecek 'tedbirleri araştırmakta kararlı okluklarını» açıklamaktadırlar. 

Konsolide iibere maddelere yeni miktar kısıtlaması koyma (konusunda öngörülen mekanizma iise şu im
kânları kapsamaktadır : 

a) Konsolide liberasyon listesinde, Tamamlayıcı Protokolün yürürlüğe giriş tarihinde Türkiye tek taraflı 
olarak mevcut listenin % 10'u oranında değişiiklik yapabilir. Bu oran liste çerçevesinde 1967 yılında yapılan 
Dokuzlar çıkışlı ithalat esas alınarak hesaplanır. 

ıBu çerçevede, listeden çıkartılan mallar bakımından iki imkân vardır; 

— Bu maddelere kısıtlama getirilebilir, bu halde, Topluluk lehine bir önceki yılda bu maddelerde Do
kuzlardan yapılan ithalatın en az % 60'ına eşit kontenjanlar açılır; 

— Veya, listeden çıkarılan madde lifbere halde 'bırakılır; ileride kısıtlama konulduğunda son üç yıl ithalatı
nın % 751ine eşit değerde kontenjan açılır. 

Listeye çıkarılan oranda yeni madde ilave edilmesi gerekmektedir^ 

lb) il Ocak 1976'dan % 40 oranındaki liberasyonun uygulama süresi sonuna - yani 1.1.19811 ya da 1,1.1983 
tarihine - kadar, Türkiye, konsolide lifeere bir mala miktar kısıtlaması koymak istediği takdirde Ortaklık Kon
seyine bu yolda müracaatta bulunur. Konsey bu müracaat hakkında, altı aylık bir süre zarfında karar alma
dığı takdirde, Türkiye'nin tdk taraflı hareket halkkı doğar ve takibin bildirildiği tarihten ıbir yıl sonra miktar 
kısıtlaması ülkemizce tek taraflı olarak uygulanabilir. 

Türkiye'nin bu imkânı kullanması, 1967 yılındaki ithalatının ı% 5'ini temsil eden değerdeki bir mal grubu 
ile sınırlandırılmıştır. Bu ı% 5'lik sınırlama ya 1967 Altılar çıkışlı ithalat ya da 1967 Dokuzlar çıkışlı ithalat 
esas alınarak yapılmaktadır. Şöyle ki, kısıtlama getirilmek üzere çıkarılan mal mevcut % 35'lik konsolide lis
tede yer alıyor ise Altılar, 1.1.1976'da yapılan % 5'lik konsolidasyon artırımı sırasında (listenin % 35ten 
'% 40'a çıkarılması sırasında) listeye eklenen maddelerden biri ise Dokuzlar çıkışlı 1967 ithalatı esas alına
caktır. 

Ayrıca, çıkarılan mala eşit ithalat değeri olan maddeleri konsolidasyon listesine almak ve miktar kısıtla
ması konulan malda son yılda Topluluktan (Dokuzlar) yapılan 'ithalatın % 60'ından az olmayan bir konten
jan açmak yükümleri mevcuttur. 

c) 'Bunların dışında yerine mal koyma ve kontenjan açma yükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin 
Geçiş Döneminin 12 yıllık süresi boyunca, Ortaklık Konseyinde alınacak iki taraflı kararla konsolide libe
rasyon listesindeki bir mala miktar kısıtlaması koyma imkânı vardır, 

d) Yukarıda (a), (b) ve (c) paragrafları uyarınca alınacak tedbirlerin uygulaması Türkiye'nin 1967 yılın
da Topluluktan (Dokuzlar) yaptığı ithalatın değer olarak ı% 10'unu temsil eden bir mal grubu ile sınırlandırıl
mıştır. Bu çerçevede 'alınacak tedbirler Katma Protokolün 12/3'üncü madesinde sözkonusu % lıd'luk ithalat 
(Dokuzlar) değerinden düşülecektir. 

e) Ortaklık Konseyinin yukarıda belirtilen bütün hükümlere sapma getirmesi imkânı da öngörülmüştür. 
Yani, Konseyde bu yolda bir mutabakat hâsıl olduğu takdirde, öngörülen sınırlamalar aşılabileceği gibi, kon
tenjan değeri de değiştirilebilecek ve hatta hiç açılmayabilecektir. 

(Tamamlayıcı Protokol onaylanarak yürürlüğe girmediğinden sözkonusu tedbirler uygulama bulmamıştır. 
Zira, bunlar Geçici Anlaşmanın kapsamına dahil değildir.) 
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Yemi üye devletlerin vecibeleri: 
i) Gümrük indirimleri ve miktar kısıtlamaları : Tamamlayıcı Protokol, irlanda için öngörülen bir - idi 

istisna dışında, yeni üyelerin Türkiye'ye karşı gümrük vergilerini ve miktar kısıtlamalarını kaldırmalarını ön
görmüştür. 

ii) Dokuma mamulleri ve petrol ürünleri kontenjanları : Katma Protokolün iki sayılı ekine göre 55.05 
pamulk iplikleri ve 55.09 sair pamuklu mensucat pozisyonlarında 300 ve 1 000 ton olarak saptanmış olan ta
rife kontenjanları, bu pozisyonlardan yeni üyelere gerçekleştirilen ihracat dikkate alınarak, sırasıyla 390 ve 1 390 
tona çıkarılmıştır. 

Petrol ürünlerinde ise, Katma Protokoldün bir sayılı ekinde ülkemiz lehine tespit edilmiş olan 200 000 ton
luk kontenjanın aynı ilkeden hareketle 340 000 tona çıkarılması sağlanmıştır. 

'(Topluluğun bu vecibeleri 1 Ocak 1974 tarihinden itibaren Geçici Anlaşma ile yürürlüğe konulmuştıur.) 

