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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

18 Ekim 1983 Salı 

İki oturum yapılan bu 'Birleşimde : 
T.C. Millî Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri 

İçtüzüğünün 16 ncı Maddesi Uyarınca Görevlendiri
len Bütçe - Plan Komlisyonunun 12.5.1964 Tarih ve 
468 Sayılı, 24.8.1977 Tarih ve 2102 Sayılı Kanunla
rın Kapsamına Giren Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
1967 - 1972, 1978 - 1981 Yıllarına Ait Bilanço ve 
Netice Hesaplarına İlişkin Denetim Raporları. 

(3/366) (S. Sayısı : 1-77) üzerindeki görüşmeler ta
mamlandı. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, Birleşüme saat 
17.15'te son verildi. 

Sedtot GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>•<« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.35 

BAŞKAN : Kenan EYREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral NurettSn ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve MUlî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve MUlî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MiUî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat GELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 176 ncı 
Birleşimini açıyorum. 

/. — 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağ
lık Resmî Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/628; M. G. Konseyi : 1/567) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 388; M. G. Konseyi S Sayısı : 642) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birindi sırasında, 
6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmî 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyü Bütçe 
Plan Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 642 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe-Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve 

ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının Düimü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Süz almak isteyen var mı? 
Sayın Küçükatomet, sizin bir açıklamanız olacak 

ımı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜfKAHMET 
<!Blütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, kanunun detayını, maddeler okunurken 
arz edeceğim. Şimdilik bu bir sayfalık nottan, kısa 
bir izahat vermek istiyorum. 

1936 tarihli Montrö (MONREUX) Anlaşması 
(La'ika 1) gereğince sılhhî kontrol için gemilerden ton 
(başına alınacak ücret, b'inde 75 altımfrank karşılığı
dır. 

(1) 642 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Gündemimize göre, kanun teklif ve tasarıları
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

1.1.1982 tarihine kadar uygulama şöyle olmuş
tur : 

(Bir altınfranfc'ın ihtiva etftiği 24 ayar saf altın 
0,29 gramdır. Bir ons saf altının karşılığı 42,2222 
Amerikan Dolarıdır; yani Amerikan Dolarının da 
paritesi 0,7374 olmaktadır. Bunları biıMrine oranlar
sak, Bir frankın dolar karşılığı 0,394106 etmektedir. 
Bunu 0,075 ile çarptığımız zaman, çünkü bir frankın 
'karşılığı değil, binde 75 frankın karşılığını alacağız 
bir frank 0,02903 dolar karşılığı etmektedlir. O tarih
te, bir doların Türk Lirası karşılığı ise 191.10 li
raydı. Bunu 0,012903 ile çarptığımız zaman, 5.65 lira 
gibi bîr değer bulunur ki, büz de 1.1.1981 tarihinden 
evvel gemilerden ton başına bu parayı alıyorduk. 

B'inaenaleyh, 1.1.1982 tarihinde 2(548 sayılı Ka
nunla, Gerdi Sağlılk Resmî Kanunu toptan tadil edil
diği zaman, Amerikan Dolarını falan bir tarafa at
tık, «madem altın karşılığıdır, altın karşılığını ala
lım» dedik. O tarihte de altının gramı 2960 kuruştu. 
Bu değerleri aynı şekilde birbirleriyle çarptığınuz 
zaman, ton başına alınacak para 64,45 lira olarak 
bulunur. Böylece eskiye göre aşağı yukarı 11 misli 
bir artışın temin edildliğü görülür. 

Bu ücrete itirazlar, evvela bizim yerli armatörler
den geldi: Çünkü bu ücreti, bir yerde onlar da ödü
yordu. Esasen Montrö (Montreux) Anlaşması gere
ğince, onlara bazı yerlerde tenzilat yapamıyoruz. 
Zira bir ülke bayrağına tenzilat yaptığımız zaman, 
bunu tamamına teşmil etmek lazım. Bunun üzerine 
armatörlerimiz duvar boyu telgraflar çekmeye baş
ladılar. Hatta, bir yerde, telgrafa verdikleri parayı, 
vergi olarak Devlete verselerdi, belki daha kârlı çı
karlardı, diye de düşünüyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

— 37 — 
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Ancak bu arada devreye Doğu memleketiler'i gir
di. Onlar da bir yerde haklıydı; «Deniz Sizin, Boğaz 
sfein, aJltın bedelinin parasını da sfizin Merkez Ban
kanız veriyor, İstediğiniz gibi hesap yapıp alıyorsu
nuz. Böyle şey olmaz» dediler. Durumun politik bir 
malhi'yelt kazanması üzerine bu uygulama bir müd
det durduruldu. Bunun üzerine, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla yeni bir ödeme sistemi getirildi. Bu ödeme 
sisteminde alltınfrankın kaç para ettiği belli değildi. 
Çünkü, altıöfrank tedavül etmiyordu. O zaman te
davül elden bir para arandı; 1971'den beri de böyle 
bir paranın olmadığı görüldlü. Zaten Amerikada do
ların altınla irtibatını 1971'de kesmişti. O halde, 
«1971'deki altın fiyatını dolar karşılığı olarak alalım, 
geli'şmliş memleketlerin uluslararası fiyat artış en
deksleri var, onu da alırsak kimse itiraz ötmez» den
di Bu endekslere göre 1971 ̂ den 1982 yılına kadar 
dünyadaki fiyat artışları 2,9 kata ulaşmıştı. Bu oran
la, altının 1971 "ddki fiyatı esas alınıp çarpıldığında, 
ton başına alınacak ücret 1'2,37 lira olarak belirlendi. 
Şu anda uygulanmakta olan ücret de budur Sayın 
Cumhurbaşkanını. 

TaJbiî bu ücret fiyat artış endeksine bağlı olduğu 
için her sene değişecektir. Binaenaleyh, kanunda da 
bunu her sene değiştirecek şekilde bir tadilat yap
mak gerekmiştir. Aslında bu kanun bugün huzuru
nuza bu nedenle gelmiştir. Bu afada aksayan bazı 
maddeleri de değiştirilecektir. 

Arz ederim. 
tznliniz olursa, diğer maddelerle ilgili maruzatımı, 

maddeler görüşülürken arz. etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmî 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasana 

MADDE 1 — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmî 
Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tlirlmişıtir. 

«Madde 1. — Türk limanlan arasında seyreden, 
yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen 
Türk limanlarnıdan yabancı ülke İmanlarına giden 
ya da Boğazlardan transit geçen gemiler hakkında 
'bu Kanun hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN *— 1 inci madde üzerinde bir açıkla
manız olacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜtSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(BÜtçe-Flan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, maddenin halen mevcut olan metninde, 
«yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen gemi-
ıler» cümlesi vardı; «Türk limanlarından yabancı ül
ke limanlarına giden gemiler» ciümlesi yoktu. Tat
bikatta bu resim bunlardan da alınıyor, bir itirazda 
olmuyor. Fakat kanuna bir açıklık getirilmesi bakı
mından bu cümleyi de ilave ettik. 

Arz ederimi. 

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

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Bu
radaki, «ya da» ifadesini de «veya» olarak değiştire-

'iliim efendlim. 
BAŞKAN — Evet; «ya da» ifadesini «veya» ola

rak değiştirelim. 
1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
1 ind maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
m'işltür. 

2 ndi maddeyi dkutuyorum : 
MADDE 2. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmî 

Kanununun 3 üneti maddesi aşağıdaki şekilde değ'iş-
tiriimi'şltiir. 

'Madde 3. — Türk limanlarında, 1 inci madde 
kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden 
alınacak sağlık resmî, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından, Dışişleri ve MalÜye bakanlıkları
nın görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her 
malî yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle dü
zenlenir. 

Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanla
rına gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka 
ticarî işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bî-
lİmısd araştırma yapan gemilere, bu sağlık resmî, ay
nı tarifede belirlenecek şekilde özel indirimli olarak 
uygulanır. 

Bu sağlık resmini, Türk limanları arasında işle
yen gemiler ile Türk limanlarından hareket eden 
gemiler, ilk hareket etftükleri limanlarda; yabancı ül
kelerden gelen gemiler ise Ik uğradıkları limanlar
da öderler. 

(Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edi
lecek olan sağlık resmî, Montreux Sözleşmesi hü
kümlerine tabidir. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde b'ir açıkla
manız olacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Büliçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bliraz önce tülmü Üzerinde arz efüğkn bil
gi 2 nci maddeyle ilgiliydi. 

Şu anda huzurunuzdaki teklif, Hükümet Tekli-
firiin aynısıdır. Yalnız, Danışma Meclisi, burada adı 
geçen üç bakanlığın yerine, «Bakanlar Kurulu» iba
resini koymuş ve tespitin Bakanlar Kurulu tarafın
dan yapılmasını kabul etmişti. Aslında buradaki ame
liye, bir çarpma ameliyesidir; bakanların hepsinin 
fikrini almaya lüzum yoktur. ilgili bakanlar, Dışiş
leri ve Maliye Balkanıdır ve asıl ünitenin başında 
olan da sağlık bakanıdır. Her iki ilgili balkanın gö
rüşlerini alarak bunu Sağlık Bakanlığının yapması 
yönündeki Hükümet teklifi bizce yeterli görülmüş-
Itiiir. Huzurunuza gelen teklif aynen Hükümet tekli
fidir. 

Arz öderim. 

BAŞKAN — Evet buyurun efendim. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu

rada «Türk limanlarına gelen özel yatlara» deniyor. 
Mesela, İstanbul'da kayıtlı bir Türk yatı, İzmir'e git
tiği zaman İzmir'de bu parayı ödeyecek mi veya 
«Türk limanlarına gelen özel yat» deyince, muayyen 
Wr tonaj mı kasfedi'1'iyor, yoksa bütün yatların hep
sine mi uyigulancaktır ve madde bu şekilde kalırsa 
acalba ileride bir karışıklık yaratabilir mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜtKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Balkanı) — «Türk liman
larına gelen özel ya)tlar»dan kasit; Türk olmayan, 
Türk Bayrağı taşımayan yatlardır. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — O zaman 
«Türk tumanlarına gelen özel yabancı yatlar» desek?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, ka
nunun burada huzurunuzda olmayan bütün madde
lerinde «Türk imanlarına gelen, Türk limanların
dan giden» tabiri kullanılmaktadır, Senelerdir de böy
le uygulanıyor. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Zabıtlara bu 
sekide geçtiğine göre, o şekilde uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Yatlara koymadık da, ondan sonra
ki cümlede «yalnız turist taşıyıp başka ticarî işlem
lerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel araş
tırına yapan gemilere» dedlik; bu turM gemileri Türk 
gemileri de olalbiîir, değil mi? Onlar da verecek; ben 
löyle anlıyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, «ka
botaj hakkına sahip olmayan» demek, Türk olma
yan demektir. -Kabotaj hakkına sahip olan Türk ge
mileridir zaten. 

BAŞKAN — Demin, Deniz Kuvvetleri Komu
tanımız da onu sordu. Burada, «Türk limanlarına 
gelen özel yatlara» deniyor, yatın resmisi olur mu? 
Yat zaten özeldir. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «Kabotaj hak
kına sahip gemi ve yatlara veya deniz araçlarına» 
deseydik, onu kabotajla birleştirseydlk, o zaman bu 
ikine1! mana çıkmayabilirdi. O bakımdan arz ettim 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, «kabotaj hakkına sahip» de
yince, bütün hepsine mi şamil ölüyor? Yalnız gemi
lere şamil oluyor. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜİMER — Efendim, ge
miler ve diğer bütün teknelerin de aynı şekilde ol
ması lazım. Diğerleri için de, «yabancılardan da yal
nız şunlara tahsis edilenlere de indirim'li tarife uy-
gulayalbillir» manasım kastediyor. Ama, bu şekilde 
kalırsa bunu itiyat edinirler, tüm Türk gemilerine li
mana her girişte bunu uygularlar. Tatbikatta güç
lük oradan çıkar; ama, zaibıtlara bu şekilde geçtiğine 
göre... 

BAŞKAN — Tabiî hiç dinlemez. Zaptı getirtmez 
kli oraya. 

Bu 1 inci madde, ister yabancı gemi olsun, ister 
Türk Gemisi olsun hepsine şamildir, değil mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KAYA KILIÇTURGAY^ — Sayın Cumhurbaşka
nım, bir nokta var efendim; gerçi biraz sonra oku
nacak; biz bunu meçinden çıkarıyoruz. Çünkü, ulus
lararası düzeyde bir karışıklığa sebep olabileceği dü
şürtüldü. Biraz sonra arz edilecek. 

Burada gemiyle ilgili bir tarif var efendim; gemi, 
«tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, de
nizde m'dtor veya yelkenle veya her iki vasıtayla 
hareket imkânına sahlip bulunan ticarî ve özel mak
satlı her türlü tekne» diye tarif ediliyor. Kabotaj 
hakkına sahip olduğu belirtilince, bu «gemi» kav
ramı içine yatilarmnz da girmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — İşte onu diyoruz, o halde onlar da 

dabüL Yalnız, ucuz tarifeden ödeyecek. 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KAYA KILIÇTURGAY — Bir yönetmelikle dü
zenlenecek Sayın Cumhuribaşkânım. 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMÖR — ödeyecek, 
yalnız onlara ucuz tarife uygulanacak. 

BAŞKAN — Bveıt, «ucuz tarifeyle» ödeyecek. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, halen mevcut kanunda, kabotaj hak
kına sahip gemiler için bu resim, yüzde 70 indirimli, 
diğerleri için yüzde 50 indirimli. Bu bir yerde bağ
layıcı oluyor. Bazen, örneğin tankerler için yüzde 
100 indirim uygulanması gerekebiliyor. Bu nedenle, 
bağlayıcı olmasın diye madde bu şekle gel/irildi. 

Buradaki, «özel yat» deyimi de, resmî yatan mu
kabili değil, ticarî maksatlı yatın mukabilidir efen
dim. Yani burada, «özel»in aksi, «resmî» değil «ti-
darî»dir. 2 hci maddedeki tariflerden bu anlaşılıyor 
efendim. Tabiî hepsi birden huzurunuza gelmediği 
için boşluk var gibi görünüyor. 

(BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz 
almak is'teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edlillmiştSir 

3 üncü ma'ddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. —- 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmî 

Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madlde 4. — Harp gemileri, resmî ziyarelüte bulu
nan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk limanlarına 
giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerle, elli tona 
kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz. 

Türk limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan 
transit geçen ve Morntreux Sözleşmesi hükümlerine 
göre sağlık ve kontrol resmi ödemekle yükümlü bu
lunan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmî tah
sil edilımez. 

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

Buyurun. 
(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

<BÜ!üçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, buraya yeni bir hüküm olarak, «Resmî 
ziyarette bulunan gemiler» ibareisli ilave edilmiştir. 
Ayrıca eski metinde, «Hava muhalefeltinden dolayı 
Türk limanlarına giren gemiler» deniyordu; biz bu
nu biraz daha genişldtitJk ve arızalanmaları ifat'ima-
lihi de göz önüne alarak, «mücbir sebeplerle»~dedik. 
Başka bir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAJFAOĞ-
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, madde okunurken 
«Sağlik ve kontrol resmi» diye okundu, burada «ve» 
yok, «Sağlık kontrol resmi» diye geçiyor. Bizim eli
mizdeki yazılı metinde «ve» yok efendim. 

BAŞKAN — Tabiî «Sağlık ve kontrol» olmaz, 
«Sağlık kontrol» olması lazım, doğru; «ve» olmaması 
lazım. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Basılı da var efendim. 

BAŞKAN — Hayır olmaması lazım. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOÖ-

LU — «Kontrol resmi» diye ayrı bir resim olması 
lazım efendim. 

BAŞKAN — «Sağlık ve yardım» desek olur ama 
«Sağlık ve kontrol» olmaz. «Sağlık kontrol» olması 
lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Bu aslında da 
yok, burada fuzulî yazılmış efendim. 

BAŞKAN — Zaten bu, «Sağlık Resmi Kanunu», 
değil mi? «Ve» kelimesinin olmaması lazım; onu si
lin oradan. 

«Sağlık kontrol resmi ödemekle yükümlü bulunan» 
diye düzeltelim onu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bunu düzeltip huzurunuza gelmemiz gere
kirdi, ama, bağışlayın. 

Burada «kontrol» kelimesine de gerek yok eifen
dim. «Sağlık resmi ödemekle» demek, yeterlidir. Çün
kü bunun ismi «Sağlık resmi» dir, «kontrol» diye bir 
şey yok efendim. 

BAŞKAN — Evet, kanunun ismi öyle zaten. 
«Kontrol» nereden girmiş? Eskiden ismi, «Sağlık ve 
koritrol resmi» şeklinde miydi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır değildi, 
adı hep «Sağlık resmi» dir efendim. 

BAŞKAN — Peki, «kontrol» nereden geldi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Nereden, nasıl 
geldi bilmiyorum efendim. Eski kanunda da, halen 
yürürlükte olan kanunda da yok; orada da «Sağlık 
resmi» şeklindedir efendim. 

BAŞKAN — Zaten onu konuşuyoruz. Orada da, 
«Monltreux sözleşmesi hükümlerine göre, sağlık resmi 
ödemekle yükümlü bulunan gemilerden limanlarda ay
rıca sağlık resmi tahsil edilmez» demiş. «Sağlık ve 

— 40 — 
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kontrol resmi» dememiş, «Sağlık resmi tahsil edil
mez» demiş. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hükümetten 
öyle geldiği için aynen almışlar herhalde efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan. Komisyonu Başkanı) — Evet, oradan al
dık efendim. Hükümetten gelen teklifte öyleydi. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİMKAYA — Efen
dim burada, «Sağlık resmi ödemekle yükümlü bulu
nan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmi tahsil 
edilmez» deniliyor. Nasıl şey bu? 

BAŞKAN — «Monifcreu Sözleşmesi hükümlerine 
göre sağlık resmi ödemekle yükümlü bulunan gemi
lerden limanlarda ayrıca sağlık resmi tahsil edilmez.» 
Yani, Boğazldan geçerken veriyor, ondan sonra limana 
gittiği zaman artık bir daha vermiyor, değil mi? O an
laşılıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Mükerrer öde
meyi de önlüyor zaten bu madde. 

BAŞKAN — Yani, yalnız Boğazldan geçerken ve
recek, değil mi? 

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

BAŞKAN — «Ve konitrob kelimelerinin ikisini de 
si'liyoraz. 

3 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yoktur, 

Yapılan bu düzeltme ile 3 üncü maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Ka

nununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ben
di ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

c) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, li
manda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika alma
dan herhangi bir madde alıp veya insan indirip bin
dirmesi. 

Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kap
tanlarından, geminin ödemesi gereken sağlık resmi
nin yüzde yirmibeşi oranında para cezası alınır. 
Ancak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü madde
nin ikinci fıkrasında belirtilen indirimler dikkate 
alınmaz ve bu ceza, bin net tonluk bir gemiden tah
sili gereken sağlık resminden az olamaz. Verilecek pa
ra cezası için, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü nezdinde itirazda bulunulabilir. 

BAŞKAN — 4 üncü maddede yapılan değişik
lik nedir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, halen mevcut bulunan maddenin, ya
sakları belirleyen (c) fıkrasında, «ihtilat yapmak» di
ye bir ibare geçiyordu. Her ne kadar «ihtilat» keli
mesi tariflerde ve tanımlarda geçiyorsa da, kanun 
düzeni bakımından bir terslik meydana getiriyordu. 
Bu arada daha evvelki toplantılarımızda da, kanun 
yazımlarında mümkün olduğu kadar Türkçe keli
melerin kullanılması yönünde . buyurduğunuz emir
leri de göz önüne alarak (c) fıkrasındaki «ihtilat» ke
limesinin Türkçe karşılığı, biraz uzun olmakla bera
ber, bulunmuş ve aynen fıkraya yazılmıştır. Bu mad
dede yapılan değişiklik bundan ibarettir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Pratika almadan» ne demek? 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Müsaade kâ

ğıdı efendim. 
BAŞKAN — Kanunda onun ismi öyle mi geçi

yor? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu beynelmi
lel bir isim, hep öyle geçiyor efendim. 

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

Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Biz, sağlık 

konularında bundan 50 - 60 sene evvelki nizamı hâlâ 
yürütmeye çalışıyoruz. 

Bugün dünyada artık böyle gemilerle salgın has
talığın bir bölgeden diğer bir bölgeye gitmesi kesin
likle bu kadar önemli bir konu değil. 

Dünya devletlerinin hemen hemen yüzde 95'i bu
nu, yalnız kaptanın serbest beyanına bıraktılar. Ya
ni, hiçbir zaman böyle mecburî sağlık muayenesi ko
nusunu bir denetim şeklinde ellerinde artık kimse tut
muyor; beyan usulüne bıraktılar. Çünkü, gerçekten 
de bu hastalıkların çoğu kalktı. Eskiden birçok sal
gın hastalıklar vardı. 

Binaenaleyh, biz hâlâ bu eski alışkanlıkla özellik
le gemilerin sağlık kontrolü üzerinde çok duruyoruz 
ve bundan manen de çok şey kaybediyoruz. Çünkü, 
sağlık kontrolü deyince 30 bin tonluk bir geminin 
Boğazda, akıntılı bir yerde durması, yaratacağı teh
likenin yanında kazanacağımız fayda hiçbir şeye değ
meyecek kadar azdır. 

Binaenaleyh, ben, sistem olarak bunun daha baş
ka bir şekilde halledilmesinde büyük yararlar gör-
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inekteyim. Bu konuyu belki bu maddede hemen ele 
almayacağız ama, Sağlık Bakanlığımızın mutlaka 
bunum üzerinde durması gerekir. 

Gemi kaptanlarının her bakımdan sorumluluğu 
vardır. Gemisinin içinde bir salgın hastalık olsa za
ten telsizle bildirecektir. Eskiden telsiz yoktu, haber 
verme imkânı yoktu; binaenaleyh limanlara gelme
den evvel gerekli işaret sancağı ile durumu bildirir 
veya kendisi gelen muayene memuruna deklare 
ederdi. 

Şimdi, hepsinin acentesi var, yabancılar için söy
lüyorum, yerlilerin zaten hemen hemen acentesiz 
çalışanı yok. 

Binaenaleyh, 'bir hastalık çıksa her yerden ha
ber alma ihtimali var. Yani, şimdi Kaş limanındaki 
bir sağlık memurunu düşünün, bilmiyorum her li
manımızda acaba sağlılk memuru var mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Ydk efendim. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Yok, o da 
yok; yani sağlık muayenesini kim yapacaktır? Şim
di kanun bu sorumluluğu veriyor; ama koskoca bir 
gemi Kaş limanına geldi; 'kanuna göre sağlık mu
ayenesi, istenecek. Kim gidecek de muayene ede
cek? Hiç kimse. Liman reisi, yine ona kalış müsaa
desini verecektir. 

Binaenaleyh, bu konularda da yeniliklerin yapıl
ması herhalde kart oldu efendim. 

Arz ederim 
BAŞKAN — Evet. 
ABDULALİM ERTÜRK (Sağlik ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, müsaadenizle bir hususu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDULALİM ERTÜRK(Sağhk ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir ge
minin sağlık denetimine tabi tutulması bizim için iki 
üç dakika içerisinde hallediliyor efendim. Gemiye 
yanaşıyoruz, kaptanın beyanı gene esas oluyor, be
yanını alıyoruz ve bono imza ettiriyoruz; bonoyu 
başka türlü imza ettirmemiz mümkün değil, gemiye 
yanaşmamızın nedeni bu. Bonoyu imza ettiriyoruz, 
bonoyu sonradan acentesinden tahsil ediyoruz. Şayet 
gemi yanaşmazsa, kaptana bonoyu imza ettiremez-
sek bir yerde tahsil güçlüğü doğuyor ve millî serve
tin de ziyama sebep olabiliriz. O yönden gemiye 
mutlaka yanaşmamızda fayda var. 

Arz ederim. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü

saade ederseniz ben cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yine bunu bü

tün dünya devletleri, gerekli belgeyi tamamen acen
telerine imzalatmak suretiyle halletmişlerdir. 

Sayın Bakanlık Temsilcimiz, «Bir geminin bir 
belgeyi imzalaması iki - üç dakikalık bir iş, başka bir 
şey yapmıyoruz» diyor. 

Binaenaleyh, geminin stop etmesi, limanda bekle
mesi, sonra tekrar ileri harekete geçmesi ticaret ge
milerinde büyük bir problemdir. Onlar stop etmeden 
hep seyretmek isterler. Bir tek limana girerken stop 
ederler. Bunun yüzünden büyük şikâyetlerde bulu
nurlar. l 

özellikle, boğaz geçişinde gemilerin bu sağlık res
mini imzalatması yüzünden çok büyük problemler olu
yor, bazı kazalar dahi ölüyor/ 

Ö nedenle imzalatmayı acentesi yapsın. Boğazdan 
geçen gemilerin kayıtları tutuluyor, kontrolleri yapı
lıyor. Yani hiç kimse, ben geçmedim diyemez. Ha 
kaptan imzalamış, ha onun namına her türlü sorum
luluğu alan acente imzalamış. Bence, bunların sağlık 
hizmetlerini yürüten müessese, geminin acentesine gi
dip bunu haftalık dahi imzalatabilir. Sizin şu, şu, şu 
gemileriniz geçti, denilip o şekilde bir tertip yapıla'bi-
lar. Yani koca gemiyi durdurmaya lüzum yok efen
dim. 

BAŞKAN — Durduruluyor mu? 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Durduruluyor 
efendim. 

ABDÜLHALİM BRTÜRK (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Temsilcisi) — Durdurulmuyor Sayın 
Cumhurbaşkanım, geminin hızı 10 - 12 mile indiği 
zaman, yani hareket halindeyken biz motorla gemi
ye yanaşabiliyoruz. 

BAŞKAN — Bu daha ziyade boğazda oluyor. 
Limana yanaşmışsa zaten duracaktır; o zaman mese
le yok. Ama ben görüyorum, transit geçenler için 
motor geliyor, yanaşıyor, ilgililer çıkıyor. Bazan o 
kılavuz oluyor, bazan sağlık personeli oluyor. Belki 
de ikisi beraber gidiyorlar. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Aslında, gemi
ye girilmemesi lazım efendim; o da ayrı bir problem. 
Yani bir sağlık memuru motorla geliyor, gemiye çı
kıyor; gemide neler oluyor, yalnız imza olsa mesele 
yok. 

BAŞKAN — Belki bir şey sipariş etmiştir, onu da 
alacak, 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Başka bir şey
ler de olabiliyor. Yani bu şüphe yaratıyor insanlarda/ 
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Yapmasalar bile, bu şüphe yaratılıyor. Sağlık memu
ru gidiyor, arkadan bu sefer pilot motoru geliyor, o 
gidiyor gümrük motoru geliyor. Yani boğazdan ge
çen gemiler, bu gelip giden vasıtalardan illallah de
mişlerdir; limanlarımızda da öyledir 

Binaenaleyh, bunların yerine, gidilip acente ile 
mutabakata varmak en doğrusu olacaktır. 

BAŞKAN — Ona bir bakın da ele alın bu hu
susu. Diğer ülkelerde modern" usullerle nasıl yapıyor
larsa, onları kir tetkik edin. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Acentesi beyanda bulunur, öder, 

BAŞKAN — Acentesi olmayanlar için belki böyle 
yapılır, acentesi olanlar için, acentelerle bu iş yapı
labilir. Yani üzerinde duıula'b'ilir bu konunun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir yer so
rumlu olmalı ve hepsi oradan almalı efendim. Bence 
liman reislikleri olabilir. Zaten onlar da her yerde 
var. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Bu konuyu araştıralım efendim. 

BAŞKAN — Zaten burada halledilecek bir konu 
değil bu. Çünkü bu madde sadece (c) fıkrasını değiş
tiriyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANr KA
YA KILIÇTURGAY — Aslında bu hükümler Mont
rö'de de yer alıyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Tabiî. Bakmak lazım. 
Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
4 üncü maddeyi} oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Ka

nununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 8. — Bu Kanunun uygulama usul ve esas
ları, Kanunun yürürlüğe girmesinden en geç altı ay 
içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarı
lacak bir Yönetmelikle belirlenir. 

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

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Bu duruma göre Resmî Gazetede yayınlanmayacak 
Sayın Cumhurbaşkanım.ı 

BAŞKAN — Ondan başka bir de şu var : «2548 
sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 8 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» demişiz buraya. Za
ten o kanun var, mevcut; 8 inci maddesi de var o 
kanunun, 

Ondan sonra da, «Bu kanunun uygulama, usul ve 
esasları, kanunun yürürlüğe girmesinden en geç altı 
ay içinde, Sağlık ve, Sosyal Yardım Bakanlığınca çı
karılacak bir yönetmelikle belirlenir» diyoruz. Zaten 
bu kanun mevcut, yönetmeliği de mevcut. Yeni bir 
yönetmelik mi çıkaracak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Biz şöyle anla
dık Sayın Cumhurbaşkanım : Halen yürürlükte bu
lunan kanunun 8 inci maddesi, «bir yönetmelikle be
lirlenir» diyor. Yönetmeliği kimin çıkaracağı ve bu
nun süresi belirtilmemiş. Hükümetten de böyle gelin
ce, anladık ki Hükümet kendisini- bu süreyle bağla
mak istiyor; onun üzerine 'biz de bu şekilde yazdık 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bu kanun 1981'de çıkmış. 1981'den 
beri bu yönetmelik hazırlanmamış mı? 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — 1981'in so
nunda çıktı, 19ı8ı2'de uygulanmaya başlandı, 

BAŞKAN — Şimdi 1983'ün sonuna yaklaşıyoruz? 

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

ABDÜLALİM ERTÜRK (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Temsilcisi) — Bu «Transit resmi» mev
zuunda bir sürü hadiseler oldu. Tam netleşemediği 
için, bir kanunla tadil yoluna gidilmesi için hazırla
dığımız yönetmeliği şimdilik durdurduk. Şimdi buna 
göre bir yönetmelik hazırlanacak. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Burada zaten, şu kadar para alınır, 
falan diye bir şey geçmedi ki, düzeltmelerde biz. onü 
görmedik. Yönetmelikte mi olacak o, demin anlattı
ğınız husus; hangi maddede var? Demin okuduğumuz 
maddelerde yok bu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır yok. On
lar bu maddelerde tedvin edilmeyecek efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 3 üncü mad
dede yok mu acaba? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - PUan Komisyonu Başkanı) — 3 üncü mad
de yönetmelikle tespit edilmeyecek; yani onun yönet
melikle ilgisi yok efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — 2 nci madde kalkıyor Sayın 
Cumhurbaşkanım. Bundan sonraki kanunda 6 ncı 
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madde olarak gelecek efendim. Şöyle; «Bu Kanunda 
geçen deyimler, kanunun uygulama esasları» olacak, 

BAŞKAN — Ama burada, «ve her malî yılbaşın
da yürürlüğe konulacak tarifeyle düzenlenir» diyor. 
Bu tarife kanunda geçmiyor, atıf yapıyor, yönetme
diği bu yüzden yapamadık, falan diyor da, onun için 
dedim. Onunla ıbir alakası yok-

Sonra; «altı ay sonunda» dediğimiz husus, bu 
kanundan altı ay sonra mı, yoksa o kanundan altı ay 
sonra mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu kanun Sa
yın Cumhurbaşkanım. Yani bu kanun yarın yayınla
nacakla, yarınki tarihten itibaren altı ay efendim. 

BAŞKAN — Bence bu maddeye hiç gerek yok. 
Böyle şey mi olur, zaten yönetmeliği çıkmamış mı o 
zamandan beri? 

iSAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Hayır, -bir yıldan beri erte
leniyor bu konu Sayın Cumhurbaşkanım* 

ORAMİHAL NEJAT TÜMER — Çıkmamışsa 
ve o şekilde kalmışsa, hiç olmazsa bundan sonra altı 
ay içerisinde çıkar, 

ıBAŞKAN — Bu yönetmelik Resmî Gazetede ya
yınlanacak mı yayınlanmayacak mı? Yayınlanması 
lazım. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Yönetmelik tabiî yayınlanacak^ 

BAŞKAN — O halde onu belirtmek lazım; «çıka
rılacak bir yönetmelikle belirlenir ve Resmî Gazetede 
yayınlanır» demek lazım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — «Yö
netmelik» kelimesinin başındaki «bir» kelimesini de 
çıkartmak lazım efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, «bir» kelimesi de çıkacak; 
«çıkarılacak yönetmelikle belirlenir ve Resmî Gaze
tede yayınlanır» diyeceğiz. 

«Bir» kelimesini çıkarıp ve «Resmî Gazetede ya
yınlanır» ibaresini de metne ilave edelim. 

5 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Ydk. 

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

6 ncı maddeyi o'kutuyorum* 
MADDE 6. — 25i*8 sayılı Gemi Sağlık Resmi Ka

nununun 2 nci maddes'i yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is-

tey«n?,ll Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümleri yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
,8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Maliye, 

Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir,ı 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
2. — 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 

6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 2/123; Af. G. Konseyi : 2/157) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 577; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 692) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkindi sırada, 13119 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
nun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 692 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı, Sayın Bakan 

ve ilgililer yerlerindedirler 
Kanun teklifi Danışma Meclisinde aynen kabul 

edilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu ise, teklifi ve Danışma Meclisi metnini be
nimsememiş ve reddini kararlaştırmıştır. 

Teklifin reddine dair Komisyon Raporunu oku
tuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ekim 1983 

tarihli 171 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 7 Ekim 1983 tarihinde Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Maddesinin Değiş-

(1) 692 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca 
incelenmiştir. 

Teklif ile; Türkiye sınırları içinde mesken olarak 
kullanılan binaların vergi değerinin beş milyon lira
sından vergi alınmaması, bu istisnanın birden fazla 
meskeni olanların meskenlerinden yalnız birine uy
gulanması, köylerde mesken olarak kullanılan bina
ların ise vergi değerinin beşyüz bin lirasının istisnadan 
yararlandırılması öngörülmektedir, 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 73 üncü maddesine 
göre, herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, ma
lî gücüne göre, vergi ödemekle yükütolüdür. 

Teklif gerçekleştiği takdirde, Emlak Vergisi mat
rahına dayanan temizleme ve aydınlatma harcı da fi
ilen ortadan kalkacaktır. Bu da zaten zor durumda 
olan belediyelerimiz için büyük bir kaynak kaybıdır. 
Bugün, bu verginin* oranı meskenlerde binde ikidir. 
Bu oran mülk sahipleri için büyük bir yük teşkil et
memektedir. 

Ayrıca, 'vergi sistemi içerisinde üzerinde önemle d u 
rulması gereken konuların başında istisna hükümle
rini saya'biunz. Belli bir konuda istisna tanındığı tak
dirde bunun emsal teşkil etmemesi çok önemlidir. 
Zaman içerisinde yapılan değişiklikler emsal gösteril
mek suretiyle maksadı aşan ve kapsamı genişleyen dü
zenlemeler haline gelmektedir. Teklif konusu istisna 
çok kısa sürede emsal teşkil edecek mahiyet taşımak
tadır. Bu ise büyük sakıncaları beraberinde getirmek
tedir. 

Diğer yandan, mükellefler gayrimenkullerini bu
lunduğu yerin vergi dairesine beyan etmektedirler. Di
ğer bir ifade ile ayrı yerlerde bulunan gayrimenkul
lerini tek beyannamede toplayamazlar. Bu cümleden 
olmak üzere, mesken olarak kullanılabilen binaların, 
ayrı ayrı yerlerde olduğunu düşünürsek uygulamada 
çeşitli karışıldıklara sebep olabileceği, hatta İstismar 
konusu olabileceği düşünülebilir. 

Yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle teklif ve 
Danışma Meclisince kabul olunan metün Komisyonu
muzca uygun görülmemiştir. 

Millî GüVenlik Konseyinin onayma arz olunur. 
Başkan Başkan Yardımcısı 

Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL 
E. Amiral Tuğgeneral 
Kâtip Üye Üye 

Tahsin EKİNCİ Güven BOŞGELMEZ 
Mty. Yb. 

. . Üye Üye 
Mehmet KAMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde söz almak iste
yen var nu? Yük. 

Teklifin reddine dair Komisyon Raporunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul ~ edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu ısuretle kanun teklifi reddedilmiş ve düşmüş
tür. 

3. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu ikti
sadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye Aynı Ka
rarnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesine İlişkin 21.7.1983 Tarihli ve 73 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/703, 1/752; M. G. Konseyi : 1/615) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 560; M. G. Konseyi S. Sayısı : 701) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 üncü sırasına geçi
yoruz. 

Gündemimizin 3 üncü sırasında, İktisadî Devlet 
Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları Hakkında 
11.4.1983 Tarihli ve 60 sayılı -Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Aynı Kararnamenin Geçici 6 ncı Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
21.7.1983 Tarihli ve 73 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek.. Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 701 Sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve 
ilgililer yerlerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum, söz almak isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerirtctekü gö^üşmefer taimamîaınmıışftııır. 

Maddelere geçüıfonesti hususunu oylaımmza sunuyo
rum : Kjabuü «derieır... Etmeyenler... Kıaibull ekükniâş-
târ-4 

(1) 701 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi koutuyaruım : 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 

Kuruluşları Hakkında Kanun Tasansı 

(İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Ku
ruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Aynı Kararnamenin 
Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişti
rilmesine ilişkin 21.7.1983 Tarihli ye 73 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak

kında Kanun) 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, izniniz' olur mu? 

BAŞKAN — Bunun altını niçin yazdınız? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, hukukçu arkadaşların ifadesine göre; 
huzurunuzda Anayasa gereğince, aynı başlığın belir
lenmesi mecburiyeti varmış. Bu haliyle kanunlaştığı 
takdirde, bundan sonra bir satırlık yazı sırf bu yüz
den iki sayfalık yazı olacak. Ancak, Yüksek Konsey 
karar verdiği takdirde ismin altındaki kısım kalkabi
lir. Komisyon olarak kalkmasını arz ve teklif ederim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, tek- kanun metni ha
line geldiğine göre, eski kanun hükmündeki kararna
meler kanun oluyor ve isim çok güzel bulunmuş, öy
lece kalacak. 

BAŞKAN — Kararnamelerin hükmü bitiyor, ar
tık bu kanun oluyor. «İktisadî Devlet Teşekkülleri 
ve Kamu iktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Ta
sarısı» 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaıkanım, şimdiye kadarki uygulama 
hep bu yönde olduğu gibi, Anayasanın yazılış tarzın
dan da böyle yapmamız zorunlu oluyor. Ancak, bu 
uzun bir başlık. Eğer uygun görülürse daha kısa bir 
parantez içi ifadesi halinde düzenleyebiliriz. 

'BAŞKAN — Anayasanın kaçıncı maddesi? 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Anayasanın 91 inci maddesi, 
BAŞKAN — Şimdi, bu kanun yürürlüğe girince 

zaten öteki yürürlükten kalkar. Kalktığına göre, bu 
şimdi kanun oluyor. Kanun olunca, onun aynısını kul
lanmak diye bir mecburiyet yok ki. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle; Yayınlandıkları gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararna
meler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince 

reddedilen kararnamelerin ise kanun prosedürüne tabi 
olacağı, böyle bir kararın ancak kanunla alınacağı, 
tatbikatta' o şekilde icra edileceği, eski Anayasa uy
gulamalarında da, son Konsey uygulamalarında da 
bunun kanunla olacağı, uygulamalar yönünden de 
Yüce Konseyde tartışılıp kabul edildi. 

BAŞKAN — O doğru. Eğer reddetse idik doğru 
idi, reddetmiyoruz, kabul ediyoruz. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Hayır, kabulünü de sayıyor, yalnız ret değil. 

'BAŞKAN — «Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kara
rın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlükten 
kalkar» deniyor. Şimdi ne olacak? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet. Kabulü de yine bir kanunla olacak. Yani «şu 
şu şu kanun hükmündeki kararnamelerin kabulü hak
kında» aynen kabulü veya değiştirilerek kabulü hak
kında değil ise, buyurduğunuz çok doğru. Aslında 
gönül öyle arzu ediyor. Yani bir kot kanununun adı
nın da böyle kararname ile, sanki birkaç maddesi de-
ğişirmiş gibi, ayrı bir başlık daha konması hoş gö
rünmüyor ama, ileride nereden geldiği, kanun hük
münde kararnamenin ne olduğu hususunda hiç ol
mazsa bir yerde açıklayıcı bilgi vermesi bakımından 
faydalıdır. 