C) Tarım : 
Tamamlayıcı Protokolle, yeni üyeler, Altıların Katma Protokolle TürkiyeYe tanıdığı tavizleri kabul etmiş

lerdir. Tamamlayıcı Protokol müzakereleri sırasında Katma Protokolde öngörülen bir mekanizma uyarınca ba
zı tarım tâvizlerimizin iyileştirilmesi sağlanmış ve bunlar 1.1.1974 tarihinde Geçici Anlaşma ile birlikte yürür
lüğe konulmuştur. 

D) Mali Yardım : 
Tamamlayıcı Protokolle Altıların İkinci Mali Protokol çerçevesinde ülkemize tahsis ettikleri 220 milyon 

hesap birimlik mali yardıma yeni üyelerin 47 milyon hesap birimlik (takriben 65 milyon dolar) ek bir kay
nakla katılmaları öngörülmüştür. Bu kredinin 40 milyon hb.'si İngiltere, 5 milyon hb.'si Danimarka ve bakiye 
2 milyon hb.'lik kısmı da İrlanda tarafından karşılanacaktır. 

(Tamamlayıcı Protokol onaylanıp yürürlüğe girmediğinden bu meblağdan yararlanmak mümkün olamamış
tır.) 

E) Sair Hükümler : 
Yukarıda açıklanan geçiş ve uyum tedbirlerinin domda kalan alanlarda - Gümrük birliği ve tarımın di

ğer unsurları, elemeği ve ekonomik politikalar - ilke Katma Protokolde konulmuş bulunan kuralların Türki
ye ve Dokuzlar tarafından karşılıklı olarak aynen uygulanmasıdır. Bu, Ortaklık Anlaşması ve ona bağlı bel
gelere Üçlerin de taraf olarak katılmasımın doğal hukuki sonucunu teşkil ettiğinden Tamamlayıcı Protokolde bu 
yönde ayrı teyid hükümlerine yer verilmemiştir. 

5. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protokol : 
Yukarıda inceleme konusu yapılan esas Tamamlayıcı Protokol ile birlikte, «Avrupa Kömür ve Çelik Top

luluğu, Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili Anlaşma» ya ek bir Tamamlayıcı Protokol de akdedilmiştir. Bu 
son" Protdkol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu maddeleri Anlaşmasına Topluluğun yeni üyelerinin de katıl
ması dışında bir hüküm kapsamayan ve sadece hukuki uyumu sağlayan bir belge niteliğindedir. 

6,; Sonuç : 
Yukarıda belirtilen durum muvacehesinde, Tamamlayıcı Protokolün onaylanması özellikle aşağıda belirtilen 

hususlar açısından uygun ve faydalı olacaktır : 
a) Tamamlayıcı Protokolün ticari mübadeleye üş kin hükümleri - yasama organının onayım gerektirmedi

ğinden^- Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan bir Ge?ici Anlaşma çerçevesinde 1 Ocak 1974ten itibaren yü
rürlüğe konmuştur. Dolayısıyla amlan Protokolde Türkiye için öngörülmüş bulunan vecibelerin tümü esasen 
uygulanmaktadır. 

b) Protokol onaylanıp yürürlüğe konulamadığı için uygulama bulmayan iki husus ise, kurulmakta olan 
Türk sanayiini korumak için öngörülen esneklik tedbirleri ile 47 milyon hesap birimlik bir krediden yararlan
ma imkânıdır. Başka bir deyişle, Tamamlayıcı Protokolün henüz yürürlüğe girmeyen bölümlerinin her ikisi de 
ülkemizin yararına öngörülmüş hususlardır. 

c) Nihayet, Tamamlayıcı Protokolün onaylanmaması sebebiyle Ortaklık ilişkilerimizde yersiz bir şekilde de
vam ettirilen bir hukuki boşluk onay işlemiyle giderilmiş olacaktır. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 11 Haziran 1982 
Esas No. : 1/366 
Karar No. : 108 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEY! BÂŞKANLIĞINA 

«Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun 
Yetki Alanına Giren Maddelere ilişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bulunduğu 
Hakkında» Kanun Tasarısı Komisyonumuzda incelenmiştir. 

Tasarının gerekçesinde tafsilatıyla arz ve izah edildiği üzere Türkiye 1963 yılında imzalanan Ankara An
laşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ile özel ortaklık münasebeti kurmuştur. Ankara Anlaşması Türki
ye'nin hızlı kalkınmasına katkıda bulunmak üzere AET üyelerinin ekonomik yardımda bulunmalarını ve Tür
kiye ile Topluluk arasında tedricen bir gümrük birliği kurulmasını öngörmüştür. Ortaklığın temel ve nihaî 
hedefi Türkiye'nin AET'ye katılmasıdır. 

1970 yılında imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren katma protokolle sanayi alanında Türkiye ile 
AET arasında gümrük birliğinin tesisi süreci başlatılmıştır. 

1973 yılında AET'na üç yeni ülkenin (İngiltere, irlanda ve Danimarka) katılması dolayısıyla Türkiye ile 
Topluluk arasında 30 HAZİRAN 1973 tarihinde iki tamamlayıcı protokol imzalanmıştır. 

Bu protokollerden biri Topluluğa Yeni Üye Devletlerin katılmasından dolayı Türkiye ile AET arasın
daki ortaklık anlaşmasını tamamlayıcı protokoldür. Bu Tamamlayıcı Protokol Ortaklık ilişkilerimizin geniş
lemiş topluluğa uydurulmasını sağlayan hukukî ve teknik uyum tedbirleri ile Katma Protokolden doğan bazı 
yükümlülüklerimize sınırlı da olsa esnekliklerin öngörüldüğü hükümleri kapsamaktadır. Diğer Tamamlayıcı 
Protokol ise Katma Protokol ile birlikte imzalanıp yürürlüğe konulan «Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
nun Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili Anlaşma»ya yeni üye ülkelerin de taraf olmalarını sağlamaktadır. 

Diğer taraftan, yine 30 HAZÎRAN 1973'te imzalanan bir Geçici Anlaşmayla, Tamamlayıcı Protokolün 
ticarî mübadeleye ilişkin hükümleri 1 OCAK 1974 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Tamamlayıcı Proto
kolün yürürlüğe girmesine kadar uygulama bulmak üzere aktedilen ve 30.11.1973 tarihli ve 7/7566 sayılı Ka
rarname ile Bakanlar Kurulunca onaylanan Geçici Anlaşma Protokol tarafımızdan onaylanıp yürürlüğe 
konulamadığından halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Tamamlayıcı Protokolde, (AET'na yeni üyelerin katılmasından dolayısıyla imzalanan) 'bir yandan, Katma 
Protokolle öngörülmüş bulunan Türkiye ile AET arasında gümrük birliğinin kurulmasına yönelik tercihli 
düzenin topluluğa yeni katılan üç ülke ile Türkiye arasındaki ilişkilere de tedricen teşmil edilmesine ilişkin 
tedbirler; öte yandan da, ülkemizin, kalkınma ve özellikle sanayileşme çabalarını, gümrük birliğinin tedri
cen gerçekleşmesi çerçevesinde AET'ye karşı üstlenmiş olduğu vecibeleriyle ahenkli bir biçimde yürütülmesi
ne imkan verecek özel esneklik hükümleri tespit edilmiştir^ 

Bu çerçevede Tamamlayıcı Protokolde Türkiye ile yeni üye devletler arasında tercihli -bir rejim yaratan 
tedbirler bu üye devletlerin AET'ye Katılma Andlaşmalarında öngörülen takvime paralel bir biçimde 1 
TEMMUZ 1977'ye kadar uzanan bir süre için tespit edilmiştir. Daha açık bir deyişle Türkiye ile AET'nin 
yeni üyelerinin Protokolün yürürlüğe girişinden itibaren birbirlerine tedricen gelişecek bir tercihli düzen 
uygulamaları ve böylece 1 TEMMUZ 1977 tarihine gelindiğinde Türkiye ile AET'nin kurucu üyeleri olan 
6'lar arasında o tarihte yürürlükteki düzenin Türkiye ile yeni üyeler arasında da karşılıklı olarak aynen uy
gulanması öngörülmüştür. (Tamamlayıcı Protokolün tarafımızdan onaylanarnayarak yürürlüğe girmemesine 
rağmen yukarıda söz konusu edilen Geçici Anlaşmanın uygulanması dolaylısıyla, Tamamlayıcı Protokolün 
hükme bağladığı bu hususlar yerine getirilmiş ve 1977 yılından bu yana Ortaklık ll'işkilerümiz 91ar düzeyin
de ve eski üyeıler - yeni üyeler ayıranı olmaksızın yeknesak bir biçiimde uygulana gelmiştir). 
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Tamamlayıcı Protokolde öngörülen uyum tedbirlerinden toiirtiisi.de, 1970 yılında a'ktedilen İkinci Malî Pro
tokol çerçevesinde ülkemize verilmesi kararlaştırılan 220 milyon hesap birimlik proje kredilerinin, yeni üye
lerin 47 milyonluk; katkısıyla, toplam 267 milyon hesap birimine çıkartılmasının öngörülmesiydi. (İkinci 
Malî Protokolde yer alan 220 milyon hesap toirimlik kredi kullanılmış olmasına rağmen, Tamamlayıcı Pro
tokol onaylanıp yürürlüğe girmediğinden 47 milyon hesap birimlik 'kredi kulanrlamamıştıır. 

Tamamlayıcı Protokolle hükme bağlanan esneklik tedbirleri, gerektiğinde 'kullanılmak üzere, başlıca iki 
unsuru (kapsamaktadır. 

a) Türkiye, kuruluş halindeki bir sanayiini korumak için, ithalattı serbestleştirilimiş bir mala yeniden it
hal kısıtlaması koyahlecöktir. 

b) Tamamlayıcı Protokolle eklenen bir ortak bildiriyle, ülkemiz ve AET, Türkiye'nin 'sanayileşme poli
tikasının hedeflerine ulaşmasına Ortaklık 'ilişkilerinin yardımcı olması amacıyla gerekli 'bütün tedbirlerin Or
taklık Konseyi içerisinde araştırılıp alınması hususunda kararlı olduklarını bildirmişlerdir. 

(Tamamlayıcı Protokol yürürlüğe girmediğimden bu esneklik tedbirleri de uygulamaya konulmamıştır). 
AET üyesi 9 ülke protokole ilgili onay işlemlerini tamamlamışlardır. Fakat ülkemizde; imza tarihinden 

sonra genel seçimler için Millet Meclisinin feshi, Kıbrıs meselesi, Hükümet krizleri ve Hükümet içinde AET' 
ye yönelk politikamız üzerindeki anlaşmazlıklar, bir ara Katma Protokolün revizyonu üzerinde durulması 
ve nihayet son Hükümet zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisindeki güç dengesinin elvermemesi gibi 
sebeplerle Tamamlayıcı Protokolün onaylanmak üzere Yasama Organına sunulamadığı Dışişleri Bakanlığın
ca ifade edilmektedir.. 

Tamamlayıcı Protokolün ticarî mübadeleye ilişkin hükümleri yasama organının onayını gerektirmediğin
den Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan bir geçici anlaşma çerçevesinde 1 Ocak 1974'ten itibaren yürür
lüğe konulmuştur. Dolayısıyla, 'anian Protokolde Türkiye için öngörütaüş bulunan vecibelerim tümü esasen 
uygulanmaktadır. 