BAŞKAN — Kerre içinde yapmış onu, adının 
altında kerre içinde koymuş. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Onu daha kısaltabiliriz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — O kalsın istiyoruz. 

BAŞKAN — O kalsın. Ama kanunun ismi, «ik
tisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluş
ları Hakkında Kanun Tasarısıdır. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, çok uzun, şöyle kısaltabi
lir miyiz... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, sonuna bir madde 
ekleyerek yapalım, kanun başlığı böyle olmaz. Büyük 
Millet Meclisinin kanunları bu şekilde yapması kati
yen tahdit edilemez. Biz, o yetkiyi kullanan kurul 
olarak «iktisadî Devlet Teşekkülleri Hakkında Ka
nun» der isek, diğerinde de «Şu şu şu kararnameler 
yürürlükten kaldırılmıştır» der isek..v 
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ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — I 
Daha kısa bir başlık konabilir. I 

BAŞKAN — Sonunda denmiyor mu? I 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «60 sayılı I 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin Kaldırılmasını so- I 

.sonda söylüyoruz. I 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar -Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, o da tezat teşkil ediyor. Bu l 
kararname daha önce çikmış kararnamenin Yüce I 
Mecliste kabulü, reddi veya değiştirilerek kabulü için I 
geliyor. Değil ise, sonunda sanki bir tasarı gelmiş I 
gibi ki komisyonların tasarı sevk etme, tasarı oluş- I 
turma yetkileri yoktur, ancak üyeler teklif yapabi- | 
lirler, hükümet tasarı sevk edebilir, kanun hükmün- I 
deki kararnameyi «kaldırıyoruz, der isek, komisyon bir I 
tasarı oluşturmuş, hükümetten gelmeyen bir tasarıyı I 
varmışçasına işleme koymuş oluyoruz. I 

BAŞKAN — 60 sayılı Kararnamenin başlığını | 
okur musunuz? I 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Böyle efendim. I 

BAŞKAN — öyle olmaz, öyle şey olur mu? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — | 
Birleştirildi burada, yansı... I 

BAŞKAN — Hayır, «6 ncı maddesinin falan falan i 
fıkrası» var. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — «Kanun Hükmünde Kararname» diyeceğiz. I 

BAŞKAN — İşte o kadar. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Hayır efendim, arz edeyim : TaViî bu ki'salaîbilir, as
lında bu uzun oldu. 

t I 
«Şu tarihli 60 sayılı Kanun Hükmündeki Karar- I 

name ile şu tarihli 73 sayılı Kanun Hükmündeki I 
Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun» I 
diye, parantez içi ifade çok kısa hale getirilebilir efen- I 
dim/ I 

BAŞKAN — Bununla zaman kaybetmeyelim; ka- I 
lırsa kalır. Biz bundan daha uzun başlıklı kanunlar 
kabul ettik; başlığı on satır olan kanun kabul ettik. 1 
Şimdi böyle kalsın. | 

I 1 inci maddeyi okutuyorum : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi 

i Kuruluşları Hakkında Kanun Tasansı 
(iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuru
luşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Ka-

I nun Hükmünde Kararname ve Aynı Kararnamenin 
I Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının 'Değiştiril-
I meşine İlişkin 21.7.1983 Tarihüi ve 73 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
I * kında Kanun) 

BİRİNCİ KISIM 
I Genel Hükümler 
I Kapsam ve amaç 
I MADDE 1. 
I 1.. <Bu Kanun, İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Ka-
I mu İktisadî Kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, 
t 'bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar. 
I 2. Bu Kanunun amacı : 
I a) İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İkti-
I sadî Kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı 

ortaklıklarının kurulmasını, iştiraklerinin yapılmasını, 
özerk bir tarzda ve karma ekonominin kurallarına 
uygun olarak yönetilmelerini, 

I b) İktisadı Devlet Teşekküllerinin ekonomik ge
reklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğ-

I rultusunda kendi aralarında ve ulusal ekonomi ile 
I uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım et-
I melerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı ya-
I ratmalarını, 

c) Kamu İktisadî Kuruluşlarının kendilerine ve
rilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal 

I gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusun-
I da yürütmelerini, 
i d) İktisadî Devlet Teşekküllerinin, Kamu İktisa-
I dî Kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı 
I ortaklıklarının amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak 

için denetlenmelerini, düzenlemektir. 
I BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
I 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 2 DGÜ maddeyi okutuyorum : 
I Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 2. 
I 1. Bu Kanunda geçen deyimler aşağıda tanımlan-
| mıştır. 
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a) İktisadî Devlet Teşekkülü, sermayesinin ta
mamı devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre 
faaliyet göstermek üzere kanunla kurulan kamu ikti
sadî teşebbüsleridir. 

b) Kamu iktisadî Kuruluşu; sermayesinin tama
mı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile 
temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere 
kanunla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan 
kamu iktisadî teşebbüsleridir. 

c) Müessese, sermayesinin tamamı bir İktisadî 
Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna 
ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğu
dur-

d) Bağlı ortaklık, sermayesinin yüzde ellisinden 
fazlası İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İk
tisadî Kuruluşuna a'it olan işletme veya işletmeler top
luluğundan oluşan anonim şirketlerdir. 

e) İştirak, İktisadî Devlet Teşekküllerinin veya 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıkları
nın, sermayelerinin en az yüzde yirmialtısına en çok 
yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdeki 
hisseleridir, 

f) İşletme, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların 
mal ve hizmet üretim birimleridir. 

2. Bu Kanunda geçen «teşekkül» deyimi İktisadî 
Devlet Teşekküllerini, «Koordinasyon Kurulu» deyi
mi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunu, 
«Tüzük» deyimi, 'bu Kanunun uygulanmasını göste
ren tüzüğü 'ifade eder. 

BAŞKAN — Tanımları yapılan deyimlerden son
ra gelen virgülleri noktalı virgül yapınız. 

ikincisi, «kısaltmalar» dediğiniz «teşekkül», «Ko
ordinasyon Kurulu» ve «Tüzük» mü? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
o kadar, üç tanedir. 

BAŞKAN — 2 nçi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok, 

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

3 üncü maddeyi okumuyorum : 
İKİNCİ KISIM 

Teşekkül, Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Teşekküller 
Teşekküllerin kurulması 
MADDE 3. 
1. Teşekküller kanunla kurulur. 
2. Yeni bir teşekkülün kurulmasında ve mevcut 

bir müessese veya bağlı ortaklığın teşekkül haline 

getirilmesinde, ekonomik ihtiyaçlar gözetilir. 
3. Teşekküller, bankacılık alanında, sermayeleri

nin en az % 91 inin devlete ait olması şartıyla ano
nim şirket şeklinde de kurulabilir. Bu durumda Türk 
Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen 
5 kurucunun bulunması şartı aranmaz, genel kurulu ve 
denetçileri bulunmaz. 

4< Yeni bir teşekkülün kurulmasında, koordinas
yon kurulunun görüşü alınır. 

5. ilgili Bakanlık, Teşekkül Kanununda belirti
lir. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum :* 
Teşekküllerin nitelikleri 
MADDE 4. 
1. Teşekküller tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Teşekküller, bu Kanun ile kuruluş kanunla

rında saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hü
kümlerine tabidir. 

3. Teşekküller, genel muhasebe, Devlet alım - sa
tım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulunduğu 
mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi 
değildir. 

4. Teşekküllerin sorumlulukları sermayeleri ile 
sınırlıdır. Teşekküllerin sermayesi ilgili Bakanlığın is
temi ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakan
lar Kurulunca saptanır. 

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

Buyurun., 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Büjtçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 3 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında 
«genel muhasebe», «devlet alım, satım ve İhaleleriyle» 
deyimleri geçmektedir. Bu kanunların isimleri de
ğişiktir. Biz buraya, «Munasebei Umumiye», «Dev
let İhale Kanunu» ile «Sayıştay denetimine tabi de
ğildir» desek daha uygun olacak. 

BAŞKAN — Ama biz kanun isimlerini de yeni
leştirmeye çalışıyoruz. Eskiden böyle yazılmıştır; ama 
biz şimdi Muhasebeî Umumiye Kanunu demliyoruz, 
öyle denmiyor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Denmiyor, ama kanunun ismi o efemdliim. Ger
çi biz değişikliği böylte sevk ettik ama henüz toaınum-
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Haşmada, «Devfet Muhasebe Kanunu» düye sevk et
nik, -

BAŞKAN — Bu defa da sevk edilen kanun yeni 
isimlle kabul edi/lecek, buradaki isımıi eski sekiyle ka
lacak. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — işte o kamuna hükülm konur; «eskiden Mulhıa-
se'beî Umumiye Kanununa yapılmış atıfların hepsi 
bu kanuna yapimış ısayıılııır» diye. O surette de yeni 
kanun çıktıktan sonra, o değjiışiiık'lıiklıer olur. 

BAŞKAN — O kanunu değişltüırdliğimıiz zamam, bu
rada Muhasebe! Umumiye Kanunu diye kalacak... 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Seltateri) — Zaten 
«kamun» demiyor Sayın Cumhurbaşkanım «mevzuat» 
ıdiyor; o zaman değiştirmeye biç gerek kıataııyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Butçe - Plan Kolmiilsyonu Başkanı) — «Genel Mu-
Ibjasebe» tabiri de fcalkbilir Sayın Oımhurbaşjkanıny, 
amia diğerlerime «'thıaıle kanunu ve Sayıştay deneitümiihe 
tabi değilldlir» demek kâfi. 

BAŞKAN -ri. Yani «Devfet inşaatınım tabi bulun
duğu mevzualt hükümlerine» tabirini çıkaracak mı
yız? • 

TUĞGENERAL HAŞMET YURTAL (Bütçe -
Plan Komisyonu Başkan Yardımcısı) — Evet efen
dim, 

BAŞKAN — Niye çukaırıyoruz onu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Devlet inşa
atının tabi bulunduğu hükümler, zaten Devlet İhale 
Kanununun içinde. Ona tabi değilse diğerine de tabi 
değildir, otomatikman. 

BAŞKAN — Zaten öyle gelmiş, öyle çıkmış. Ka
nun hükmündeki kararname de öyle çıktı, değil mi? 
Yani «genel muhasebe, Devlet alım - satım ve ihale
leri» şeklinde. Orada öyle değil miydi? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOÖ-
LU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Orada öyle olduğuna göre aynen 
kalsın, bozmayalım. 

4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Teşekküllerin organları 
MADDE 5. 
1. Teşekkülün organları, Yönetim Kurulu ve Ge

nel Müdürlüktür-

2. Yönetim Kurulu, teşekkülün en üst düzeyde 
yetkili sorumlu »karar organıdır. 

3. Genel Müdürlük, teşekkülün yetkili ve sorum
lu yürütme organıdır. 

BAŞKAN — 5 indi maddeyi Komisyon niye de
ğiştirdi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, genel müdürleri, genel müdürlük yaptık. 
Çünkü genel müdür organ değil kişidir. Kaldıki 11 
inci maddede «teşekkül genel müdürlüğü» diye geç
mektedir. Organ olan genel müdürlüktür, genel mü
dür değildir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen?.. Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulunun oluşumu 
MADDE 6. 
1. Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden 

oluşur. 
2. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü ilgili Ba

kanca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, 
Maliye Bakanı ve ilgili Bakanın imzalarını taşıyan 
ortak kararname ile atanırlar. 

3.' İlgili Bakanlık Maliye Bakanlığı olduğu tak
dirde, bir üyenin hangi Bakanca önerileceği Teşekkül 
Kanununda gösterilir. 

4. Yönetim Kurulunun Başkanı Genel Müdürdür. 
5. Yönetim Kurulu kendi içinden bir Başkanve-

kili seçer. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Ge
nel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Vekili 
Yönetim Kurulu toplantılarına üye olarak katılır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Teşekkül yönetim kurulu üyelerinin nitelik ve şart

ları 
MADDE 7, 
1, Teşekkül yönetim* kurulu üyeliklerine atana

cakların Devlet memurluğuna atanabilme genel şart
larına sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Ma
liye Bakanınca önerilecejk üyenin maliye ve iktisat; 
ilgili balkan tarafından önerilecek iki üyenin teşek
külün faaliyet alanı ile ilgili meslekî ihtisasa sahip 
olmaları şarttır. Illgil'i bakanca önerilecek bir üyede 
ise meslekî ihtisas şartı aranmayabilir. 
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I* Teşekkül yönetim kurulu üyeleri; I 
a) Başka bir teşekkülde yönetim kurulu üyesi 

olamazlar, 
b) Birden fazla bağlı ortaklık veya iştirakte yö

netim kurulu üyesi olarak görev alamazlar, I 
c) Serbest meslek icra edemezler, Türk Ticaret 

Kanunununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını ge- [ 
rekt'irecek faaliyette bulunamazlar, i 

d) Rakip kuruluşlar ile menfaat itişkis'i içinde 
olamazlar< I 

3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan ka
mu görevlileri teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine 
atanabilirler. Bu şekilde atanan yönetim kurulu üyeleri j 
başka bir teşekkül, 'bağlı ortaklık ve iştirakte yönetim I 
veya denetim kurulu, üyesi olarak görev alamazlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. I 

8 inci maddeyi okutuyorum : I 
Teşekkül Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü- I 

resi I 

MADDE 8. 
1, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıl- I 

dır. Oörev süresi sona erenler tekrar atana/bilirler. I 
2, Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya* üye- I 

İlk için aranan niteliklerin ve şartların yitirilmesi ha- I 
linde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. I 

BAŞKAN — 8 ineli madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı? Yoktur.. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. I 

9 uncu maddeyi okutuyorum : I 
Teşekkül Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri I 

MADDE 9. 
Yönetlim Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmliştir. I 

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve I 
yıllık programlar çerçevesinde teşekkülün gelişmesini J 
sağlayacak kararlan almak, I 

b) Genel Müdürün önerisi üzerine, Genel Müdür 
Yardımcıları ile diğer personeli atamak, I 

c) Teşekkül ve müesseselerin çalışmalarının ve- I 
rimli ve kârlı olarak yürütülmesi koşullarını oluştu- I 
racak esasları ve işletme polükalarını belirlemek, I 

d) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında ko- I 
ordinasyonu sağlayacak kararları almak, I 

e) Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek ve de- I 
netlemek, [ 
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f) Teşekkül ve müesseselere ait bilançolar ve ne
tice hesaplan ile yıllık ve uzun vadeli çalışma prog
ramlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını 
onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 

g) Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek 
Yönetim Komitesi kararları hakkında, komite kara
rının teşekküle ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde 
karar almak, 

h) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer 
görevleri yapmak. 

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

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

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Teşekkül yönetim kurulunun toplantı ve karar 

yeter sayısı 
MADDE 10. 
Yönetim Kurulu, Genel Müdürün daveti üzeri

ne ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam sa
yısının salt çoğunluğu 'ile toplanır ve kararlarını üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. 

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

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

11 linçi maddeyi okutuyorum : 
Teşekkül genel müdürlüğü 
MADDE 11. 
Genel müdürlük, genel müdür ile kuruluş kanu

nunda gösterilen sayıda genel müdür yardımcısı ve 
bağlı alt birimlerden oluşur. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Teşekkül genel müdürü 
MADDE 12, 
1. Genel müdür, lilgili bakanın önerisi üzerine 

Maliye Bakanının da imzasının bulunduğu ortak ka
rarname ile atanır. 

2. Genel müdür olarak atanabilmek 'için aşağı
daki şartları taşımak gerekir : 

a) İktisat, maıliye, işletme, yönetim, hukuk, mü
hendislik veya teşekkülün faaliyeti ile lilgil meslekî 
alanda lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak, 

b) En az on yılı kamu kuruluş ve kurumların
da olmak üzere, toplam onbeş yıl başarı ile çalışmış 
bulunmak, 
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' c) Genel müdürlük görevini yerine getirebilecek 
yetenek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) İktisadî Devlet Teşekkülleri personeli ile il
gili kanunda öngörülen diğer niteliklere sahip bulun
mak. 

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

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teşekkül genel müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 13. 
Genel müdürün görev ve yetMlerti aşağıda göste

rilmiştir : 
a) Teşekkülü, kanun, tüzük ve yönetmelik hü

kümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda 
yönetmek, 

b) îdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişi
lere karşı teşekkülü temsil etmek ve temsil yetkisini 
gerektiğinde devretmek, • 

c) Genel' müdür yardımcılarının ve üst düzey 
yöneticilerinin atanmalarını önermek, 

d) Teşekkül sermayesi ile diğer malî kaynakla
rın, verimi'ilik ve kârlılık amaçlarına uygun bir düzen 
içinde kullanılmasını sağlamak, 

e) Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak. 

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

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teşekkül genel müdür yardımcıları 
MADDE 14. 
1. Genel müdür yardımcıları, genel müdürün 

önerisi üzerine yönetim kurulunca atanırlar. 
2. Genel müdür yardımcısı olarak atanabilmek 

için en az yedi yılı kamu kuruluş ve kurumlarında ol
mak üzere toplam on yıl başarı ile çalışmış olmak 
ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sahip bu
lunmak gerekir. 

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

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

I 15 inci maddeyi okutuyorum: 

ÎK1NCÎ BÖLÜM 
Müesseseler 

Müesseselerin kuruluşu 
MADDE 15. 
1. Sermayesinin tamamı Devlete ait teşekküller, 

işletmelerini müessese halinde teşkilatlandırır. 
2. Müesseseler teşekkül genel müdürünün önerisi 

ve Yönetim Kurulunun kararı İle kurulur. 
3. Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine ka

yıt ve ilanı ile, ilk hesap dönemli başlangıcı itibariyle-
tüzelkişilik kazanır. -

4. Müesseselerin statüsünde, müessesenin ticaret 
unvanı, çalışma alanı, idare ınerkezi, tahsis edilmiş 
sermayesi ve sorumluluğunun sermayesi üe sınırlı ol
duğu, hususları yer alır. 

5. Müesseseler, teşekkül yöis&tkn kurulunun ka
rarı ve ilgili bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Ku-
rulu tarafından bağlı ortaklık haline getirilebilir. 

6. İşletmelerin müessese ve müesseselerin 'bağlı 
ortaklık haline getirilmesine ait işlemler 'bütün vergi, 
resim ve harçlardan muaftır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
I Müesseselerin nitelikleri 

MADDE 16. 
1. Müesseseler tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Müesseseler, bu Kanun ve bağlı oldukları te

şekküllerin kuruluş kanunlarında saklı tutulan hu
suslar dışında özel hukuk hükümlerime tabidir. 

3. Müesseseler, genel muhasebe, Devlet alım -
I satım ve 'ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulun

duğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine 
tabi değildir. 

4. Müesseselerin sorumluluğu sermayeleri İle sı
nırlıdır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur-. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
E tüneyenler... Kabul edilmiştiır. 
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17 nci maddeyi okutuyorum : 
Müesseselerin organları 
MADDE 17. 
1. Müessesenin organları yönetim komitesi ve 

müessese müdürüdür. 

2. Yönetim komitesi müessesenin en üst düzey
de karar organıdır. 

3. Müessese müdürü, müessesenin yetkili ve so
rumlu yürütme organıdır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
•isteyen var mı?. Yoktur. 

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim komitesinin oluşumu 
MADDE 18. 
1. Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden 

oluşur. 

2. Yönetim komitesinin başkanı müessese mü
dürüdür. 

3. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst 
düzey yöneticileri arasından, teşekkül genel müdürü
nün önerisi üzerine yönetim kurulunca atanır. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yönetim komitesinin görev ve yetkileri 
MADDE 19. 
1. Yönetim komitesi, teşekkülce tespit edilen 

esaslara, işletme bütçesi ve programlara uygun ola
rak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda mü
essesenin yönetimlini sağlayacak kararları atoıakla gö
revlidir. 

2. Yönetim komitesi üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. 
Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf 
çoğunluğu sağlamış olur. 

3. Yönetim komitesi, karariarım karar gününü 
izleyen günden itibaren on gün içinde teşekküle gön
derir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz atarak 
isteyen var mı?. Yoktur.. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Müessese müdürü 
MADDE 20. 
1. Müessese müdürü, teşekkül genel müdürünün 

önerisi üzerine yönetim kurulunca atanır. 
2. Müessese müdürü olarak atafca'bilmek için en 

az beş yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üze
re toplam on yıl başarı ile çalışmış olmak ve genel 
müdürde aranan diğer niteliklere sahip bulunmak ge
rekir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz atarak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Müessese müdürünün görev ve yetkileri 
MADDE 21. 
1. Müessese müdürü, müesseseyi, kanun, tüzük 

ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve yöne
tim komitesi kararları doğrultusunda yönetir. 

.2. Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde 
ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi temsil eder. Tem
sil yetkisini gerektiğinde devredebilir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

22 nci 'maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Ortaklıklar 
Bağlı ortaklıkların kuruluşu 
MADDE 22. 
1. Bağlı ortaklıklar, 
a) Bir müessesenin bağlı ortaklık haline getiril

mesi, 
'b) Teşekkülün liştiraklerdeki hisselerinin % 50 nin 

üstüne çukması, % 50'den fazla hisseye sahip öldüğü 
yeni bir şirket kurulması, 

c) Teşekkülün, sermayesinde, 
Şeklinde oluşur. 
2. 'Bağlı ortaklıklar Balkanlar Kurulu kararı ile 

kurulur. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul' edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler 
MADDE 23. — Bağlı ortaklıklar, bu Kanunda 

ve bağlı oldukları teşekküllerinin kuruluş kanunla-
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rında saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hü- ı 
kümlerine tabidir. I 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu ve genel mü

dürü. 
MADDE 24. 
1. Bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Genel 

Müdür dahil beş üyeden oluşur. I 
2. Bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu 

kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde, teşek
kül genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için 
öngörülen nitelik ve şartlar aranır. 

3. Genel Müdür, igiüi Bakanın önerisi üzerine, 
Maliye Bakanının da imzası bulunan müşterek karar
name ile atanır ve Yönetim Kurulunun tabiî üyesi
dir. Sermayesinin en az yüzde doksan 'biri İktisadî 
Devlet Teşekküllerine veya Kamu iktisadî Kuruluş
larına ait bağlı ortaklıklarda Genel Müdür, aynı za
manda Yönetim Kurulu başkanıdır. I 

4. Yönetim Kurulunun en çok iki üyesi, özel ke
simi oluşturan ortaklıkların hisselerinin her % 20'sıi 
için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hak
kına sahip oldukları dikkate alınarak Genel Kurul
ca seçilir. 

5. Yönetim Kurulutfun Genel Müdür dışında 
kalan üyelerinden biri ilgili bakan, diğeri Maliye Ba
kanı ve gerektiğinde üçüncü ve dördüncü üye ilgili 
teşekkül tarafından kendi mensupları arasından veya 
dışardan atanır. 

6. Yönetim Kurulu üyeleri, temsil ettikleri ku
ruluşlara, tüzükte belirtilecek esaslara göre, bağlı 
ortaklık ve iştiraklerin faaliyetleri ve malî durumla
rı hakkında rapor vermekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Galiba, maddenin 3 üncü fıkrasında 
bir değişiklik yapmışsınız?. 

EMEKLİ AMİİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — JGayın Cum
hurbaşkanım, Ticaret Kanununa göre, bir kuruluşta
ki yüzde 10 oranındaki ortağın Ticaret Kanunundan 
doğan bazı hakları vardır. Bu oran yüzde 9 olduğu 
takdirde bu haklan yoktur. Binaenaleyh, Devletle ya
pılan bir ortaklıkta, Devlet hissenin yüzde 91'ine hâ-
tokrose kalan yüzde 9 hisse diğer kuruluşun demek
tir. Bu durumda Devletin kendi tayin ettiği genel | 
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müdür, genel konsepte de uygun olarak, o ortak
lıkta yönetim 'kurulu başkanlığı yapar. 

Bu ibare ilave edilmiştir. 
BAŞKAN — Bu hüküm burada yoktu. 
EMEKLİ AMİİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, onu ila
ve etti'k. 

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

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

25 İnci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı ortaklık denetçilerinin seçimi 
MADDE 25. 
1. 'Bağlı ortaklıkların denetim kurulu üç üyeden 

oluşur. 
2. özel kesimi oluşturan hisselerin toplam olarak 

% 20 yi geçmesi halinde, özel kesimi temsil eden üye
ler, kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu ile 
bu kesimli temsilen bir üye seçerler. 

3. Denetim kurulunun geriye kalan iki üyesin
den biri ilgili Bakan, diğeri Maliye Bakanı ve gerek
tiğinde üçüncü üye ilgili teşekkül tarafından kendi 
mensupları arasından veya dışardan atanır. 

4. Denetçilerde, Yönetim Kurulu Üyeleri için 
gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak, meslekî ihti
sas şartı aranmayabilir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bağlı ortaklık yönetim kurulunun ibrası 
MADDE 26. 
1. Bağlı Ortaklıkların, bilanço ve kâr-zarar cet

vellerini hazırlamaları ve engeç Mart ayı sonuna 
kadar Yüksek 'Denetleme Kuruluna göndermeleri zo
runludur. 

2. Yüksek Denetleme Kurulunun, bağlı ortak
lığa ilişkin raporunu hazırlaması ve en geç Mayıs 
ayı sonuna kadar bağlı ortaklık ve ilgili teşekküle 
göndermesi gereklidir. 

3. Bağlı ortaklık genel kurulu engeç Haziran ayı
nın sonuna kadar toplanır ve Yüksek Denetleme Ku
rulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını ve
rir. 

4. Genel Kurul kararlarına ilişklin tutanak üç 
işgünü içinde Yüksek Denetleme Kuruluna gönderi
lir. Yüksek Denetleme Kurulu, bağlı ortaklık genel 
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kurulunca alınan «kararı, ilgili teşekkül hakkında dü
zenleyeceği raporda değerlendirir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul1 edilmiş tir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İştirakler 

İştiraklerin yapılması ve nitelikleri 
MADDE 27. 
1. Teşekkül veya bağlı ortaklığın bir anonim 

şirkete iştiraki, ilgili teşekkülün önerisi üzerine Koor
dinasyon Kurulu kararı ile yapılır. 

2. Bir anonim şirkete iştirak için teşekkülün ve
ya bağlı ortaklığın şirket sermayesine katılma payı
nın en az % 26 olması gerekir. Bu oran ortaklığın 
senmaye artırması halinde de i% 26 dan aşağı düşü-
rülemez. 

3. Aynı ortaklığa birden fazla teşekkül veya bağ
lı ortaklık iştirak edemez. 

4. Teşekkül iştiraklerine ait hisse senetlerinin mül
kiyeti teşekküle, bağlı ortaklık iştiraklerine ait hisse 
senetlerimin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir. 

BAŞKAN — Maddenin ikinci fıkrasında bir de
ğişiklik yapılmış, 'bir de üçüncü fıkra ilave etmişsi
niz; öyle değil imi?. 

EMEKLİ AMİ'RAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu maddeye, Danışma Meclisinin 
Kabul Ett'iği Metinde olmayan («Aynı ortaklığa bir
den fazla teşekkül veya 'bağlı ortaklık iştirak ede
mez» fıkrası eklenmiş. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Aynı hüküm, kanun hükmündeki kararna-
mede vardı, Danışma Meclisi çıkarttı efendim. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Huzura gelen 
madde Hükümet teklifinin aynısıdır. 

BAŞKAN — Bu madde neden çıkarılmış?. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, yüzde 26 katılma payının bir tek teşekkül 
tarafından karşılanmasını düşündük. 'Bu 'istikamette 
yapılan değişiklik, hakikaten bir reformdur. Yani, 
Danışıma Meclislinin «Katılma payının yüzde 26'sı 
devletin olsun ama, isterse yüzde 1 oranında 26 tane 
iştirakten teşekkül etsin» görüşüne, müesseseyi yüzde 
1, yüzde 2'ler ile uğraştırmayalım diye katılmadık. 

i Zaten üçüncü fıkradaki, «Aynı ortaklığa birden 
fazla teşekkül veya bağlı ortaklık, iştirak edemez» 
hükmü, yukarıdaki 2 nci fılkranın devamıdır. Yüzde 
26 oranındaki iki tane katılma payı yüzde 52 eder 

I ve zaten iştirak değil, bağlı ortaklık olur. Devletin 
hâkimiyeti prensibi de bunun tabiî neticesidir. 

Huzurunuzdaki metin, vaktiyle kabul buyurduğu
nuz metnin aynısıdır. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum : 
İştiraklerin yönetimi 
MADDE 28. 
1. Teşekkül ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin 

yönetim kurullarında, teşekkül ve bağlı ortaklığı tem-
sJlen her % 15 hisse için en az bir üye bulundurulur. 

2. Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, teşek
külün veya bağlı ortaklığın kendi mensupları arasın-

I dan ve imkân dahilinde iştirakin bulunduğu yere en 
yakın teşekkül veya bağlı ortaklık birimi içinden te
şekkül veya bağlı ortaklığın yönetim kurulunun gös
tereceği adaylar arasından seçilir. 

3. Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, Yö
netim Kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faali
yetleri ve malî durumu hakkında, tüzükte belirtilen 
esaslara göre, teşekkül veya bağlı ortaklığa bilgi ver
mekle yükümlüdürler. 

4. Teşekkül veya bağtt ortaklık, Türk Ticaret 
I Kanunu gereğince ortaklıkların 'haiz oldukları bütün 

haklara sahiptir. Bu haklar temsilcinin varlığı ileri 
sürülerek kayıtlanamaz. 

5. Her teşekkül ve bağlı ortaklığa ait iştiraklerin 
bilanço ve netice hesapları, teşekkül ve bağlı ortak-
kkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir. 

j BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler, Tasfiye ve Denetim 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Plan, program ve bütçe 
MADDE 29. 
1. Teşekküller, yatsım ve işletme faaliyetlerini 

I plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler. 
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2. Teşekküllerin yatırım ve finansman program- ı 
larının hazırlanma şekli, Maliye Bakanlığı tarafından, 
Devlet Planlama Teşkilatının ve Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak tespit 
olunur ve Koordinasyon Kurulunun onayına sunu
lur. 

3. Teşekküllere ait yıllık genel yatırım ve finans
man programı, takvim yılı başından en az yetmişbeş 
gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. 

4. Teşekküllerin işletme bütçeleri, her hesap dö
nemi için, yıllık genel yatırım ve finansman prog
ramındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yö
netim Kurulunca onaylanır. İlgili Bakanlık, gerekli 
haillerde daha uzun devreler için 'işletme bütçesi ha
zırlanmasını isteyebilir. I 

5. Teşekküllerin yatırım ve finansman program
larında değişiklik yapuması halinde bu değişikliğe 
uygun olarak işletme 'bütçelerinde de gerekli düzelt
meler yapılır. 

6. Kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman I 
programlarının birer örneği, Maliye Bakanlığına, I 
Devlet Planlama Teşkilatına, Başbakanlık Yüksek I 
Denetleme Kuruluna ve ilgili Bakanlıklara,. işletme I 
bütçeleri ise teşekküllerce ilgili Bakanlığa ve 'Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı?. Yok. I 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum : I 

Yatırım projelerinin hazırlanması I 
MADDE 30. 
1. Teşekküller, kalkınma planına göre kendileri I 

tarafından yapılması gereken yatırımlara ait malî, I 
ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak I 
projelerini hazırlamakla yükümlüdürler. I 

2. Yatırım projelerinin hazırlanmasında aşağı- I 
daki hususlara uyulur : I 

a) Devlet Yatırım Bankası, proje hazırlıklarında I 
teşekküllere yardım eder. I 

b) Hazırlanan projeler, takvimi yılı başından ye- I 
di ay önce ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teş- I 
kilatına gönderilir. I 

c) İlgili Bakanlık, projeler üzerinde gerekli ince- I 
lemeleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve fi- I 
nansman programına dahil edilmek üzere aynı yılın I 
[Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı- I 
na ve Maliye Bakanlığına gönderir. | 
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3. Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz. 
4. Bakanlar Kurulunca, teşekküllere kendi im

kânlarıyla karşılayamayacaMarı yatırım görevi veril
diği takdirde, bu görevlere ilişkin ve özkaynaklardan 
karşılanması gereken kısım, devlet bütçesinden ser
maye olarak yılı içinde karşılanır. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Yatırım ve finansman programları 
MADDE 31. 
1. Bankalar dışındaki teşekküllere ait uzun va

deli veya yıllık genel yatırım ve finansman program
larının hazırlanmasında, finansman imkânları ve te
şekküllerin yatırım kapasiteleri göz önünde tutulur. 

2. Teşekküllere ait uzun vadeli yatırım ve finans
man programları, ilgili bakanlığın incelenmesinden 

geçtikten sonra, Maliye Bakanlığına ve Devlet Plan
lama Teşkilatına gönderilir. 

3. Yıllık genel yatırım ve finansman programı, 
Maliye Bakanlığı tarafından, Devlet Planlama Teşki
latının da görüşü alınaraik hazırlanır. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin kabul ettiği me
tindeki maddenin birinci fıkrasına «bankalar dışın
daki» ibaresi ilave edilmiş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bankalar yatırım ve finansman programla
rının dışında tutulması gereken kuruluşlardır. 

Burada da, «kapasiteleri kadar yatırım imkânı ve
relim» deniyor. Sayın Cumhurbaşkanım, benim inan
cım; devlet, devletçiliği yatırım yapabilmek için yap
maktadır. 1984 yılı Bütçesi huzurunuza geldiği za
man görülecektir ki, 870 milyar liralık yatırımı bu ku
ruluşlar yapacaklardır. Bu kuruluşlar yatırım yap
maz. Söylendiği gibi, bu kuruluşlar kâr müessesesi 
değil; kime verirsek verelim bu böyledir. Binaenaleyh, 
hele vazifesi bunun dışında olan bankaları, bunun içi
ne koymak* büsbütün tersliktir, «'bankalar dışındalkî» 
deyimini onun için kullandık, 

BAŞKAN — Kanun Kuvvetindeki Kararnamede 
bu yok mu idi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, yoktu 
efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — «Bankalar dışındaki» ibaresi yoktu. 
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Buradaki esas fikir; İktisadî Devlet Teşekkülleri
nin programım kabul ettirip, bunlara sermaye verme
den, yani «yılı içinde Bakanlar Kurulunca bütçeye 
ödenek konarak, yatırını programı verilir» hükmünü 
getirmiş oluyoruz. 

'BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 

Küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları 
MADDE 32. 
1. Küçük tamamlama yatırımları, teşekküllerin 

kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje ma
liyetti, yıllık yatırım ve finansman programlarında be
lirlenen sınırı aşmamak kaydı ile, Yönetim Kurulu
nun önerisi ve ilgili bakanlığın onayıyla yapılır. 

2. İdame ve yenileme yatırımları, Yönetim Ku
rulunun kararı ile yapılır ve durum, gerekçesiyle bir
likte kararı izleyen onbeş gün içinde ilgili bakanlığa, 
Devlet Planlama Teşkilatına ve Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruluna bildirir. 

BAŞKAN — «Küçük tamamlama» tabiri ne de-
mdk? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Yarım kalmış 
yatırıımların tamamlanması demek efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Devlet Planlama Teşkilatı bu ta/biri kullanıyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yani, küçük onarım. 

İMALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Küçük onarım anlamında değil. Fabrikanın 
tamire ihtiyacı var, bunun tamirine küçük onarım di
yoruz. 

Küçük tamamlama; küçük bir yatırımla tesisin 
tamamlanması anlamında. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Küçük onarım, 
biten bir yapı için kullanılıyor. Bu ise, faaliyete geç
mesi için kullanılıyor. Aslında, küçük onarımın yeni 
yapıdaki karşılığı. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOG-
LU —• Her yıl programda da bunun tarifi yapılıyor, 
yani 50 milyon liraya kadar olan işlere «küçük ta
mamlama» deniyor. 

BAŞKAN — öyle olması gerekir, yoksa hepsine 
küçük onarım denir. 

— 56 

32 nci madde üzerinde siöz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum : 

Fiyat ve tarifeler 
MADDE 33. 
1. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar, işlet

melerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte 
serbesttirler. 

2. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerekti
ğinde Bakanlar Kurulunca tespit edilebilir. 

3. Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatlar ma
liyetlerin altında bulunduğu takdirde : 

a) Zarar ile birlikte, mahrum kalınan kâr ait ol
duğu veya ait olduğu yılı izleyen, yılın genel bütçe
sine konulacak ödenekle karşılanır. 

b) Mahrum kalınan kâr miktarı, mal ve hizme
tin satış maliyeti üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk 
ettirilerek belirlenir. 

c) Zararın miktarı, ilgili bakanlık ve Maliye Ba
kanlığınca, kuruluş muhasebe kayıtları esas alınarak 
birlikte tespit edilir. 

4. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ko
nulan ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev ve
rilebilir. Gerektiğinde bu görev için yapılacak öde
me miktarı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir. Bu 
görevden doğan zarar ve mahrum kalınan kâr yuka
rıdaki esaslar dahilinde Hazinece karşılanır. 

BAŞKAN — Burada, Danışma Meclisinin kabul 
ettiği metin ile Bütçe-Plan Komisyonu metni arasında 
çok faTk var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, huzurunuza gelen metin, vaktiyle Hüküme
tin arz ettiği metnin aynısıdır, 

Bu konuda Hükümetle tam iştirakimiz, Danışma 
Meclisi ile de tam tersliğimiz var. Danışma Meclisi
nin kabul ettiği metne göre; Hükümet hiçbir halde te
şekkülün fiyatına etki etmesin istenmişti. 

Biz de diyoruz ki; bu esas olsun, ama gerektiğin
de SANA yağının fiyatına Hükümet etki yapsın. 

BAŞKAN — Zarar etmişse onu karşılayacak ve 
yüzde 10 kârını da, yani kâr marjım da koyacak. 

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

TEK cereyana istediği gibi fiyat koyabilir. Da
nışma Meclisi ona da çare buldum; «TBK'i KİT 
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yaptım» diyor. KİT olduğu zaman TEK kapanır, Dün
ya Bankası kredilerini keser. Dört kuruluş bu neden
le KİT haline gelmişti, tekrar biz değiştirdik. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Sorumlu, hükümet kabul edilirken, Türk efkârı 
umumiyesinde, orada beş kişinin istediği gibi fiyatla
ra zam yapması uygun düşmez, sahibi Devlettir. 

BAŞKAN — Kamuya hizmet etsin diye bu kuru
luşu Devlet kurmuş, piyasaya hâkim olabilmek için 
kurmuş. Sonra da «fiyatını kendin tespit et» diyece
ğiz; böyle olmaz. Bazı şeylerde belki mecbur kalabi
lir, nitekim kalıyor da, kaldığı zaman da onun zara
rını karşılıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bültçe-IPlan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bir özel kuruluşun yüzde 100 sermayesini 
veren patronu hiçbir işe müdahale edemiyor!... 

BAŞKAN — Olur mu öyle şey, 
33 üncü madde üzerinde başka söz almak iste

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Muhasebe sistemleri 
MADDE 34. 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklık

ların muhasebeleri, bunların, malî durumları, işletime 
faaliyetleri, maliyet ve yatırımları hakkında düzenli 
bilgi alınabilecek şekilde tutulur. 

2. Bankalar dışındaki teşekkül, müessese ve bağlı 
ortaklıklarda «İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekdüzen 
Muhasebe Sistemi» uygulanır. Bu sistemin belirlediği 
esaslar dışında özel hukuk hükümlerine bağlı kalınır. 

3. Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılıdır. 
BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz alimak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 
Bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları 
MADDE 35. 
1. Bilançolar ve netice hesapları, İktisadî Devlet 

Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre be
lirlenen tiplere uygun olarak, alit oldukları yılı lizleyen 
üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet rapor
larıyla birikte Başbakanlık Yüsek Denetleme Kuru
luna gönderilir. 

2. Faaliyet raporları ,yıllık ve uzun vadeli çalış
ma programlarına uygun olarak düzenlenir. Bu rapor
lar, dönem çalışma sonuçlarının program ve bütçeler-

j le mukayesesini, bütçe ve programlarda öngörüldüğü 
halde gerçekleştirilemeyen işlerin sebeplerini ve bun
lara ilişkin iktisadî ve malî analizleri kapsar. 