Henüz uygulanmayan ve yasama organınca Protokolün onayı halinde uygulanabilecek olan iki husus 
bulunmaktadır. Biri, 'kurulmakta oltan Türk sanayiini korumak için öngörülen esneklik tedbirleri, diğeri 47 
milyon hesap birimlik bir krediden yararlanma imkânıdır. Tamamlayıcı Protokolün onaylanmaması sebe
biyle henüz uygulanamayan hususların her ikisi de ülkemizin özeiUikle yararına öngörülmüş konulardır. 

Ayrıca, Tamamlayıcı Protokolün onaylanmaması sebebiyle Ortaklık ilişkilerimizde mesnetsiz bir şekilde 
devam ettirilen bir hukukî boşluk onay işlemiyle giderilmiş olacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususlar muvacehesinde «Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerim Katılmasın
dan Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protoko
lün ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Proto
kolün Onaylanmalarının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Taşanısın nım tümü Komisyonumuzca ölümlü 
bulunarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının. 1, 2 ve 3 üncü maddeleri uygun görülerek aynen benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Cumhur EVCİL Taner UZUN AY İsmet BİRSEL 

Kur. Alb. Dz. Kur. Yb. Dışişleri Bakanlığı 
Elçi, Genel Md. Yrd. 

Üye Üye Üye 
Kemal KIZILIRMAK Aydemir ALPKAYA Nejat EREN 

Maliye Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı 
AET Şube Müdürü Daire Başkanı Şube Müdürü 

Üye 
Doğan AK'İN 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Dış Ihşkiler Daire Bşk. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 440) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Kaülmasmdan Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun 
Yetki Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanmış, 4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Kanun 
ile onaylanması uygun bulunmuş, 22 Ekim 1964 tarih ve 6/3820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylan
mış, 20 Kasım 1964 tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürüdüğe girmiş olan «Türkiye ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma» (Katma Protokol ve Malî Protokol 
dahil) ile 23 Kasım 1970'de Brüksel'de imzalanmış, 22 Aralık 1972 tarih ve 7/5476 sayılı BıalkanJar Kurulu 
Karan ile onaylanarak yürürlüğe girmiş olan «Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alamina Giren 
Maddelerle İlgili Anlaşma»/ nın, Avrupa Topluluklarına üç yeni üyenin (İngiltere, İrlanda ve Danimarka) 
katılmasıylla doğan duruma uyumunu sağlayan «Topluluğa Yeni Üye Devletlerin Katılmasından Dolayı Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokol» ile «Avru
pa Kömür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili Tamamlayıcı Protokol») ün onay
lanmaları uygun bulunmuştur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 440) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Avrupa Topluluklarıma Yeni Üye Devletlerin Katıl-
masmdan Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Ta-
ntamtayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğunun Yetkli 'Alanınla Giren Maddelere İliş
kin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarımın Uy

gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 112 Eylül 19163 tarihinde Ankara' 
da 'irnzalanmi'Ş, 4 Şubat 19164 tarih ve 397 sa
yılı Kanun ile onaylanması uygun bulunmuş, 
22 Elcim 1964 tarih ve 6/3ı8i20 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı 'ile onaylanmış, 20 Kaisurı 1964 
tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürüdüğe girmiş olan «Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu arasında »Bir Ortaklık Yaratan An
laşma» (Katma "Protokol ve 'Mali Protokol 'dahil) ile 
23 Kasım 1970<de Brüksel'de imzalanmış, 22 Aralık 
1972 tarih ve 7/5476 sayiı Bakanlar Kurulu Ka
ran «ile onaylanarak yürürlüğe girmiş olan «Avru
pa Kiölmür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Gi
ren Maddelerle ifiigili Anılaşıma»nın, Avrupa Toplu
luklarına ülç yeni üyenin iflİnıgiltere, İrlanda ve Dani
marka) Katılmasıyla 'doğan duruma uyumunu sağ
layan «Topluluğa Yeni Üye Devletlerin katılmasın
dan Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı 
Protokol» iıle «Avrupa Kömür <ve Çelik Topluluğu
nun Yetki Alanına Giren IMa/d'delerle İlgili Tamam
layıcı Protokoldün onaylanmaları uygun bulunmuş
tur. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katıl
masından Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Arasındaki Ortakhk Anlaşmasını Ta
mamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik 
Tophıluğunun Yetki Alamna Giren Maddelere tuş
lun Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uy

gun Bulunduğu Hakkında Kamun Tasarısı-

MADDE 1. — Danışma Meclisi metalinin i inci 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayın : 440i 



_ 10 — 

(Hükümetin Tekliü) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,, 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür* 

Başbakan 
B< Ulusu 

Devlet Bak, - Başbakan 
Yrd, 

Z„ Bay kar a 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M, N.-, Özdaş 

Dışişleri Balkanı V. 
1. Öztrak 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd* 

T, Özcd 

Adalet Bakanı ' 
C. Menteş 

Maliliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. 5., Özbek 

Sağhik ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

M'iılli Savunma Bakanı V\ 
Z.i Baykara 

MÜH Eğitim Bakam 
H.\ Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

11 .11 . .1980 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr* T, Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N., Özgür 

Turfem ve Tanıtma Bakanı 
/,ı Evlfyaoğlu 

Çalışma Balkanı 
Prof. Dr* T.j Esener 

îmar ve İkkân Bakanı 
Dr» & Tüten 

Sosyal Güvenlik Balkanı 
S, Side 

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Enerjıi ve Talbffii Kay, Bakanı 
Ş.t Kocatopçu S. Bingöl 

Köy tşleri ve Koop. Bak. Gençlalk ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V* Özgül 

Kültür Bakanı 
G Baban 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 440) 



(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde >yürür-
îüğe girer. 

MAİDDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

11 — 

I (thtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

I MADDE 2. — Danışma 'Meclisi metnimin 2 nci 
maddesi aynen bemimsenmiştair. 

I 'MAİDDE 3. — Danışma Meclisli metninin 3 üncü 
maddesi aynen 'benimsenmiştir. 

» » • • • 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 440) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 316 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas 

Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/55; M. G. Konseyi : 1/291) 

(Danışma Meclisi SJ, Sayısı : 37) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 24 Aralık 1981 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Md. : 06-105 (1155)101-922 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Damşma Meclisi Genel Kurulunun 22,12.1981 tarihli 22 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
leli* Uluslararası Bir Aile Cüzdam İhdasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 17 Ekim 1980 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112-531/06882 
Konu : Kanuni Tasarıları. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 30.9.1980 tarihli ve 101-603/06639 saydı yazımız* 
EkH listede konuları ve eski Millet Meclisli Başkanlığına sunuluş tarih ve sayıları 'bctSiıHIem Kanun Ta

sardan Bakanlar Kurulunca benimsenmiştir. 
Konseyin onay ma sunulmak üzere anılan Kanun Tasanlarmatn işleme konulmasını arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 



17 . 1 0 . 1980 Ti ve 112 - 531 
L İ S T E 

— 2 — 

Yooimfcı Ekfi 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri 
arasında Kuzey Atlantik Anlaşmasının II noi ve III ncü maddelerine uygun ola-
raik savunma ve ekonomik alanında işbirliğinde bulunulmasına dair Anlaşma 
ile bunlarla ilgili itamamlayıcı anlaşmaların ve uygulama anlaşmalarının uygun 
bulunduğu hakkında Kanun Tasarısı. 

Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmıesinin Onaylanmasının uy
gun Bulunduğu hakkında Kanun Tasarısı. 

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İliş
kin Sözlıeşmıenıin 'onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair Kanun Tasarısı. 

Nafaka YüJüünılüKiğüne Uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile îspanya Devleti Hükümeti arasında Haa 

va Ulaştırana Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin Kanuıt 
Tasarısı, 

Uydular Aracılığı ile Demiz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMAR
SAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının onaylanmasının u'ygun buluınıduğuna 
dair Kanun Tasarısı, 

16 Şubat 197,6 tarihinde Barselona'da imzalanan Akdeniz'im Kirlenmeye Kar
şı Korunmasına Ait Sözleşme ile îki Protokol ve eklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı. 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı. 

Vasiyet Tasarruflarının Biçimine ilişkin Kanun Çatışmaları konusunda Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun Tasarısı. 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun Tasarısı. 

Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Mua
yenesine Tabi Tutulmaları hakkında 77 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun Tasarısı. 

1971 Fsikotrop Maddeleri Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 14 Ağustos 1979 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyet1 Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal 
Askeri Hükümetli arasında Kültür Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun Tasarısı. 

Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında 13 Şubat 
1977 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı. 

24 . 4 . 1980 101 - 554 
02065 

2 . 1 1 . 1978 101 - 327 
08695 

26 . 6 . 1979 101 - 426 
035112 

26 . 6 . 1979 J 01 - 123, 
035112 

23 . 7 . 1979 101 - 444 
04949 

15 . 1 . 1980 1112 - 348 
01025. 

13 . 2 . 1979 101: - 393 
10678 

5 . 6 . 1979 101i - 425 
03512 

'17 . 8 . 1978 .10)1. - 70 
07276 

15 . 1 . 1980 101. - 521 
08255 

7 . 1 1 . 1977 101 - 87 
07166 

31 . 12. 1979 ,101 - 511 
08092 

6 . 2 . 1980 101 - 526 
01290 

22 . 5 . 1980 101 M 561 
041193 

6 . 2 . 1980 101ı - 525 
01291 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 316) 
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G E R E K Ç E 

Türkiye'nin de üyasiiı (bulunduğu Ul'Usttaraırası Kişi Halteri Komisyonu (tarafından, kuruluşum amacına 
uygun ıdlarak, kanunılarımidaki boşlukları doldurmak, vatandaşlarınım diğer üye devlteltter ülkas/imde bullıumduk-
ları sıralda M'şji halleri ile ıllgü ıî lamllleriın!de kolaylık görmelerim siağtornak düşüncesi' ile bir seri sözleşme 
hazırlanmış ve Ibu sözleşmeler üye devletlerce 'imzada naralk yürürlüğe konulmuştur. 

iBu iaralda Hükümetimizin de liımıza öütliği 14 sözleşme Mıeoliısıimizce om&ylaınfrrııışltıır. 
15, Sözleşmeyi Itaştkll elden Udıuısdıaraaıaisı ibir Alile Cüzdanı ühlda&ıını öngören bu »özleşme de Paris'de 

12 Eylül 1974 (tarihinde ıBeOçüka, Fransa, Yuınanftsiîıan, 'ttaJya, Lüksemlburg, Porlbekiz ve Türküye tarafından 
imzalanmış ıbuluramalklfiadıır. 

1543 ve 1587 sayılı genel1 nüfus yazımı ve nüfus kanunları uyaırınoa memlekdtiimfede de lale reislerine birer 
«aile cüzdanı» verilmesi ösası gdaiırildiğimdıein yurlt dışım dakti işçi valtartdaslaon kişli halleri ©faylarını üye 12 
ülkede hiç ibir soruşlturima ve f ommaMbeye /tabi tultmadan ve kaırşıikkh olarak belgelendirecek 'bu cüzdanların 
ullıu'slaraırıaısı nliltellik /taşıması yaraırlı foullunlmıuş olllduğun dan üşbu isıözflıeışmıenlin akdi uygun görülllroüşltür. Böylece, 
Ülkemizde Medeni Kanuna uygun ıtarzda bar şahsi hal sidillilriiın kurulmasının «sasıları geltıirilimıilş oilaıcak, evlen
me sırasında kocaya ıveriten ve eklerin evfljliik durumu mı, ımüşıteırelk çocuklarımı, \^kubulacak öilümflierü düz
gün sekilide gösteren (bir ımiletlerarası uygulama olüş'tuıullacakltır. 