I 3. Bilanço ve netice hesapları, Kamu İkltisadî Te
şebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denet-

I lenmesi ve onaylanmasından sonra, Resmî Gazetemde 
I yayımlanır. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı? Yok: 

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

j 36 ncı maddeyi okutuyorum : 

Kârın dağıtımı 
MADDE 36. 
1. Teşekküller, yıllık kârlarının % 20'sini nomi-

I nal sermayelerinin tamamına ulaşıncaya kadar birinci 
I tertip yedek akçe olarak ayırırlar. Bankalar Kanunu-
I nua tabi İktisadî Devlet Teşekküleri, Bankalar Kanu-
I nunda öngörülen yedek: akçeleri de ayrıca ayırırlar. 
I 2. Teşekküller, birinci fıkrada belirtilen olağan 
I yedek akçeler ile vergi ve diğer kanunî yükümlülük

ler ayrıldıktan sonra kalan kârın % 20'sini nominal 
I sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip 

olağan yedek akçe- olarak ayırırlar. Nominal serma
yenin tamamına ulaştıktan sonra % 10 oranında ye
dek akçe ayrılmasına devam olunur. 

3. Yedek aikçeler, vergiler ve kanunî yükümlülük
ler indirildikten sonra kalan kâr, müesseselerde teşek
küle, teşekküller de Hazineye devredilir. 

4. Bağlı ortaklıklarda olağan yedek akçeler, ver
giler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra ka
lan kârın en az % 90'ını sermaye payları oranında 
ortaklara dağıtılır. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin kabul ettiği me
tin ile bu metin arasında bir fark var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-iPlan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, Danışma Meclisinin kabul ettiği metindeki 
maddenin 4 üncü fıkrasını çıkardık. Bu fıkrada; «ye
dek aikçeler, ödenmemiş sermayeye mahsup edilir» de-
riryordu, Yedek akçeler, ödenmemiş sermayeye mah
sup edilince yedek akçe olmaz, ödenmiş sermaye olur. 
Kaldı ki, her ikisi de öz varlığın bir unsurudur. O 
nedenle o kısmı olduğu gibi metinden çıkardık. 

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

IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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37 nci madldeyi okutuyorum : 

ÎKİNCl BÖLÜM 
Tasfiye 

Teşekküller, müessesteler ve bağlı ortaklıkların 
tasfiyesi 

MADDE 37. 
1. Kuruluş amaçları ortadan kalkmış olan Teşek

küller ve müesseseler kuruluşlarındaki usule göre 
tasfiye olunur. 

2. Bağlı ortaklıklarda, teşekküle ait hisse senetle-
• rinin devrine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

3. Bağlı ortaklıkların tasfiyesi özel hukuk hüküm
lerine tabidir. Ancak: teşekkül yönetim kurulu tasfiye 
kararı vermeden önce Bakanlar Kurulundan izin alır. 

4. Teşekkül ve bağlı ortaklıkların iştiraklerine ait 
hisse senetlerinin devrine Koordinasyon Kurulunca 
karar verilir. 

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

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

38 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Deneitleme 

Malî, idarî ve teknik denetim 
MADDE 38. 
Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, Baş

bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun malî, ve tek
nik yönden sürekli denetimine tabidir. 

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

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

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Denetleme raporları 
MADDE 39. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, teşekkülle-

rün, müesseselerin bağlı ortaklıkların bir yıla ait hesap 
ve işlemlferî -üzerindeki incelemelerim en geç ertesi yı
lın Ekim ayı sonuna kadar tamamlar. Kurulca düzen
lenen raporlar ilgili mercilere verilir. 

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

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

40 inci maddeyi okutuyorum : 
İlgili bakanlığın gözetim ve denetimi 
MADDE 40. 
1. İlgili Bakanlık teşekkül, müessese ve bağlı or

taklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hü
kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle gö
revlidir. 

2. Birinci fıkrada belirtilen amaçla ilgili hakanlık, 
gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemleri
ni teftişe, tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadî ve 
malî durumlarını tespit ektirmeye yetkilidir. Bu yeDki, 
kuruluşların görev ve yetkilerini daraltmayacak, nor
mal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanılır. 

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

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

41 inci maddeyi okutuyorum: 

'DÖRDÜNCÜ KISIM 
Personele İlişkin Hükümler 

İktisadî Devlet Teşekkülleri personel rejimi 
MADDE 41. 
1. İktisadî Devlet Teşekküllerinin personel re-

jıimi; 
a) Yetenekli elemanların işe alınması, işin ge

reğine uygun olarak yetiştirilmesi, 
b) Verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olaraik 

maliyet bilinci içinde çalıştırılması, 
c) Karma ekonomi koşulları içinde çalıştığı ku

ruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hak
lan sisteminin gerçekleştirilmesi, 

d) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabanın 
maddî ve manevî olarak değerlendirilmesinin teşviki, 

ilkelerine dayanan ayrı bir kanunla düzenlenir. 
2. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların kad

rolu ve sözleşmeli personeli toplu iş sözleşmeleri 
kapsamına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri 
İle hiçbir aynî ve nakdî menfaat sağlanamaz. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

42 nci maddeyi okutuyorum: 
Atamalarda genel ilkeler 
MADDE 42. — Bu Kanun ve diğer kanunlarda

ki özel hükümler saklı kalmak üzere, personel, yö-

— 58 — 
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netim kurulu kararıyla atanır ye atanmasındaki usu
le göre görevine son verilir. Yönetim kurulları bu 
yetkilerini kısmen devredebilirleri 

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

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

43 üncü maddeyi okutuyorum: 

Sözleşmeli personel çalıştırma 
MADDE 43. 
1. Teşekkül ve bağlı ortaklık genel müdürleri, 

genel müdür yardımcıları, müessese ve işletme mü
dürleri sözleşme ile çalıştırılabilirler. 

2. Teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletme
lerin verimlilik ve kârlılığına müessir görevlerin so
rumluluğunu taşıyan kadrolardan, koordinasyon ku
rulunca belli edilenlerde çalıştırılacaklar üçin de yu
karıdaki fıkra hükmü uygulanabilir. 

3. Sözleşme ile verilecek ücretler, sektörün özel
liğine ve görevin önemine göre koordinasyon kuru
lunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştı
rılır. 

4. Sözleşmeli personele, bu Kanunda öngörülen
ler ile İktisadî Devlet Teşekkülleri Personel Kanunu 
hükümleri saklı olmak üzere, sözleşme ile belirlenen 
ücretin ve gerektiğinde konut tahsisinin dışında hiçbir 
şekilde nakdî veya aynî menfaat sağlanamaz. 

5. Sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan memurluk
tan gelenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfilerine sa
yılır ve gereken kesenek ve karşılıklarının tamamı
nın ödenmesi kaydıyla emeklilik hakları devam eder. 

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

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

44 üncü maddeyi okutuyorum: 

İkramiyeler 
MADDE 44. 
1. Teşekkülün, müessese ve bağlı ortaklıkların 

yönetim kurulu başkan ve üyelerini de kapsamak 
üzere kadrolu ve sözleşmeli personeline, iki aylık üc
ret tutarını aşmamak üzere yönetim kurulunun kararı 
ve koordinasyon kurulunun onayı ile ikramiye verile
bilir. 

2. Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek su
retiyle verimlilik veya kârlılığı artıranlara veya işlet
me faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere veya büyük 
zararların oluşmasını önlemede olağanüstü gayret 

gösterenlere genel müdürce bir veya genel müdürün 
önerisi üzerine yönetim kurulunca iki veya yönetim 
kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca altı aylık ücret tutarını aşmamak kaydıyla, ikra
miye ve Bakanlar Kurulu takdirnamesi verilebilir. 
Buna ait esaslar tüzükle düzenlenir. 

3. İkinci fıkrada sözü edilen ikramiye, kişisel 
başarı ve yararlılığa bağlı olup genelleştirilemez. 

BAŞKAN — Bu maddedeki değişiklik, virgülle
rin «veya» olarak yazılması, değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, iki yer
deki virgül «veya» olarak düzeltildi. Bu, maddeye 
açıklık getirmek için yapıldı, yoksa birbiri üzerine 
eklenme durumu olabilirdi. 

BAŞKAN — Gerçi o da anlaşılır ama, «veya» ke
limesi daha açıklık getirmiş. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Altı ve üç rakamlarını üst üste ekler, dokuza 
çıkarırlar diye, virgülü aradan çıkardık «veya» dedik. 
Yanlış tefsir ederler diye düşündük. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

45 inci maddeyi okutuyorum: 
Teşekküllerin ve personelinin yükümlülüğü ve 

sorumluluğu 
MADDE 45. 
1. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar 

kendilerine verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kay
naklan verimlilik ve kadılık esaslarına göre kullan
maya ve değerlendirmeye mecburdurlar. 

2. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortak
lıkların yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri 
dahil her türlü kadrolu ve sözleşmeli personeli, birin
ci fıkradaki esaslara uygun olarak gereken gayret ve 
basireti göstermekle yükümlüdürler. 

3. İkinci fıkrada sözü edilen personel bu yüküm
lülüğünü yerine getirmediği takdirde Devlet memur
ları gibi cezalandırılırlar. Bunlar, görevleri ile ilgili 
olarak kurumlarına verdikleri zararlardan ötürü, özel 
hukuk hükümlerine tabidirler^ 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..* 
Etmeyenler.,i Kabul edilmiştir* 
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46 ncı maddeyi okutuyorum: 1 

Başka iş ve hizmet yasağı 
MADDE 46. 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklık

ların yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli 
her çeşit personelli bu Kanunda öngörülen haller ıl'ştn-
da başka bir işle meşgul olamazlar. 

2. Birinci fıkrada sayılanlar, anonim şirketler hariç 
olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konu
suna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile 
uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile 
reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir. 

3. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklık
ların, genel müdür ve müessese müdürleri dışında kalan 
yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri dahil kad
rolu ve sözleşmeli her çeşit personeli, yönetim kurul
larının muvafakati ile bu teşekküllerin veya bağlı 
ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak üzere, 
bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halin
de başka yerdeki işıtıiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, 
denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler. 
Bunlara, bu görevleri karşılığında iştirakçe verilecek 
ücret tutarının yürürlükteki mevzuatın belirttiği sınırı 
aşması halinde fazlası anateşekküle gelir kaydedilir. 

4. Aşağıda gösterilen iş ve hizmetHer, 
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve yönetim 

kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şartıy
la, üniversite ve yüksekokullarda, orta dereceli okullar
da ve bu okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından I 
açılacak kurslarda öğretmenlik yapılması, 

b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluş- I 
larında veya sosyal, meslekî ve benzeri kuruluşların 
yönetim ve denetim organlarında görev alınması, bu I 
maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı 
dışındadır. I 

5. Bağlı ortaklık ve iştiraklerde kamu payını temsil 
etmek üzere görevlendirilen yönetim kurulu üyeliği, I 
denetçilik için ödenen belirli aylık dışında, kârdan 
pay ve benzeri adlarla tahakkuk ettirilen her türlü 
ödemeler, ilgili teşekküle gelir kaydedilir. 

6. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin 
işlerine son verilir. 

BAŞKAN — Burada bir yazım hatası var. 
Dördüncü fıkranın (b) bendinin İkinci satırında, 

«organlarında görev alınması» kısmından sonra gelen 
bölümün satırbaşı olması lazım. Yani; «Bu maddede 
öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır» 
kısmı satırbaşı olacak. Çünkü, bu kısım hem (a) hem de j 
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(b) bendine şamil oluyor. Dördüncü fıkranın başında; 
«Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler» dedik ve (a) ve 
(b) bentlerini yazdık. Bu son kısım da her ikisini 
kapsayan ifadedir. 

Bunu öyle düzelteim. 
46 ncı madde ile Danışma Meclisi metni arasında 

büyük bir fark var mı? 
EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır yok, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

izniniz olursa 46 ncı madde hakkında bir maruza
tım olacak; detayına ben de pek giremedim. Onu 
arz etmek istiyorum. 

Bir yönetim kurulu üyesi -bizim buradan ve geçen 
maddelerden anladığımız- Devletten veya o yönetim 
kurulu üyeliği için o kuruluşlardan para alacak veya 
bunların -oradan müsaade edildiği takdirde- bir iştira
kinden veya bk ortaklığından da yönetim kurulu üyeli
ği alabilecek; ama bunun dışında Devletten para alma
yacak, işleri yapacak manasını çıkartıyoruz. Başka 
türlü ise çok sınırlı olur, oralarda çalışacak kişi bula
mayız. 

BAŞKAN — Nasıl mahdut olur, nasıl kişi bula
mayız? Yönetim Kuruluna üye alıyoruz. biz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, yönetim kurulu üyelerine 20 veya 30 bin 
lira para vereceğiz. 

BAŞKAN — Onun başka bir işi daha olacak?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Başka bir işi 
olacak, ben de onu arz etmek işitiyorum. 

Maliye Bakanı bunu huzurunuzda açık seçik söy
lesin. Başka bir işi de olacak, odur arz ettiğimiz mesele. 
Yani ikinci bir kamu görevi alamayacak, ama bunun 
dışında başka bir işi olabilecektir. 

BAŞKAN — Mesela, adam bir bankacı olabilir, 
emekli olabilir, başka özel bir şirkette vazifesi vardır 
veya bir bakkal dükkânı açmış olabilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ona ilaveten bu 
görevleri de yapabilecek, öyle anlıyoruz. 

BAŞKAN — Kamuda iki veya üç yerde birden 
görev alamayacak. Buradan kastımız bu değil mi? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Evet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
Devlette zincirleme görev alamayacak. 
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BAŞKAN — Kamu kesimi dışında ise başka yer
lerde de görevi olabilecek. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — 7 nci maddede o hususu zaten tahdit ettik 
efendim. 

7 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) alt bendi şöyle 
diyor; «Serbest meslek icra edemezler, Türk Ticaret 
Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarımı gerekti
recek faaliyetlerde bulunamazlar.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Buradaki «serbest 
meslek» tabiriyle kanunlarımız «avukatlık, mühendis
lik» gibi sınıfları kasteder. Bunun dışındaki işleri ise 
yapabileceklerdir. 

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

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

47 noi maddeyi okutuyorum: 

Siyasî faaliyet yasağı 
MADDE 47. 
1.Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklık

ların kadrolu ve sözleşmeli personeli siyasî partilere 
üye olamazlar. 

2. Birindi fıkrada sözü edilen personelin genel ve 
yerel seçimlerde aday olabilmeleri Devlet memurları 
hakkındaki hükümlere tabidir. 

3. Siyasî partilerim merkez ve ıtaşra organlarında 
görev almış, Yasama Organı üyeliğine veya seçimle 
gelinen yerel kurullara, seçilmiş olan kişiler; bu görev
lerinin sona ermesinden, genel ve yerel seçimlere 
aday olarak katılmış ve seçilememiş olan kişiler seçim 
tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe teşekküller, 
müesseseler ve bağlı ortaklıklarda genel müdür, yöne-
netim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı, müessese 
müdürü olarak görev alamazlar. 

BAŞKAN — Maddenin üçüncü fıkrasında, «Siyasî 
partilerin merkez ve taşra organlarımda görev almış, 
Yasama Organı üyeliğine veya seçimle gelinen yerel 
kurullara, seçilmiş olan kişiler; bu görevlerinin sona 
ermesinden -yani milletvekilliği veya belediye reisliği 
gibi- genel ve yerel seçimlere aday olarak katılmış 
ve seçilememiş olan kişiler (buraya bir virgül konul
ması lazım) seçim tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe 
deniyor. Yani seçilememiş ollanllar da, seçilmiş olanlar 
da, görevi sona erdikten itibaren üç yıl geçmedikçe 
buralarda görev alamayacaklar. Bundan bu anlaşılı
yor, değil mi? 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
oraları politikacıların tasallutundan ancak böyle kur
tarabiliriz diye düşündük. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

48 inci maddeyi okutuyorum: 

Personelin suçları ve sır saklama yükümlülüğü 
MADDE 48. 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklık

ların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senet
lerine ve diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar ile 
bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve 
defterleri üzerinde suç işleyen yönetim kurulu ve yö
netim komitesi başkan ve üyeleriyle diğer her çeşit 
personelline Devlet memurları hakkında öngörülen 
ceza hükümleri uygulanır. 

2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin, görev
lerini yaptığı sırada öğrendiği gizli bilgileri, görevin
den ayrılmış olsa bile, yetkili amirin izni olmadan 
açıklaması halinde, bir aydan bir yıla kadar hapis ve 
ellibin liradan liikiyüzellibin liraya kadar ağır para 
cezası üe cezalandırılır. Hakkında kamu hizmetinde 
çalışmaktan mahrumiyet cezası verilebilir. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum: 

Vekâlet ücretinin dağıtımı 
MADDE 49. 
1. Bu Kanun hükümlerine tabi teşekknl, müessese 

ve bağlı ortaklıklarda, mahkeme ve icra dairelerince 
teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip 
borçlusundan tahsil olunan vekâlet ücretlerinden, da
vaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara ve bunların 
takip işlerinde çalışan personele verilecek vekâlet üc
retinin yıllık tutarı, birinci derecenin son kademe aylı
ğının (ek gösterge hariç) yıllık tutarının % 40'mı geçe
mez. 

2. Bininci fıkradaki orana göre yapılacak dağıtım 
sonunda artan miktar, teşekkül merkezindeki özel bir 
hesapta toplanır. Bu şekilde toplanacak meblağ, Tüzük
te 'belirlenecek esaslar dahilinde münhasıran hukuk 
işleri müdüriüklçri ile hukuk müşavirliklerinde çalışan 
müdür, hukuk müşaviri ve yardımcıları ile müşavir 
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avukat, avukat, raportör avukatlar, dava ve taklip işle
rinde çalışan personel arasında, yukarıda bellirtilen 
azamî sınır aşılmamak şartıyla dağıtılır. 

BAŞKAN — Maddenin ikinci fıkrasında, «hukuk 
işleri müdürlükleri ile hukuk müşavirliklerinde çalı
şan müdür, hukuk müşaviri ve yardımcıları ile mü
şavir avukat, avukat, raportör avukatlar, dava ve ta
kip işlerinde çalışan personel» deniyor. Bu şahısla
ra da vekâlet ücretinden bir meblağ dağıtılacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Birinci fıkra
da bahsedilen kişilere dağıtılanlardan arta kalan olur
sa dağıtılacak efendim. 

657 sayılı Kanundaki maddeyi buraya aynen al
dık efendim. 

BAŞKAN — 49 uncu mdde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

50 nci maddeyi- okutuyorum : 

Yönetmelikle düzenleme 
MADDE 5(X 
Her teşekkül, kadro ve sınıflandırma, idarî ve tek

nik personelde aranacak nitelikler, üşe alma, nakil, 
terfi, lise son verme ve disiplin cezaları gibi konullarsiı 
düzenlemek üzere iktisadî Devlet Teşekküllerıi per
sonel rejıimi esaslarına uygun olarak bir yönetmelik 
hazırlar. Bu yönetmelik koordinasyon kurulunun ona
yıyla yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu maddenin sonunda bahsedilen, 
«yönetmeliğin neşredilip neşredilmeyeceği» hususu ta
sarının sonunda ayrıca gelecek mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunlar İkti
sadî Devlet Teşekkülleri olduğu için, katma ve ge
nel bütçeli idarelerdeki mecburiyet bunlar için yok. 

BAŞKAN — 64 üncü maddede «tüzük»ten bah
sediyoruz. Tüzük olduktan sonra yönetmeliğe lüzum 
yok, nasıl olsa yayınlanacak. 

Siz de, «yönetmeliğe lüzum yok» mu diyorsu
nuz? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Gerek yok, koordinasyon kurulunun ona
yıyla olacak. Çünkü kendilerini ilgilendirir, üçüncü 
şahısları ilgilendirmez. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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51 inci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Kamu İktisadî Kuruluşları 

Kamu iktisadî kuruluşlarının kuruluşu 
MADDE 51. 
1. Kamu iktisadî kuruluşları kanunla kurulur. 
2. Yeni bir kamu iktisadî kuruluşu kurulmasın

da koordinasyon kurulunun görüşü alınır. 
3. İlgili bakanlık kuruluş kanununda belirtilir. 
BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 

Kamu iktisadî kuruluşlarının nitelikleri 
MADDE 52. 
1. Kamu İktisadî Kuruluşları tüzelkişiliğe sahip

tir. 
2. Kamu iktisadî Kuruluşları, bu Kanun ile ku

ruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabidir. 

3. Kamu iktisadî Kuruluşları, genel muhasebe, 
Devlet alım -satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının 
tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın 
denetimine tabi değildir. 

4. Kamu iktisadî Kuruluşlarının sorumlulukları 
sermayeleri ile sınırlıdır. Kamu iktisadi Kuruluşla
rının sermayesi ilgili bakanlığın istemi ve Maliye Ba
kanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca sap
tanır. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

Kamu iktisadî kuruluşlarının organları 
MADDE 53. 
Kamu iktisadî kuruluşlarının organları ve bunla

rın oluşumu, toplantı ve karar yeter syıları, yönetim 
kurulu üyeilerıinin, geneli müdürün, genel müdür yar
dımcılarının nitelik ve şartları, görev süreleri, görev 
ve yetkileri, atanmaları, iktisadî Devlet TeşekküMeni 
hakkındaki hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

— 62 — 
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54 üncü maddeyi okutuyorum : I 

Kamu iktisadî kuruluşlarının teşkilatlanması t 
MADDE 54. 
1. Kamu iktisadî kuruluşları, müessese ve bağlı 

ortaklık kurabilirler. 
2. Bir müessese içinde toplanmasında yarar ve 

gerek görülmeyen işletmeler, koordinasyon kurulu ka
rarı ile doğrudan kamu iktisadî kuruluşuna bağlı ola
rak faaliyetlerini sürdürebilirler. 

3. Sermayelerinin en az % 91'i kamu iktisadî ku
ruluşlarına ait olan bağlı ortaklıkların genel kurulu ve 
denetçileri bulunmaz. Bu ortaklıkların denetimi İkti
sadî Devlet Teşekküllerine ilişkin hükümlere tabidir. 

4. Tekel niteliğindeki mallar, müesseseler veya 
işletmeler tarafından üretilir. 

5. Yukarıdaki fıkralar dışında, iktisadî Devlet 
Teşekküllerinin müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve 
iştiraklerine ilişkin hükümleri, kamu iktisadî kuruluş
larının müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve iştirak
lerine de uygulanır. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

55 inci maddeyi okutuyorum : I 

Malî hükümler, tasfiye ve denetim I 
MADDE 55. 
1. Kamu iktisadî kuruluşlarına ait uzun vadeli I 

veya yıllık genel yatırım ve finansman programları
nın hazırlanmasında, kuruluşların finansman imkân- I 
lan ve yatırım kapasiteleri yanında ülke ihtiyaçları, 
plan, program hedef ve tercihleri göz önüne alınır. I 

2. Kamu iktisadî kuruluşlarına ait fiyat ve tari
felere sosyal faydayı artırmak amacı ile koordinas
yon kurulunca müdahale edilebilir. 

3. Devlet tekelinde olan malların fiyatlarının tes
piti kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 

4. Kamu iktisadî kuruluşları kârlarından % 10 
yedek akçe ayırırlar. Bağlı ortaklıklardaki kâr dağı
tımı, iktisadî Devlet Teşekküllerine ait bağlı ortak
lıklara ilişkin hükümlere tabidir. 

5. Yatırım ve işletme finansman açıkları Hazine- I 
ce karşılanır. Finansman fazlası Hazineye devredilir. 

6. ^Karnu iktisadî kuruluşlarına, yukarıdaki fık
ralar dışında, İktisadî Devlet Teşekküllerine ait malî 
hükümler, tasfiye ve denetim hükümleri uygulanır. [ 
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BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Personele ilişkin hükümler 
MADDE 56. 
Kamu İktisadî Kuruluşları ve bunların işletme, 

müessese ve bağlı ortakilıklarma, bu Kanund yer alan 
personele illişkin hükümlerle, İktisadî Devlet Teşek
külleri personel rejimtine ait hükümler uyguHanır, 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

57 nci maddeyi okutuyorum : 
ALTINCI KISIM 

Ortak Hizmetler ve Koordinasyon 

Koordinasyon Kurulu 
MADDE 57. 
1. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisa

dî Kuruluşlarının gerek kendi aralarında, gerekse bir
birleriyle olan ilişkilerinde genel koordinasyonun sağ
lanması ve bunların ortak sorunları hakkında karar 
alınması görevi Ekonomik İşler Yüksek Koordinas
yon Kurulunca yerine getirilir. 

2. Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Ku-^ 
rulu, Başbakanın Başkanlığında, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı, bir Devlet Bakanı, Maliye, Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Tarım ve Orman, 
Sanayi ve Teknoloji Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Kül
tür ve Turizm Bakanlarından oluşur. Bu kurulun dış 
ekonomik işlerle ilgili toplantılarına Dışişleri Baka
nı da üye olarak katılır. Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kuruluna, birinci fıkradaki görevlerini ye
rine getirirken iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları ile ilgili diğer Bakanlar da üye 
olarak katılırlar. 

3. Koordinasyon Kurulunun iktisadî Devlet Te
şekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları ile ilgili top
lantılarına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı da 
katılır. Kurulun sekreterya hizmetleri Maliye Bakan
lığının ilgili birimi tarafından yürütülür. 

4. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 
Kuruluşları ile ilgili konularda Koordinasyon Kurulu 
en geç üç ayda bir toplanır. 

• • 
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BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir hu
sus var, arz edeyim. 

Yüksek malumları olduğu üzere, halen çalışmak
ta olan Yüksek Ekonomik işler Kurulu kanunla de
ğil, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş bir kurul
dur. Biz, o kurula çıkarılacak olan bu kanunla, te
şekkülü hakkında bir kanuniyet getirmiş oluyoruz. 

Bir hükümet o kararnameyi ortadan kaldırırsa, 
Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu ola
rak, yine iktisadî Devlet Teşekküllerinin koordinas
yonuna bu kanun gereğince devam edecektir. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun efendim. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum

hurbaşkanım, bu kurulun millî savunmaya ilişkin iş
leri, dikkate alınarak, bu kurul içerisinde Millî Sa
vunma Bakanının bulunması uygun olmaz mı? 

BAŞKAN — Ekonomik işlerle ilgili bir kurul, 
ne kadar büyütülürse o kadar zor iş çıkar oradan gibi 
geliyor bana. 

KİT değildir, değil mi? 
EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Millî Savun
ma Bakanlığına bağlı, burada yazılı çok büyük olan 
KİT'ler var. Ancak, Silahlı Kuvvetler, ekonomik hiz
metlerin dışında tutulması esprisinden hareket edile
rek, buraya konulmamıştır. Emrederseniz, konulabi
lir; ama bu espri de geçerlidir efendim. 

Millî Savunma Bakanlığı, ekonomik işlerin dışın
da, Silahlı Kuvvetlerin politik yanını teşkil eden bir 
bakanlık olduğu için konulmamıştır; emrederseniz ko
nulabilir de efendim. 

BAŞKAN — 57 nci maddenin ikinci bendinde, 
«Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kuruluna, 
birinci fıkradaki görevlerini yerine getirirken İkti
sadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluş
ları ile ilgili diğer Bakanlar da üye olarak katılır
lar» diyoruz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bu madde gereğince fiiliyatta da katı
lıyorlar. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı mı katılı
yor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Millî Savun
ma Bakanı gerektiğinde katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Gerektiğinde?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gerektiğinde, 
evet efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Kendisine bağlı İktisadî Devlet Teşekkülü 
ile ilgili bir konu görüşülürken katılıyor Sayın Cum
hurbaşkanım. 

EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kurulun de
vamlı üyesi değil; ama gerektiğinde katılıyor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O Ğ L U — İşte, burada o inceliği arz etmek istedim; 
bu kurul, Ekonomik işler Kurulu olarak çalışırken 
katılmıyor, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Ku
rulu olarak çalışırken, diğer iktisadî Devlet Teşekkül
leri ile ilgili bakanlar ile beraber katılıyorlar. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Üçüncü fıkra
da, «Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı» dendiği
ne göre yine burada aynı kurullarla yakın ilişkisi ol
duğu için, Deniz Müsteşarının da katılmasında ya
rar var. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O Ğ L U — Buraya hiçbir bakanlığın müsteşarı katıl
mıyor efendim. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Başbakanlığa 
bağlı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarıyla birlikte 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı da 
katılıyor. 

BAŞKAN — Yalnız şu var; Devlet Planlama Müs
teşarının bütün programlar elinden geçiyor, Devlet 
Denetleme Kurulu da, bütün bu programları denetle
yen bir makam; o bakımdan giriyor. Yoksa bir sürü 
müsteşarlık var; Çevre Müsteşarı var, Kıbrıs Müste
şarı var; hepsini o kurula aldığımızı düşünürsek... 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Faaliyetleri 
büyük ölçüde iktisadî olduğu için düşündüm; deniz 
ticareti ile ilgili tüm konulardan sorumludur. 

BAŞKAN — O değil. Bundan maksat; bütün 
planlar, programlar Devlet Planlama Teşkilatından 
geçiyor, herhangi bir değişiklik gerekirse orada bu
lunsun; bu program ve planları da Devlet Denetleme 
Kurulu denetliyor, denetlemeden geçiriyor. O yönüy
le katılmasında fayda var. Nitekim, dün denetleme ra
porlarını kabul ettik. Bunların dışında başka müste
şar yok. 
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MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım Deniz Müsteşarlığı 
tanzimci bir müsteşarlık, İktisadî Devlet Teşekkülle
rinin kâr ve zararı ile ilgili bir faaliyeti yok, görevi 
de yok. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

58 inci maddeyi okutuyorum : 

Koordinasyon Kurulunun görevleri 
MADDE 58, 
Koordinasyon Kurulunun bu Kanuna ilişkin gö

revleri : 

a) Uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık program
lar çerçevesinde, teşekküllerin parasal ve fiziksel he
deflerinin belirlenmesiyle ilgili inceleme ve araştırma 
sonuçlarını değerlendirmek, gereken kararları almak 
ve ilgili mercilere intikal ettirmek, 

b) Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşla
rının ortak sorunlarına ait araştırma, planlama ve 
koordinasyon ile ilgili kararlar almak, verimlilik ve 
kârlılığı artırabilecek tavsiyelerde bulunmak, 

c) Teşekkül ve Kamu iktisadî Kuruluşlarının or
tak personel ve işçi sorunlarıyla ilgili kararlan almak, 

d) Teşekkül ve Kamu iktisadî Kuruluşlarında 
malzeme standardizasyonunun sağlanması ve stok 
kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik araştırma
lar yaptırmak ve bu konuda koordinasyon sağlamak, 

e) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ta
şıt kullanımlarında, kuruluşların özelliği ve Taşıt Ka
nunu hükümleri göz önünde bulundurularak düzenle
meler yapmak, 

f) Yasama organında ibra olunmayan yöneticiler 
hakkında yürütülecek idarî, malî ve cezaî kovuştur
maları izlemek, 

g) Kanunla veya Bakanlar Kurulu kararı ile ve
rilen diğer görevleri yapmaktır. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

59 uncu maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ KISIM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Faaliyet alanlarının sınırı 
MADDE 59. 
1. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, 

kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Atıl 
kapasitelerin değerlendirilmesi amacıyla girişilen faa
liyetlerde de bu esasa uyulur. 

2. Kamu İktisadî Kuruluşlarına ait işletmelerin 
atıl kapasitelerinin değerlendirilmesinde, koordinasyon 
kurulunun kararı ile, kuruluş amacı dışına çıkılabilir. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

60 inci maddeyi okutuyorum : 

Hazineye intikal eden hisse senetleri 
MADDE 60. 
Veraset veya diğer yollarla Hazineye geçen hisse 

senetilerii, faaliyet alanı itibariyle en yakın olan ikti
sadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu iktisadî Kuru
luşuna devredilir. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

61 inci maddeyi okutuyorum : 
işletme, müessese ve bağlı ortaklıkların bağlantı 

yerlerinin .değiştirilmesi 
MADDE 61. 
1. Bir teşekkül bünyesindeki işletmenin, müesse

senin, bağlı ortaklığın başka bir teşekküle bir Kamu 
iktisadî Kuruluşu bünyesindeki işletmenin, müessese
nin, bağlı ortaklığın başka bir Kamu İktisadî Kuru
luşuna bağlanması, Koordinasyon Kurulunun önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

2. Bk işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın 
bir teşekkülden Kamu İktisadî Kuruluşuna veya Ka
mu İktisadî Kuruluşundan Teşekküle bağlanması ka
nunla olur. 
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3. işletme veya işletme biriminin tasfiyesi veya 
satılması, ilgili teşekkülün veya Kamu iktisadî Kuru
luşunun önerisi ve Koordinasyon Kurulu kararı ile 
yapılır. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Devlet malı sayılma 
MADDE 62. 
Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının, 

müesseselerin ve bağlı ortaklıkların malları ve her 
çeşit mevcutları aleyhine lişlenen suçlar, Devlet malı 
aleyhine üslenmiş sayılır. Bu suçlara Türk Ceza Ka
nunundaki cezalar uygulanır. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
İstisnalar 
MADDE 63. — 
1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi, Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi ile 
Türkiye iş Bankası Anonim Şirketi, Devlet Sanayi ve 
işçi Yatırım Bankası Anonim Şirketi, iller Bankası 
Genel Müdürlüğü ve iller Bankası Genel Müdür
lüğü ile IU Özel idareleri ve belediyelerin, sermayele
rinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sa
hip oldukları iktisadî teşebbüsler, bu Kanun hüküm
lerine tabi değildir. 

2. Yabancı sermayeyi teşvikle ilgili hükümlerden 
yararlanan gerçek veya tüzelkişilerle yabancı ülkeler 
kanunlarına veya uluslararası düzenlemelere göre ku
rulmuş ortaklıklara ait kanunların ve anasözleşmele-
rin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, 1 inci fıkranın 
baş tarafına, «Atatürk Orman Çiftliğbnin adı, «Ata
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü» şeklinde konmuş, 
«Müdürlüğü» kelimesi fazla oluyor. Bu kelime Danış
ma Meclisinde eklenmiş. 

BAŞKAN — Ama burası bir müdürlüktür; hep
si ona bağlıdır. 

— 66 
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MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Kuruluş Kanununun adı, «Atatürk Or
man Çiftliğinin Kuruluşu Hakkında Kanun»dur. Ku
ruluş Kanununda, «müdürlük» ibaresi yok efendim. 
Yalnız, «Bir müdür tarafından yönetilir» diye içeri
sinde hüküm vardır. 

BAŞKAN — Kanun öyleyse, o zaman doğru. 
Burada saydığımız diğer kuruluşların da zaten 

kendi özel kanunları var. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Hepsinin var efendim; tş Bankası hariç. 
BAŞKAN — Zaten tş Bankası Devletin değil. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Hissesi yüzde 40'a çıktığı için, böyle istis
na getirmezsek; KIT durumuna gelecek. Biz de bu 
istisnayı getirdik. 

Bir de efendim, DESIYAB, kanun hükmünde ka
rarname ile kurulmuştur, 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile. O yüzden hiçbir hükme tabi değil
dir. Hükümetçe sevkedilen tasarıda DESIYAB da bu 
istisnanın dışında tutulmuştur; yani bu istisna madde
sinde yer almıyor. Danışma Meclisi bunu istisna tutu
lan müesseseler arasında koymuştu, bilahara Millî Gü
venlik Konseyinin Bütçe Komisyonu, Maliye Bakan
lığı ile görüşerek, bizim de benimsediğimiz «girmesi 
lazımdır» fikrini kabul etti. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — DESÎYAB, bu
radaki kaidelere bağlı kalırsa, vazifesini yapamıyor. 
Her iştiraki yüzde 2 - yüzde 3 oranında olacak ki, 
onu finanse etsin. Yüzde 26 hissesi olacak dersek 
olmuyor. İki tane şirket olunca, bitiyor efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O Ğ L U — Efendim, sonra elinden çıkarması da koor
dinasyon kuruluna girecek. Kaldı ki, o borsada da 
elinden çıkarabilecek. Bu seyyaliyeti sağlayabilmek 
için bu konunun dışına aldık. 

BAŞKAN — Ziraat Bankası dahil oluyor buna. 
Ama yüzde 26'dan aşağı iştiraki var onun? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Bunlar hepsi bir yerde toplanacak, hepsi 
yüzde 26'ya gelecek; düşük olanlar da tasfiye olacak. 

BAŞKAN — Bir problem çıkarmayacak mı bu; 
nasıl tasfiye olacak; kime devredecek? 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O Ğ L U — Üç yıl içinde satacak efendim; hisseleri 
sanayi kuruluşlarına devredeceğiz. Tanım kuruluşla
rına olan iştirakleri de ekseriya, yüzde 26'dan büyük. 

BAŞKAN — Evet. 
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«Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü» kısmında
ki, «müdürlüğü» kelimesini silelim. 

63 üncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yoktur. 

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

ı64 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tüzük 
MADDE 64. 
Bu Kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere, 

Maliye Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların ve Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak 
Kr tüzük hazırlanır ve bu Kanunun yayım tarihlini izle
yen altı ay içinde yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

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

65 inci maddeyi okutuyorum : 
Teşekkül ve kamu iktisadî kuruluşlarına ajt liste 
MADDE 65. 
Bu Kanuna tabi İktisadî Devlet Teşekkülleri ve 

Kamu İktisadî Kuruluşları, bunlara ait müesseseler 
vo bağîı ortaklıklar 'ile teşekküllerin ve Kamu İkti
sadî Kuruluşlarının ilgili olduğu Bakanlıklar, eki lis
tede gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bunları ekli listelerde okuyacak 
mıyız? 

ORHAN DÜLGELER (Kanunlar Müdürü) — 
(Bunlar, basılıp dağıtıldı efendim; gerekli görülürse 
okuyalım. ; 

BAŞKAN — Yalnız burada, Toprak Mahsulle- | 
ri Ofisine bağlı olan Afyon'daki Alfcoloid Fabrika
sını Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlamışlar; ne
den oraya bağladılar; kararnamede öyle miydi, 60 
sayılı Kararname; yoksa (buraya mı öyle getirdiler? j 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER IKAFA-
OGLU — Kararnamede öyle idi efendim. Alkol te
keli olduğu için... 

BAŞKAN — Anladım; ama senelerden Iberi ora
sı çalıştırır bu fabrikayı, Gümrük ve Tekel (Bakanlı
ğı ile ne ilgisi var?. 

Herhalde, orayı da rakı, şarap üretir gibi düşün
müşler. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER IKAFA-
OĞLU — Orası da tekel fabrikası diye böyle ol
muş efendim. Çünkü, bunun da özel tekeli var; haş
haş satın alınması, işletilmesi Toprak Mahsulleri 
Ofisinin tekelindedir. Haşhaş tekeli hakkında kanun 

var. Fabrikanın işletilmesini Toprak Mahsûlleri Ofi
si tekelinden alıp Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağ
lamışlar. 

BAŞKAN — Bu konu, Bakanlar Kurulunda ariz 
amik konuşuldu mu? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER (KAFA-
OĞLU —" Konuşuldu efendim, çok konuşuldu. Aslında 
Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığına ver
mek istiyor* Gümrük ve Tekel Bakanlığı da almak 
istemiyor; yani bu fabrikayı kimse istemiyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Danışma 
Meclisi, Toprak Mahsulleri Ofisinde bırakmış efen
dim; 99 uncu sayfada. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Danışma Meclisi, Ticaret Bakanlığına 
verdi. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada, Güm
rük ve Tekel Bakanlığına bırakılmış. 

(MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER (KAFA-
OĞLU — Tekel olduğu için «Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına bağlayalım» dediler. 

BAŞKAN — «Denetimini ve fiyatını kontorl al
tına alalım» diye böyle oldu. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — «Her za
man haşhaş almıyor ki» diyorlar. Halen görevli ku
ruluştan başka haşhaşı alacak, kullanacak başka bir 
kuruluş yoktur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Bu
nun burada kalmasında bir mahzur yok. 

BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bazı müesse
selerin, meselâ 84 üncü sayfada ki Et ve Balık Ku
rumuna bağlı Balıkçılık Müessesesinin nerede oldu
ğu belirtilmemiş. Bu Balıkçılık Müessesesinin nere
de olduğu belli mi? Diğer bakanlıklara bağlı olanlar
da olduğu gibi, burada da belirtilirse bir paralellik 
sağlanmış olur. 

EMEKLİ AMİRAL rfÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İsmi öyle efen
dim. Samsun'da olduğunu sanıyorum. 