Filhakika, stazflıeşmenıin 1 nci maddesi evlenmıe sırasında akdi yapan yeltlklflli memurlarım, çiftlere bu sözleş
meye 'ekli modele uygun uluslararası ibir aile cüzdanı verillıeaağM, 

(2) ve (3) ncü maddeler model cüzdanının neleri ih/tiva ladeoeğinii, her Âkit Devlete has işaretlerin aynNam! 
bandıerde ine şeklide göstösrillaoeğliıni, 

(4) ncü maddesi evlenıme alkdi sırasında ıbu cüzdan ıtanzim edtfîmiemliş iıse isonıradan ne şekilde ive hangi 
ydtokli makaımllaroa verilleceğiın'i, 

Diğer muaddelleri bu cüzdariaırıın sayfalarının aralıksız numaralı löBıaoağını ve kısa lişareltlleriın neyi lifiade 
eflüiğM, cüzldanın resimli ıdiltMn Fransızca loümasına nağmen har devfetüm (kendi dünün başa eklanmıasli'nli, Ibu 
işTıamferlden hliiç ibir harç allramuyacağıını, düzedlömie şeklimi ve diğer uyıguHaima usullerimi ısapitamıalktaidıır. 

ıMevzuaitiımraa uygun hükümOlerİ öngören Sözjlaşıme Türlk İşçilerinin yuırit dıışıınidaM Ikiışi haleri okylannlda 
pak çdk yaraıriaır sağlayacağından, linuzall'anlmış olup, yuıkarılda kısada arz lediilıan nedenlllerfıe bu Sözleşmeyi 
Ülkemizin 'onıayîlaınmasiinlda yaıraır dlduğu ımüta'laa edilmekltadir. 

ihtisas Komisyonu Raporu 
T.C, 

Milli Güvenlik Konseyi 7 Ocak 1982 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/291 
Karar No.. : 75 

MtLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulu'mun 22.12.1981 tarihli 22 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile aynen ka-> 
ibul edilen «Uluslararası B'ir Alile Cüzdanı İhdasına ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı», komisyonumuzca incelenmiştir. Tasarının gerekçesinde geniş şekilde açıklandığı üzere; 
bir üye ülke vatandaşlarının diğer üye devletler ülkelerinde bulunduklan sırada kişi halleri ile ilgili işlemlerin* 
de kolaylık sağlamak maksadıyla, üyesi bulunduğumuz Uluslararası Kliş'i Halleri Komisyonu tarafından ha^ 
zırlanan sözleşme, 12.9.1974 tarihinde Pariste imzalanmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 316) 



Böylece, Ülkemizde Medeni Kanuna ve Nüfus Kanununa uygun tarzda bıir şahsi hal sicilinin kurulmasının 
esasları getirilmiş olacak, evlenme sırasında kocaya verilen aile cüzdanı ile eşlerin evlilik durumunu, müşterek 
çocuklarını, vukubulacak ölümleri düzgün bir şekilde glösteren bir uluslararası uygulama oluşturulacaktır. 

Sözleşmenin, yurt dışında çalışmakta olan işçilerimize kişi halleri olaylarında pek çok yararlar sağlayacağı 
düşüncesinde olan komisyonumuz Danışma Meclisine© kaıbul ©dilen metni olumlu (bulduğundan maddelerin 
görüşülmesine geçmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilen metnin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca ay
nen benimsenmişitıir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Kur. Alb. 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Al'b. 

Üye 
Nusret KÖKEN 
Dz. Kur. Alb. 

Proje Subayı 
Dînçer İNCE 

Kur, Yb. 

Üye 
Nihat ÜÇYILDIZ 

içişleri Bak. 
Nüfus işleri On. Md. 

Üye ' 
Orhan KULİN 

Dışişleri Bakanlığı 
Hukuk İşi. Gn. Md. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 316) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Uluslararası Bir Aüe Cüzdanı İhdasına İlişkin SoaSheşmenin Onsv tınmasının Uygun Bulunduğuna Daür Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 12 Eylül 1974 gününde Paris'te imzalanan Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişlkin 
Sözleşme'nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 316) 



'DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uluslararası Hür Aüe Cüzdanı İhtilasına İliştUm SözffleŞ-
meniln Onaylanmasının Uygun Bıdunldiığuııa Dafir 

Kamın Tasarısı 

MAIDDE 1. — 12 Eylül 1974 gününde Paris^te 
'imzalanan Uluslararası ©ir Aile Cüzdanı İhdasına 
İlişkin Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanuni yayımı gününde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

UfusOariarası Bir Alile Cüzdanı llrdasma İlişkin Sözleş
menin Onayüanimasuıın Uygun BuikiDduğuna İDafir 

Kamm Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen 'benimsenımıiştıir. 

ıMADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen 'beriansenmiştir, 

MADDE 3. — Danışma MecM metninin 3 ncü 
maddesi aynen benimsenmiştir. 
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ULUSLAR ARASI IBllR AİLE CÜZDANI İHDASINA IUl§iKtN SÖZLEŞME 

Uluslararası kişi halteri komisyonu üyeleri işbu sözleşmeyi imzalayan devle'tler, uluslararası aile cüzdanı 
ihdasını arzulayarak aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır.. 

MADDE : 1 

Evlenme memuru âkit sırasında, eşlere bu sözleşmeye 'ekli ımlodele uygun bir uluslararası aile cüzdanı ve
rir. 

!Bu modele uymayan faîerhanlgi bir aile cüzdanı verilemez. 

M A D D E : 2 

Uluslararası aile cüzdanına eşlerin evlenmeleri, çocuklarının doğumu ile eşiörİT* İve bu çocuklarım ölümü 
gibi ikisi hallerine ilişkin ilk bilgiler ile sonradan yapılan açıiklamalar yazılır. 

;Bu bilgi ve açıklamalar aile cüzdanını düzenleyen veya işlemi tescil elden kişi faalleri memuru tarafımdan 
cüzdanda basılmış formüllerdeki uygun hanelere kaydedilir. 

MİADDE : 3 

Her âkit devlete özgü çeşitli işaretler uluslararası aile cüzdanında öngörülmüş hanelerde yer alabilir. (Bun
lar, adı geçen devletin yetkili makamı veya yetkili kılınmış kişileri tarafından cüzdana yazılır. 

MADDE : 4 

Uluslararası aile cüzdanı evlenme akdinin yapılması sırasında verilmemiş ise, evlenme akdini yapan veya 
evlenmeyi teiseil eden kişi faalleri memuru yakla eşlerden en az 'birinin uyrukluğunda (bulunduğu devldtin yet
kili tmıakamîarı tarafından sonradan verilebıillir. Kişi hallerine ilişkin bilgiler ve açıklamalar 2 nci maddede 
gösterilen ikisi faalleri mamuru tarafından aile cüzdanına yazılmamışsa, bunlar eşlerden en az bininin uyruklu
ğunda bulunduğu devletin yetkili makamları tarafından yazılabilir. 

Her âkit devlet Ibu madde hükümlerini uygulamaya yetkili makamları, imza, 1'8 nci maddede önlgörülen 
bildirim veya ıkatılma şurasında gösterecektir. 

MADDE ? 5 

Uluslararası aile cüzdanının sayfaları numaralandırılır., 

,'MADDE : 6 

Uluslararası aile cüzdanına düşülecek kayıtlar la'tin ınalrfaaa harfleri ile yazılır. (Bundan başka, bu kayıt
lar, ilişkin olduğu işlemin yazılmasında kullanılan dilin hadfl'eni ile yazılabilir, 

(Bunlar daktilo ile lotaıadığı faallerde el yazısı ile yazılır. 

MADDE o 7 

Tarihler arap rakamları, Jo-gün, Mo-Ay, An-lYıil kısaltmaları sırası ile kaydedilir. Gün ve ay dlkîi!, yıl dört 
rakamda, ayın ilk dokuz ıgünü ve yılın ilk dokuz ayı Öl den Ö9'a kadar igMen rakamıla (gösterilir. 

Cinsiyeti göstermek için yailnıızca şu .işaretler kullanılır., 
F - Kadım, M - Erkefc 

Ayrılığı, boşanmayı, evlenmenin iptalini, kocanın, karının ve gocuğun ölümlerini göstermek için yalnızca 
şu işare'tler kullanılır., 

iSc : Ayrılık, Diilv ı: ıBöşanma, A : İptal, Dm : Kocanın ölümü, Df : Karının ölümü, De : Çocuğun ölümü. 
Bu işaretleri tarih ve olay yeri izler., 

Eşlerden faerbirinin ve çocukların kimlik numarasından önce onu veren devlettin isimi ıgeiir.. 
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MADDİE : 8 

Uluslararası 'alile cüzdanımın) 7 nci maddede öngörülen ıtariMere Risklin lişaıretler dışındaki değişmeyeni for
mülleri biri aide cüzdanım veren 'devletin resmi dilinde ve resmi dMeninlden hirinlde, diğeri' Fransızca Olmak 
üzere en az ikii dölde hasiıır. 

Cüzdanın sonumda değişmeyen formüller uluslarara sı kiiışi hallileri komisyonu üye devletlerinden en az İkisinin 
dillerinde Ve aynı zaman/da Ibu tform'üîleriin 'basılmasında ıkullanıİmamış ilse İngiliz, Arap ve ispanyol d'illıerinde 
basılır. 

M A D D E : 9 

Uluslararası aile cüzdanımda kullanılan uşareitlerin anlamı uluslararası kişi haüfofli komisyonu üyesi dev
letlerin dilerinde Ve aynıı zamianlda tnigüiz, Arap ve ispanyol (ditUlefinKfe göstenâürj 

MADDE : 10 

Kişi hallerine ilişkiin 'bilgiler Ve açıklanmalar, ıbir haneyi veya sicil örneğinini bir kusmını doldurmaya yet
mediği takdirde bu hane çizgilerle kullanıflıroaz hale geitirife, 

MADDE : 11 

Uluslararası aile cüzdanına düşürülen bilgiler ve açıklamalara tarih konur ve bunlar kaydeden makamın mü-
ihür ve imzasını taşır. Bu bilgiler ve açıklamalar adı geçen makam tarafından verilen kişi halleri örnekleri ile 
aynı değerdedirler. 

(Bu cüzdan, bu sözleşme ile bağlı her devletin ülkesinde tasdike ihtiyaç göstermeksizin kalbul edilir. 

MADDE : 12 

Uluslararası aile cüzdanı gerçek durumu karşılamadığı takdirde belgeyi düzenleyen kişi halleri memuru 
son durumu şerh vermek için cüzdanı ilgiliden ister. 

MADDE : 13" 

Uluslararası aile cüzdanının verilmesi herhangi bir harç alınmasını gerektirmez. 
Cüzdana yazılacak her türlü kayıtlar için durum aynıdır. 