BAŞKAN — Bazılarında yazılmış, bazılarında 
yazılmamış. 

165 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

65 inci maddeyi ve bağlı listeyi oylarınıza sunu
yorum': Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tir. 
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Geçici madde l'i okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Teşekküllerin sermayeleri 
GEÇfCt MADDE 1. 
1, Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşları

nın sermayeleri. Kuruluş Kanunlarında belirtilir. 
2. Ancak, birinci fıkra gereğince işlem yapılın

caya kadar 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine 
göre ©akanlar Kurulunca tespit edilen veya kuruluş 

• kanunlarında belirtilen sermaye tutarları esas alınır. 

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

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HiÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, Danışma Meclisinin kabul ettiği metin
de Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayelerinin bu 
'kanunun yürürlüğe girmesıini izleyen 4 ay içerisinde 
Bakanlar Kurulunca tespit edileceği öngörülmüştü. 
Biz teşekküllerin sermayelerinim kendi kuruluş ka
nunlarıyla tespit edilmesini kabul ettik. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde baş

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam dışında kalan kuruluşların yönetimi 
GEÇİCİ MADDE 2. 
• 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi olanlar ile bu 

Kanun kapsamı dışında kalan Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ve Kurumları, kuruluş ve işleyişlerini düzenle
yecek kanunlar yürürlüğe girinceye kadar, kendli ka
nunlarına göre yönetilirler. 

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

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İştirak paylarının devir veya tasfiyesi 
GEÇİCİ MADDE 3. 
1. Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşları

nın ve bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dışında ka
lan ve normal piyasa koşulları içinde elden çıkarıl
maları mümkün olan mevcut iştirak paylarının de
vir veya tasfiyesi, bu Kanunun yürürlüğe girdifi ta
rihi izleyen üç yıl içinde bitirilir. Ancak, tekelcilik 
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amacını önlemeye yönelik olanlar ile stratejik mal 
ve hizmet üretenler Koordinasyon Kurulu kararı ile 
bu uygulama dışında ıbıır'akılalbilir. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mev
cut iştiraklerden teşekkülün veya Kamu İktisadî 
Kuruluşlarının faaliyet alanı içinde kalanlardan, iş
tirak payları % 26'nın altında olup da devamında 
kamu yararı veya ekonomik yarar bulunanlar, Koor
dinasyon Kurulunun kararıyla muhafaza edilir. 

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

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

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İştirak paylarının toplanmast 
GEÇİCİ MADDE 4. 
1. Hazinenin veya çeşitli kamu kuruluş ve ku

rumlarının mevcut iştiraklerdik i hisseleri, iştirakin 
faaliyet alanına en yakın teşekküllere veya Kamu 
İktisadî Kuruluşlarına veya bağlı ortaklıklara dev
redilir. Devir işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihi izleyen bir yıl içinde tamamlanır. 

2. Birinci fıkra gereğince yapılacak devir işlem
lerini gerçekleştirebilmek amacıyla teşekküllerin ve
ya Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayelerini yete
rince artırmaya, gerekli takas ve mahsup işlemlerini 
yapmaya, bu işlemlerin sonucuna göre carî yıl büt
çesine gelir kaydetmeye, mevcut ya da yeniden açı
lacak tertiplere ödenek koymaya ve gider kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

3. Bu madde gereğince yapılacak iştirak payla
rının devrinde nominal değerler esas alınır, 

4. Bu madde gereğince yapılacak iştirak payla
rının devri sonunda, Türk Ticaret Kanununun 
277 nci maddesindeki beş ortak şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Bu maddede ne gibi değişiklik ya
pıldı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Buraya 4 üncü 
fıkrayı ilave ettik Sayın Cumhurbaşkanım. 

Türk Ticaret Kanununa 'göre anonim ortaklığın 
teessüsü için beş ortak lazım. Halbuki hisse senedi
ni devrettikten sonra beş ortak olmayabilir. Bu ka
nunda bir boşluk kalmaması için, bu şartın aranma
yacağına dair bir hüküm ilave edilmiştir. 

BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Süreyi 

bir yıla çıkartmışlar; devir işlemleriyle ilgili süreyi. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET I 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu devir iş
lemlerinin öyle altı ayda biteceğini pek zannetmiyo
ruz efendim. Onun için bir yıl alarak öngördük. 

BAŞKAN — Ama başlamıştır. Kanun yeni çı- I 
kıyor, kararname çıktığı zaman bu geçici maddeler I 
yok muydu? 

EMEKLİ AMİRAL (HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vardı. Ona 
rağmen yetişeceğini zannetmiyoruz efendim. Çok 
ağır (bir iş. I 

MALİYE IBAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Üzerinde çok çalıştık efendim. Bir mües- I 
seseye bakıyorsunuz, 32 tane İktisadî Devlet Teşek
külü ortak olarak girmiş. Onu nerede toplayalım?. I 
Onun için tahdit ettik; bir tanesi ortak olunca öbür
leri olamaz diye düşündük. Çünkü yüzde birle işti
rak ettirip mahallî tesisler kurma yoluna filan gidil- I 
miş. Onları disiplin altına aldık. 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici 4 üncü madde üzerinde başka söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum: I 
Limited şirket statüsündeki ortaklıklar I 
GEÇİCİ MADDE 5. 
1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ser- j 

mayelerinin % 51 inden fazlası Devlet veya teşek
küllere ait bulunan limited şirketlerin, bağlı ortaklık I 
olarak faaliyetlerinin devamına veya tasfiyesine Koor* 
dinasyon Kurulunca karar verilir. I 

>r 2. Birinci fıkra gereğince faaliyetlerinin devamı- I 
na karar verilen Limited Şirketler, Bakanlar Kuru- I 
lu kararıyla Anonim Şirket statüsüne dönüştürülür 
ve bağlı olduğu teşekkül belirtilir. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz I 
atmak isteyen var mı? Yoktur. 

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

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum:. I 
Geçiş dönemine ilişkin hükümler I 

GEÇİCİ MADDE 6, 
İL Teşekküller, Kamu İktisadî Kuruluşları, mü- I 

esseseler ve bağlı ortaklıkların organları, teşekkül, 
Kamu İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı or
taklıkların bu Kanuna uygun olarak hukuken oluş
malarını takip eden (bir ay içinde yeniden teşkil edi
lir. I 

I 2. Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşları
nın kuruluşlarına ilişkin Kanun Hükmünde Karar
nameler en geç bir ay içinde, müesseselerin kurulu
şuna ilişkin yönetim kurulu kararlan ile bağlı ortak-

I İrkların ana sözleşmeleri ise bu Kanunda belirlenen 
esaslara göre Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşla
rının hukuken kuruldukları tarihi takiben en geç al
tı ay içinde hazırlanarak yürüdüğe konulur. 

I 3. Birinci ve ikinci fıkradaki düzenlemeler ya
pılıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun ile kal-

I dırılan hükümlerin uyıgulanmasına devam olunur. 

4. Bu Kanunda öngörülen Personel Kanunu yü
rürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulan
masına devam edilir, 

5< Teşekkül, Kamu İktisadî Kuruluşu, müesse
se ve bağlı ortaklıkların personel ve ücretlere ilişkin 

I mevcut düzenlemelerinde ilgili kuruluşlarca yapıla-
I cak değişiklikler Koordinasyon Kurulunun kararma 

bağlıdır. 

BAŞKAN — Bu kanun ne zaman yürürlüğe gi
riyor? 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Yayımı ta
rihinde yürürlüğe giriyor, 

BAŞKAN — Evet, 
Şimdi, ikinci fıkra şöyle; «Teşekküllerin ve Ka

mu İktisadî Kuruluşlarının kuruluşlarına ilişkin Ka-
I nun Hükmünde Kararnameler en geç bir ay içinde, 
I müesseselerin kuruluşuna ilişkin yönetim kurulu 
I kararları ile bağlı ortaklıkların ana sözleşmeleri ise 

ibu kanunda belirlenen esaslara göre teşekkül ve Ka
mu İktisadî Kuruluşlarının hukuken kuruldukları ta
rihi takiben en geç altı ay içinde hazırlanarak yürür
lüğe konulur.»' 

Peki, kanun hükmünde kararname çıktığı zaman 
I bu yapılmamış mı ki, bir ay daha süre veriyoruz? 

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

I efendim., 

Bu çok önemli bir husus. Aslında, 'burada son an-
I da bir düzenleme yaptık, bu düzenleme gerekliydi. 
I Sayın Genel Sekreterime de arz edemedik. Şimdi, 
I bu maddede değişiklik yapmak zorundayız. Bu de-
I ğişiklik nedeniyle bu madde mutlaka yayımı tarih'in-
I de yürürlüğe girecektir. Daha evvele gitmek müm-
I kün değil. Daha evvele gitmeyince, bundan evvelki 

60 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamede, 73 ve 
I 89 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile yaptı-
I ğımız değişikliğe göre bu süre beş aydı; o beş aylık 
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süre de 20 Ekimde yani yarın "bitiyor. Değişiklik yap- I 
tığımız takdirde, yani onu buraya 'koymadığımız tak
dirde, o madde muallakta kalacak. Koyarsak, mut
laka üç gün veya beş 'gün gibi bir süre koymamız 
gerekecek. Bu süreyi bir ay olarak koyarsak şunu 
'kazanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım: • -

O kararnameler elimize bir ay önce geldi diye bir 
ay daha beklemeyeceğiz; ayın '20'sinde hazır olacak 
şekilde gelecek. Ancak, yayımından önce zatıâlinize 
izahat verebilmemiz için üç beş güne gene de ihtiya- I 
cimiz var. Hiç değilse zatıâlinizin huzuruna çıkma- I 
dan evvel, hepsini şöyle bir kere gözden geçirmek is
tiyoruz. Binaenaleyh, üç beş günlük toir süre kaza- I 
nacağız ve böylece Anayasanın hükmünü yerine ge- I 
tirmiş olacağız, bu Ibir aylık süreyle. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞL'U — Bunlar değişmeyen maddeler, çünkü Ka
nun Hükmünde Kararname değiştirildiği tarihte Ana
yasa gereğince yürürlüğe girer. Değiştirilenler bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hem böyle 
bir kanun boşluğunu doldurmak, hem de bir kere da
ha gözden geçirmek için üç beş günlük bir süreye ih
tiyacımız var. 

BAŞKAN — Peki. 
Geçici madde 6 üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur, 
Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 7'yi okutuyorum: I 
Geçiş döneminde denetleme I 
GEÇİCİ MADDE 7. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkın

daki Kanun yürüdüğe girinceye kadar, 3460, 23 ve 
468 sayılı kanunların Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu ile 'ilgiılli hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — 'Bunlar eski kanunlar. Biz bu ka
nunları yürürlükten kaldırmıyoruz ki. Bu maddeyi 
yazmasak, maddede sayılan üç tane kanunun uygu
lanmasına devam olunmaz mı? Devam olunur. O 
kanunları yürürlükten kaldırmamışız ki, yenisini de 
çıkarmamışız. Çıkarmadığımıza göre buna ne gerek 
var? 

Maddede; «Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu Hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye kadar 
3460, 23 ve 468 sayılı kanunların Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu ile ilgili hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur» deniyor. 
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Bu, yürürlükten kaldırılan hükümler kısmında var 
mı? Yok. «440 sayılı Kanunla ek ve değişikleri ve 
bu kanun kapsamına giren teşebbüslerin ve bağlı or
taklıkların kuruluş kanunlarındaki, bu kanuna aykı
rı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.» 

Bu kanunları yürürlükten kaldırmıyoruz ki, ge
çici bir madde koyalım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu kanunlar, 
aslında 440 sayılı Kanunla yürürlükten kalkmış ka
nunlar; o da bunları geçici olarak yürürlüğe koy
muş. Biz burada 440 sayılı Kanunu yürürlükten kal
dırmakla bunları da kaldırıyoruz, o takdirde dene
timde bir boşluk oluyor. Aslında bunlar Yüksek De
netleme Kurulunun kanunları değil; KİT'lerin de
netimleriyle ilgili kanunlardır. 

BAŞKAN — Orada Yüksek Denetleme Kuru
luna görev veriliyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
Bunlar aslında 440 sayılı Kanunla yürürlükten kalk
mış, 

BAŞKAN — Geçici 7 nci.madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen var mı? Yoktur, 

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

166 ncı maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 66. 
44p sayılı Kanunla, ek ve değişiklikleri ve bu Ka

nun kapsamına giren teşebbüslerin ve bağlı ortaklık
ların kuruluş kanunlarındaki, bu Kanuna aykırı hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

67 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 67. 
60 ve 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler

le ilgilıi bu Kanunun; 
a) 60 ve 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararna

melerin hükümlerini değiştirerek kabul eden, 5, 6, 8, 
9, 10, 15, 24, 25, 31, 34, 36, '.38, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 58, 63, 65 ve 67 nci maddeleri ile Geçici 1, 4 ve 
6 ncı maddeleri Kanunun yayımı tarihinde, 
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b) Diğer maddeleri, 60 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmiş olduğu 20 Ma
yıs 1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde, 

Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Şu mesele bir türlü halledilemedi; 

Kanun hükmünde Kararname demek, kanun çıkın
caya kadar yürüdüğe konulan bir kanun demektir. 
O halde, ister aynen kalbul edelim, ister değiştirerek 
kabul edelim; bu kanunun çıkmasıyla 60 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname yürüdükten kalkıyor, 
bu kanun onun yerine konuluyor. 

Bu mesele bir türiü çözümlenemedi; her kanun 
hükmündeki kararnamenin kanunu -geldiği zaman 
bu sıkıntıyı çekiyoruz. 

«Değiştirilen şu maddeleri yayımı tarihinde, de-
ğiştirilmeyenleri de o tarihte» diyoruz. O tarihte za
ten uygulanıyordu. Esasında daha önceki bir tarih
ten bahsetmeye hiç gerek yok. «lBütün maddeleri şu 
tarihten itibaren yürüdüğe girer» demek lazım. Bun
dan evvelkiler 60 sayılı Kararnameye göre yapılı
yordu. 

MALÎYE (BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — O, değiştirilenlerden doğmuş hukukî sta
tüler oluyor efendim. 

BAŞKAN — Zaten Anayasada, «değiştir üirier-
se, değiştirildiği tarihten itibaren geçerlidir» diyor, 
demin okuduk. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, mesala 
burada bir yerde «bu yönetmelik 6 ay içerisinde, çı
karılır» diyor. Bunu hem burada söylüyor, hem de 
altı, sekiz ay evvel çıkarılan kararnamede söylüyor. 

O halde bu maddenin yürürlük tarihi ne olacak; 
kararnamenin yayınlandığı tarih mi olacak? 

BAŞKAN — Hayır, buradaki tarih olacak; şim
diden itibaren «beş ay» diyor. 

ISEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — O zaman da aynı hüküm varsa 
yani hiç değişımemişse ne olacak? 

BAŞKAN — Değişmemişse, yeniden bir altı ay 
daha süre veriliyor demektir. 

ISEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Burada yeniden altı aylık bir sü
re veriliyor. Bu kanunda o altı aylık süreyi verme
mek lazım. İkisi birbirini tuttuğuna göre, 60 sayılı 
Kararnamenin hükümleri eskiden geçerlidir; altı ay 
içinde o işlem yapılacaktır, belki yapılmıştır, belki de 

bitmiştir, 

BAŞKAN — 'Bakın Anayasanın ilgili maddesin
de şöyle diyor: 

•«'Kanun Hükmündeki Kararnameler, Resmî Ga
zetede yayımlandıkları gün yürüdüğe girerler. An
cak, kararnamede yürüdük tarihi olarak daha son
raki bir tarih de gösterilebilir» Aynen kanun gibi. 
ondan sonra Şöyle devam ediyor: 

«Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Mffiet Mec
lîsine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye 
Büyük ' Millet Meclisince reddedilen kararnameler 
bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yü
rürlükten- kalkar. Değiştirilerek kabul edilen karar
namelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin 
Resmî Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.» 

Diğerleri, kararnamelerin" yayımlandığı gün yü
rüdüğe girer. Bu gayet sarih. 

O halde, burada, «diğer maddeleri, 60 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmiş ol
duğu 20 Mayıs 1983 tarihinden geçerii olmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer» demeye lüzum yok, 
zaten Anayasa böyle söylüyor. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ K Ü Ç O K A H M E T 
(Bütçe - Plan Komisyonu, Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, Anayasanın bu maddesini zatıâlinizin 
buyurduğundan başka şekilde anlamaya imkân yok
tur. Zatıâlinizin buyurduğu gibi anlamadığımız müd
detçe de bu aksaklık hep gelecek. 

BAŞKAN — Evet hep böyle geliyor. 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —Biraz evvel 
buyurduğunuz gibi, maddeyi değiştirmek, kabul et
mek Yüksek Heyetin yetkisindedir. Bu yetkiye Ka
nunun başlığı da dahildir. Hukukçu arkadaşlar «baş
lığı değiştirenleyiz» diye karşı çıktılar. «Başlığı de
ğiştirilmez» diye bir kanun maddesi yok efendim. 

BAŞKAN — Tabiî. 
Bu kararnameyi aradıkları zaman kolaylıkla bu

labilmeleri için öyle söylüyoriar. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Herkes Anayasaya bakmadan, buradan 
bakarak hangisinin değişip, hangisinin değişmediğini 
anlayabilecek efendim. 

BAŞKAN — Şimdi buraya esas yazılacak olan 
husus şu: 

«Yürüdük 
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» O 

kadar. 'Şunlar, şunlar şu tarihte, falan demeye ge
rek yok. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hangi
si değişti, hangisi değişmedi, oradan belli olacak. 

BAŞKAN — Değişenler, zaten Anayasaya göre, 
bu tarihten itibaren, değişenler belli. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Oraya 
bakacak, ondan sonra- uygulayacak. 

BAŞKAN — Yalnız böyle olursa, hangileri de
ğişmiş kolaylıkla onu görebilir belki, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kolay
lık getiriyor, başka bir faydası yok. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER (KAFA-
OöLU — Hukukî bir durum yaratmıyor, fakat tat
bikatta kolaylık sağlamak için burada zikredilmiş 
bulunuyor. 

BAŞKAN — Eskisiyle karşılaştıracağına; bu 
maddeye bakıp, şunlar, şunlar değiştirilmiş o halde 
hemen onlara bakayım, diyecek. Bir o faydası var, 
başka bir faydası yok. Bu yürürlük maddesi üzerin
de artık fazla durmayalım, 

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

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

168 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 68. 
Bu Kanun hükümleriin'i Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Oumhurbaşkanım, şekille ilgili ufak bir husus
ta izninizi almak isterim efendim. 

Malumunuz olduğu üzere, maddelenin yeni dü
zenleme sistemine göre daha önce birkaç tane kanun 
çıkardık. O kanunlarda yaptığımız düzenlemelerde, 
tek fıkralık maddelerin fıkralarını alta yazıp madde 
numaralarını üste yazdık. Burada ise, yazılış biçim
leri aynı hizada gidiyor. Esasen Batı'daki örnekleri 
de bu şekilde; madde numarası üstte, fıkra numara
ları altta. Metin, tek fıkradan ibaretse numara koy
muyoruz, fakat yine maddenin altına yazılıyor. 

BAŞKAN — Öyle. Belki yanlış olmuştur. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Burada birkaç tanesi aynı hizada yazılmış.: 

BAŞKAN — Mesela 56 ncı madde, o da hemen 
altından başlaması lazım. Yani 56'nın sırasında de
ğil, hemen altından başlaması lazım ve bir tane ol
duğu için de numarasız olacak. 58 inci madde de 
öyle., 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet, daha birçok yerde böyle geçti. İzniniz olursa 
o şekilde Resmî Gazeteye sevk edelim Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — öyle yapın. 
Efendim, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.03 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.25 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin İkinci oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 30.12.1978 
Tarihinde İmzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve 
Hayvancılık Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 
11.5.1983 Tarihli Türkiye - Libya 10 uncu Dönem 
Karma Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eki 
Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi 
İle Ortak Deniz Nakliyat Şirketine Bazı Vergi Mua
fiyetleri Tanınmasına ve Ayrıca Ortak Deniz Nakli
yat Şirketi Anlaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine 
İlişkin Mektupların Onaylanmalarının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/816; M. G. Konseyi : 1/627) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 593; M. G. Konseyi S. Sayısı: 700) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü sırasında, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 30.12.1978 Tarihin
de İmzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvan
cılık Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 111.5.1983 
Tarihli Türkiye - Libya 10 uncu Dönem Karma 
Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eki Türk - Lib
ya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile Ortak De
niz Nakliyat Şirketine IBaızı Vergi Muafiyetleri Ta
nınmasına ve Ayrıca Ortak Deniz Nakliyat Şirketi 
Anlaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine İlişkin Mek
tupların Onaylanmalarının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu yer. almaktadır. 

(1) 700 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Bu rapor 700 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan 

ve ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 

Söz isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

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

!Bu kanun tasarısı başımıza birçok dertler açmış
tır; biliyorsunuz gemi alacağız, biz de bir bayrak çe
keceğiz» dediler, «burada arazi alacağız» dediler ve 
birtakım meseleler çıkardılar. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 30.12.1978 Tarihin
de İmzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvan
cılık Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 11.5.1983 
Tarihli Türkiye - Libya 10 uncu Dönem Karma 
Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eki Türk - Lib
ya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile Ortak De
niz Nakliyat Şirketine Bazı Yergi Muafiyetleri Ta
nınmasına ve Ayrıca Ortak Deniz Nakliyat Şirketi 
Anlaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine İlişkin Mek
tupların Onaylanmalarının Uygun Bulunduğuna Dari 

Kanun Tasansı. 

MADDE 1. — a) Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 
arasında 30.12.1978 tarihinde imzalanan Türk - Lib
ya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi Kurulmasına 
ilişkin Anlaşmanın,, 
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b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Hükümeti arasında 
11.5.1983 tarihinde Ankara'da imzalanan 10 uncu 
dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü ve 
iki ülke yetkili Bakanları arasında aynı tarihte teati 
edilen (Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık 
Şirketi ile Türk - Libya Ortak Deniz Nakliyat Şir
ketine bazı vergi muafiyetleri tanınmasına ve ayrıca 
Ortak Deniz Nakliyat Şirketi Anlaşmasına bir hü
küm eklenmesine ilişkin) mektupların, 

Onaylanmaları uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde bir izahatınız 

var mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, madde iki hususu huzurunuza getir
mektedir: 

Bir, 1978'den beri anlaşması yapılan Türk - Lib
ya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketinin korunma
sına İlişkin Kanun, böylelikle gerçekleşecek. 

İki, hem bu şirkete, hem de Ortak Deniz Nakli
yat Şirketine Gelir Vergisi dahil, her türlü vergi mu
afiyeti tanınmış olacak. Bu diğer benzer kuruluşlar
da da 'böyle yapılmış, bunun bir ayrıcalığı yok. Şir
ket anlaşma hükümilerine göre, Türkiye'de tahıl ve 
hayvan yemi üretimi yapacak. Türkiye'de hayvan ye
tiştirecek, besleyecek, kesecek, paketleyecek, muha
faza edecek ve satacak. Libya'da kurulacak seralar
da sebze yetiştirilmesini temin edecek ve Libya'da 
yetiştirilecek sebzenin Libya içinde ve dışında pazar
lamasını yapacak ve bu faaliyetleri için de gerekli 
tarım makine ve teçhizatını temin edecek. 

10 milyon Amerikan Doları ile kurulacak. Ortak
lık payları yüzde 50, yüzde 50 olacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buna dayanarak müracaat ettiler, 

«Biz arazi alacağız, bize çiftlik arazisi verin, burada 
farım yapacağız» dediler. O halledildi değil mi?' 
«Olmaz, anlamazsınız, yabancıya toprak satılmaz. An-
oaik Şeker Şirketi ile ortak olursanız, Şeker Şirke
tinin arazisinden istifade edersiniz» dendi, öyle ka
pandı. 

. Deniz Nakliyat işine gelince de, müşterek gemi 
alındı o şirket namına, ona Türk Bayrağı çekildi, 
«İkinci gemiye de Libya Bayrağı çekeceğiz» diye 
tutturdular. O da halledildi zannediyorum. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Böyle durumlar dünyada kabul edilmi
yor. 

BAŞKAN — Biliyorum, «çekilmez» dendi, ama 
onlar gücendi. «Madem şirket kuruldu, bir tane si
zin, bir tane de .'Bizim» demeye başladılar. Halbuki, 
kabotaj hakkımız var bizim, başka bayrakla liman
larımız arasında taşımacılık olmaz. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Şirketin merkezi Libya'da sahibi Libya'da 
olsa Libya Bayrağı çekilir. Hem şirketin merkezi 
bizde olacak, Türk vergilerinden muaf olacak, hem 
de kendi bayraklarını çekecekler, olmaz. 

BAŞKAN — «Kanunlarımız müsait değil» deyin
ce bu sefer de güceniyorlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çalış
maya başladı mı? 

BAŞKAN—1978'den beri faaliyette. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Fayda

lı mı acafba? 

BAŞKAN — Gemileri alındı, çalışıyor. 
Niçin «yüzde 49-51» denmemiş de, «yüzde 50-50» 

denmiş? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — İki ülkenin, ortak şirketi diye efendim. 
BAŞKAN — Olsun, yüzde 51 'i bizim olurdu, , 

yüzde 49'u da onların olurdu. Söz sahipliği zor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) •— Sayın Cum
hurbaşkanım, bunlar şimdi dört şirket oldu. Bir yer
de özellikle ortaklıklarla çok yakından ilgiienilmesi 
lazım. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Ortaklık statüsüne göre, Libyalılar hisse
sini diğer İslam ülkelerine devredebiliyor. Faraza 
İran'a devretse, o da ortak oluyor, 

BAŞKAN — Bu vaktiyle nasıl yapılmış? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — O zaman bir İslam ülkesini daha ortak 
olarak ailnırsa, onların iki reyi İdare meclisinde ola
cak, bizim bir reyimiz olacak. 

BAŞKAN — Ama yüzde 50 hisse var; öyle şeyi 
olur mu? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — yüzde 50 ama, o da ortaklık anlaşmasın
da. Sonradan yine bir anlaşma geldi ve benim in-
oelememıi emir buyurmuştunuz. Danışma Meclisinin 
Hariciye Komisyonuna gittim, izah ettim, reddedil
di. Fakat bunlar tek tek imzalanmış anılaşmalar. 

BAŞKAN — İşte, Hikmet Çetin imzalamış. 
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MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA- ! 
OĞLU — Evet. Yanlarında da teknik kimse olma
dan imzalanmış. Yanında bulunan kişiye ben esaslı 
şekilde çıkıştım, «Nasıl imzaldınız? Sağır değlilsinıJz, 
Bakan bilmeyebilir, ama Hariciye temsilcisinin, 
Bakanın yanında bulunmasının sebebi bu, Türk ka
nunlarına aykırı olduğu için imzalanmaz» dedim. 
Vergiden muaf odur, diye anlaşma yapıyor, Maliye 
Bakanlığından kimse yok, kendi faalinde. 

BAŞKAN — Şimdi bunu reddedemezsiniz de, 
siyasî mesele doğacak. Yürürlüğe girmiş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Huzurunuza 
yeni gelmiş olsa belki efendim, 1978 yılından beri 
yürürlükte. 

BAŞKAN — Evet, 197'8'den beri yürürlükte olan 
bir anlatma. Şimdi tasdik ediyoruz. Bakınız bu ta
sarının başlığı kaç satır, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu başlık mad
de metninden de uzun çıktı. Söylediğime de pişman 
oldum. 

BAŞKAN — Daha buna benzer çok uzun baş
lıklı kanun tasarıları geldi ve kabul ettik. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU —- Sayın Cumhurbaşkanım, Libyalılar şirket
lerden aldıkları vergiyi de Gelir Vergisi olarak bil
dikleri için anlaşmaya; «Şirket Gelir Vergisinden 
muaftır» şeklinde yazmışlar. Biz tabiî, Kurumlar 
Vergisinden muaftır, denmemiş diye Kurumlar Ver
gisini alacağız. Sonradan, «ortaklardan alınacak Gellir 
Vergisinden muaftır» diye yorumladık onu. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzenindte söz isteyen?... 
Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri 30.12.1978 

tarihli Anlaşma için Anlaşmanın imza tarihinden, 
Protokol için 11.5.1983 tarihinden, Mektuplar için de 
ilgili oldukları Anlaşmaların imzalandıkları tarihten 
itibaren geçerlidir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?,. Yok, ' 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. fc • • 
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'BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

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

5., — 23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı Öğretmen
lere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hak-
kında Kanunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı 
Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 
inci ^Maddesinin (B) Bendinin İkinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/835; M. G. Konseyi .: 1/619) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 594; M. G. Konseyi S. Sayısı : 693) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci sırasında yer 
alan, 23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı öğretmenlere 
Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında 
Kanun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı Kanunun 
Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Madde
sinin (B) Bendinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporunun görüşmelerine ge
çiyoruz. 

Bu rapor 693 Sıra Sayısıyla basılıp dağıtılmıştı. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve ilgili Bakan

lar yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü. üzerinde görüşme 

açıyorum. 
Söz almak isteyen?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

23.1.1981 Tarihli ve 2377 Saydı öğretmenlere Eği
tim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Ka
nunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Saydı Kanunun Ge
çici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen İ inci Maddesinin 
(B) Bendinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
•MADDE 1. — 2377 Sayılı öğretmenlere Eğitim 

ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunun 
2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesiyle değiş
tirilen 1 inci maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 693 S* Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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«Ayda 2 000 lira eğitim ve öğretim tazminatı 
ödenir.» 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde yü

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

teyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

. edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6.— Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayın
lar Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/721; M. 
G. Konseyi : 11578) (D., Meclisi S. Sayısı : 552; M. 
G. Konseyi S. Sayısı: 703) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin 6 nci sırasında yer 
alan, Türikçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Bu rapor 703 iSıra Sayısıyla bastırılıp dağıtılmış
tır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve (Bakanlık Temsil
cisi yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen?.. 
Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Danış
ma Meclisince kabul edilen bu Kanun tasarısı, Ko
misyonumuz tarafından Anayasanın 26 nci madde
sindeki; «Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasın
da kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kul
lanılamaz.» ve 28 inci maddesindeki; «Kanunla ya-

(1) 703 S., Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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saklanmış olan herhangi bir dilde yayın yapılamaz» 
sökündeki hükümleri göz önünde bulundurularak 
yeniden düzenlenmiştir. Maddelere geçildiğinde ge
rekli izahatı arz edeceğim. 

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

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

1 inci madldeyı okumuyorum : 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hak
kında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun; Devletin ülkesi ve 

milletiıyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, 
Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin ko
runması amacıyla düşüncelerin açıklanması ve yayıl
masında yasaklanan dillere ilişkin esas ve usulleri 
düzenler. 

BAŞKAN — 1 indi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okultuyoram : 
Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kulla

nılamayacak diller 
MADDE 2. — Türk Devleti tarafından tanınmış 

bulunan devletlerin birinci resmî dilleri dışındaki 
herhangi bir dille düşüncellerin açıklanması, yayıl
ması ve yayınlanması yasakltır. 

Türkiye Devletinin taraf olduğu milletlerarası 
andlaşima hükümleriyle eğittim, öğretim, bilimsel araş
tırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının yayınlarına 
ilişkin mevzualt hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, madde-
nlin birinci fıkrasına göre, Türk Devleti tarafından-
dan tanınmış bulunan devletierin birinci resmî dil
leri dışındaki heriıangi bir dilde düşünceler açıklan
mayacaktır. Bu hüküm dolayısıyla Anayasanın ge
reğini yerline getirmiş oluyoruz. Yasalklanmış diller 
bu vesile ile belirlenmiş oluyor. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Bazı ülkelerde iki lisan birden ko

nuşuluyor, ama onun sadece bir tanesi resmî dildir. 
Mesela Kanada'yı ele alalına hem Fransızca konuşu-

76 — 
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lür hem de İngilizce konuşulur, ama resmî dilleri 
İngilizced!ir, değil mi? 

HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Talbiî Sayın Cumhurbaşkanım, 
Fransızca başlca bir devletin resmî dili olduğu için 
Fransızca da yasaklanmamış olmakltaöır. 

MİLLÎ EĞOTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu; Ermeniler için ola
bilir. Ermenistan'ın birlincfi. dili Rusça olduğu için 
'beilki ona bir s'igoria getirmiş oluyor. Bir devlet gibi 
gözlüktür, ama ikinci dilM'ir. 

HÂKIM ALBAY ISMET ONUR (Adalet KO-
ırriisyonu Üyesli) — Sayın Cumhurbaşkanını, Komis
yon metn'i hazırlarken Dışişleri Bakanlığının görüşü
nü de almıştır. O bakımdan böyle belirtildi. 

Arz ederim. 

IBA$KAN — Peki, Türkiye Devldtiiriin taraf ol
duğu milletlerarası anlaşmalar var, o anlaşma hü
kümlerine göre onlara bazı haklar tanınmıştır, «on
lar saklıdır» diyoruz zaten. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Evet, Saym Cumhurbaşkanım, 
Lozan Anlatmasının 39 ve müteakip maddelerinde 
bu hususlta hükümler vardır. 

IBAŞKA'N — Binaenaleyh, onlar okullarında kul
lanabilirler. 

O haklar onlara belirli bir anlaşma ile tanın
mıştır. 

2 nci madde üızeriride başka söz almak isteyen? 
Yok. 

2 ndi ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü madideyi okutuyorum : 
Türk vatandaşlarının anadili 
MADDE 3. — a) Türk Vatandaşlarının anadili 

Türkçedir. Türkçeden başka dillerin anadil'i olarak 
kullanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faa
liyette bulunulması, 

Ib) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, mahallin 
en büyük mülkî amirlinden izin alınmadıkça bu Ka
nunla yasaklanmamış olsa bile Türkçeden başka dil
le yazılmış afiş, pankart, döviz, levha ve benzerleri
nin taşınması, plak, ses ve görüntü banltüarı ve diğer 
anlatım araç ve gereçleriyle yayım yapılması. 

Yasaktır. 
BAŞKAN — Bunun esas gayesi, bu gibi gösteriler

de, gösteri yürüşlerinde, pankartlar taşınırken yasak
lanmayan bir dil, mesela ingilizce dahi odsa o dil 
kullanılamaz, değil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Mülkiye amirinden izin alacak; 
mülkiye amirinden izin almadıkça kullanamaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Mülkiye ^ 
amirinden ızûtı almadıkça» 'kaydının içerisine ne gi
riyor? 

BAŞKAN — Ben şunu anladım: Mesela, ecnebi 
bir bakan veya bir yetkili geldiği zaman, protesto 
mahiyetinde; «go home» mu diyecek, ne diyecekse? 
Onlar ona zaten müsaade etmez. 

Buyurun Sayın Onur. 

HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha evvel 
kabul buyurmuş olduğunuz Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununda, ecnebilerin de izin almak sure
tiyle toplantı yapabilecekleri ve yine toplantılara izin 
almak suretiyıle katılabilecekleri belirtilmiş. 

Ayrıca, buyurduğunuz gibi; bazan Türkiye aleyhine 
faaliyette bulunan bir devlete karşı «go home» gibi 
yahut başka şekilde ibarelerle, memleketin menfaatini 
korumak için, gösteriler yapılmaktadır. Yabancı dil 
de kullanılması gerekecektir, örneğin, Komisyon ça
lışmasında şöyle oldu: Bir konsolosluğun ilerisindeki 
bir yolda, onlara 'karşı tespit edilen... 

BAŞKAN — O yazılı 'levhaları onların lisanıyla 
yazacak ve sefaretin önüne bırakacaklar, ama, mü
saadeli olursa; mülkiye amirinden müsaade almak 
kaydıyla bunu yapabilecek. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Yüksek malumları olduğu üzere, 
zaten toplantı yapabilmek için izin alacaklar. Ayrıca, 
bu izne ilave olarak, yabancı dille yazılmış pankart, 
afiş veya benzeri şeyleri kullanmak işitiyorlarsa, bun
lar için de izin alacaklar. 

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

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Cumhurbaşkanım, 3 üncü maddenin (a) fıkra
sında, «Türk vatandaşlarının anadili Türkçedir» ibaresi 
söylendikten sonra, en altta «Yasaktır» kelimesi var. 

BAŞKAN — Hayır, madde devam ediyor. Türkçe
den başka dillerin anadili olarak kullanılmasına ve 
yaylamasına yönelik her türlü faaliyette bulunulması 
yasaktır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
«Anadili (Türkçedir» deyince, kesin bir hüküm vardır. 
Eğer tizin verilirse, burada bunu başlık olarak, bir 
cümle olarak alalım; (a) paragrafında, öbürlerinde... 
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BAŞKAN — Öbürlerine (b), ötekilerine (c) mi ı 
diyelim? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Daha uy
gun olur. 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz benim teklifim 
şöyle : 3 üncü maddenin başındaki (a)'yı kaldırıyoruz. 
Satırbaşı olarak birinci cümle yazılıyor; «Türk vatan
daşlarının anadili Türkçedir.» bu belli. Ondan sonra 
(a) paragrafı yapılarak madde devam edecek; 

«a) Türkçeden başka dillerin anadili olarak kul
lanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette 
bulunulması yasaktır» diyerek, şıklı olan iki paragrafı 
bağlamak suretiyle «yasaktır» demek maddeye daha 
da açıklık getirecektir. 

BAŞKAN — Olabilir. 
HÂKİM ALBAY İSMBT ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Şöyle de olabilir: Tabiî Hükümetten 
gelen o fıkrayı değiştirmek istemedik, tek fıkra idi 
o zaman. İzin verirseniz şöyle de olabilir; bentleri 
çıkararak, «Türk vatandaşlarının anadili Türkçedir. 
Türkçeden 'başka dillerin anadili olarak kullanılmasına 
ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunulması 
yasaktır.» 

Nokta ile ayrıldığı için cümle, orada ikinci bir 
«yasaktır» kelimesi dememiz gerekecektir. I 

BAŞKAN — Hayır öyle demeyiz, Sayın Bakanın 
dediği gibi, (a) demeyiz. 

Madde 3. — Türk vatandaşlarının anadili Türkçe- I 
dir. Bu birinci fıkra. Ondan sonra satırbaşı yapılacak; 

a) Türkçeden başka dillerin anadili olarak kul
lanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette 
bulunulması, I 

b) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, mahallin 
en büyük mülkî amirinden izin alınmadıkça bu ka
nunla yasaklanmamış olsa bile Türkçeden başka dille 
yazılmış afiş, pankart, döviz, levha ve 'benzerinin 
taşınması, plak, ses ve görüntü barutları ve diğer an- I 
latım araç ve gereçleriyle yayım yapılması, 

Yasaktır. 
Böyle olabilir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
O zaman tamam olur. I 

BAŞKAN — Şu halde, «Türk vatandaşlarıma 
anadili Türkçedir» dedikten sonra, (a) fıkrası olarak 
maddenin geri kalan kısmı yazılacak. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — O zaman ceza maddesini de değiş- I 
tirmemiz gerekir. I 
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BAŞKAN — Ama bu zaten 'bir fıkra. 
HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sonra ge
lecek maddede ceza hükümleri var; bu (a) ve (b) 
bentlerine göre orada, buna atıf yapılmıştı. 

BAŞKAN — Tamam daha iyi. 
HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Şimdi birinci fıkranın bentleri belli 
oldu. Bundan sonra aynı fıkranın bentleri olduğu 
için, büyük değişiklik olmaz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Fark etmez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Cumhurbaşkanım, benim genelde bir tereddüdüm 
var; geçen toplantıda zatı âlileri de buna temas bu
yurdular. Burada dikkat edilirse iki paragraf var. 
Bir tanesi; «Türkçeden başka dillerin anadili olarak 
kullanılmaması» meselesi İkincisi; «toplantı ve gösteri 
yürüyüşü» meselesıi. 

Halbuki öyle şeyler var ki, ceza hükümleri belli, 
Türkçeden başka dillerde "herhangi bir şey yapılmış 
olabilir, yazılmış olabilir, basilmiş olabilir. Buna karşı
lık, kâğıt eser bir kenarda durur. Sanki buna dair 
burada hüküm getirilmemiş gibi bir durum olabilir. 
3 üncü madde yasak hüküm getiren madde, ceza 
hükmü değil. Doğrudan doğruya durumu sergiliyor. 

Halbuki, bu iki fıkradan bir tanesi anadili meselesi, 
ikincisi de toplantı ve gösteri yürüyüşleri meselesi. Ge
tirilmesi gerekli üçüncü hal daha var. Bu hali de, 
eğer tensipleri olursa, ceza hükümleri kısmında, kısmen 
ben teklif olarak huzurlarınıza getirmeyi arzu edi
yorum. Eğer kabul buyurursanız ben teğet olarak 
şunu demiştim; (a) aynen kalmak kaydıyla, «Türkçe
den başka idillerde her nevi elle yapılmış veya yazılmış 
veya basılmış kâğıt ve benzeri eserler, plaklar, ses 
ve görüntü bantları, afiş ve pankartları ile 'diğer anla
tım araç ve gereçlerinin bulundurulması ve taşınması» 
dedikten sonra, «yasaktır» kelimesi zaten geliyor. 

BAŞKAN — Bunu konuştuk, o zaman Türkçeden 
başka elde hiçbir şey bulunduramazsınız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Ceza hükmünde geliyor, Sayın Cumhurbaşkanım; altta 
ceza hükümlerinde koyuyoruz da, buraya neden ceza 
hükümlerinin geldiği belli değil. 

BAŞKAN — Nerede? Ceza hükmünü okuyunuz. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Ceza hükmünde öyle bir şey yok; 
«ceza hükmünde 3 üncü maddenin (b) bendine aykırı 
hareket» diye devam ediyor. 
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BAŞKAN — 3 üncü maddenin (a) bendiyle yasak
lanan hususlarda her ne surette olursa olsun faaliyette 
bulunanlar hakkında 4 üncü maddenin (b) fıkrasındaki 
«ceza hükmolunur» diyor. Yani, (b) fıkrası için bir 
şey yok. 

Çünkü geçen sefer konuştuğumuzda dedik ki, bizim 
maksadımız, bunları pankart olarak yazmasınlar. Yok
sa, bilim eserlerindeki hakları saklıdır dedik. Üniversi
telerde bu lisanlar tetkik ediliyor, kütüphanesi var. 
Sonra adamın hiç lisanı yok, elinde bir kitabı var, 
o lisanda herhangi bir şeyin Türkçe karşılığını öğre
necek. O da yasak olur; biz bunu demedik. Biz, «göste
ri yürüyüşlerinde konulmasın» dedik: oma göre tanzim 
etmişler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, onu hatırlıyorum. 

Diğer taraftan, tabiî «mahkemece» denmek 'sure
tiyle, ceza hükümleri bölümünde, yapılacak kovuştur
ma sonunda mahkûmiyet hükmüyle beraber, her nevi 
elle yapılmış, elle yazılmış veya basılmış kâğıt vesaire 
hakkında çeşitli hükümlerle bir ceza getiriyor ve mü
saderesine hükmolunuyor. 

BAŞKAN — Şimdi, çocuk okula gidiyor, hazırlık 
okulunu açtınız, hiç Türkçe bilmiyor, Arapça biliyor, 
ne öğrenecek? Türkçe öğrenecek. Türkçenin karşılığı 
Arapça yazılacak; «Arapçada, bunun karşılığı Türkçe 
budur» diye, öyle öğrenecek. Nasıl ki İngilizce öğre
nirken, İngilizce yazılıyor ve bunun karşılığı Türkçe 
veriliyorsa, bu da öyle olacak. Bu da yasak olmasın 
dedik. Öteki türlü yazarsak, bunlar 'da yasaklar içerisi
ne girer; «bulundurmak, yazmak» gibi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
O zaman tehlikeli olur. 

BAŞKAN — Tehlikeli olur, bizim asıl gayemiz 
o değildir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, 2 nci 
maddenin birinci fıkrasında, «düşüncelerin açıklanması, 
yayılması ve yayınlanması yasaktır» denmiş. Burada, 
«düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanma
sı yasaktı» deniyor. Kitapda öyle. 

BAŞKAN — Kitap da mı?.. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Yasaklanmış dillerle yazılmış kitap. 
BAŞKAN — Yasaklanmış dillerle. 
SEiDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Yasaklanmış dillerle; ama, diğer ya
saklanmış dillere getirilmiş. 

BAŞKAN — Ama şöyle diyor : «Türkiye Devle
tinin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümleriy-

ı le eği'tim, öğretim, bilimsel araştırma ve kamu ku
rum vç kuruluşlarının yayınlarına ilişkin mevzuat hü
kümleri saklıdır.» 

Yani, onun için, eğitim maksadıyla, öğretim mak
sadıyla onları yapabilirsiniz demektir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yasaklanmış yüzlerce kitap var, 
bunları yayınlayamaz. 

BAŞKAN — Yayınlayamaz. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Orada hükme bağlamış. Bunun dı
şında, yasaklanmamış dillerde isls üniversitelerde, her 
yerde var. Yalnız bunun toplantı ve gösteri yürüyüş
lerinde kullanılması bir nevi şarta bağlanmış. 

BAŞKAN - Yasaktır. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — «Yasaklanmalım iş» diller diyoruz. 
BAŞKAN — Evet. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Bu suretle, mevzuat zannediyorum 
hepsini kapsıyor. 

BAŞKAN — Bence iyi bu. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, zapta 
I geçsin diye bir hususu arz edeceğim. 

Bu Kanunun ceza hükümleri, bu Kanunun ya
sakladığı fiillere aykırı hareket edenlere uygulanacak 
hükümlerdir. Yani, toplantılarda izin almadan pankart 

i asarlarsa, onlara ceza verilecektir bir. 
ikincisi, yasaklanmış dillerde neşriyat yaparsa on

lara ceza verilecektir. 
I Üçüncüsü, Türkçenin dışında bir dilin anadili ola

rak kullanılması faaliyetini gösterdilerse bu cezalar 
verilecektir. 

BAŞKAN — Mesele yok; okul açmışlar orada 
anadili olarak Arapça Öğretiyorlar. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Bunun dışında, bu hükmü uygu
lama olanağı yok. Çünkü, bu Kanunda yasaklar ge
tirilmiştir. Cezalar, sadece bu Kanundaki yasaklara 
ilişkindir. 

Zapta geçsin, uygulamada tereddüt olmasın diye 
I arz ediyorum. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi düzelttiğimiz şekliy-
I le yeniden okutuyorum : 

MADDE 3. — Türk vatandaşlarının anadili Türk-
çedir. 

I a) Tüıkçeden başka dillerin anadili olarak kul
lanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette 

J bulunulması, 
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b) Toplantı ve göslteru yürüyüşlerinde, mahallin 
en büyük mülkî amirinden izlin alınmadıkça bu Ka
nunla yasaklanmamış olsa bile Türkçeden başka dille 
yazılmış afiş, pankart, döviz, levha ve benzerlerinin 
taşınması, plak, ses ve görüntü bantları ve diğer an
latım araç ve gereçleri ile yayım yapılması, 

Yasaktır. 
BAŞKAN — 3 üncü maddenin son okunan şekli 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ceza hükümleri 
MADDE 4. — a) 2 nci madde ile 3 üncü mad

denin" (b) bendinde belirtilen yasaklara aykırı hare
kette bulunanlar hakkmda, fiilleri başka bir suç oluş
tursa bile ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

b) 3 üncü maddenin (a) bendi ile yasaklanan 
hususlarda her ne suretle olursa olsun faaliyette bu
lunanlar hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bi
le ayrıca bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzbin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hük
molunur. 

Mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda, mah
kûmiyet hükmüyle beraber her nevi elle yapılmış ve
ya yazılmış veya basılmış kâğıt ve eserler, plaklar, 
ses ve görüntü bantları, afiş ve pankartlar ile diğer 
anlatım araç ve gereçlerinin müsaderesine de hük
molunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayın araç ve gereç
lerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğrama
sını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşama
sında gerekli görülen tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Burada, (a) ve (b) bentleri ile ilgili 
bir değişiklik yapmaya gerek kalmadı. 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Toplatma kararı 
MADDE 5. — Bu Kanundaki yasaklara aykırı 

olan her nevi elle yapılmış veya yazılmış veya ba
sılmış kâğıt ve eserler, plaklar, ses ve görüntü bant
ları, afiş ve pankartlar ile diğer anlatım araç ve ge
reçleri sulh ceza hâkiminin kararıyla, gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî 
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amiri tarafından verilecek kararla toplattırılır. Top-_ 
latma kararını veren mülkî amir bu kararı yirmidört 
saat içinde mahallin sulh ceza hâkimine bildirir. Hâ
kim, en geç üç gün içinde kararın onaylanıp onay
lanmaması hakkında karar verir. Onaylanmama ha
linde, mülkî amirin kararı hükümsüz kalır. Mahke
mece verilen toplatmaya ilişkin kararlar o yer Cum
huriyet Savcılığı tarafından diğer yerlerdeki Cumhu
riyet savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir. 

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

Buyurun. 
KÂRIM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu top
latma kararına ilişkin madde Anayasanın 26 ncı mad
desinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 
Fıkra aynen böyledir, bu maddede biraz daha açıl
mıştır. 

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

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Muhakeme usulü 
MADDE 6. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyen

ler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar yer ve 
zaman kayıtlarına bakılmaksızın 3005 sayılı Meş
hut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine 
göre yapılır. 

BAŞKAN — Bu, 3005 sayılı Meşhut Suçların 
Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre yapıla
bilir mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek 
malumları olduğu üzere, en önemli nokta; mahkeme
lerin, adlî tatilde de 3005 sayılı Kanun hükümlerine 
dahil olan davalara bakması, böylece davanın sürat 
kazanmasıdır. 

BAŞKAN — Evet, bir bu husus var. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Bir de, suç tarihi adlî tatile rast
larsa, adlî tatil başlamadan evvel ve adlî tatilde işlen
miş suçlara da, meşhut suç değilse ve tutuksuzsa, mah
kemece bakılmıyordu. Onun için maddenin birinci 
özelliği bu. 

ikinci olarak da, süratli muhakeme sağlama özel
liği vardır. Yalnız, «yer ve zaman kayıtlarına ba
kılmaksızın» demek suretiyle, oradaki 24 saatlik za
mana ve iddianamenin bir an evvel hazırlanmasın
daki hükümlere bakmadan, süratli muhakeme usulü-
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nün uygulanmasını temin bakımından Hükümet böy
le teklif etti, biz de Komisyon olarak katıldık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/747; M. G. Konseyi : 1/618) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 578; M. G. Konseyi S. Sayısı : 702) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 7 nci sırasında, Millî 
Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 702 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil

cileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ma
lumları olduğu üzere, Millî Güvenlik Kurulu Ana
yasamızın 118 inci maddesiyle hükme bağlanmış bu-

(1) 702 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Ummaktadır. Bu hüküm uyarınca hazırlanan, Danış
ma Meclisinde oybirliği ile kabul edildikten sonra 
Komisyonumuza havale edilen ve Komisyonumuzun 
da değişiklik teklifleriyle tensiplerine sunulan kanun 
tasarısında Millî Güvenlik Kurulunun görev, çalış
ma esas ve usulleri ile Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma esas 
ve usulleri düzenlenmektedir. 

Arz ederim. 

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

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

- 1 inci maddeyi okutuyorum : 

Millî Güvenlik Kurulu ve MUlî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Millî Güven

lik Kurulunun kuruluş, görev, çalışma esas ve usul
leri ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
nin teşkilat, görev, yetki, çalışma esas ve usullerini 
düzenlemektir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 

N MADDE 2. — Bu Kanunda geçen, 
a) Millî Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, 

millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda 
siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün men
faatlerinin ve ahdî hukukunun her türlü dış ve iç teh
ditlere karşı korunması ve kollanmasını, 

b) Devletin Millî Güvenlik Siyaseti; millî güven
liğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı 
ile Millî Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler da
hilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, 
dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsa
yan siyaseti, 

ifade eder. 
BAŞKAN — Bu madde tanımlar maddesi oluyor. 
Burada kapsam konulmamış, bazı kanunlarda ilk 

önce «amaç ve kapsam» diyoruz. 
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MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, kapsa
mı koymadık. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş 
MADDE 3.'—- Anayasanın 118 inci maddesi ge

reğince Millî Güvenlik Kurulu kurulmuştur. 
Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkan

lığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Sa
vunma, İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Ko
mutanından oluşur. 

Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özel
liğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi 
ve görüş alınabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantı
lara katılır, fakat oylamaya katılamaz. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görevler 
MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu; 
a) Devletin Millî Güvenlik siyasetinin tayini, tes

piti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve 
gerekli koordinasyonun sağlanması konularında görüş 
tespit eder; 

b) Devletin Millî Güvenlik siyaseti doğrultusun
da tespit edilen millî hedeflerin ve hazırlanan millî 
plan ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin ted
birleri belirler; 

c) Devletin millî güvenlik siyasetini etkileyecek 
millî güç unsurlarını ve ülkenin siyasî, sosyal, iktisa
dî, kültürel ve teknolojik durum ve gelişmelerini sü
rekli takip ederek değerlendirir, millî hedefler yö
nünde güçlenmelerini sağlayacak temel esasları tespit 
eder; 

d) Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütün
lüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliği

nin korunması hususunda zorunlu gördüğü tedbirleri 
tespit eder; 

e) Anayasal düzeni koruyucu, millî birlik ve bü
tünlüğü sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, 
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve millî ül
kü ve değerler etrafında birleştirerek millî hedeflere 
yönlendirici gerekli tedbirleri belirler. Sayılan bu hu
suslara yönelmiş yurtiçi ve yurtdışı tehdide karşı koy
mak, bu tehdidi etkisiz kılmak için gereken strateji 
ve temel esaslar ile birlikte planlama ve uygulama hiz
metleri konularında görüşleri, ihtiyaçları ve alınması
nı lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit eder; 

f) Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik 
veya savaş hali ilanı için görüş tespit eder; 

g) Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve sa
vaş sonrası hallerde, kamu ve özel kurum ve kuru
luşlar ve vatandaşlara düşecek topyekûn savunma, 
millî seferberlik ve diğer konularda hizmet ve yüküm
lülükler ile bu hususlarda yapılacak planlara temel 
teşkil edecek esasları tespit eder; 

h) Devletin millî güvenlik siyasetinin öngördüğü 
hususlar ve topluma yönelik hizmetler ile topyekûn 
savunma hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve diğer konulara ilişkin tedbir ve 
ödeneklerin kalkınma plan, program ve yıllık bütçe
lerde yer almasını sağlamak üzere gerekli esasları 
tespit eder; 

i) Millî güvenlik kapsamına giren konularda ya
pılan ve yapılacak milletlerarası andlaşmalar hakkın
da görüş tespit eder. 

Millî Güvenlik Kurulu, tespit ettiği bu görüş, ted
bir ve esasları kurul kararı halinde Bakanlar Kurulu
na bildirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine 
getirir. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin kabul ettiği me
tin ile ihtisas Komisyonunun teklif ettiği metin ara
sındaki farklar nelerdir? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, (b) 
fıkrası ile (e) fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 

Millî hedefler baş kısımda belirtildiği için, «millî 
hedeflerin ve hazırlanan millî plan ve programların 
gerçekleştirilmesine ilişkin tedbirleri» ifadesi (b) fık
rasına ilave edilmiştir. Genel Sekreterliğimiz de bu hu
susu uygun mütalaa etmiştir. 

(e) fıkrasına da; «Türk Milletini Atatürkçü dü
şünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda» iba
releri eklenmiştir. 

Bu hüküm, aynı zamanda Genel. Sekreterliğin gö
revleri içerisinde sayılmaktadır, burada da yer alma-
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sini tensiplerine sunmayı uygun mütalaa etmiş bulun
maktayız. 

Bir diğer fark ise şudur : Komisyonumuzca, en 
son fıkradaki «Kanunlarla verilen diğer görevleri ye
rine getirir» ibaresinin eklenmesi uygun mütalaa.edil
miştir. Çünkü, birçok kanunda Millî Güvenlik Ku
ruluna görevler verilmektedir. Bunu da burada hük
me bağlamış bulunuyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Danışma Meclisi metni' (h) fıkra

sında bitiyor, sizin hazırladığınız metin (i) fıkrasında 
bitiyor. Bir fıkra fazla. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, (b) fık
rasını yeni eklediğimiz için Danışma Meclisi metnine 
göre bir fıkra fazla oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Maddenin 
sonundaki «diğer kanunlarla verilen görevleri de ye
rine getirir» kısmı (i) fıkrasının içinde değil; ama fık
ra başlığı olmaksızın ifade edilmiş. Bir nevi görev 
ama, genel bir görev. 

BAŞKAN — Evet, (i) fıkrasından ayrı bir fıkra 
olarak düzenlenmiş. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sondaki iki satır (i) fıkrası için
de değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Son bö
lüm (i) fıkrasının içinde değil; ama bir fıkraya da 
bağlanmamış. Başsız bir fıkra oluyor. 

BAŞKAN — Birinci fıkra, (a) bendinden (i) ben
dine kadar devam ediyor. îkinci fıkra ise, maddenin 
en son iki satırındaki, «Millî Güvenlik Kurulu tespit 
ettiği bu görüş, tedbir ve esasları kurul kararı halin
de Bakanlar Kuruluna bildirir ye kanunlarla verilen 
diğer görevleri yerine getirir» cümlesi oluyor. 

4 Üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 

İKÎNCÎ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri 

Kurulun toplanması 
MADDE 5. — Kurul ayda bir defa olağan top

lanır. Ayrıca Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü ve 
Başbakan veya Genelkurmay Başkanının önerilerini 
uygun bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir. 

Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığın
da yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar 
Kurula Başbakan başkanlık eder. 

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

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Gündem 
MADDE 6. — Kurulun gündemi Cumhurbaşka

nı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında 
Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dik
kate alınır. 

Kurul üyesi bakanlar ile diğer 'bakanların gün
deme girmesini istedikleri konular, Başbakanın da 
görüşünü alarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reteri vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile Danışma Meclisin
den çıkan metin arasında fark var mı? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (thtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ifa
de yönünden değişiklik var. Aynısıdır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yeni me
tinlerde, uygulama açısından değişik hükümler geli
yorsa, bizi ikaz etsinler, açıklasınlar. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Kararlan 
MADDE 7. —' Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. 

Eşitlik halinde Kurul Başikanmın bulunduğu taraf 
çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Kurul Kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar 
Kurulunda görüştümök üzere Başbakanlığa, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği tiarafından gönde
rilir. 

Kararların 'birer sureti Genelkurmay Başkanlığı, 
üye bakanlıklar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandar
ma Genel Komutanlığı' ile üye olmayan, konu ile 
ilgili bakanlığa gönderilir. Bu karar suretleri özel ola
rak saklanır ve görev değişikliklerinde yeni görev 
alanlara teslim edilir.; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var* mı? 

Buyurun. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
maddenin üçüncü fıkrası, 129 sayılı Millî Güven
lik Kurulu Kanununda yok idi, yeni düzenlenmiş
tir. . 

Tensiplerinize arz ederim. 

— 83 — 
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BAŞKAN — Yani, saklanması hususu mu? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Dağıtılması ve saklanması hü
kümleri yeni konmuştur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İlgili ol
mayanlara göflderilmez; ama onlar gelip katıldıkları 
için faydalı olabilir. 

(BAŞKAN — Kendisiyle ilgili ise ona gönderile
cek. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, yalnız konu ile ilgili bakanlığa gönderile
cek. 

BAŞKAN — Evet. 
Bazan öyle kararlar olur iki, çok gizlidir, hiç gön

derilmemesi gerekebilir. Buraya madde halinde ko
yunca, alenî hale getiriyoruz. 

Millî Güvenlik Kurulunda öyle ıbir karar alınır 
ki, o kararın Başbakandan aşağı kademeye yahut Ge
nelkurmay Başkanından aşağı kademeye verilmemesi 
gerekebilir. O zaman her ıkararı göndermemiz gere
kir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, üçüncü fık
ranın ilk satırındaki «Jandarma Genel Komutanlığı 
ile» kısmından sonra araya «gereğinde» kelimesi ko
nulursa, zannediyorum maksada uygun olur. 

BAŞKAN — Bazan, oralara bile gitmeyecek ka
rarlar olabilir. Jan'darma Genel Komutanlığı veya 
kuvvet 'komutanlıklarının hepsine gönderilmeyecek 
kararlar olabilir. Çünkü, «arşivde, herhangi bir yer
de olmasın, sadece Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinde kalsın bu» denir, öyle bir karar ola
bilir. O zaman nasıl olacak? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
buraya yeni bir fıkra daha ilave etmek gerekir, 

SEDAT GÜNERAL {Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bilmeleri bakımından gönderi
liyor. 

BAŞKAN — Orada nasıl olsa konuşuyorlar, bili
yor. Tekraren gönderilince, bu nüsha herhangi bir 
yerde kalır ve açıklanırsa nasıl olacak? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
yı silelim,] 

BAŞKAN — Dağıtım için böyle bir ibareyi niye 
yazalım? Gönderirse gönderir, dağıtım için bir nüs
hası oraya gönderilir demek, bence bağlayıcı olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dağıtı
mı arzu edilirse zaten yapılır, bazı önemsiz konu-
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larda yapılır; fakat çok önemli konular için hiç ge
rek yok. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, son 
fıkranın birinci cümlesini «gönderilir» yerine «gön
derilebilir» olarak bitirirsek, sanıyorum maksat hâ
sıl olur. 

BAŞKAN — Dağıtımla ilgili hükmü kanun mad
desi haline getirmeye gerek yok. Gönderilmesi ge-
rekecekse, zaten gönderirler. 

Dağıtım yerleri kanuna girer mi hiç; öyle bir 
karardır ki ilgililerin hepsine gitmesi gerekir; öyle 
bir karardır ki sadece Başbakan ile ilgili filan baka
na gitmesi gerekir, öyle bir karardır İki Genelkurmay 
Başkanı ve Başbakana gitmesi gerekir, öyle bir ka
rardır ki hiçbir tarafa gitmemesi ve yalnızca Millî 
Güvenlik Kuurlunda kalması gerekir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Hiç yazılmaması gereken bir ka
rar olabilir. 

'BAŞKAN — Evet, öyle bir karardır ki hiç yazıl
maması gerekebilir. Toplantıda karar alınır, ama ya
zılmaz. 

Millî Güvenlik Kurulu, en gizli şeylerin konu
şulacağı bir ma'kamdır. 'Bu maddeye, toplantıda alı
nacak kararlar için, «şuraya verilir, buraya verilir» 
gibi dağıtımıyla ilgili hükümleri koymakta fayda 
yok. 

Bence son fıkra çıkabilir. 
7 nci maddeyi iki fıkra halinde yeniden okutu

yorum: 
Kararlar 
MADDE 7. — Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. 

Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf 
çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Kurul kararlan, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar 
Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gön
derilir. 

BAŞKAN — İkinci fıkrada kurul kararlarının 
Başbakanlığa gönderilmesine dair hüküm var zaten. 
Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlı
ğa gönderilecek. Böyle olunca, diğer bakanlıklara 
bir daha niye göndersin? Göndermesi gerekirse, Baş
bakan ilgili bakanlığa bir nüshasını göndersin. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Uygulama için 
Başbakan, ilgili bakanlara yeteri ikadarını gönderir. 

BAŞKAN — Bu son okunan şekil üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok.-
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7 nci maddeyi son okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

Kararların Bakanlar Kuurlunda görüşülmesi 
IMADDE 8. — Millî Güvenlik Kurulu Kararları, 

Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine 
öncelikle alınmak suretiyle görüşülür. Gerekli karar
lar alınır ve ivedilikle uygulanır. 

'BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun.. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, madde
nin ikinci cümlesi olan; «Gerekli kararlar alınır 
ve ivedilikle uygulanır» ifadesini biz Komisyon ola
rak fazla görüyoruz. Bu cümlenin burada olmasına 
gerek yok. 

Anayasamızın 118 inci maddesinin üçüncü fık
rası, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması «hu
susunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait 
kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alı
nır» denmektedir. 

Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınacağı
na göre, bu kısma gerek kalmıyor. Anayasamız; «Ba
kanlar Kurlunca öncelikle dikkate alınır» demiş. Bu
radaki ifade ise, «Bakanlar Kurulu gündemine ön
celikle alınmak suretiyle görüşülür» şeklindedir, böy
lelikle bunu biraz daha açmış oluyor.; 

ORGENERAL HALtT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, müsaade buyurursanız bu hususta bir açık
lamada bulunmak istiyorum. 

Anayasamız, «ÎM'illî Güvenlik Kurulunun belirli 
kararlarını Bakanlar Kurulu öncelikle dikkate alır» 
demektedir. 

Bizim buradaki ifademiz ise, biraz daha değişik
tir̂  Madde; «Millî Güvenlik Kurulu (kararları, Baş
bakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine önce
likle alınmak suretiyle görüşülür» diyor. 

Buradaki, «öncelikle alınmak suretiyle görüşülür» 
sözü, «dikkate alınır» demek değildir. «Dikkate alı
nır» derken, ıbunda başka bir mana vardır. 

Bizim ifademiz ise değişik olarak; «Millî Gü
venlik Kurulunun bütün kararları, Balkanlar Kuru
lunda görüşülmek üzeer öncelikle gündeme alınır» 
şeklindedir. 

BAŞKAN — Yani, dikkate alınması değil, hemen 
görüşülecek demektir o. 

ORGENERAL HALtT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Hemen görüşülsün, 
bütün kararlar görüşülsün; ama Balkanlar Kurulu 
- kendi görüşü bakımından - bu kararları uygula
mada serbesttir. Yani Bakanlar Kurulu gerekli ka
rarları alır, eğer uygulanacak bir şey varsa bunu 
ivedilikle uygular. 

Buraya, bu hususu getirmek istedik efendim; yok
sa Anayasamızda Millî Güvenlik Kurulunun belirli 
kararlarının Bakanlar Kurulunca dikkate alınması 
hükmü] zaten vardı. 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Kurulu menfî bir 
karar da alabilir, uygulamama kararı da alabilir. 

ORGENERAL HALÎT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Alabilir efendim. 

BAŞKAN — O halde, «gerekli kararlan alır ve 
ivedilikle uygular» demekle Bakanlar Kurulunu dür-
tükleyemezsin. Esas olan öncelikle görüşmesidir. 
Görüşüldükten sonra, zaten bir karara varacak ve 
onun ne zaman, nasıl uygulanacağını orada kararlaş
tıracaktır. 

'Belki de ivedilikle uygulanmayacak bir karar 
olabilir, üç ay sonra uygulanacak bir karar da ola
bilir. Kararların hepsi de ivedilikle uygulanmaz ve 
belki vadeli bir karar da olabilir o alınan karar., 

Yani nasıl bir karar olacağını şimdiden bileme
yiz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kararın 
türünü, şimdi buradan kestirmek mümkün değildir. 
Ancak, hemen gündeme alınması konusu çok önem
lidir. Çünkü, evvela gündemine alır, görüşür; görüş
tükten sonra da ivedilikle mi, yoksa normal mi ola
cağı kendiliğinden ortaya çıkacaktır, 

Burada, şimdiden «ivedilikle» demek yanlış olur. 
Hangisi ivedilikl, hangisi değil bilemeyiz. 

BAŞKAN — Çeşitli kararlar alınır, bazısının uy
gulaması sona alınabilir; karar daha evvel alınmıştır 
ama, uygulanması bir müddet sonra olacaktır. Bir 
karar, alternatifli de alına'bilir ve ona göre uygula
nır. 

O halde buraya, («ivedilikle uygulanır» denemez. 
Yalnız, «'Millî Güvenlik Kurulu kararları, Baş

bakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine önce
likle alınmak suretiyle görüşülür» diyebiliriz ve o kıs
mı doğrudur. 

ORGENERAL HALtT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, müsaade buyurursanız bir hususu daha arz 
etmek istiyorum,, 
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Daha önceki uygulamalarda, Millî Güvenlik Ku- . 
rulu kararlarını Bakanlar Kurulu görüşüp, uygulan
ması için karar aldıkları halde, muhtelif nedenlerle 
karar almış görünülmüştür, affınıza sığınarak arz edi
yorum, bu kararlar uygulanmamıştır, uygulamamış-
lardır. Arşivlerimizde böyle birçok karar vardır. 

Bu endişeyi duyarak arz ettim; «aldığı kararlan I 
uygulamas:» hususunu getirelim, 

BAŞKAN — Tabiî uygulanmamıştır; ama bu ko
nuyu Cumhurbaşkanı takip etmemiştir de onun için 
uygulanmamıştır. 

Cumhurbaşkanı, Millî Güvenlik Kurulunun Baş
kanıdır. O zaman karar alınmış ve zamanı da geç
mişse Kurulu çağırıp, toplayıp «Bu kararı aldığınız 
halde niçin uygulamıyorsunuz?» diye sormazsa, tabiî 
uygulamazlar. 

Yoksa, buraya yazmakla bunu uygulatamazsınız. 
Bunun müeyyidesi var mı? Yok. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada bü
tün mesele, Millî. Güvenlik Kurulu kararlarına Hü
kümetin büyük önem vermesini sağlamaktır. Konu
lar, Bakanlar Kurulunda süratle ele alınacak ve sü
ratle görüşülecektir. Bundan sonra, yapılacak işlem 
alınacak karara aittir. Onu anında tespit edip, hemen 
uygula diyebilecektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ifade, -
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin sıkıntıla
rından birisidir; doğru. Hepimiz bunu çektik, ön
celikle de konuşulmuştur, ama genellikle uygulamaya 
geçilince yapmamışlardır. Sonra da Sekreterlik mec
bur olup, Başbakana söylemek gibi birtakım sıkıntı
lara girmiştir. 

BAŞKAN — «Görüşülür ve gerekli kararlar alı
nır» dedikten sonra, o cümleyi burada kesebiliriz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, öy
le de denebilir. Bu, sıkıntıdan ileri geliyor. Hiç değil
se karar alsın, ama artık onun ivediliğine karışırsak 
çok ileri gitmiş oluruz. 

BAŞKAN — Maddeyi o şekilde okutuyorum : 
«MADDE 8. — Millî Güvenlik Kurulu kararları, 

Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine ön
celikle alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli karar
lar alınır.» I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
«görüşülüp bırakılmamalı, bir karar verilmeli» anla-
tanıda. İ 

BAŞKAN — 8 inci maddenin okunan bu değişik • 
şekli üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. f 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kararların dağıtım ve takibi 
MADDE 9. — Millî Güvenlik Kurulu kararlarıy

la ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının dağıtımı Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından ya
pılır. 

Bu kararlara ilişkin uygulamalar Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek 
sonuçları hakkında Başbakana, Cumhurbaşkanına 
ve Millî Güvenlik Kuruluna belli süreler içinde bilgi 
verilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ayrıca 
Bakanlar Kurulu kararı haline getirilemeyen Millî 
Güvenlik Kurulu kararları ile bu kararlara ilişkin 
gelişmeler hakkında da Cumhurbaşkanına, Başbaka
na ve Millî Güvenlik Kuruluna bilgi sunar. 

BAŞKAN — Bu maddede Sekreterliğe, takip et
me ve bilgi sunma görevlerini vermişiz, değil mi? 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulllı Genel Sekreteri) — Evet< 

BAŞKAN — Maddenin birinci paragrafında ge
çen, Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararların da
ğıtımını da siz mi yapacaksınız? 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Takip edebilmek 
yönünden, bu konudaki kararları, evet efendim. 

BAŞKAN — Hayır, alırsınız da; siz Bakanlar 
Kurulu toplantılarına katılmadığınıza göre, sizin ka
tılmadığınız bir kararın evrak dağıtıcılığını bakan
lıklara siz niçin yapacaksınız? Başbakanlık dağıtsın 
onu. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Şimdiye kadar tat
bikat da bu yolda olmuştur efendim. 

Bakanlar Kurulu, hangi bakanlığa ulaştıracağını 
sekreteryaya bildirir, sekreterya da ilgili yere ulaş
tırır. 

BAŞKAN —• Belki, orada ne karar alinmışsa, 
onun bilinmesi bakımından da faydalı olabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN —' Başba
kanlık, Millî Güvenlik Kurulu sekreteryasını, bu ko
nuda sekreter olarak kullanıyor. Orada başka kim
sesi yok. 

Yani, Bakanlar Kurulandan alınan kararlar da 
buraya gelmek suretiyle, ilgii bakanliklann savun
ma sekreterliklerine, yani bakanlıklara gönderiliyor. 
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Bunun çok faydası vardır. Öbür tarafta ise mu
hatap yok, kimse almaz. 

BAŞKAN — Bir de, buradan dağıtıldığı takdir
de, Bakanlar Kurulunda alınan kararlar hakkında 
bilgi sahibi olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
110 uncu maddeyi okutuyorum-
Görüşme tutanakları 

*""" MADDE 10. — Mtfllî Güvenîik Kurulu toplan
tılarında yapılan görüşmeler, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uy
gun şekilde tutanakla tespit edilir. 

Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel 
Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler 
açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Millî Gü
venlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanabilir 
veya yayınlanabilir. 

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

Buyurun Sayını Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

buradaki tutanak meselesi önemli bir nokta; filvaki 
umumî yazılmış., 

Bunlar bizim 'bulunduğumuz zamanlarda tutul
mazdı. Biz mecburen kendi kendimize eski Türkçe 
ite tutmaya kalkardık ve bazıları da kaçardı; zorla 
da bunları toplamaya çalışırdık. 

Daha eskiden ise, banda alınarak tutulmuştu; fa
kat sonradan bunun mahzuru görüldü. Ama, bant 
geldiği zaman sekreter tarafından değil, bu işi daha 
iyi bilen MİT Müsteşarlığının elemanı tarafından 
getirilir, alınır ve hemen omda teslim edilirdi; onu 
da biliyorum. 

(Burada ise, «usulüne uygun olarak» şeklinde ge
nel bir ifade var. Bu, herhalde yönetmeliklerde, ilgili 
kurumun alacağı karara göre uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Belki bazı kararlar alınırken, «zap
ta geçilmesin, teyple alınmasın» denecektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, bu 
konuda herhalde yönetmeliklere veya orada alınacak 
karara göre 'bir şey yapılacaktır.. 

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

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

11 inci maddeyi okutuyorum.: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilat 

Genel Sekreterlik 
MADDE 11. — Başbakanlığa bağlı Millî Güven

lik Kurulu Genel Sekreterliği kurulmuştur. Ancak 
görev ve hizmetlerin ifası yönünden Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri doğrudan Başbakana karşı 
sorumludur.. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Hü
kümet teklifinde «Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliği Başbakana bağlıdır» hükmü yer almakta
dır. 

Teşkilatlar, genellikle bir diğer teşkilata bağlı ol
duğundan, Jandarma Kanununda yaptığımız bir dü
zenlemeyi burada tensiplerine sunmuş bulunuyoruz. 

Arzı ederim. 
BAŞKAN — Zaten siz de, «Başbakanlığa bağlı 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kurulmuş
tur» diye düzenlemişsiniz. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hükümet teklifinde, «Başba
kana ıbağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği» 
diye madde düzenlenmiştir Sayın Cumhurbaşkanım-

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eski ka
nunda «Başbakana» mı, «(Başbakanlığa» mı bağlı di
ye düzenlenmiştir? 

ORGENERAL HALTT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — 129 sayılı Kanun
da da, «Başbakanlığa» şeklinde.! 

Müsaade ederseniz, bir hususu arz etmek istiyo
rum. Başbakanlığa bağlı olunca Millî Güvenlik Kuru
lu Genel Sekreteri, her ne kadar Başbakana karşı da 
sorumlu olsa, bir Devlet Bakanı veyahut Başbakan 
yardımcısına da Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği bağlanabilir Sayın Cumhurbaşkanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mad
denin Hükümetten gelen şekliyle kalması daha doğ
ru olur.: 

iBAŞKAN — Bu maddeyi neden değiştirdiniz? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Koalisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Millî 

— 87 — 
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Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı ile Baş
bakanlık teşkilatı arasında ilişkiler olacak. Bu şekliy
le bir ibare eklenirse; bütün yazışmaların Başbakan
dan geçmesi gibii bir durum ortaya çıkacaktın 

Jandarma Genel Komutanlığı Kanununda da, jan
darma teşkilatı, tensipleriniz üzerine, içişleri Bakan
lığına bağlanmış; ancak Jandarma Genel Komutanı, 
eski uygulama dikkate alınarak direkt İçişleri Baka
nına karşı sorumlu tutulmuştur. Bu düzenlemeyi bu
radan esinlenerek yaptık. 

Arz ederim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunun 
hiçbir mahzuru yoktur; ama uygulamada gerekiyor
sa, yine karargâh faaliyetlerini birlikte sürdürebilirler. 
Fakat, Başbakanlık içerisinde ona bağlı bazı kuru
luşlar ve hatta bazı daireler ve başkanlıklar mesela 
Başbakanlık Müsteşarı o zaman devreye girmek sure
tiyle Millî Güvenlik Kurulunun sekreterya faaliyet
lerine girmek isterler. Hele, yeni bir daire başkan
lığının kurulmasından sonra, bu daha da önem kaza
nıyor. Bence Hükümet teklifinin kalmasında yarar 
var. 

BAŞKAN —> Bazı basit şeyler vardır; araç, per
sonel tayini, personel verilmesi gibi şeyler için de 
Başbakandan emir çıkmaz tabiî. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
bu uygulama olabilir, hiçbir mahzuru yok. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, uygulamada da zaten böyledir; Başbakana 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Eski kanunda da, Başbakanlığa bağ-
lıı diyorsunuz. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Mili! Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Evet efendim, 
Başbakanlığa bağlıdır, 

Buyurduğunuz hususlar da, Başbakana arz edil
mek suretiyle, bu tayinler veya diğer hususlar halle
dilmektedir, 

Müsaade buyurursanız Sayın Cumhurbaşkanım, 
İli inci maddeye ikinci fıkra olarak, «Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı ile Devlet Bakanlarına, bağlana
maz» ibaresi konabilir. Daha önce bu hususu arka
daşlarımız, İhtisas Komisyonu üyeleri ile görüşmüş
tü o zaman.mesele halledilmiş olabiliyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani 
«Başbakanlığa» dedikten sonra mı yapacağız 'bunu? 
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ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Zaten bağlanamaz «Başbakanlığa» 
dedikten sonra. Onlar ayrı bakanlık, Başbakanlık de
ğildir ki onlar. Esasında bağlanmaması lazım. Dev
let Bakanlığı ayrı bir bakanlık; çünkü ona bağlı müs
teşarlıklar var, Devlet Bakanları, Başbakanın kolu 
değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
sonradan bir karar alıp, Devlet Bakanlığı Müsteşar
lığına veya Başbakanlık Müsteşarına, diğer müsteşar
lıklarda olduğu gibi; «MİM Güvenlik Kuruluna», 
bağlısın» diyebilir. Onun için söylüyorlar. 

BAŞKAN — O olabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O bakım
dan, «Başbakana» dersek zaten mesele hallolur; ama 
belki öbür ihtimalleri halletmek için söylüyorlar. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Efen
dim, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Orge
neraldir, müsteşarla pek ilişkisi olmaz. Çünkü daima 
kendisini ondan yüksek görüyor, dolayısıyla direkt iş
lerini Başbakanla yapacaktır. Biz bunu «Başbakana 
bağlı» şeklinde düzeltelim, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — En doğ
rusu o; efendim.1 

BAŞKAN — Peki efendim< 
O zaman 11 inci madde olarak, Danışma Mecli

since kabul olunan 13 üncü madde metnini okutu
yorum : 

Genel Sekreterlik 
MADDE 11. — Başbakana bağlı Mili! Güvenlik 

Kurulu Sekreterliği teşkilatı kurulmuştur. 

BAŞKAN — Tamam. 
Bu okunan metin üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
Bu son okunan metni 11 inci madde olarak oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler..,. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Genel Sekreterliğini birimleri 
MADDE 12. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardım
cıları, Genel Sekreterlik bürosu ile aşağıda belirtilen 
birimlerden oluşur.! 

a) Hukuk Müşavirliği, 
b) Anahizmet Birimleri Başkanlıkları, 
c) IPersönel ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı. 
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Anahizmet Birimleri Başkanlıkları Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın 
onayı ile kurulur. 

Anahizmet Birimleri dışında gerekli görüldüğün
de görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve 
Başbakanın onayı ile geçici hizmet birimleri, özel ih
tisas ve araştırma komisyonları, Genel Sekreterlik 
Teşkilatı içinde veya dışında özel eğitim, planlama 
ve uygulama birimleri kurulabilir. Bunların hizmet 
ve çalışma sürelerinin uzatılması aynı usule bağlıdır. 

Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, görev ve 
yetkileri ile diğer (hususlar yönetmelikle düzenlenir., 

BAŞKAN -— Danışma Meclisince kabul olunan 
metinde Genel Sekreterliği beş birimden oluşturmuş, 
sîz bunu üç birime indirmişsiniz; 

,a) Hukuk Müşavirliği, 
b) iMillî Güvenlik Siyaseti Başkanlığı, siz ona 

«Anahizmet Birimleri Başkanlıkları» demişsiniz, de
ğil mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, 

Sayın Cumhurbaşkanım, bunu şu amaçla düzen
ledik : Bu teşkilat ve kadrolar gizlidir. Birincisi; «Ana
hizmet Birimleri Başkanlıkları» diyerek bunu gizle
mek; 'İkincisi; gelişen durumlara göre yeni hizmet bi
rimlerinin kurulmasına imkân sağlamak amacıyla 
böyle düzenlenmiştir. 

Tensiplerine arz; ederim. 
, ORGENERAL HAUÎT TOROSLU (Millî Gü- | 
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bizce de gayet uygundur^ 

BAŞKAN — Peki. 
1İ2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler I 

Genel Sekreterliğin görevleri I 
MADDE 13. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterliği; 
a) Millî Güvenlik Kurulunun 4 üncü maddede 

sayılan görevleriyle ilgili olarak; gerekli her türlü ça- I 
lışma, araştırma inceleme ve değerlendirmeleri ya- I 
par, bunların sonuçlarını teklifleri ile birlikte Cum- I 
hurbaşkanı, Başbakan ve Millî Güvenlik Kuruluna 
sunar; I 

. b) Millî Güvenlik Kurulu kararlarının hazırlan
masında ve bu kararlara ilişkin Bakanlar Kurulu ka
rarlarının uygulanmasında, bakanlıklar ve ilgili ku
rum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar, uygu
lamaları takip ve kontrol eder, düzenleyici, yönlen
dirici ve koordine edici işbirliğinde bulunur. 

c) Millî Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmet
lerini yürütür; 

d) Bakanlar Kurulunun millî güvenliğin sağlan-
I ması sorumluluğuna ilişkin olarak; Devletin savunma 

siyaseti dışında millî güvenlik siyasetini tayin, tespit, 
uygulama ve gerektiğinde düzeltme ve değiştirme gö
revlerini doğrudan veya Bakanlık, kurum ve kuruluş
larla da yapılacak müşterek çalışmalarla araştırır, in
celer, planlar hazırlar ve bu konudaki uygulamaları 
takip ve koordine eder, yönlendirir, sonuçları değer-

' lendirir; 

e) Millî Güvenlik Kurulu kararları ile bunlara 
ilişkin Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda, 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentle
rinde belirtilen konularda gerekli olan hizmet ve faa
liyetleri planlar, yürütür ve ilgili bakanlık, kamu ve 
özel kurum ve kuruluşlardaki bu konulara ilişkin uy
gulamaları takip ve kontrol eder, yönlendirir ve ko
ordine eder; 

f) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan 
topyekûn savunma hizmetlerini koordine eder ve bu 
konudaki düzenlemeleri takip eder. Bu hizmetlerle 
ilgili plan ve esasların tespiti, düzeltilmeleri ve deği
şiklik işlemlerini yürütür. Bu esaslara göre, Bakanlık, 
kurum ve kuruluşların yapacakları planların gerçek
leşmesini ve uygulamalarını temin ve takip. eder. Mil
letlerarası antlaşma*ve anlaşmalar gereğince aynı ko
nu ile ilgili hizmetleri yerine getirir ve getirilmesini 
sağlar. Olağan hal ve sava,ş, savaşı gerektiren ve sa
vaş sonrası hallerde topyekûn savunma sivil hizmetle
ri yönünden kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev 
ve yükümlülüklere ait kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit ederek gerçekleşmesi için faaliyette bulunur; 

g) Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu dü
zeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle ilan edi
len olağanüstü halde alınacak tedbir, yapılacak iş ve 
işlemlerin tespit çalışmalarını yapar, uygulamada iş
birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri tespit eder 
ve bu konudaki tekliflerini Başbakana sunar; 

h) Millî güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbir
lerin alınması ve hizmetlerin yürütülmesi ile topluma 
yönelik hizmetler ve topyekûn savunma sivil hizmet
lerinin gerektirdiği malî, ekonomik, Sosyal ve diğer 
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tedbirlerin kalkınma plan ve programlarında yer al- [ 
ması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılması 
konularında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
ile işbirliği ve kordinasyonda bulunur. Millî Güvenlik ! 
Kurulu Genel Sekreteri bu konular için Yüksek Plan- ' 
lama Kurulu toplantılarına üye olarak katılır; 

i) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Güvenlik 
Kurulunca ve kanunlarla verilen diğer görevleri yü
rütür. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinden gelen metinle, 
bunun arasında ne fark var? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu-
rava da (b) fıkrası eklenmiştir; (b) fıkrasında, karar
ların alınması, uygulanmasında bakanlıklarla müşte
rek çalışmaların yapılması açık olarak burada hükme 
bağlanmıştır. 

Diğer maddelerde, sadece bazı ufak tefek değişik- ı 
likler yapılarak, hükümet tasarısı aynen benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Zaten, aşağı yukarı eski görevleri de 
bunlardı; değil mi? 

ORGENERAL HALtT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Evet, Sayın Cunv 
hurbaşkanım; yalnız yeni kurulan bölümler için ila
ve fıkralar getirilmiştir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz j 
almak isteyen var mı? I 

Buyurun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
tedbirler bakımından bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

(f) fıkrasında; «olağan hal ve savaş, savaşı gerek 
tiren ve savaş sonrası hallerde topyekûn savunma si
vil hizmetleri yönünden kamu ve özel kuruluşlara 
düşecek görev ve yükümlülüklere ait kanunî ve idarî ; 
tedbirleri tespit ederek gerçekleşmesi için faaliyette ı 
bulunun> denmiş. 

Onu takip eden (g) fıkrasında; «Şiddet olaylarının 
yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozul
ması sebepleriyle ilan edilen olağanüstü hallerde di
yoruz. Bunun içine acaba, sıkıyönetimin de girmesi j 
gerekmiyor mu? Olağanüstü hal ile sıkıyönetim ayrı i 
ayrı zamanlarda, ayrı ayrı şartlar içerisinde uygulanı
yor. 

BAŞKAN — Sıkıvönetim ilan edilince, sıkıyöne-
tim komutanlıkları Genelkurmaya bağlanıyor. I 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama, o 
sırada da yapılacak birtakım sivil faaliyetler var. 

BAŞKAN — Onların hepsi sıkıyönetim komutan
lıklarına geçiyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hepsi 
geçmiyor efendim, bazı konularda beraber çalışı
yorlar. 

BAŞKAN — Eskiden, sıkıyönetim komutanlıkları 
Başbakana bağlı idi; beraber çalışıyorlardı; şimdi, 
doğrudan doğruya Genelkurmaya bağlandı. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Başbakanın 
görev alanı dışında kalıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 
hiçbir zaman başka bir yere bağlı olmadı. 

BAŞKAN — Sıkıyönetim komutanları Başbaka
na bağlı idi. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Başba
kana bağlı idi; ama dolayısıyla Genelkurmay da ona 
bağlı idi. Zaten Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliğinin ilişkisi daima Genelkurmay ile olmuştur. 
Birtakım hizmetler, faaliyetler bakımından acaba ko
namaz mı diye düşünmüştüm. 

BAŞKAN — Sıkıyönetim komutanlıkları artık 
Genelkurmaya bağlanıyor; o konu tamam. Yalnız 
buradaki «olağanüstü hal» ibaresi eskiden yoktu, o 
ibare yeni dahil edilmiş. 

Bence böyle kalsın, daha iyi. Sorumlu Genelkur
may oluyor; çünkü o tedbirleri artık, Genelkurmay 
tespit edecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, benim söylemek istediğim Genelkurmayın ted
birleri değil; kendi yönlerinden alınacak başka ted
birler var, onu söylemek istemiştim. 

Onu incelemiş olmaları lazım; neyse kalsın. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Genel Sekreterliğin yetkileri 
MADDE 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterliği, 13 üncü maddede belirtilen görevlerin yerine 
getirilmesinde, takip ve kontrol edilmesinde, yönlen
dirilmesinde, koordine edilmesinde ve denetlenmesinde 
verilen direktifler çerçevesinde Cumhurbaşkanı, Baş
bakan ve Millî Güvenlik Kurulu adına yetkilidir. 

BAŞKAN — «Verilen direktifler çerçevesinde 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Güvenlik Kuru
lu adına yetkilidir» denilmiş. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onların 
adına bu görevleri takip ve kontrol edecek denetleye
cek. t 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Verilen direktifler çerçevesinde» 
ibaresi konduktan sonra mesele yok efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 
onun dışına çıkamaz ki; kendi konuları var zaten. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, müsaade ederseniz bu madde üzerinde de bir
kaç maruzatta bulunmak istiyorum. 

Danışma Meclisinden gelen metinde, «direktifler 
çerçevesinde» ibaresi yok idi. 

BAŞKAN — O ibare yoksa, hatalıdır; Cumhur
başkanı adına hareket edecek olana, Cumhurbaşkanı 
yetki vermeden bir işlem yapamaz, Başbakan adına 
gidip de «Ben Başbakan adına geldim» diyemez. 
Başbakan «Ben sana böyle bir görev vermedim» der
se ne yapacak? Onun için «direktifler çerçevesinde» 
demek lazım. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, zaten uygulamada da buyurduğunuz gibi 
oluyor; biz önce sayın Başbakanın bütün bir yıl için 
onayını alıyoruz, ondan sonra onun adına işlem ya
pıyoruz. 

BAŞKAN — Bu bence güzel yazılmış. 
ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü

venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Bir endişemiz var 
Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Genelkurmay Başka
nımız da demin, çok uygun bir kelime buldular; eski
den beri gelen bazı sıkıntılar nedeniyle, bunu bu şe
kilde teklif etmiştik biz. 

Ben bir defa daha tensiplerinize arz ediyorum. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eski 
metni okursanız, orada «denetleme» kelimesi yok; 
onu koydurmak için de çok uğraştık. Burada büyük 
bir aşama var. Hatta yukarıda 13 üncü maddenin 
içerisinde bile, aslında bu yetkiler ifade edilmiş; 
«kontrol, takip» falan bunların da hiçbirisisi eskiden 
yok idi. Bunlar da yeni getirilmş. «denetleme» lafı 
hiç girmiyordu, ona şiddetle itiraz ederlerdi. Bunun 
girmesini hali hayırdan saymalı. 

Zaten direktif başka maksatla olmaz; o kelimeyi 
koymasanız bile mutlaka Cumhurbaşkanı ve Başba
kandan müsaade almadan gitmeniz mümkün değildir. 
Ne maksatla, nereye gideceksiniz? 
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BAŞKAN — Tabiî, «Falan yere gidiyorum, şu 
işle meşgul olacağım» diyecek. O da; «peki git» ve
yahut da, «hayır dur, şimdi gitme» diyecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
benim zamanımda emir çıkarılmıştı; «falan falan yer
lere denetlemeye gidilecektir» diye; altı tasdik edil
miştir; bakanlıklara yayınlanmıştır ve böylece gidil
miştir. 

Burada, yasanın içerisine girmiş; şahsen ben «di
rektif» kelimesinin girmesinde hiçbir mahzur görmü
yorum. Burada bir aşama var, rahatlıkla uygularsınız. 

BAŞKAN — Evet. 
14 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel 

Genel Sekreter 
, MADDE 15. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreteri Orgeneral/Oramiral rütbesinde Silahlı Kuv
vetler mensupları arasından Genelkurmay Başkanının 
inhası, Başbakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile atanır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da
nışma Meclisinin metnine «Başbakanın teklifi» ibare
si eklenmiş bulunmaktadır. Danışma Meclisinden ge
len metinde «Genelkurmay Başkanının teklifi ve Ba
kanlar Kurulu kararıyla atanır» hükmü vardı; bunu 
biz 926 sayılı Kanunla paralellik sağlamak için bu şe
kilde düzenledik. 

Tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Aynı olmuyor mu? Orada «teklifi» 

demiş, burada «Genelkurmay Başkanının inhası üze
rine» demiş. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — «Başbakanın teklifi» ibaresi 
eklendi. 

BAŞKAN — Yani, «Başbakanın teklifi üzerine» 
demivelim mi diyorsunuz? O kısma; «Genelkurmay 
Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ata
nır» mı diyelim? 
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MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 1 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da- I 
nışma Meclisinden gelen teklif böyleydi. Ben aradaki 
farkı tensiplerinize arz ettim. I 

BAŞKAN — Anladım, peki. 
15 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Diğer personel 
MADDE 16. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği teşkilatında görev alacak personel; 
a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan, 
b) Sözleşmeli personelden, 
c) Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikte gö

revlendirileceklerden, 
d) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren 
kurum ve kuruluşların personelinden, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın ona
yı ile Genel Sekreterlikte görevlend irilenler den, 

Oluşur. 
Genel Sekreterlikte birinci derece kadrolara Ge

nel Sekreterin inhası üzerine ortak kararla, 2 - 4 üncü 
derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Baş
bakanın onayı ile, 5-15 inci derece kadrolara Genel 
Sekreterin onayı ile atama yapılır. 

Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihti
yaç duyulması halinde atamaya ilişkin ;talep Başba
kanlığa bildirilir. Başbakanlık bunların atancakları 
kurum ve kuruluşları tespit eder. İlgili kurum ve ku
ruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre ya
parlar. 

Atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz. I 
BAŞKAN — Burada, Genel Sekreterlik kadrola

rında görev yapacak personelden diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulanlar, Si
lahlı Kuvvetlerin dışında olanlardır, değil mi? 

ORGENERAL HALtT TOROSLU (Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Zaten (c) fıkrasında, «Silahlı Kuv
vetlerden Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden» 
denilmiş. Onların tayinini kim yapacak? Bunu yaz
mamışsınız. I 

ORGENERAL HALtT TOROSLU (Millî Gü
venlik. Kurulu Genel Sekreteri) — 17 nci maddede 
gelecek efendim. I 
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BAŞKAN —Peki. 
16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
özel hükümler 
MADDE 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışın
da 657 sayıü Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadro
ları gizli olup, genel hükümlere uygun olarak tespit 
edilen ek göstergeleri ile birlikte Genel Sekreterin 
teklifi ve Başbakanın onayı ile ihdas edilir veya kal
dırılır. 

Kadro veya görev unvanına bağlı olarak Bakan
lar Kurulu Kararı ile tespiti öngörülen zam, tazmi
nat ve diğer ödemeler, kanunlarda belirtilen en çok 
miktarı aşmamak üzere, Genel Sekreterlik personeli 
için Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile 
tespit edilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendiri
lecekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. 
Subay ve astsubayların Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem ya
pılır. 

160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren 
kurum ve kuruluşların personelinden çalıştırılmaları
na ihtiyaç duyulanlar, esas görevlerine ait bütün 
hakları saklı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını 
da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin, 
izin ve sicil bakımlarından Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla Başba
kan tarafından gerekli görüldüğü sürece bu teşkilatta 
çalıştırılabijir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde ça
lıştırılacak sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar 
aranmaz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak 
üzere alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyal 
haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı 
kadrolarında çalışanlardan ve sürekli görevlendirilen 
personelden gerekli görülenlere, fazla çalışma karşı-
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lığı olarak senede altı aylık tutarı geçmemek üzere 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve 
Başbakanın onayı ile yönetmelikte belirtilecek esas
lara göre; aylık, ek gösterge, tazminat ve diğer malî 
ve sosyal hak ve yardımlardan ayrı olarak fazla ça
lışma ücreti ödenir. Bu personele ayrıca özel hizmet 
tazminatı ödenmez. 

IBAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen Var mı? 

Buyurun. 
SEDAT GÜNBRAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, Millî Gü
venlik Kurulunda da, Mecliste ve Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğinde olduğu gibi istisnaî memurluk
lar sisteminin kurulduğunu ve hatta ondan da biraz 
ileri gidildiğini arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Ben de şimdi onu soracaktım. Yani. 
MÎTUeki gibi bir şey olmuş. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi GÜ-
nel Sekreteri) — Misnaî müessese, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğinde ve Mecliste Var. Kadroyla bağ
lı değil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı 
değil, istediği kamu sektöründen, istediği personeli 
alacak. Hatta Genelkurmay Başkanlığından da ala
cak ve bunlara altı maaş ikramiye verecek ve aynı se
kilide özlük hakları hususunda da ayrıcalıklar geti
ren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnaî 
memurluklarına tamamen uygun olan bir düzenleme 
getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Danışma Meclisinin kabul ettiği me

tinde bu yok. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, büz bu
nu biraz daha daralttık, Danışma Meclisinden gelen 
metinde herkese veriliyordu. Burada «gerek görülen
lere» tabiri var. 

BAŞKAN — Bu herkese oluyor. «Gerek görü
lenlere» dendi mi, herkese gerek görülür. Çünkü al
tından kalkamıyor. Bu diğer kuruluşlarda da hep böy
le olmuştur; MİT'te de böyle olmuştur. Vaktiyle ora
da da «(gerek görülenlere» denmiştir, daktilo memu
runa varıncaya kadar herkes almıştır. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka
nım, buyurduğunuz gerçekten doğrudur. Müsaade bu
yurursanız bizim de, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinin teklifi de, bütün Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliğinde çalışan sivil personele şa-
ımiMki Fe>k tabiîdir ki, Silahlı Kuvvetler personeli bu-

nun dışındadır. Böyle bir teklifte bulunulmamıştır. 
Buna gerçekten gerek vardır, müsaade ederseniz şu 
yönüyle arz edeyim : 

Bugün halen Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğinde, Millî Güvenlik Kurulunun onuruna yakı
şır, onları gerçekten yazabilecek, doğru dürüst bir 
daktilo memuru bulunmamaktadır. Eğer bu malî im
kânları oraya tanımazsak, bu daima böyle olacaktır. 
Sayın Genelkurmay Başkanıimız ve Sayın Hava Kuv
vetleri Komutanımız, daha önce burada da görev 
yaptıkları için bu hususu yaktnen biliyorlar. 

Müşavir olarak da; hakikaten, faydalı müşavir 
çalıştıramama'ktayız. Tensip buyurulursa, bir arkadaşı
mız teşrif etsinler, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğindeki sivil müşavirleri ve personeli kendi
lerine tanıştıralım, görsünler; gerçekten bu kadar ağır 
görevleri ve Devletin bekasıyla ilgili hizmeti yapacak 
olan kimselerin ne halde olduklarına baksınlar ve bu 
şartlarla da eğer, daha iyileri gelöbilecekse; o zaman 
ben bu teklifimi tamamen geri alırım. 

Arz ederim Sayın Cuimhurbaşk'ahım. 

BAŞKAN — Efendim, şöyle diyorsunuz : 
«Kadro veya görev unvanına bağlı olarak, Ba

kanlar Kurulu kararı ile tespiti öngörülen zam, taz
minat ve diğer ödemeler, kanunlarda belirtilen en çdk 
miktarı aşmamak üzere, Genel Sekreterin teklifi ve 
Başbakanın onayı ile tespit edilir.» 

Özel bir hüküm; yani istediği gibi tespit edebile
cek, ancak en üst sınırı da geçemeyecek. 

Şimdi, o kaliteli elemanların bulunmaması, veri
len paranın azlığından değil; bütün devlet memurla
rına ne veriliyorsa, orada da o veriliyor. Vaktiyle öy
le iyi seçilmemiş de onun için. Yoksa sözleşmeli per
sonel alınabilir. Devletin birçok sektörleri var ki, ora
larda da bunu misal göstererek onlara da 'teşmil ede
bilirler. Orada bir subay çalıştıracaksınız, yanında bk 
sivil personel çalışacak; sivil personel subaydan faz
la para alacak şimdi. Çünkü, subay kendi kanununa 
tabi. O zaman ne yapacaksınız? Bir yarbay, bir bin
başı orada çalışacak, yanındaikinden az maaş ala
cak, Çünkü subaylara bu ödemeyi yapamazsınız. MİT' 
te çalışan subaylar da ayrıca tazminat alıyorlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Orada 
öyle bir mecburiyet var; alması lazım. 

Yalnız, tabiî buranın da görevleri yavaş yavaş 
MİT'e benzer bir hale geldi. Bizim gördüğümüz ka
darıyla burada çalışanlar hakikaten pek yetenekli ola
mamışlardır. Yerine göre dak'tilo memuru dahi bulu
namamıştır, doğrudur. 
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Mesela, tercüme işleri vardır; Genelkurmayın de
vamlı surette NATO ile ilişkili birtakım faaliyetleri 
var, oraya İngilizce metinler gelir, bu metinleri tercüme 
edecek yeterli sayıda tercüman yoktur. Bu tercüme 
işlerini hep Genelkurmay Başkanlığı yüklenir. Vak
tiyle orada birkaç tane tercüman vardı; bunlar ter
cümeleri yapamazlardı, yetiştiremezlerdi bile. Tercü
man bulunamıyordu. Ama bu gibi personeli almak 
için başka usuller varsa, o usullere göre alınsın. Bu
rada, bu gibi elemanlara hakikaten ihtiyaç var. 

Gerek MİT Müsteşarlığını, gerekse şimdi Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini mütalaa eder
ken, bunların mutlaka özellik taşıdığını da peşinen 
kabul etmemiz gerekir. Bu bir bakanlık değildir, hat
ta burada çalışanlar diğer kamu kuruluşlarında çalı
şanlar gibi de değildir. Görevleri icabı, baş tarafta 
da belirtildiği gibi, tamamen Devlet çapında büyük 
işlerle uğraşan kişilerdir. Bunların da uzman kişiler 
olması lazım gelir. 

Yalnız, burada asker personelle, sivil personel bir 
arada çalışıyor. Tabiî bunları iyi düşünmek lazım; 
ya MİT Müsteşarlığının benzerini yapmak lazım ge
lir yahut da ortak bir yol bulunup, denge sağlanma
sı lazım gelir. 

BAŞKAN — Bu düzenleme; ek gösterge, temi
nindeki güçlük zammı gibi ödemelerle sağlanabilir. 
Yoksa, bunlara özel bir statü tanırsak bunun altın
dan kalkılmaz. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, müsaade buyurursanız, bir hesap yaptık, 
onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mesele hesap değil. Ben «çok gider, 
az gider» demek istemiyorum; ayrıcalık tanıyalım 
mı, tanımayalım mı diyorum. 

Orada çalışan daktilo memuru ile filan bakan
lıkta çalışan daktilo memuru arasında ne fark var
dır? O da yazı yazar, diğeri de yazı yazar. Çok para 
vermekle bu işleri düzenlemek mümkün olmayabilir 
ve bu şekilde düzenlemeye kalkarsak bazı sakıncalar 
çıkabilir. 

Ben size misaller göstereyim; hepsi aynı şeyi söy
lüyor. Bugüne kadar gidilmeyen yerlerimiz var; me
sela, Afşin - Elbistan'da dağbaşında çalışılan yerler 
var, kimse gitmedi. O maaşla kimse gitmiyor. 

Atatürk Barajında çalışanlar dağda, çadırlarda 
hayatlarını mahrumiyet içinde geçiriyorlar. Mühen
disleri gönderiyoruz, gitmediler. Bu nedenle onlara 
bir özellik tanıdık. 

Ama burası MİT değil, yani burada çalışan ha
yatını riske atmıyor. Hayatını riske atmadığına göre 
niye buna özel bir maaş verelim? 

Genelkurmay Başkanlığında, kuvvet komutanlık
larında çalışan bir arkadaşla, burada çalışan arasın
da niye ayrıcalık yaratalım; şimdi bunu Genelkur
mayın falan da üstüne mi çıkaralım yani? 

Bugün siz orada Genel Sekretersiniz, yarın değil
siniz. 

Bence o, ek göstergelerle düzenlenebilir. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Lütfederseniz bu maddeyi bir 
daha gözden geçirelim efendim. 

BAŞKAN — 17 nci madde yeniden bir daha in
celensin. 

Mesela, Danışma Meclisi metninde «'Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği personeli kadroları giz
li olup, Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın ona
yı ile ihdas edilir ve kaldırılır» denmiş; o kadar. 

Ondan sonra; «Genel bütçeye dahil daireler, kat
ma bütçeli idareler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
ile kanunla kurulan banka ve kuruluşlar personelin
den çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar esas görev
lerine ait bütün hakları saklı kalmak, aylık ve diğer 
özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden al
mak ve disiplin izin ve sicil bakımından Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak 
şartıyla Başbakan tarafından gerekli görüldüğü sü
rece bu teşkilatta çalıştırılabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde ça
lıştırılacak sözleşmeli personelde (bakın buraya söz
leşmeli personel konmuş) 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aran
maz. Bunların isdihdam şekli, sözleşme esasları Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak 
üzere alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyal 
haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir» deni
yor. 

Böyle yerlere müşavir alacaksınız, uzman alacak
sanız; bunları sözleşmeli alırsınız; ama diğer memur
ları memur statüsünden çıkarmayın. «Sözleşmeli ola
rak çalıştırılacak personel için şunlar şunlar verilir» 
denmiş; daha ne yapalım? 

«Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşki
latı kadrolarında çalışanlara fazla çalışma karşılığı 
olarak senede altı aylık tutarı geçmemek üzere yö
netmelikte belirtilecek esaslara göre; aylık, ek gös
terge, tazminat ve diğer malî ve sosyal hak ve yar
dımlardan ayrı olarak fazla çalışma ücreti ödenir.» 
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Burada da altı maaşa kadar fazla çalışma ücreti 
veriliyor. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Diğer bütün hak
ları da kabul ediyor efendim. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız 
biz bir değişiklik yaptık. Danışma Meclisinin kabul 
ettiği metnin son fıkrasında, «Bu ödeme damga res
mine tabi olup, başkaca vergi ve resme tabi değildir» 
hükmü vardı. Biz bunu, «bu personele ayrıca özel 
hizmet tazminatı ödenmez» diye düzenledik. 

BAŞKAN — Efendim, bu ileride Genel Sekreterin 
başını ağırtır. 

Bu kurumun maddî durumu iyi olduğu için, «altı 
maaş ikramiyesi var» diye herkes buraya girmek ister 
ve buraya girebilmek için bakanları hatta Başbakanı 
devreye sokarlar; bakanlar ve Başbakan, Genel Sekre
tere «bunu işe abanıza» deriler. Genel Sekreter de bun
ları kuramaz ve bu yüzden sıkıntıya düşer. Ben bunun 
sıkıntılarını çok çektim, iyi olan yerlere mütemadiyen 
girmeye çalışırlar ve ekseriya da bir işe yaramayan
lar, hiçbir yerde dikiş tutturamamış olanlar teklif edi
lir. Bu gibi kişileri oralarda işe koymaya çalışırlar. 

Onun liçin bu maddeyi bir daha gözden geçirin, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buraya, 

bir de bakanlıklardan geçici müşavir alınması konusu 
vardı, bilmiyorum şimdi de uygulanıyor mu? Bakan
lıklardan istenir, onlar aynı statüde gelirler. Zaten 
eskiden böyle bir fark yoktu, görevlenini devam et
tirirlerdi. 

Şimdi devamlı olarak uzmanlardan bahsedilmek
tedir. Uzman vardır, öyle değil mi? 

BAŞKAN — Bu uzmanları sözleşmeli olarak alsın. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

sözleşmeli alınca; onların durumu sanki iğreti bir 
durum meydana getiriyor; onlar hizmet bakımından 
kendilerini bu sekreteryanın elemanı olarak görmü
yorlar. 

BAŞKAN — öyle bir şey hazırlasınlar. Mesela 
uzmanlar için ayrı bir hüküm getirilebilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Diğer bakanlıklardan buraya per
sonel alınması hususu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliğinde de mevcut. Yalnız, kendi özlük haklarıyla 
geliyorlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, o 
öyle de; bunun dışında olanlar da vardır; fakat onun 
dışında alınacak olan devamlı uzman müşavirlerin 
kadroya girmesi lazım. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — O kadrolar kalacak mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, tabiî 
onlar lazım. 

BAŞKAN — O kadrolar hazırlanırken, bunlar 
için de kadro konur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlara 
biraz daha kolaylık getirmek lazım. 

BAŞKAN — «1 inci derecededir, 2 nci derecede
dir» diye belirtilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Zaten sözleşme şartlarının her 
sene yenilenmesi lazım. 

BAŞKAN — Bu 17 nci maddeyi Komisyon bir 
daha etüt etsin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu sözleş
meli personelin, her sene yeniden tasdiki büyük bir 
mesele oluyor. Hiç 'kimse tasdik etmez; dört beş 
ay sonra maaş alırlar. 

BAŞKAN —Evet. 
Bu 17 nci maddenin bu yönden bir daha tetkik 

edilmesi için Komisyona iadesini teklif ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler 

Çalışma düzeni 
MADDE 18. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği, bu Kanun ile diğer kanun ve mevzuatla 
verilen görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer 
bakanlık, kurum ve 'kuruluşlarla da müştereken yü
rütür. 

İç çalışma düzeni ile Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinin bakanlık, kurum ve kuruluşlarla çalışma 
ve ilişkileri yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi anlayamadım. Buna ge
rek var mı? 

«Çalışma düzeni, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri bu kanun ile diğer kanun ve mevzuatla 
verilen görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer 
bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da müştereken yü
rütür» demişiz. 

Zaten öteki maddelerde onları alma yetkisini 
verdik; «alabilir, çalıştırabilir» falan dedik. Yani 
«müştereken yürütür» deyince diğer bakanlık, kurum 
ve kuruluşlarla hep beraber çalışacağı manası çıkıyor, 
ama öyle değil halbuki. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Toplantı
lar yapar, çalışır, komisyonlar kurar, oralardaki sa
vunma sekreterlikleriyle devamlı irtibat kurar. 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 2 nci 
fıkraya mesnet teşkil etmiş bu. 

BAŞKAN — Ona gerek yok. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun için, 

yönetmelikte belirtilir. Aslında o yönetmelik için yaz
mışlar onu. 

BAŞKAN — Peki. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Çalışmaları bakımından özellikleri 
var, zannediyorum diğer bakanlıklara mesnet teşkil 
etmiş. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, mesela, Doğu ve Güneydoğu Anadolu politi
kasıyla ilgili üç ayrı teknik çalışma grubu kurduk, 
çalıştırıyoruz. Buraya bakanlıklardan ve diğer kamu 
kuruluklarından personel alıyoruz. Bu nedenle bunları 
düzenleyelim diye getirdik bu maddeyi. 

BAŞKAN — 18 inoi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Bilgi ve belgeler 
MADDE 19. — Bakanlıklar, kamu kurum ve ku

ruluşları ile özel hukuk tüzelkişileri Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine gerekli olan açık ve her 
derecede gizli biligi ve bölgeleri sürekli veya istenildi
ğinde vermek •zorundadırlar. 

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

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

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Genel Sekreterlik bütçesi 
MADDE 20. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Gizli hizmet gi
derleri için bütçeye ayrıca ödenek konulur. Genel 
Sekreter bu ödeneğin sarfından Başbakana karşı sorum
ludur. 

BAŞKAN — Bu diğer ücretlerle falan (ilgili değü, 
bu ayrı. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Mitil Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Hayır ilgili değil, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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21 imci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 21. — Bu Kanunun uygulanmasına iliş

kin esas ve usuller ile kanunda belirtilen konular Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazır
lanarak, Millî Güvenlik Kurulunda görüşülen ve Ba
kanlar KurUlu tarafından kabul edilen «GİZLİ» gizlilik 
dereceli bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
iki ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — İki ay içerisinde konabilir mi? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 

mevcut efendim. 
ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü

venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Konur, zaten biz 
hazırlık yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — İsterseniz üç ay diyelim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, hiç 

gerek yok efendim. 
ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü

venlik Kurulu Genel Sekreteri) — İki ayda hazırlarız, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama bunu Millî Güvenlik Kuruluna 
getireceğiz. Bu iki ay içerisinde Millî Güvenlik Ku
rulu toplanmıyor ki. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Bu konuda geçici maddelerde 
hüküm var, Sayın Cumhurbaşkanım. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, Millî Güvenlik Kurulu toplanmazsa, buna ait 
geçici bir madde var burada. 

BAŞKAN — Üç ay dersek rahat ederiz de onun 
için. Ne olur üç ay dersek? «Üç ay» diyelim biz ona, 
nasıl olsa var. Onu «üç» olarak değişıüirelim. 

21 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

21 nd maddeyi yapılan bu değişiklikle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

22 ndi maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan (hükümler 
MADDE 22. — 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 sa

yılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yo'k. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ed'ilmi'ş'tlir. 
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Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 

129 sayılı Kanuna göre görev yapan Millî Güvenlik 
Kurulu tarafından verilen ve uyigülama'ları devam 
eden kararlarla, Millî Güvenlik Konseyi tarafından 
ka'bul edilen Millî Siyaset kararlarının uygulanması
na, bu Kanuna, göre yeniden düzenlenen Millî Gü
venlik Kurulunun alacağt değişiklik veya kaldırma^ 
kararlan yürüdüğe girdiği tarihe kadar devam edi
lir. 

'BAŞKAN — Bunu izah eder misiniz? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ma
lumları olduğu üzere 12 Eylülden sonra Millî Gü
venlik Kurulunun faaliydtleri sona ermişti ve karar
lar direkt olarak Millî Güvenlik Konseyinden çıkı
yordu. 

Bu düzenleme ile, yeni Millî Güvenlik Kurulu 
teşkil edilip çalışmaya başlayıncaya kadar ve aynı 
konulara ilişkin kararlar alınıncaya kadar eski ka
fadarın devamlılığını sağlamış oluyoruz. 

Tensiplerinize arz ederim. 

IBAŞKAN — 129 sayılı Kanuna göre alınan ka
rarlar da devam edecek değil mi; o mana çıkıyor 
Ib undan. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Evet, Sayın Cum-
faurlbaşkanırn. Bir de, Millî Güvenlik Konseyinin al
mış olduğu ve bizim tatbik ediğimiz bazı kararlar da 
devanı edecek. 

'BAŞKAN — Aksine karar alınıncaya kadar on
lar da devam edecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Kon'seyi 
Genel Sekreteri) — Bazı mahzurlar çıkabilir Sayın 
Cumlhuıibaşkanım, Millî Güvenlik Konseyinin almış 
olduğu kararlardan, kanun hükmünde olanları hariç, 
diğerlerinin bir uygulama süresi var; bu süreyle tah
dit edilmiştir onlar efendim. 

IBAŞKAN — Hayır. Burada, «kaldırma kararlan 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam ediliyor» di
yor zaten. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bu maddeye ne gerek var efen
dim? 

BAŞKAN — Eğer onları koymazsak, vaktiyle 
alınmış kararlar var, onlar yürürlükten kalkar o za
man. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
0end Sekreteri) — Zaten yürürlükte onlar efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kanun 
kalkınca, onlar da kalkar. 

IBAŞKAN — 1'29 sayılı Kanun kalkınca, onlar 
da kalkar. O kanuna göre alınmış kararlar var bun
ların içinde, hâlâ yürütülmesi gerekenler var, takip 
ötmesi gerekenler var. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenİk Konseyi 
Genel Sekreteri) — Millî Güvenlik Teşkilatında olan 
bir değişiklik, vaktiyle sorumlu olan idarenin almış 
olduğu kararlan değti'şltirdbilir. 

BAŞKAN — Değiş'türmemösi lazım. 
SEDAT GÜNERAL ('Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Ondan evvelki hükümet, millî 
güvenlik için kararlar almışsa, onlar da devam eder. 
Ama şu kanuna aykırı bir hüküm varsa, onlar da 
yürüdükten kalkar. Millî Güvenlik Kurulu teşkila
tında bazı değişiklikler olalbiilir. 

'BAŞKAN — Efendim, hudulllarla ilgili, Hatay 
ile ilgili, bilmem başka yerlerle ilgili kararlar aldık; 
onları takip ediyoruz, ta'biî onlar yürürlükten kalk
maz. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, buyurduğunuz gM 6'2 Sayılı Kararda -sü
re yoktur, bunun devamlı kalması lazım; o nedenle. 

İBAŞKAN — O zaman siz yoktunuz tabiî. Onun 
için kalsın. Başka zaten öyle karar yok. Bazı mühim 
kararlar var, onlar takip ediliyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 
efendim ellerinde birikmiş ve millî Güvenlik Kuru
luna arz edilememiş çok kararlar vardır; yıllar yılı 
beklemıiştör. 

BAŞKAN — Şimdi, «onlar kalkmıştır» diye bı
rakacak mı o işleri? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN . — Onlar 
hakkında Millî Güvenlik Kurulu eskiden de bir ka
rar almamıştı. Hep öncelik arz eden konular günde
me gdtirilmiş, onlar durmuşjtur. Ellerinde böyle ko
nular çok vardır. 

Şimdi 'onları zaten tasfiye etmek lazım. İlk baş
langıçta bunları ele alıp, yararlı veya yararsız, deyip 
ortadan kaldırmak lazım. Öyleleri var, onlar duru
yor. 

BAŞKAN — Taîbiî onların içinde kaldırılma'sı 
gerekenler de var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onları 
da tasfiyeye ta'bi tutsunlar. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen?.., Ytok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 20 nci maddeye göre çı

karılacak yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihine ka
dar, Millî Güvenlik Kurulu toplanamamış ise yönet
melik tasarısı Millî Güvenlik Kurulunda görüşül
mez. . 

BAŞKAN — Burada, «20 nci maddeye göre çı
karılacak yönetmeliğin» denmiş. O, «20» değil, «21» 
olacak. Çünkü yönetmelik maddesi 21 inci madde. 
Onu o şekilde düzeltelim. 

(Sonra, bu maddeye göre; yönetmelik tasarısı Mil
lî Güvenlik Kurulunda görüşülmez'se, nerede görü
şülecek? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Bakanlar Ku
rulu tarafından görüşülecek. 

BAŞKAN — Olmaz ki. O görevi bize verseydi
niz olurdu: «Konseyden geçer» falan deseydiniz olur
du. Onu da buraya yazamayrz. 

Onun- için, bu maddeye hiç gerek yok bence. 
«Bu yönetmeliğin buna aykırı olmayan hükümleri 
uygulanmaya dâvam edilir» falan şeklinde bir şey 
koyarız, eski yönetmelik gene yürürlükte kalır. Ya
ni o yöndtmeliği kaldırmayacağız ki zaten. 

ORGENERAL HAL1T TOROSUU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cum
hurbaşkanım, gayet hakirsiniz, çok yerinde buyur
dunuz. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Ka
nun Tasarısını biz çok önceden hazırladık ve Ba
kanlar Kuruluna gönderdik. Yani bu tarihlere kal
maması gerekiyordu. O düşünceyle biz bunu 'böyle 
koymuştuk o zaman. Nasıl olsa Millî Güvenlik Kon
seyinin tasvibi de alınır, ondan sonra Balkanlar Ku
ruluna götürür ve oradan çıkarırız bunu demiştik. 
Fakat Ibu kadar geriye kalınca, bu maddenin metin
den çıkmasında hakikaten isabet olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Bence de hiç gerek yok. Yalnız ora
da, «yönetimdik çıkıncaya kadar uygulanmasına de
vam edilir» diye bir hüküm var mı? 
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I O zaman, «21 nci maddeye göre çıkarılacak yö
netmeliğin yürürlüğe girme tarihine ka'dar, mevcut 
yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri 
yürürlüktedir.» şeklinde 'bir şey koymak lazım oraya. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Evet, bu 
maddeyi de Komisyona iade edebiliriz. 

BAŞKAN — Onu o şekilde düzenleyin. 
Geçici 2 nöi maddenin de Komisyona iadesi hu

susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.!. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliğinin mevcut teşkilatı, personel kad
roları ve personele yapılacak ödemeler bu Kanun ve 

I yürürlüğe girecek yönetmelik hükümlerine göre ye
niden düzenlenir. Halen Genel Sekreterlikte görevli 
olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli ile söz
leşmeli çalışanlar dahil bülttün personel, yeni kadro 
ve statüleri ile Genel Sekreter tarafından teşkilatta 
görevlendirilir. 