MADDE : 14 

Her Âkit Devlet kendi ülkesinde verilmiş uluslararası aile cüzdanının kapsayacağı «Çocuğun doğum sicil ör
neği» formüllerinin sayısını belirtir. 

'MADDE : 15 

©u sözleşmenin uygulanmasında kişi hali adı geçen devletin kanunu ile yönetilen mülteciler ve vatansızlar 
ibu devletin vatandaşları gibi işlem görür. 

MADDİE : 16 

[Bu sözleşme uluslararası aile cüzdanının başına veya sonuna eşler hakkında mahalli veya genel yarara iliş
kin bilgilerin dercedilmesine engel teşkil etmez. 
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MADDE •: 17 

Her Âkit Devlet, imza, 18 noi maddede öngörülen (bildirim ve katılma sırasında; 
a) 'Uluslararası aile cüzdanının sadece bu belgenin yararlılığına kişi halleri memuru tarafından dik

kati çekildikten sonra ilgilinin talep etmesi halinde verileceğini, bundan başka herhangi bir cüzdanın verileme
yeceğini; 

b) Uluslararası aile cüzdanı, ilgilinin bu belgenin yararlılığına kişi halleri memuru tarafından dikkati 
çekildikten sonra sadece ilgililerin istemeleri ve halen kullanılmakta olan aile cüzdanını buna tercih ettikle
ri takdirde bu işlemlerin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yılı aşmayan bir süre içinde verileceğini; 

c) 'Uluslararası aile cüzdanının kendi ülkesinin tamamında anoalk bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
itibaren beş yılı geçmeyecek bir süre içerisinde verileceğini ve bu süre içinde halen kullanılmakta olan aile 
cüzdanının verilmesine devam edilebileceğini; 

d) Evlat edinilen çocukların uluslararası aile cüzdanında yer almayacağını, 
e) 13 ncü maddeyi veya bu maddenin hükümlerinden birini uygulamayacağını bildirebilir. 

'MADDE : 18 

Âkit Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını İs
viçre Federal Hükümetine bildireoöklerdir. İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fılkraya göre yapılmış her 
bildirimden Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

MADDE : 19 

Bu Sözleşme, ikinci bildirimin tevdi edildiği tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecek ve bu andan 
itibaren söz konusu işlemi tamamlamış olan her iki Devlet arasında geçerli olacaktır. Yukarıdaki maddede ön
görülen işlemi sonradan tamamlaiyan her Âkit Devlet için Sözleşme, bildirimlerin tevdii tarihinden itibaren 
otuzuncu gün geçerli olacaktır. 

İşbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra tevdii edilen devlet, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının (102) nci 
maddesine uygun olarak, sözleşme metnini tescil ve ilan için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine sunar, 

MADDE : 20 

17 nci maddede öngörülen saklı tutma kaydı kısmen veya tamamen her zaman geri çekilebilir. Geri çekme, 
İsviçre Federal Hükümetine bildirilir. 

'İsviçre Federal Hükümeti Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri- Komisyonu Genel Sekreterliğini 
bininci fıkra anlamındaki her bildirimden haberdar eder. 

MADDE : 21 

Bu sözleşme, Âkit Devletlerin her birinin ülkesinin tamamında bihakkın uygulanır. 
Her Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında veya sonradan İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir 

bildirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı topraklarının ve uluslararası sorumluluğunu taşıdığı 
devlet veya ülkelerin birinde veya bir kaçında uygulanacağını beyan edebilir. İsviçre Federal Hükümeti, bu 
son bildirimden her Âkit Devleti ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecek
tir. Bu Sözleşme hükümleri, bildirimde belirtilen ülkede veya ülkelerde, söz konusu bildirimin İsviçre Federal 
Hükümetince alındığı tarihten itibaren altmışıncı gün yürüdüğe girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca beyanda bulunmuş olan her Devlet, sonradan, İsviçre Fe
deral Hükümetine göndereceği bir bildirim ile, bu Sözleşmenin ilk bildirimde belirtilen, devlet veya ülke
lerin birinde veya birkaçında uygulanmasına son verileceğini her zaman bildirebilir. ~ 

İsviçre Federal Hükümeti, Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sek
reterini bu yeni bildirimden haberdar edecektir. 

Bu Sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal Hükümetine tevdi edildiği tarihlten itibaren altmışıncı gün, 
söz konusu devlet veya ülkede uygufamadan kalkacaktır. 
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MADDE : 22 

Her devlet yürürlüğe girmesinden sonra bu sözleşmeye katılabilir. Katılma belgesti, İsviçre Federal Hü
kümeti nezdkıe tevdi edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti, Âkit Devkltlerden her birini ve Uluslararası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterliğini her kaıtıkna belgesi tevdiinden haberdar edecektir. Sözleşme, katrian 
devlet bakımından, katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren otuzuncu güm yürürlüğe girecektir. 

MADDE : 23 

Bu Sözleşme, süresiz yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber, her Âkit Devlet, Isvtiçre Federal Hükümetine 
göndereceği yazılı bir bildirimde, her zaman Sözleşmeyi feshetmek hakkına sahip olacak ve adı geçen Hükümet, 
diğer Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri: Komisyonu Genel Sekreterini bu blMrimden haberdar ede 
çektir. 

Söz konusu fesih hakkı, onsekızinci maddede öngörülen bildirimden veya katılmadan itibaren, bir yıllık bir 
süre tamamlanmadan (kullanılamaz, 

Fesih hakkı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı ta
rihten itibaren ailıtı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun şeküfde yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamış
lardır. 

İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunluğu onaylanmış birer örneği diplomasi 
yolu ile Âkit Devletlerden her bSrine ve Uluslarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmek 
üzere, bir tek nüsha hallinde, 12 Eylül 1974 günü Paris'te düzenTenmiştir. 
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