BAŞKAN — «Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğinin mevcut teşkilatı, personel kadroları ve 
personele yapılacak ödemeler» denilmiş, «ödeme
ler» kelimesi kalkacak ve şu şekilde olacak: «Bu Ka
nun ve yürürlüğe girecek yönetmelik hükümlerine 

I göre yeniden düzenlenir. Halen Genel Sekreterlikte 
I görevli olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli 

ile sözleşmeli çalışanlar dalh'il bütün personel, yeni 
kadro ve statüleri ile Genel Sekreter tarafından teş-. 
kilaitita görevlendirilir.» 17 nci madde ile İlgili, bu, 
ona göre yazılmış. 

17 nci maddeyi Komisyona iade dttiğimizden, ge
çici 3 üncü madde de 17 nci madde ile ilgili olduğu 
için Komisyona iadesini teklif ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyona iade ettiğimiz maddeler bulundu
ğundan yürürlük ve yürütme maddelerini görüşme
yeceğiz. 

Gündemiımlzde başkaca görüşülecek bir konu bu
lunmadığından, bilalhara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

176 NCI BİRLEŞİM 

19 Ekim 1983 Çarşamba 

Saat : 14.30 

l. — KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ 
1. — 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağ

lık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/628; M. G. Konseyi : 1/567) (D. Meclisi S. Sayısı : 
388; M. G. Konseyi S. Sayısı : 642) 

2. — 1319 Sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
•6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 2/123; M. G. Konseyi : 2/157) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 577; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 692) 

3. — İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İk
tisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Aynı Ka
rarnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesine ilişkin 21.7.1983 Tarihli ve 73 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisinde Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/703, 1/752; M. G. Konseyi : 1/615) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 560; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
701) 

4. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 
30.12.1978 Tarihinde imzalanan Türk - Libya Or
tak Tarım ve Hayvancılık Şirketi Kurulmasına Dair 
Anlaşma İle 11.5.1983 Tarihli Türkiye - Libya 10 un

cu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü 
ve Eki Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık 
Şirketi ile Ortak Deniz Nakliya Şirketine Bazı Ver
gi Muafiyetleri Tanınmasına ve Ayrıca Ortak De
niz Nakliyat Şirketi Anlaşmasına Bir Hüküm Eklen
mesine İlişkin Mektupların Onaylanmalarının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi- : 1/816; M. G. Konseyi : 1/627) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 593; M. G. Konseyi S. Sayısı : 700) 

5. — 23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı öğretmen
lere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hak
kında Kanunun 12.2.1982 Tarihli ve 2598 Sayılı 
Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci 
Maddesinin (B) Bendinin ikinci Fıkrasının Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/835; M. G. Konseyi :' 1/619) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 594; M. G. Konseyi S. Sayısı : &3) 

6. — Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayın
lar Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/721; M. 
G. Konseyi : 1/578) (D. Meclisi S. Sayısı : 552; M. 
G. Konseyi S. Sayısı : 703) 

7. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi ihtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/747; M. G. Konseyi : 1/618) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 578; M. G. Konseyi S. Sayısı : 702) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 642 

6 . 1 1 . 1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resini Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/628; 

M. G. Konseyi : 1/567) 
(D. Meclisi S. Sayısı: 388) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Ağustos 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3383(1/628) {3886 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Ağustos 1983 tarihli 146 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 6.11.1981 Tarihlî ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Reamli Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 Şubat 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1394/01840 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.12.1982 
tarihinde kararlaştmlan «2548 Saydı Gemi Sağlık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. Bülend ULUSU 
Başbakan 



G E R E K Ç E 

Sağlıik resm'i, limanlarımızı ve salhMeriimıizi bulaşıcı hastalıklardan korumak, ülkemize deniz yolu ile hasta* 
lık girmesini önlemek üzere, Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Teşkilatı tarafından, limanlarımıza gelen deniz ulaştırması araçlarının sıhhî kontrolü ve bu araçlarda mevcut 
olabilecek hastalıkların bertaraf edilebilmesi için yapılması gereken harcamaların karşılanması amacıyla alın-
maktadır. 

2548 sayılı Kanunla, serbest ve transit gemiler olarak iki ayrı grupta mütalaa edilen gemilerden, her net 
ton için, altın frank esası üzerinden binde 75 tutarında sağlık resmi alınacağı, bu resmin Türtk limanları ara
sında çalışan ve kabotaj hakkına sahip gemilere % 70; Türk limanlarına gelen özel yatlar ile yalnız turist taşı
yıp başka ticarî işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere ise % 50 in
dirimli olarak uygulanacağı hususları hükme bağlanmıştır. 

Oysa, Türk limanlarında alınan sağlık resimlerinin, kanunla belirtilen oranlar üzerinden tahsili yerine, yi
ne Kanunla sağlanacak yetkiye dayanılarak, ilgili bakanlıklarca düzenlenecek bir tarife ile tespit edilmesinin 
daha uygun olacağı mütalaa olunmuştur. Ayrıca, transit ve serbest gemi şeklinde bir ayırım yapılmasının, 
hem bir yararı olmadığı, hem de uygulamada yanlış anlamalara yol açabileceği anlaşılmıştır. 

Bu nedenlerle, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununda bazı değişikliklerin yapılmasına gerek duyul
muştur. 

Sözkonusu değişikliklerle; transit ve serbest gemi deyim ve ayırımları kaldırılmakta ve Türk limanların
da tahsil edilecek sağlık resminin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının 
da görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak yıllık tarifelerle belirlenmesi; kabotaj hakkına sahip gemilerden, 
özel yatlardan, turist gemilerinden ve bilimsel araştırma gemilerinden alınacak sağlık resmine özel indirim uy
gulanması ve limanlarımıza geliş veya gidişlerinde, Boğazlardan transit' geçiş yapan ve ,Mönıtreux Sözleşmesi 
gereğince sağlık resmi ödemekle yükümlü olan gemilerden, limanlarda ayrıca sağlık resmi alınmaması esas
ları getirilmektedir. i 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Kanunun kapsamının genişletilmesi ve maddeye açıklık getirilmesi öngörül
müştür. 

Madde 2. — Türk limanlarında alınması gereken sağlık resminin, kanunda belirtilmiş oranlar üzerin
den tahsili yerine, bu resmin, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifelerle belirlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bu tarifelerin her malî yıl başında yeniden incelenmesi hükme bağlanmaktadır. 
Türk Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi, ülkemizdeki deniz ve yat turizminin teşviki ile bilimsel ve 

teknik araştırmalarımızda yabancı teknolojiden yararlanmak amacıyla, kabotaj hakkına sahip gemiler ile 
özel yatlara, turist gemilerine ve bilimsel araştırma gemilerine bu resimde özel indirimin uygulanması öngö
rülmektedir. 

Ayrıca bu madde ile sözkonusu resmin nerede ödeneceği hususu açıklığa kavuşturulmaktadır. 
Aynı maddede, Boğazlardan transit geçen gemilerden sağlık resminin, 31.7.1936 tarih ve 3056 sayılı Ka

nunla kabul ve tasdik olunan Montreux Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde alınması gerektiği vurgulanmak
tadır. 

Madde 3. —Türk limanlarında sağlık resmi alınmayacak gemiler, daha açık bir şekilde belirlenmiş ve 
mükerrer resim alınması* önlenmiştir. 

Madde 4. — Mevcut maddenin birinci fıkrasının (c) bendi günümüz diline- uygun bir şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Kanunda belirtilen yasaklara aykırı davranışta bulunan gemi kaptanlarından alınacak para cezaları, her
hangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu cezalara karşı yapılacak 
itirazlarda başvurulacak merci belirlenmiştir. 

Madde 5. — Kanunun uygulama esaslarının ve Kanunda geçen deyimlerin tanımının bir yönetmelikle be
lirlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — 5 inci madde ile, Kanunda geçen deyimlerin bir yönetmelikle tanımlanması öngörüldüğün
den, bu tanımlara ilişkin mevcut 2 nci madde yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 1, 8. — Yürürlük ve yürüıtmie maddeleridir. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 26 Ağustos 1983 

Esas No. : 1/567 
Karar No. : 248 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Ağustos 1983 tarihli 146 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 17 Ağustos 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «6.11.1981 Ta 
riMi ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi ̂ Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Gemi Sağlık Resmi Kanunu değişiklik tasaresmda; 
Gemi Sağlık resimlerinin günün koşullarına uygun şekilde tahsil edilebilmesini temin amacı ile Türk li

manları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen Türk limanlarından yabancı 
ülke limanlarına giden gemilerden alınacak gemi sağlık resminin (Bakanlar Kurulunca tespiti öngörülmektedir. 
Boğazlarımızdan transit olarak geçen gemilerden alınacak sağlık resminin «Montreux» antlaşması uyarınca alı 
nacağı ayrıca belirlenmektedir. Gemi sağlık resminin hesaplanmasında Montreux antlaşması hükümleri muva
cehesinde her net ton için altın frank esası üzerinden binde yetmişbeş tutan kriter olacaktır. Ayrıca; Türk 
limanlarına gidiş ve gelişte, boğazlardan transit geçen ve Montreux sözleşmesi hükümlerine göre sağlık kontrol 
resmi ödemekle yükümlü bulunan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmi tahsil edilmeyeceği, kabotaj hak
larına sahip gemilerden özel yatlardan, turist gemilerinden ve bilimsel araştırma gemilerinden alınacak sağlık 
resmine özel indirim uygulanması esasına da tasanda yer verilmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda, maddelerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 1. — Danışma Meclisinde kabul edilen metnin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bu düzenleme ile, «Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden» gemilerin de bu Kanun hükümlerine 

tabi olacağı esası getirilmektedir. 

Madde 2. — Türk limanlarında tahsil edilecek Gemi Sağlık Resminin Bakanlar Kurulu Kararı yerine, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının da görüşleri alınmak suretiyle hazırla
nacak yıllık tarifelerle belirlenmesi, uygulama yönünden daha pratik olduğundan, metin buna göre yeniden dü
zenlenmiştir. 

Madde 3. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. . 
Madde 4. — İstisnalar kapsamına giren bazı gemilerin, konulan yasaklara uymamaları halinde ceza uy

gulaması da yapılmaması şeklinde düzenlenen Danışma Meclisi metni uygun görülmediğinden Hükümetçe tek
lif edilen metin benimsenmiştir. 

Danışıma MecisAnee fcalbuî edilen metalin 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul ediim&şifeir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKÎNCÎ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb, 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6.11.1981 TariUi ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 1. — Türk limanlan arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, 
Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden ya da Boğazlardan transit geçen gemiler hakkında bu Ka
nun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 2. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 3. — Türk limanlarında, 1 inci madde kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden alına
cak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşleri 
alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle düzenlenir. 

Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk Umanlarına gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka ticarî iş
lemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere, bu sağlık resmi, aynı tarifede be
lirlenecek şekilde özel indirimli olarak uygulanır. 

Bu resımi, Türk limanları arasında işleyen gemiler ile Türk limanlarından hareket eden gemiler, ilk hare
ket ettikleri limanlarda; yabancı ülkelerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda öderler. 

Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edilecek olan sağlık resmi, Montreux Sözleşmesi hükümlerine 
tabidir.» 

MADDE 3. — 2548 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 4. — Harp gemileri Me resmî ziyarette bulunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk limanlarına 

giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerden ve 50 tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz. 
Türk limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan transit geçen ve Montreux Sözleşmesi hükümlerine göre 

sağhk kontrol resmi ödemekle yükümlü bulunan gemilerden, limanlarda ayrıca sağlık resmi tahsil edilmez.» 

MADDE 4. — 2548 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ile 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, limanda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan her
hangi bir madde alıp vermesi veya insan indirip bindirmesi» 

«Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kaptanlarından, geminin ödemesi gereken sağlık resminin 
yüzde yirmibeşi oranında para cezası alınır. Ancak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin 2 nci fık
rasında belirtilen indirimler dikkate alınmaz ve bu ceza, bin net tonluk bir gemiden tahsili gereken sağlık res
minden az olamaz. Verilecek para cezası için, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nezdinde itirazda 
bulunulabilir.> 

MADDE 5. — 2548 say ıh Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 8. — Bu Kanunda geçen deyimler ve Ka nunun uygulama esasları, Kanunun yürürlüğe girme

sinden en geç altı ay içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönetmelikle belirlenir.» 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — 2548 sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

27.12.1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/« Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

farım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof* Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dn T, Esener 

İmar ve îskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
Af, özgüne? 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof, Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N. özdas 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Af„ Turgut 

Köy îş. ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bak
landa Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 1 indi maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1. — Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanllarıridan Tür'k limanlarına gelen, 
Tür'k limanllarından yalbancı ülke limanlarına giden ya da Boğazlardan transit geçen gemiler hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 2. — 2548 sayılı Gemi Sağlık. Resmi Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde .değiş
tirilmiştir. 

«Madde 3. — Türk limanlarında, 1 inci madde kapsamına giren gemiler'den, her net tonu üzerinden 
alınacak gemi sağlık resmini tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Gemi Sağlık Resmi kabotaj haik!kında sahip gemilere, Türk limanlarına gelen özel yatlara, yalnız tu
rist taşıyıp başka ticarî işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere, aynı 
tarifede belirlenecek şekilde özel indirimli olarak uygulanır. 

Bu sağlık resmini, Türk limanları arasında işleyen gemiler ile Türk limanlarından hareket eden gemiler, 
ilk hareket ettikleri limanlarda; ya'bancı ülkelerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda öderler. 

Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edile cek olan sağlık resmi Moritreux Sözleşmesi hükümle
rine tabidir.» 

MADDE 3. — 2548 saiyılı Germi Sağlık Resmi Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişıtiril-
ımıiş/tıiav 

«Madde 4. — Harp gemileri, resmî ziyarette bulunan gemiler ve müdbir sebeplerle Türk limanlarına 
giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerle, elli tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz. 

Türk limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan transit geçen ve Montreux Sözleşmesi hükümlerine 
göre sağlık ve kontrol resmi ödemekle yükümlü bulunan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmi tahsil 
edilmez.» 

MADDE 4. — 2548 ısayriı Germi Sağlık Resmi Kanununun 6 ncı maddeısinün (birinci fıkrasının (c) bendi 
ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, limanda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika alma
dan herhangi bir madde alıp yermesi veya insan indirip bindirmesi». 

«Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kaptanlarından, geminin öldemesi gereken sağlık resminin 
yüzde yirmfbeşi oranınlda para cezası alınır. Ancak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin ikinci fık
rasında belirtilen indirimler ile 4 üncü maddedeki istisnalar dikkate alınmaz ve bu ceza bin net tonluk bir 
gemiden tahfsilli gereken sağlık resminden az olamaz. Verilecek para cezası için, Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü nezidinde itirazda bulunulabilir.» 

MADDE 5. — 2548 sayılı Germi' Sağlık Resmi Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Maid'de 8. — Bu Kanunun uygulama usul ve esasları, Kanunun yürürlüğe girmesinden en geç altı ay 
içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 6. — 2548 sayılı Germi Sağlık Resmi! Kanununun 2 nci maddesi yürürlükten: kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 'girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanuıuıaun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tavsarsa 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 ikici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirü-
mıiştk. 

Madde 3. — Türk limanlarında, 1 inci madde kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden 
alınacak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye bakanMdarının gö
rüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her malî yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle düzenlenir. 

Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanlarına gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka ticarî iş
lemlerde bulunmayan turist gemilerine ve Ibilimsel 'araştırma yapan gemilere, bu sağlık resmi, aynı tarifede 
belirlenecek şekilde özel indirimli olarak uygulanır. 

Bu sağlılk resmim, Türk falanları arasında işleyen gemiler ile Türk limanlarından hardket eden gemiler, 
ilk hareket ettikleri limanlarda; yabancı ülkelerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda öderler. 

Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edilecek olan sağlık resmi, Montreux Sözleşmesi hükümle
rine tabidir. 

MADDE 3. — Danışma Meolisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 6 ncı maddesinin 'birinci fıkrasının (c) trendi 
ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, limanda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan her
hangi bir mlaldde alıp veya insan indirip bindirmesi. 

Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kaptanlarımdan, geminfin ödemesi gereken sağlık resminin 
yüzde yirmibeşi oranında para cezası alınır. Ancak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin ikinci 
fıkrasıhda belirtilen indirimler dikkate alınmaz ve bu ceza, bin net «tonluk bir gemiden tahsili gereken sağ
lık resminden az olamaz. Verilecek para cezası için, Hudult ve Sahiler Sağlık Genel Müdürlüğü nezdinde 
itirazda bulunulabilir-

MADDE 5. —, Danışma Meclisi metninin 5 (inci maddesi aynen kabul edlmliştiir. 

MADDE 6. — Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Danışma Meclisli metninin 7 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Danışma Meclisi metnimin 8 inci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 692 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 2 / 1 2 3 ; M. G. Konseyi: 2 /157) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 577) 

Danışma Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
06-3972 (2/123) 4759 

7 Ekim 1983 

Konu : Kanun Teklifi. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ekim 1983 tarihli 171 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile ka
bul edilen, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Teklifi ek
te sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

13 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 6 ncı Maddesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Kanun teklifimiz ve 
gerekçeleri ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
Mehmet PAMAK 
Danışma Meclisi 
Çanakkale Üyesi 

/. BARANGİL 
Fuat YİLMAZ 

Mehmet KANAT 
Halil Gürel ERDOĞAN 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Yıldırım AVCI 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Mahmut AKKILIÇ 
M, Rahmi KARAHASANOĞLU 

Muammer YAZAR 

Hilmi SABUNCU 
Osman YAVUZ 

Salih İNAL 
Adli ONMUŞ 

Fevzi UYGUNER 
Nurettin kYANOĞLU 
Muhsin Zekâi BAYER 
Güngör ÇAKMAKÇI 

Recai BATURALP 
Zeki YILDIRIM 

Erdoğan BAYIK 
Doğan GÜRBÜZ 

Halil EVLİYA 
Zeki ÖZKAYA 

Necdet ÖZDOĞAN 
Recai DİNÇER 

Alâeddin AKSOY 
A., Ali GİRMEN 
Kâzım ÖZTÜRK 
BA Sami DAÇE 
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GEREKÇE 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddelerinde 2587 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
getirilen asgarî 'beyan esası, 'bina inşaat maliyetlerindeki hızlı artışlar ve enflasyonun sabit tutulamaması, rnes-
kenlerdeki Emlak Vergisi yükünü artırmıştır. 

Bu durum ayrıca, konut açığının kapatılmasına ilişkin politikayı menfi yönde etkilemekte, bina kiralarının 
aratmasına sdbep olmakta, tek meskeni olanları kendi evlerinde bir 'bakıma kira ile oturuyor duruma getirmekte
dir. 

Bugünkü Bina Vergisi başta emekliler olmak üzere gelir seviyesi düşük olan mükelleflerin ödeme gücünü 
aşmış bulunmaktadır. Bu yükün ileriki yıllarda ve genel beyan dönemlerinde daha da artacağına şüphe yoktur. 

Bu teklif, Türkiye sınırları içinde sahip olunan bir meskenden (birden fazla meskeni olanlarda bunlardan 
yalnız birisinden) Bina Vergisi alınmaması amacına yöneliktir. Ancak değer farklılıktan dolayısıyla meydana 
gelecek adaletsizliği gidermek için günün şartları da dikkate alınarak, tek meskenin tamamı yerine vergi değeri
nin belli bir kısmı vergi dışı tutulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Madde ile Türkiye'deki mesken binalarının vergi değerinin beş milyon lirasından vergi 
alınmaması, bu istisnanının Türkiye'de birden fazla mes keni olanların meskenlerinden yalnız 'birine uygulanma
sı öngörülmektedir. Ayrıca köylerde bulunan meskenlerden birden fazlası için tanınan mevcut istisna muha
faza edilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Bu madde yürütmeye ilişkindir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 692) 
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TEKLİF 

1319 Sayılı Emlak Yergisi Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 6 ncı maddesi, madde başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

- «Mesken binaları için istisna : 
Madde 6. — Mesken olarak kullanılan binaların 

vergi değerlerinin beş milyon lirası bu vergiden müs
tesnadır. Türkiye sınırlan içinde birden fazla meskeni 
bulunanların meskenlerinden yalnız birine bu istisna 
uygulanır. 

Köylerde mesken olarak kullanılan ve birinci fık
rada yazılı istisnadan yaranlanamayan binaların vergi 
değerlerinin 500 000 lirasından bu vergi alınmaz. 

Birinci ve ikinci fıkrada yazılı istisna muayyen 
zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan ve daimî 
ikametgâh vasfı bulunmayan meskenler için uygu
lanmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ MBTlN 

1319 Sayılı Emlak Yergisi Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 6 ncı maddesi, madde başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mesken binaları için istisna : 
«Madde 6. — Mesken olarak kullanılan binaların 

vergi değerlerinin beş milyon lirası bu vergiden müs
tesnadır. Türkiye sınırları içinde birden fazla meske
ni bulunanların meskenlerinden yalnız birine bu is
tisna uygulanır. 

Köylerde mesken olarak kullanılan ve birinci fık
rada yazılı istisnadan yararlanamayan binaların vergi 
değerlerinin 500 000 lirasından bu vergi alınmaz. 

Birinci ve ikinci fıkrada yazılı istisna muayyen 
zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan ve daimî 
ikametgâh vasfı bulunmayan meskenler için uygu
lanmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 692) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T, C, 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 13 Ekim 1983 
Esas No. : 2/157 

Karar No. : 272 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ekim 1983 tarihli 171 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 7 Ekim 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca ince
lenmiştir. 

Teklif ile; Türkiye sınırlan içinde mesken olarak kullanılan binaların vergi değerinin beş milyon lira
sından vergi alınmaması, bu istisnanın birden fazla mes keni olanların meskenlerinden yalnız birine uygulanması, 
köylerde mesken olarak kullanılan binaların ise vergi değerinin beşyüz bin lirasının istisnadan yararlandırıl
ması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 73 üncü maddesine göre, herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, ımalî gü
cüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Teklif gerçekleştiği takdirde, Emlak Vergisi matrahına dayanan temizleme ve aydınlatma harcı da fiilen 
ortadan kalkacaktır. Bu da zaten zor durumda olan belediyelerimiz için büyük <bir kaynak kaybıdır. Bugün, 
bu verginin oranı meskenlerde binde ikidir. Bu oran mülk sahipleri için büyük !bir yük teşkil etmemektedir. 

Ayrıca, vergi sistemi içerisinde üzerinde önemle durulması gereken konuların 'başında istisna hükümlerini 
sayabiliriz. Belli bir konuda istisna tanındığı takdirde bunun emsal teşkil etmemesi çok önemlidir. Zaman 
içerisinde yapılan (değişiklikler emsal gösterilmek suretiyle maksadı aşan ve kapsamı genişleyen düzenlemeler 
haline gelmektedir. Teklif konusu istisna çok kısa sürede emsal teşkil edecek mahiyet taşımaktadır. Bu ise 
büyük sakıncaları beraberinde getirmektedir. 

Diğer yandan, mükellefler gayrimenküllerini bulunduğu yerin vergi dairesine 'beyan etmektedirler. Diğer 
bir ifade ile ayrı yerlerde toulunan gayrimenküllerini tek beyannamede toplayamazlar. Bu cümleden olmak üze
re, mesken olarak kullanılabilen binaların, ayrı ayrı yerlerde olduğunu düşünürsek uygulamada çeşitli karışık
lıklara sebep olabileceği, hatta istismar konusu olabileceği düşünülebilir. 

Yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle teklif ve Danışma Meclisince kabul olunan metin Komisyonu* 
muzca uygun görülmemiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E. Amttralı Tuğgeneral Mly. Yk 

Üye Üy« Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KAMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

• I l < « ^ — — — i 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 701 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadî Devlet Teşek
külleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 1 1 . 4 , 1 9 8 3 Ta
rihli ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararnamenin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi: 1/703, 1/752; M. G. Konseyi: 1/615) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 560) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 6 Ekim 1983 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-4113 (1/752) 4963 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Gene] Kurulunun 4 Ekim 1983 tarihli 169 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Aynı Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin 21.7.1983 Tarihli ve 73 Sayıiı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 20 Mayıs 1983 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/65/04422 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» 
bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 
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İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME TASARISI GEREKÇESİ 

(İktisadî Devlet Teşekkülleri, ülkemizin kalkınma ve sanayileşme girişimlerinde, ekonomik ve sosyal 
hayatın düzenlenmesinde önemli birer araç olmuşlar ve görev yüklenmişlerdir. 

Cumhuriyet hükümetleri, İktisadî Devlet Teşekkülleri aracılığı ile mevcut kaynakları ekonominin en ve
rimli yatırım alanlarına yönelterek ekonomide büyüme ve gelişmeyi sağlayacak • temel sanayilere işlerlik ka
zandıracak bir yapı kurmayı amaçlamışlardır. Memleketimizin sanayileşerek kalkınmasında etkin bir araç 
olaralk düşünülen İktisadî Devlet Teşekkülleri, planlı dönemlerde de kendilerinden beklenilen öncülük gö
revini yerine getirme çabası içinde olmuşlardır. Bu kuruluşların üretim, istihdam ve ileri teknoloji kul
lanma ve fiyat istikrarını koruma konularındaki olumlu katkıları yanında, nitelikli işgücü potansiyelini ar
tırma yönünde de yararlı hizmetleri olmuştur. Bu hizmetlerin gereği ve niteliği yeni Anayasamızın ilgili hü
kümlerinde de ifadesini bulmuştur. 

1'2.3.1964 tarih ve 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanun 
19 yılı aşkın sürede kuruluşlar için temel kanun olarak uygulanmıştır. Bu Kanun ile irtibatlı olarak ilgili 
kuruluşlardan bazılarının kuruluş kanunlarının çıkarılmaması, personele ilişkin kanunî mevzuatın amaca uy
gun şekilde düzenlenememesi yanında zaman içinde ortaya çıkan diğer sorunlar ile yeni kurulan ve özel
likleri İktisadî Devlet Teşdkkülü olmalarını gerektirmekle beraber, farklı kanunî yapı içinde oluşturulan ku
ruluşlar, yeni bir düzenleme yapılmasını gerektiren unsurların başlıcaları olmuştur. 

'İktisadî Devlet Teşekkülleri ve benzer kuruluşların yasal açıdan farklı düzenlemelere tabi oluşları yanın
da kuruluşların kendi faaliyet alanları dışında çeşitli alanlarda bizzat ya da iştirakleri vasıtasıyla faaliyet 
içinde bulunmaları zaman içinde muhtelif problemleri de beraberinde getirmiştir. 

Dünya ekonomisindeki gelişmelerde değerlendirilmek suretiyle kalkınmakta olan Türkiye ekonomisi için
de yeni faaliyet alanlarında devlet öncülüğünün gerekli olduğu açıktır. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri bir yandan ticarî esaslara göre faaliyet gösterirlerken diğer yandan da bazı 
kamu hizmetlerini yerine getirme amacındadırlar. Kamu hizmeti ağır basan kuruluşlarda amaç kâr değil, 
verimlilik olmak durumundadır. 

Kuruluşun yönetiminde Genel Müdürün etkinliğine gerek vardır. Genel Müdür yetki ve sorumlulukları 
ile 'birlikte kuruluşun faaliyetine hâkim olmak durumundadır. Gerek Genel Müdür gerekse diğer Yönetim 
Kurulu Üyelerinin nitelikleri ve çalışma esaslarının teşekküllerden beklenilen faaliyetlerle uyumluluk gös
termesi gerekmektedir. / 

Sektörlerarası gelişmelerin koordinasyonlu şekilde izlenmesi ve kuruluşlararası benzer konularda farklı 
uygulamaların önlenmesi İktisadî Devlet Teşekikülleri faaliyetlerinin yönlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkar
mıştır. 

Ekonominin çeşitli sektörlerinin faaliyetlerinin daha yakından kontrol edilebilmesi amacıyla Anonim Şir
ket niteliğindeki kamu kuruluşlarının ilgili alanda faaliyet gösteren İktisadî DeVlet Teşekkülü ile irtibatlan-
dırıılması zarureti, zaman içinde ortaya çıkmış bir olgudur. Aynı şekilde, çeşitli nedenlerle geçmiş yıllarda uy
gulanan kamu kuruluşlarına ait iştirakler uygulamasının yeniden düzenlenmesi ve kuruluşların faaliyet alan
ları ile irtibatlı almayan konularda iştirakte bulunmamalarının zarureti açıktır. 

Yukarıda belirtilen hususlardan hareketle; karma ekonomi anlayışı içinde iktisadî alana müdahalede dev
letin aracısı olan kuruluşların belirlenmesi ile bu kuruluşların hangi alanlarda ve hangi esaslara göre fa
aliyetlerini yürüteceği, ayrıca personele ait genel esasların düzenlenmesi amacı ile ilişikteki «İktisadî Dev
let Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları» Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tasarısı hazırlan
mıştır., 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 701) 
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TASARININ TÜMÜNE İLİŞKİN GEREKÇE 

İktisadî Devlet Teşekkülü/Kamu İktisadî Kuruluşu 
Hazırlanan tasarının 440 sayılı Kanuna göre en farklı özelliği, bugüne kadar uygulanagelen sistem içinde 

ekonomik alanda ticarî esaslara göre çalışmak durumunda olan kuruluşlar ile kamu hizmeti, kamu yararı 
ağır basan kuruluşlar arasında bir ayırımı öngörmüş olmasıdır. Bu çerçevede tasarı, Anayasamızın 165 inci 
maddesinde ifadesini bulan «Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete 
ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları...» şeklindeki kamu iktisadî teşebbüslerini İktisadî Devlet Teşekkülleri 
(İDT) ve Kamu İktisadî Kuruluşları (KİK) temel ayırımına tabi tutmaktadır. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinde kârlılık hâkim faktör iken, Kamu İktisadî Kuruluşlarında verimlilikle yeti-
nilmektedir. 

Bu temel ayırım içinde tasarı, İktisadî Devlet Teşekkülleri genel tanımı içinde, bir holding, bir finans ve 
yönetim üst kuruluşu, anlayışını benimsemiş bulunmakta'dır. Bu nedenle de, günün koşullarına cevap verecek 
modern bir yapıya sahip görünmektedir. Bu çerçevede, örneğin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bir 
üst kuruluş olmakta, kendisine doğrudan bağlı işletme bulunmamakta, dolayısıyla işletmecilik yapmamaktadır. 
Getirilen model içinde işletmeler, müessese veya bağlı ortaklık çatısı altında toplanmaktadır. 

Burada dikkati çeken husus, tasarı bu yeniliği getirirken, kamu oyunda yerleşmiş mevcut KİT yapı ve 
anlayışını tahrip etmemesidir. Örneğin, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu üst kuruluş olarak devam eder
ken, halen mevcut Makine Sanayi Müessesesi de hayatiyetini devam ettirmektedir. Aynı şekilde, TAKSAN 
Takım Tezgâhları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bağlı ortaklık olarak bu entegrasyonun ve modelin içinde yer 
almaktadır. 

Devlet - Hazinenin sermayedarlığı 
Getirilen sistem içinde, Devlet/Hazine yalnızca İDT veya KİK aşamasında, şirket olarak örgütlenmeleri 

zarurî bulunan belirli bazı bankalar dışında, mal sahibi olarak gözükmektedir. Bu aşamanın ötesine geçildiğinde 
Devletin mal sahipliği söz konusu olmayacaktır. Bu çerçevede, aynı örneği vermek gere'kirse, halen TAKSAN'da 
mevcut Hazine hisseleri MKE'ye devredilmek suretiyle Hazine buradaki ortaklığını terkedecöktir. Bu husus, 
ileride değinileceği üzere, Tasarının en güçlü ve sağlam yönlerinden birini oluşturmaktadır. Zira, hisselerin mal 
sahipliğindeki değişiklikler doğrudan Devletle ilgilendi rilemeyecek; bu konuda zaman ve konusuna göre eko
nomik yönden sağlıklı kararlar alınabilecektir. 

Halka açılma anlayışı 
Bugüne kadar, KİT'ler konusunda yapılan birçok çalışmanın anayapısını, Devletin elinde bulunan bu 

kuruluşların halka maledilmesi suretiyle elden çıkarılması ve bu yolla yaratılacak kaynaklar ile Devletin ih
tiyaç duyuları yeni sahalara girerek, girişimcilikteki Devlet işlevinin devamını oluşturmuştur. Ancak, yapılan 
çalışmaların ve hazırlanan tasarıların konuyu çok geniş boyutlarda ele alması, politik yönü de ağır basan bu 
konuda somut adımlar atılmasını engellemiştir. Bu nedenle, Tasarı, örneğin Sümerbank'ın halka açılmasındaki, 
hatta halka Sümerbank'ın anlatımındaki güçlüğü öngörerek, Sümerbank'ın değil, gerekli ve yararlı görüldüğünde 
Sümerbank «A» basma fabrikasının halka açılması imkânını veren bir sistem getirmeye çalışmıştır. 

Bu konunun, politik yönünün ağırlığı nedeniyle, Tasarı bir tercih yapmamakta, yalnızca bu Kanunu uy
gulayacak Hükümetlere gerekli manivelayı sunmaktadır. Bu şekilde bir müessese veya tek bir işletme bir bağlı 
ortaklık haline getirilerek halka açılabileceği gibi, mekanizma ters yönde de işleyebilecektir. 

Teşekkül - (Müessese - Bağlı Ortaklık - İştirak 
Tasarının getirdiği anlayış ve tanımlamalar çerçevesinde; 
Teşekkül, sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere 

kanunla kurulan, tüzelkişiliğe sahip, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, ken'di kuruluş kanunları ve bu Kanun 
hükmünde kararname dışında özel hukuk hükümlerine tabi teşebbüslerdir. 

Müessese, sermayesinin tamamı bir İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna ait, tü
zelkişiliğe sahip, yönetim kurulu kararı ile kurulan, bir yönetim komitesi tarafından yönetilen, gerektiğinde 
Bakanlar Kurulu Kararı ile bağlı ortaklık haline getirilebilen sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı, teşekkül 
veya kamu iktisadî kuruluşunun kuruluş kanunu ve bu Kanun hükmünde kararname dışında özel hukuk hü
kümlerine tabi ve teşekkül veya kuruluşa bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur. 
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Bağlı ortaklık, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu iktisadî Ku
ruluşuna ait olan ve bağlı oldukları teşekkül veya kamu iktisadî kuruluşunun kuruluş kanunu ve bu Kanun 
hükmünde kararname dışında özel hukuk hükümlerine tabi işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan 
anonim şirketlerdir. 

iştirak; iktisadî Devlet Teşekküllerinin veya kamu iktisadî kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, ser
mayelerinin en az yüzde yirmi altısına en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdeki hisse
leridir. 

Burada işaret edilmesi gereken husus, mevcut 440 sayılı Kanunun uygulamadan doğan bir zaafının, ha
zırlanan Tasarı ile giderilmiş olduğudur. 440 sayılı Kanun, bir iştirakdeki kamu hissesinin % 50'nin üzerine 
çıkması ve bu durumun üç yıl içinde düzelmemesi halinde, gerekli hazırlıklar yapılmak suretiyle kuruluşuu 
440 sayılı Kanun kapsamına alınacağını öngörmektedir. Ancak, uygulamada bu durumdaki bir çok kuruluş 
için gerekli yasal düzenlemeler yapılamadığı için çok karmaşık ve anlamsız örnekler çıkmış bulunmaktadır. 
Tasarı bu yönden, bir iştirakdeki kamu payının % 50'nin üzerine çıkması halinde, bu iştirakin kendiliğinden 
bağlı ortaklığa dönüşeceğini ve kanun kapsamına gireceğini öngörmektedir. Kaldı ki, bir iştirakdeki hissenin 
% 50'nin üzerine çıkarılması veya yeni kurulan bir şirket sermayesine yüzde 50'den fazla hisseyle iştirak edil
mesi, Bakanlar Kurulunun iznine bağlı kılınmıştır. 

iştirak politikası konusunda da Tasarı, kamu kaynaklarının dağınık ve verimsiz alanlara kaymasını ön
lemek amacıyla en az katılma oranı % 26 ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. 

Yine işaret edilmesinde yarar görülen bir diğer husus, bir bağlı ortaklıktaki hissenin tek bir iktisadî Dev
let Teşekkülünde veya Kamu iktisadî Kuruluşunda toplanması gerektiği ve bir iştiradeki en az oran yüz
de yirmi altı hissenin tek bir teşekkül, kamu iktisadî kuruluşu veya bunlara bağlı ortaklıklara ait olacağıdır. 

Yönetim 
Tasarı, özellikle yönetim kurulunun oluşum tarzı itibariyle yeni bir modeli denemektedir. Mevcut düzen

lemede, Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıolup, genelde bir üye ilgili Bakanlıktan, bir üye Maliye 
Bakanlığından ve iki üye de kuruluştan gelmektedir, icra ve karar organı arasında bulunması gereken den
ge ve uyum anlayışı çerçevesinde bu model icraya büyük ağırlık vermektedir. Getirilen model içinde Genel 
Müdürün Başkanlığı devam ederken, diğer dört üye kuruluş dışından Maliye ve ilgili 'Bakanlık tarafından 
atanmaktadır. Bu şekilde, dışa ağırlık veren bir model getirilirken, Yönetim kurulundaki icranın temsilci üye
si Genel Müdüre başkanlık verilmek suretiyle denge sağlanılmasına .çalışılmaktadır. 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ilgili Bakanlık üyeleri Maliye Bakanının da imzasının bulunduğu müş
terek kararname ile atanacaktır. Bunun dışındaki bütün personelin tayin ve atanmaları Yönetim Kurulu ve 
Teşekküle bırakılmış bulunmaktadır ki bu içinde bulunulan sisteme göre oldukça ileri bir adımdır. 

Denetim 
Tasarı, Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının Müessese ve bağlı ortaklıkların, malî, idarî ve tek

nik yönden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun sürekli denetim ve gözetimine tabi olacağını öngör
mekte ilgili Bakanlığa ise, sadece faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini 
gözetmek görevini vermektedir. Tasarı, ilgili Bakanlığın gerekli hallerde teşekküllerin hesap ve işlemlerinin 
teftiş ve tahkik edebileceğini, bunların iktisadî ve malî durumlarını tespit edilebileceğini öngörmekte, ancak 
bu yetki kullanılırken kuruluşların faaliyetlerinin aksatılmaması, görev ve yetkilerinin daraltılmaması esas 
alınmaktadır. 

Burada işaret edilmesi gereken bir önemli husus, bağlı ortaklıkların yönetim kurullarının ibrasında Ge
nel Kurulun, Yüksek Denetleme Kurulunun raporunu dikkate alacağıdır ki, bu nokta getirilen denetim siste
minin güçlü bir yönünü ortaya koymakta, Yüksek Denetleme Kurulu çalışmalarına anlam kazandırmaktadır. 

Personel rejimi 
Tasarı, iktisadî Devlet Teşekküllerinin ve Kamu iktisadî Kuruluşlarının ve bağlı ortaklıkların personel 

rejiminin ayrı bir kanunla düzenleneceğini öngörmekle beraber, personel konularında belirli prensipleri ver
mektedir. Buna göre, kadrolu ve toplu sözleşme rejimine tabi personel bulunacaktır. Kadrolu personelden, 
genel müdürler, yönetim kurulu üyeleri, genel müdüı yardımcıları, müessese ve işletme müdürleri münferit 
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sözleşme ile çalıştırılabilecektir. Bu kapsam,. koordinasyon kurulu kararı ile verimlilik ve kâralılrğa müessir 
görevlerin sorumluluğunu taşıyan kadrolar için de genişletilebilecektir. 

Tasarı yine 440 sayılı Kanunda olduğu gibi, her çeşit personelin, çok sınırlı istisnalar dışında, başka bir 
işle meşgul olamayacaklarım öngörmektedir. 

Koordinasyon 
iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının birbirleriyle ve kendi aralarındaki koordi

nasyonun sağlanması ve karara bağlanması bu Tasarı ile yasal nitelik kazanan Ekonomik işler Yüksek Koor
dinasyon Kuruluna verilmektedir. l 

Bu şekilde, 440 sayılı Kanunun uygulanması sürecinde düzenli bir şekilde yapılmamış olan koordinasyon 
bu şekilde sağlanmış olacaktır. Kurulun sekretarya hizmeti Maliye Bakanlığına verilmek ve en geç üç ayda 
bir toplanılacağı öngörülmek suretiyle, koordinasyon anlayışına dinamizm getirilmesi amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, kurul koordinasyon konulan dışında yerine getireceği görevler ile Kamu iktisadî Teşeb
büsleri sistemi içinde Bakanlar Kurulundan sonra üst politika tayin ve tespit mercî fonksiyonunu da ifa etmek 
suretiyle uygulamada ihtiyaç duyulan bir hususu da karşılamış olacaktır. Oy hakkı bulunmadan toplantılara 
katılacak Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkam ve Maliye 
Bakanlığının ilgili ünitesinin sorumlusu bu Kurulun teknik gücünü artıracaktır. 

Yürürlüğe girme 
Tasarı, Kanun hükmünde kararnamenin yayınlandığında yürürlüğe gireceğini öngörmektedir. Bununla 

beraber uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle şu önlemler alınmış bulunmaktadır. 
— Tüzük hazırlanması; yürürlükten altı ay içindt hazırlanıp uygulamaya konulacaktır. (Maliye Bakan

lığı). 
— IDT ve KİlK'nin sermayeleri; yürürlükten dön. ay içinde belirlenecektir. (Bakanlar Kurulu). 
— iştirak paylarının devir ve tasfiyesi; faaliyet alanı dışında kalan iştirak paylarının devir ve tasfiyesi 

yürürlükten üç yıl içinde bitirilecektir. Hazinenin ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının elinde mevcut 
hisselerin bu kanun hükmünde kararnameye uygun olarak ilgili kuruluşlara devri yürürlükten altı ay içinde 
yapılacaktır. 

— Organlar, ÎDT. KÎK. müessese ve bağlı ortaklıkların organları yürürlükten iki ay içinde yeniden teşkil 
edilecektir. 

— Personel rejimi; Personel kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümler uygulanacaktır. 
— 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi olanlar ile bu Kanun hükmünde Kararname kapsamı dışında fcaîtiı -

KİT'leri ve kurumları, kuruluş ve işleyişlerini düzenleyecek kanunlar yürürlüğe girinceye kadar kendi kanun
larına göre yönetileceklerdir. 

MADDELERE AİT GEREKÇELER 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesi Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanma alanını ve amaçlarını 
belirlemektedir. Madde hükmüne göre iktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu iktisadî Kuruluşları ve bunla
rın müesseseleri, bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ait kuruluş ve yönetim bu kararnameye göre düzenlenecek 
ve yürütülecek. 

iktisadî Devlet Teşekküllerinin ekonomik gerekleıe uygun olarak verimlilik ve kârlılık doğrultusunda ça
lışmaları ve sermaye birikimine yardım etmek suretiyle yatırım kaynağı yaratmaları, Kamu iktisadî Kuruluş
larının kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak yürütmeleri ana 
ilke olarak belirlenmektedir. Madde hükmüne gön, iktisadî Devlet Teşekküllerinin ve Kamu iktisadî Kuru
luşlarının, bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarının bu amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denet
lenmeleri gereği de belirtilmektedir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesinde «iktisadî Devlet Teşekkülü,» Kamu iktisadî Kuruluşu, «Mües
sese,» «bağlı ortaklık,» «İştirak» ve «işletme» .deyimleri tarif olunmakta ve kısaltmalar belirlenmektedir. 
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Maddeye göre İktisadî Devlet Teşekküleri her şeyden önce sermayesinin tamamı Devlete ait ve iktisadî 
alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren teşebbüslerdir. 

Tekel niteliğindeki mallar ile Temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulan ve kamu hiz
meti niteliği ağırlık taşıyan teşebbüsler Kamu iktisadî Kuruluşu olarak isimlendirilmişlerdir. 

Kamu İktisadî Kuruluşlarının da sermayenin tamamı devlete ait olması nedeniyle bu kuruluşları iktisadî 
Devlet Teşekküllerinden ayıran özellik faaliyetlerinde kamu hizmetinin ağır basması olmaktadır. 

Müessese sermayesinin tamamı bir İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî 'Kuruluşuna ait olan 
teşebbüsün mal ve hizmet üretimindeki birimidir. 

Bağlı ortalklik, anonim şirket statüsünde olan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî Devlet Te
şekküllerine veya Kamu İktisadî Kuruluşuna ait olan işletme ve işletmeler topluluğu olarak tanımlanmak
tadır, 

İştirak, İktisadî Devlet Teşekküllerinin veya Kamu İktisadî Kuruluşlarının veya bağh ortaklıklarının ser
mayelerinin asgarî % 26'sına en çok % 50'sine sahip oldukları anonim şirketlerdeki hisselerini ifade et
mektedir-

Madde 3. — Tasarının 3 üncü maddesinde, Teşekküllerin kurulmasında izlenecek olan yöntem açıklan-
"makta ve bu konuda disiplini sağlamak amacıyla ekonomik ihtiyaçlarda gözetilmek ve koordinasyon kuru
lunun görüşü alınmak suretiyle, ülke ekonomisinde önemli yeri olan teşekküllerin kanun koyucunun de
netimi altında olmasını sağlamak üzere, kanunla kurulması öngörülmektedir. Aynı düzenleme mevcut bir mü
essese veya bağlı ortaklığın Teşekküllerine getirilmesinde de uygulanacaktır. 

Teşekküllerin bankacılık alanında sermayelerinin en az % 91'nin devlete ait olmaları halinde bir istis
naî hüküm getirilerek anonim şirket olarak kurulabilmesi ve kararlarını süratle alabilmesi amacıyla Türk 
Ticaret Kanununun 277 nci maddesinin uygulanmayacağı ve bunların genel kurulunun ve denetcil«rinin bu
lunmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Teşekküller kanunla kurulacağından, kuruluş \ kanunlarında ilgili bakanlık belirtilecektir. 
Madde 4. — Teşekküllerin üçüncü şahıslara karşı bir varlık teşkil edebilmeleri için kendilerine tüzelki

şilik verilmiştir. 
İktisadî alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan teşekküllerin özel hukuk hükümlerine tabi ol

maları esastır. Bu Kanun Hükmünde Kararname ve teşekküllerin kuruluş kanunları ile teşekküllerin özel
likleri dikkate alınarak bazı istisnaların getirilebileceği hükme bağlanmaktadır. 

İktisadî alanda faaliyet göstermek üzere kurulan ve esas olarak piyasa ekonomisi kurallarına tabi olan 
teşekküllerin Genel Muhasebe, Devlet âlım - satım ve ihaleleriyle Devlet inşaatının tabi bulunduğu mevzuat 
hükümlerine ve Sayıştay denetimine tabi tutulmamak suretiyle daha rahat ve hızlı çalışması amaçlanmıştır. 

Özel hukuk hükümlerine paralellik sağlamak amacıyla teşekküllerin sorumlulukları sermayeleri ile sınır
landırılmıştır. Ayrıca teşekküllerin sermayelerinin tespit esasları maddede açıklanmıştır. 

Madde 5. — Tasarının 5 inci maddesinde teşekküllerin yetkili organları Yönetim Kurulu ve Genel Mü
dür olarak belirlenme'ktedir. 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesinde yönetim kurulunun bir başkan ve dört üye olmak üzere beş 
kişiden oluşacağı belirlenmekte yönetim kurulu üyelerinin seçilme ve atama şekilleri açıklanmaktadır. Ay
rıca genel Müdürün yönetim kurulunun başkanı olacağı maddede hükme bağlanmaktadır. 

Madde 7. — Ekonomik ve sosyal alanda önemli bir yeri olan teşekküllerin etfkin ve verimli çalışabil
melerini sağlayabilmek amacıyla maddede yönetim kurulu üyelerinin belirli asgarî nitelikleri taşımaları ön
görülmekte ve bunların mesailerini teşekküle hasnedebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlemeler getirilmek
tedir. 

Aynı niteliklere sahip olan kamu görevlilerinin de tecrübelerinden yararlanmak amacıyla yönetim kuru
lu üyeliklerine atanabilmeleri öngörülmektedir. 

Madde 8. — Yönetimde istikrarı sağlamak amacıyla, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç yıl 
olacağı belirlenmdkte, görev süresi biten üyelerin tecrübelerinden yararlanabilmek amacıyla tekrar atanabi
lecekleri hükme bağlanmaktadır. 
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Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya madde 7 de belirtilen niteliklerin yitirilmesi halinde kalan sü
reyi tamamlamak üzere atama yapılabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesinde teşekkül yönetim kurulunun görevleri belirlenmiştir. 
Yönetim kurulu teşekküllerin en yüksek karar organı olup en üst seviyede yetiki ve sorumluluk taşır. 
Madde 10. — Yönetim Kurulunun toplanma ve karar alma nisabı bu madde ile belirlenmiş olup, üye 

tam sayısının salt çoğunluğunun gerek toplanma gerekse karar alma açısından yeterli olacağı hükme bağlan» 
maktadır. 

Madde 11. — Tasarının 11 inci maddesi ile Genel Müdürlüğün yapısı belirlenmektedir. Genel Müdürlü
ğün, Genel Müdür ile teşebbüsün özelliklerine göre kuruluş kanunlarında belirlenen sayıdaki Genel Müdür 
Yardımcısı ile bağlı alt birimlerinden oluşacağı açıklanmaktadır. 

Madde 12. — Tasarının İ2 nci maddesinde Genel Müdürün atanma şartları ve nitelikleri belirlenmekte
dir. Genel Müdürün aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanı olması nedeniyle asgarî eğitim seviyesi ve 
meslekî tecrübe ile iktisadî devlet teşekkülleri personeli ile ilgili olarak aranan diğer niteliklere de sahip bu
lunmasının gerekli olduğu belirlenmektedir. 

Madde 13. — Yönetim Kurulu Başkanı olan Genel Müdür teşekkülü idare ve temsil etmek yetkisine 
haizidir. 

Madde 14. — Genel Müdür Yardımcılarının atanma şekillerini ve atanma için gerekli koşulları belir
lemektedir. 

Genel Müdür Yardımcısında da Genel Müdürde aranan nİteliklûre sahip olması ancak Genel Müdür 
için 15 yıl olarak belirlenen hizmet süresi şartının 10 yıl olarak belirlenmesi hükme bağlanmaktadır. 

Madde 15. — Bu madde ile Teşekküllere ait işletmelerin doğrudan teşekküle bağlanamayacağı ve mües
seseler şeklinde teşkilatlandırılması öngörülmekte ve müesseselerin kuruluş şekli, tüzelkişilik kazanması ve 
bağlı ortaklık haline dönüştürülmesinde uyulacak esaslar açıklanmaktadır. 

Maddede açıkça belirlendiği üzere müesseselerin kendilerine tahsis edilmiş bir sermayeleri olacak so
rumlulukları teşekküllerde olduğu gibi bu sermayeyle sınırlı bulunacak ve bu hususlar müessese statüsünde 
yer alacaktır. 

Madde 16. — Müesseseler aynen teşekküller gibi tüzel kişiliği haiz olacaklar, böylelikle üçüncü şahıs
lara karşı bir varlık ifade edebilmeleri sağlanmış bulunacaktır. 

Teşekküller özel hukuk hükümlerine tabi bulundukları için bunların bir parçası olan müesseseler de aynı 
hükümlere tabi bulunacaklar, ancak bu kararname ve bağlı oldukları teşekkülün kuruluş kanunundaki hü
kümler saklı kalacaktır. 

Teşekküller, genel muhasebe, devlet alım - satım ve ihaleleriyle, devlet inşaatının tabi bulunduğu mev
zuat hükümleri ve Sayıştay denetiminden muaf tutulduğu için bütünlük sağlamak amacıyla müesseselerde 
bu maddeyle de aynı muaflık kapsamına alınmaktadır. 

Madde 17. — Müessese organları Yönetim Komitesi ve Müessese Müdürü olarak belirlenmiştir. 
Maddede müessesenin en üst düzeyde karar organı Yönetim Komitesi ve yetkili ve sorumlu yürütme or

ganı da müessese müdürü olarak sıralanmıştır. 
Madde 18. — Tasarının bu maddesinde yönetim komitesinin oluşum şekli açıklanmıştır. Buna göre 

yönetim komitesi . bir başkan dört üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. 

Maddede ayrıca komitenin başkanının müessese müdürü olacağı belirtilmekte ve üyelerin kimler ara
sından ve ne şekilde atanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 19. — Bu ma'dde ile yönetim komitesinin görev ve yetkileriyle toplantı şekli hükme bağlanmak
tadır, 

Madde uyarınca yönetim, komitesi bağlı bulunduğu teşekkülce tespit edilen esaslar, işletme bütçesi ve 
programlara uygun olarak müessesenin yönetimine ilişkin karariar almak ve bu kararları alırken verimlilik 
ve kârlılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmekle görevli kılınmaktadır. 

Yönetim Komitesi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve kararlarını çoğunlukla alacaktır, 
Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacaktır. 
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Yönetim Komitesi kararlarının teşekküle gönderilmesine ilişkin hüküm, müessesenin bağlı bulunduğu 

teşekkülün bu kararlardan haberdar olmasını sağlamaya yöneliktir. 
Madde 20. — Bu maddeyle müessese müdürünün hangi asgarî niteliklere sahip olması gerektiği ve ne 

şekilde atanacağı belirlenmektedir. 
Müessese müdürü olarak atanabilmek için enaz beş yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üzere top

lam on yıl başarıyla çalışmış olmanın yanısıra genel müdürde aranan diğer niteliklere de sahip bulunmak 
şart konulmuştur. Bu şartları taşıyan bir kişinin müessese müdürlüğüne atanabilmesi için teşekkül genel 
müdürünün önerisi üzerine teşekkül yönetim kurulunun kararının bulunması gerekmektedir. 

Madde 21. — Müessese müdürünün görev ve yetkilerini açıklayan 21 inci madde gereğince müessese 
müdürü müesseseyi 

—• Kanun, 
— Tüzük ; 
—• Yönetmelik hükümleri ile 
— (Teşekkül) Yönetim Kurulu ve 
— Yönetim komitesi kararları, 
doğrultusunda yönetmekle görevli olup müesseseyi, idare ve yargı mercilerinde üçüncü şahıslara karşı 

temsile yetkilidir. 
Müessese müdürünün iş hacminin yoğunluğu gözönünde tutulacak temsil yetkisini devredebileceği de 

hükme bağlanmıştır. 
Madde 22. — Bu maddede bağlı ortaklıkların nasıl kurulacağı hükme bağlanmaktadır. 
Buna göre; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî devlet teşekkülüne veya kamu iktisadî kuruluşu

na ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan ve anonim şirket statüsünde bulunan 
bağlı ortaklıklar, 

a) Bir müessesenin sermaye bileşimi değiştirilmek suretiyle müessese olmaktan çıkartarak bağlı ortak
lık haline getirilmesi, 

b) Teşekkülün, en çok yüzde ellisine sahip olduğu sermaye payının yüzde 50'nin üstüne çıkması nede
niyle iştirakin bağlı ortaklık haline getirilmesi, 

c) Teşekkülün, sermayesinde yüzde 50 den fazla hisseye sahip olduğu yeni bir şirket kurulması, 
Şeklinde oluşmaktadır. 
Bağlı ortaklıkların Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulacağı hükme bağlanmaktadır. 
Madde 23. — Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler belirlenirken teşekkül ve müesseselere uygulana

cak hükümlere paralel bir düzenleme yapılmış ve bunların da bu kararname ve bağlı oldukları teşekküllerin 
kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk bölümlerine tabi olacakları hükme bağlanmış
tır, 

Madde 24. — Maddede bağlı ortaklıkların yönetim kurulunun ne şekilde oluşacağı, genel müdür ve yöne
tim kurulu üyelerinin nasıl, atanacağı hükme bağlanmıştır* 

Buna göre bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Genel Müdür de dahil olmak üzere beş üyeden oluşmak
tadır. Genel Müdür ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde teşekkül genel müdürü ve yö
netim kurulu üyelerinde aranan nitelik ve şartlar aranmaktadır, 

* Maddede, özel kesimi oluşturan ortaklıkların hisselerinin her % 20'si için yönetim kurulunda bir tem
silci bulundurabilmeleri hakkına sahip olmaları nedeniyle genel kurulca en çok iki üyenin bu amaçla seçile
ceği de hükme bağlanmaktadır. 

Böylece genel kural olan özel hukuka tabi olma ilkesinin bir sonucu olarak özel kesime belli bir çerçeve 
içinde temsilci bulundurabilirle hakkı tanınmış olmaktadır-

Yönetim kurulu üyelerinin bağlı ortaklık ve iştirakin faaliyetleri Ve malî durumları hakkında temsil et
tikleri kuruluşlara rapor verme yükümlülüğü olduğu ve bu raporun esaslarının tüzükte yer alacağı da açık
lanmaktadır. 

Madde 25. — Bağlı ortaklıkların üç üyeden oluşan bir denetleme kurulu olacağı belirlenmekte ve üyele
rin nasıl seçileceği açıklanmaktadır. 
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önceki madde gerekçesinde açıklandığı üzere özel kesime yine belli bir çerçeve içerisinde kendi hissesini 
temsil etmek amacıyla bir denetçi seçebilmek imkânı verilmektedir. 

Madde 26. — Maddede bağlı ortaklıkların bilanço ve kâr zarar cetvellerini Yüksek Denetleme Kuruluna 
göndermesi Yüksek Denetleme Kurulu'nun bağlı ortaklığa ilişkin raporunu hazırlaması, genel kurulların top
lanması hususlarının hangi tarihlere kadar tamamlanacağı açıklanarak denetim konusu disipline edilmeye 
çalışılmıştır. , 

Burada işaret edilmesi gereken husus denetim mekanizmasının özel hukuk hükümleri çerçevesinde cere
yan etmekle birlikte ortaklığın bağlı olduğu ana kuruluşun özel denetim mekanizmasının da gözönünde tu
tulmasının amaçlanmış olduğudur. 

Madde 27. — İştiraklerin yapılmasına ilişkin şartlar bu madde ile düzenlenmiştir. Buna göre teşekkül veya 
bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki için ilgili teşekkülün, önerisi ve koordinasyon kurulunun kararı ge
rekmekte ve iştirak oranının asgarî % 26 olması zorunlu bulunmaktadır. , 

Ayrıca ortaklığın sermayesini artırması halinde teşekkül veya bağlı ortaklığın asgarî payı olan % 26'nın 
daha aşağı düşürülemeyeceği ve aynı ortaklığa birden fazla teşekkül veya bağlı ortaklığın iştirak edemeye
ceği de hükme bağlanmış, iştirak hisse senetlerinin mülkiyeti sorununa da çözüm getirilmiştir. 

Madde 28. — Bu maddeyle teşekkül ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetimindeki temsil sorunu 
çözümlenmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde iştirak yönetim kurullarında teşekkül ve bağlı ortaklıkları 
temsilen her fc 15 hisse için en az bir üye bulundurulacağı belirlenmekte, bu üyelerin nasıl seçilecekleri 
açıklanmaktadır. Ayrıca bu temsilcilerin varlığı ileri sürülmek suretiyle teşekkül ve bağlı ortaklığın Türk 
Ticaret Kanunu gereğince haiz oldukları hakların kayıtlanamayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca teşekkül ve bağlı ortaklığa ait iştiraklerin bilanço ve netice hesaplarının teşekkül ve bağlı ortak
lıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenerek bir bütün halinde görülebilmesi amaçlanmış bulunmaktadır. 

Madde 29. — Bu maddede teşekküllerin plan, program ve bütçelerine, bunların kabulü ve uygulamasına 
ilişkin esaslara yer verilmiştir. 

Maddeye göre teşekküller, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yü
rüteceklerdir. 

Teşekküllerin yatırım ve finansman programlarının hazırlanma şekli Devlet Planlama Teşkilatı ve Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit olunarak Koordi
nasyon Kuruluna sunulacak ve bu kurulun onayıyla yürürlüğe girecektir. 

Teşekküllere ait yıllık genel yatırım ve finansman programı en geç bir önceki yılın ekim ayının onbeşine 
kadar Bakanlar Kurulunca karara bağlanacaktır. Ayrıca maddede kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman 
programlarının gönderilmesi gereken yerler sayılmıştır. 

Teşekküllerin işletme bütçelerinin hazırlanış şekli v6 onay mercii de maddede gösterilmiş bunlarda, yatırım 
ve finansman programlarında değişiklik yapılması halinde bu değişikliklere paralel düzeltmeler yapılacağı 
açıklanmıştır. 

Bu düzenlemelerin temel amacı teşekküllerin yapacakları yatırımların gerek kalkınma plan ve programla
rına uygunluğunu gerekse de kendi içeriğinde tutarlı disipline edilmiş olarak yürütülebilmesini sağlamaktır. 
Bunu yapabilmek için de yatırımlarla birlikte bunların finansmanının da birarada ele alınması ve kıt kay
nakların en rasyonel şekilde tahsisi zorunlu bulunmaktadır. Böylece finansman imkânı sağlanmadan yatırım
lara girişilmesi dolayısıyla yatırımların yarım kalması da önlenmiş olacaktır. 

Madde 30. — Bu maddeyle yatırım projelerinin teşekküllerce hazırlanması sırasında hangi esaslar çerçe
vesinde hareket edileceği düzenlenmektedir. 

Teşekküller kalkınma planları uyarınca kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait malî, eko
nomik ve teknik çalışmaları zamanında yapacak projelerini hazırlamakla yükümlüdürler. Maddeye göre bu ça
lışmaların en geç bu önceki yılın Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması zorunludur. Projelerin hazırlanma
sında bu limit göz önünde bulundurulacaktır. 

Teşekküllerin yatırım projelerini hazırlarken Devlet Yatırım Bankasının tecrübesinden yararlanmalarını sağ
lamak amacıyla maddede bu yönde düzenleme yapılmıştır. 
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(Teşekküller Devlet Yatırım Bankasının yardımından da yararlanarak hazırladıkları yatırım projelerini bir 
önceki yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatına göndereceklerdir. 

İlgili Bakanlık projeler üzerindeki incelemelerini aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlamak zorun
dadır. Bu incelemeyi müteakip anılan projelerin bu zaman limiti içerisinde Devlet Planlama Teşkilatı ve Ma
liye Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Böylece projelerin yıllık genel yatırım ve finansmanı programı
na dahil edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Maddede projesi hazır olmayan yatırıma başlanamayacağı belirtilmek suretiyle teşekküllerin yapacakları ya
tırımların çerçevesi çizilen disiplinin dışına taşması önlenmek istenmiştir. 

Teşekküllere memleket ihtiyaçları doğrultusunda ve fakat kendi imkânlarıyla karşılayamayacakları yatırım 
görevlerinin, Bakanlar Kurulu tarafından verilmesi müm kün bulunmaktadır. Ancak böyle bir yatırım görevinin 
verilmesi halinde bunun teşekkül özkaynaklarından karşılanması gereken finansmanı devlet bütçesinden sermaye 
olarak yık içerisinde teşekküle verilecektir. 

'Madde 31. — Bu maddede yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında temel olarak hususlar 
açıklanmaktadır. 

Teşekküllere ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programları hazırlanırken gerek fi
nansman imkânları ve gerekse teşekküllerin yatırım kapasiteleri dikkate alınacaktır. Bu düzenlemenin temel 
amacı öngörülen yatırımların en etkin şekilde yapılabilmesini temindir. 

Teşekküllere ait uzun vadeli yatırım ve finansman- programları teşekküllerce ilgili Bakanlığa sunulacak, 
Bakanlığın da incelemesinden geçtikten sonra Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderile
cektir. 

Yıllık genel yatırım ve finansman programı Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Planlama Teşkilatının da 
görüşü alınarak hazırlanacaktır. Böylece yıllık genel yatırım' ve finansman programlarının kalkınma planına 
uygun olması ve finansman imkânlarıyla ahenkli bulunması sağlanmış olacaktır. 

Madde 32. — Tasarının bu maddesiyle küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımlarının yapılma 
esasları belirlenmektedir. 

Madde uyarınca küçük tamamlama yatırımlarının yapılabilmesi için bunların; 
a) Teşekkülün kendi kaynaklarından finanse edilmesi, 
b) Proje maliyetlerinin yıllık genel yatırım ve finansmanı programlarında belirlenen sınırı aşmaması, 
e) Teşekkül yönetim kurulunca önerilmiş olması, 
d) İlgili Bakanlığın bu öneriyi uygun bulması, 

gerekmektedir. 

Maddede idame ve yenileme yatırımlarının yapılabilmesi bu yatırımların yapılmaması halinde teşekkülün 
verimli çalışmasını aksatacağı gerçeği de göz önünde bulundurularak daha basit bir sürece tabi tutulmuş ve 
yapılabilmeleri için yönetim kurulu kararı yeterli görülmüştür. Bununla birlikte bu yatırımların da belli bir 
disiplin içerisinde yürütülmesini temin amacıyla söz konusu yatırımların yapılmasına ilişkin yönetim kurulu 
kararlarının gerekçesiyle birlikte kararı izlenen 15 gün içinde ilgili Bakanlığa, Devlet Planlama Teşkilatına 
ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna bildirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 33. — Teşekkül, Müessese ve bağlı ortaklıkların işletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını 
tespitte serbest olmaları temel kuraldır. Bu kural, iktisadî alanda ticarî faaliyet göstermek amacına uyulması 
için getirilmiştir. Bununla birlikte toplum açısından önem taşıyan mal ve hizmet fiyatlarının gerektiğinde 
Bakanlar Kurulu tarafından da tespit edilebilmesi imkân dahiline sokulmuştur. 

Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatların, maliyetlerin altında olması da mümkün bulunmaktadır. An
cak bu takdirde teşekkülün uğrayacağı zarar ile birlikte, mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 kâr payı 
tahakkuk ettirilerek belirlenecek olan teşekkülün mahrum kaldığı kârın, ait olduğu yılın veya bunu izleyen yılın 
genel bütçesine konulacak ödenekle karşılanması gerektiği zaman ve mahrum kaldığı kâr telafi edilmesi imkânı 
sağlanmış olmaktadır. 

Teşekkülün bu şekilde uğramış olduğu zarar miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından, teşek
külün muhasebe kayıtları esas alınmak suretiyle, birlikte tespit edilecektir. Bu düzenlemeyle güdülen amaç beyan 
edilen zarar miktarının gerçekten bu uygulamadan doğup doğmadığını araştırmaktır. 
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Maddenin son bendinde getirilen hükümle teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara iştigal kanunları kapsa
mında olmak şartıyla Bakanlar Kurulunca görev verilebilmesi öngörülmektedir. Böylece hükümet memleket 
açısından önem arz eden görevleri teşekküllere, bunları kârdan mahrum edecek dahi olsa verebilecektir. Ancak 
bu şekilde verilecek bir görevden dolayı ortaya çıkabilecek zaman miktarı ve mahrum kalınan kâr yukarıda 
açıklanan esaslar çerçevesinde hazinece karşılanacaktır. 

Madde 34.—»Tasarının bu maddesi teşekkül, müesse se ve bağlı ortaklıkların muhasebe sistemleri ve hesap 
dönemlerini düzenlemektedir. 

Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların muhasebelerinin, bunların gerçek' malı durumları işletme faaliyet
leri ve yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabilecek şekilde tutulması öngörülmüş ve hem bu amacı ger
çekleştirmek hem de bu kuruluşlar arasında muhasebe sistemi yeknesaklığını sağlamak için bunlarda «İktisadî 
Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi»nin uygulanması öngörülmüştür. Ancak bankalar, banka 
muhasebesinin kendine mahsus özelliklerinin bulunduğu dikkate alınarak 'bu yeknesaklaştırmanın dışında tutul
muştur. 

Teşekküllerin hesap dönemi, genel işletmecilik kuralları ve ekonominin gerekleri de göz önünde tutu
larak, takvim yılı olarak belirlenmiş bulunmaktadır. •: 

Madde 35. — Bu madde bilançoları, netice hesapları ve faaliyet raporlarının düzenleniş şekil ve zamanını 
belirlemektedir. 

Yine yeknesaklığı sağlamak ve denetimi kolaylaştırmak amacıyla bilanço ve netice hesaplarının Tekdüzen 
Muhasebe sisteminde belirlenen tiplere uygun olarak ve ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 
hazırlanması öngörülmüştür. Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılı olduğuna göre bilanço ve netice hesapla
rının ait olduğu yılı izleyen Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak faaliyet raporlarıyla birlikte Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir. 

Maddede faaliyet raporlarının yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak düzenlenmesi hük
me bağlanmıştır. Bundan güdülen amaç program ve gerçekleşmeleri karşılaştırabilmeyi kolaylaştırmaktır. Ni
tekim faaliyet raporlarında programda olduğu halde gerçekleştirilemeyen işlerin sebeplerinin açıklanması da 
öngörülmektedir. 

Maddede bilanço ve netice hesaplarının TBMM'nin denetim ve onayından geçtikten sonra Resmî Gazetede 
yayınlanması ve faaliyet sonuçlarından bu şekilde kamu oyuna bilgi sunulması da öngörülmüştür. 

Madde 36. — Tasarının bu maddesinde kâr dağıtımının esasları düzenlenmiştir. 
Maddeye göre teşekküller yıllık kârlarının % 20'sini nominal sermayelerinin tamamına ulaşıncaya kadar bi

rinci tertip yedek akçe olarak; birinci tertip yedek akçe ile vergi ve diğer kanunî yükümlülükler ayrıldıktan 
sonra kalan kârın % 20'sini de nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip olağan yedek 
akçe olarak ayırmak zorunluluğundadırlar. Ayrıca ikinci tertip olağan yedek akçe miktarı teşekkül nominal ser
mayesinin tamamına ulaştıktan sonra da teşekküller, yukarıda açıklandığı üzere bakiye kârdan % 10 oranında 
yedek akçe ayırmaya devam edeceklerdir. 

Bankalar Kanununa tabi bulunan'iktisadî devlet teşekkülleri yukarıda sayılan yedek akçelerin yanısıra 
Bankalar Kanununun öngördüğü yedek akçeleri de ayırmak zorundadırlar. 

Yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan kâr müesseselerde teşekküle, 
teşekküllerde ise Hazineye devredilir. Böylece kâr dağıtımı teşvik edilmek suretiyle bağlı ortaklıkların halka 
açılmasının çekici hale getirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

Teşekküllerce ayrılmış bulunan yedek akçelerin ödenmemiş sermayelerine mahsup edileceği hükme bağ
lanmış ve kullanım yerleri böylece belirlenmiştir. 

Madde 37. — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların tasfiye usulü ve süreci bu maddeyle düzenlen
miştir. 

kuruluş amaçları ortadan kalkmış bulunan teşekküller kuruluşundaki usule göre kanunla, müesseseler yine 
kuruluşundaki usule göre teşekkül genel müdürünün önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile tasfiye oluna
caktır. Bağlı ortaklıkların tasfiyesi ise özel hukuk hükümlerine göre yürütülecektir. Bununla birlikte teşek
kül yönetim kurulunun bağlı ortaklığın tasfiyesi yönünde karar vermeden önce Bakanlar Kurulundan izin al
ması zorunludur. 
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Maddede, bağlı ortaklıklarda teşekküle ait hisse senetlerinin devrine Bakanlar Kurulunca; teşekkül ve 
bağlı ortaklıkların iştiraklerine ait hisse senetlerinin devrine koordinasyon kurulunca karar verileceği hük
me bağlanmak suretiyle devir işlemlerindeki nihaî karar mercileri belirlenmiş ve bu suretle politika birliği 
sağlama amacı güdülmüştür. 

Madde 38. — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların denetlenmesine ilişkin bu madde uyarınca anılan 
kuruluşlar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidirler. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi malî, idarî ve teknik yönleri kapsayacak ve bu ni
teliğiyle bir bütünsellik gösterecektir. Söz konusu denetim süreklilik özelliğine sahiptir. 

Madde 39. — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların bir yıla 
ait hesap ve işlemleri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın ekim ayına kadar tamamlamak ve bu ince
lemelerin sonuçlarını bir rapora bağlamakla yükümlüdür. 

Madde 40. — Madde gereğince ilgili Bakanlığın teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetleri üzerin
deki temel kontrol yetkisi bu faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğun gözetilmesidir. 
Bu gözetim sırasında usulsüzlüklerin ortaya çıkması halinde ilgili bakanlığın teşekküllerin hesap ve işlemlerini 
teftiş ve tahkike tabi tutmak yetkisi bulunmaktadır. Ancak kuruluşların iktisadî alanda ticarî esaslara göre 
faaliyet gösterdikleri de dikkate alınarak teftiş ve tahkik nedeniyle çalışamaz duruma gelmelerini önlemek 
amacıyla teftiş ve tahkik yetkisinin ilgili bakanlıkça kuruluşun normal faaliyetlerini aksatmayacak görev ve 
yetkilerinin daralmasına neden olmayacak şekilde kullanılması ilkesi getirilmiştir. Teftiş ve denetlemelere 
ilişkin olarak diğer kanunlardaki hükümlerin saklı olduğu tabiîdir. 

Madde 41. — Bu maddede iktisadî Devlet Teşekküllerinin personel rejiminin ayrı bir kanunla düzenle
neceği belirtilmekte ayrıca, yetenekli elemanların teşebbüste çalışabilmesini temin etmek, hizmet içi eğitime 
önem vermek, kârlılık bilinci içinde yaratıcılığı, girişimciliği teşvik ettirmek gibi hususların personel rejiminin, 
anailkeleri olacağı tespit edilmektedir. 

Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarda kadrolu ve sözleşmeli personel olarak çalışanların toplu iş söz
leşmesi uygulaması dışında bırakılmasına gerek olduğu ve hizmetin çeşitli nedenlerle aksamasının sağlanması 
yönünden bu hususun büyük önem taşıdığı belirlenmektedir. 

Madde 42. — Teşekküllerde personelin atanması ve görevine son verilmesi, teşekkülün en üst karar or
ganı olan yönetim kurulunca yerine getirilmektedir. Bununla beraber, gerek bu Kanun Hükmünde Karar
name tasarısında gerekse diğer kanunlardaki özel hükümlerin saklı kalması gereği tasarıda yer almaktadır. 

Madde 43. — Bu maddede sözleşmeli personel ça lıştırmaya ilişkin hükümler getirilmektedir. Üst yöne
ticilerin daha verimli ve uzun süre çalışmaları bu suretle teşvik edilmekte, ayrıca Koordinasyon Kurulunca 
belirlenmek kaydıyla sorumluluk isteyen, kârlılık ve verimliliği etkileyen görevlerde çalışanlar içinde sözleşme 
yapılabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Sektörlerin çeşitliliği, görevin yeri ve niteliği dikkate alınmak suretiyle ücretlerin tespiti esası benimsen
mektedir. Ayrıca, gerekli hallerde sözleşmeli personele konut tahsis edilebileceği ancak gerek bu tasarı gerek
se çıkarılacak ilgili Personel Kanunu hükümleri saklı olmak üzere, başkaca aynî ya da nakdî menfaatlerin 
sağlanmaması hususu belirlenmektedir. 

Madde 44. — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu başkan ve üyelerini de kapsamak 
üzere kadrolu ve sözleşmeli personele yönetim kurulunun kararı ve koordinasyon kurulunun onayı ile en çok 
iki aylık ücret tutarında ikramiye verilmesi önerilmekte, bu suretle kârlı ve verimli çalışma özendirilmektedir. 

Görevlerinde olağanüstü kişisel başarı gösterenlere Bakanlar Kurulu Kararı ile en çok altı aylık ücret tu
tarını aşmamak üzere ikramiye verilebileceğini ancak bu ikramiyenin kişisel başarı ile sınırlı olması nedeniyle 
genelleştirilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 45. — Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıkların kendilerine verilen sermayeyi ve diğer kay
nakları özenle kullanacakları belirtilmekte; yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürler dahil her türlü kadrolu 
ve sözleşmeli personele verimlilik ve kârlılık esaslarına göre gerekli gayret ve basireti göstermeleri yükümlü
lüğü verilmektedir. 
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Bu personelin cezaî sorumluluklarının Devlet memurlarına uygulanan hükümlere paralel olacağı, ayrıca 
bunların kurumlarına verdikleri zarardan ötürü de Borçlar Kanununun haksız fiil hükümlerine tabi olmaları 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 46. — Bu madde ile yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personelin bu Ka
nun Hükmünde Kararnamede belirtilen haller dışında başka bir işle meşgul olamayacakları, benzer alanda 
faaliyet gösteren şirketlere ortak olamayacakları hükmü getirilmektedir. 

Mdde 47. — Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli
nin faaliyetlerde objektifliğin sağlanması bakımından siyasî partilere üye olmaları önlenmekte, genel ve yerel 
seçimlerde bu personelin aday olabilmeleri konusunda devlet memurları hakkındaki hükümlerin uygulanacağı 
belirtilmektedir. 

Ayrıca, tasarının bu maddesi ile, siyasî partilerin merkez ve taşra organlarında görev almış, Yasama Or
ganı üyeliğine veya seçimle gelinen yerel kurullara seçilmiş olan kişilerin bu görevlerinin sona ermesinden; 
genel ve yerel seçimlere aday olarak katılmış ve seçile memiş olan kişilerin seçim tarihinden itibaren üç yıl 
geçmedikçe teşekküllerde, müesseselerde ve bağlı ortaklıklarda genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim 
kurulu üyesi ve müessese müdürü olarak görev alamayacakları hükme bağlanmaktadır. 

Madde 48. — Bu madde hükmü ile, teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para 
hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve ben
zeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işleyen personel hakkında Devlet memurları hakkında öngö
rülen ceza hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. 

Ayrıca, personelin görev sırasında veya görevden ayrıldıktan sonra sır niteliğindeki bilgileri açıklaması
nın cezaî müeyyideleri belirlenmektedir. 

Madde 49. — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık lehin mahkeme ve icra dairelerince hükmedilip borçlu
sundan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin çalışmaları teşvik edici mahiyette ilgili personele belirli esaslar çer
çevesinde dağıtılması önerilmektedir. 

Madde 50. — iktisadî Devlet Teşekkülleri Personel Rejimi esaslarına uygun olarak her teşekkülün bir 
yönetmelik hazırlaması ve bu yönetmeliğin Koordinasyon Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması esası ge
tirilmektedir. 

Madde 51. — Madde Kamu iktisadî Kuruluşlarının kuruluş biçimini belirlemektedir. 
Madde 52. — Bu madde ile Kamu iktisadî Kuruluşlarının nitelikleri tespit edilmektedir. 
Madde 53. — Kamu İktisadî Kuruluşları organlarının iktisadî Devlet Teşekküllerine benzer şekilde dü

zenleneceği öngörülmektedir. 
Madde 54. — Tasarının bu maddesi ile Kamu iktisadî Kuruluşlarının İktisadî Devlet Teşekkülleri gibi 

örgütleneceği açıklanmaktadır. Ancak, iktisadî Devlet Teşekküllerinden farklı olarak bir kısım işletmelerin 
doğrudan müessese haline getirilmeden Kamu İktisadî Kuruluşlarına bağlanabileceği ancak bunun için Koor
dinasyon Kurulu Kararının gerekli olduğu belirlenmektedir. 

Bir diğer önemli husus olarak madde de, sermayesinin en az % 91'i Kamu İktisadî Kuruluşuna ait olan 
bağlı ortaklığın genel kurul ve denetim kurulunun olmayacağı yer almaktadır. 

Madde 55. —' Kamu iktisadî Kuruluşlarına ait yıllık ve uzun vadeli yatırım ve finansman program
ları hazırlanmasında kuruluşların finansman imkânları, yatırım kapasiteleri, ülke ihtiyaçları, plan, program 
hedef ve tercihlerinin dikkate alınacağı belirtilmekte ayrıca sosyal faydayı artırma amacıyla gerektiğinde 
fiyat ve tarifelere müdahale konusunda koordinasyon kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde de bu hususlara ek olarak, Kuruluşların yatırım ve işletme finansman açıklarının Hazinece kar
şılanacağı, kâr sağlayan kuruluşların söz konusu kârlarından % 10 oranında yedek akçe ayıracakları hükme 
bağlanmakta bağlı ortaklıklardaki kâr dağıtımının ise İktisadî Devlet Teşekküllerine ait bağlı ortaklıklara 
ilişkin hükümlere tabi olacakları esası getirilmektedir. 

Madde 56. — Tasarının bu maddesinde, Kamu İktisadî Kuruluşları ve bunların müessese, işletme ve 
bağlı ortaklıklarına, bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki personele ait hükümler yanısıra, iktisadî Devlet 
Teşekkülleri Personel Rejimine ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirlenmektedir. 
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Madde 57. — İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının gerek kendi aralarında, ge
rekse birbirleriyle olan ilişkilerinde genel koordinasyonun sağlanması ve bunların ortak sorunları hakkında 
karar alınmasını sağlamak üzere Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunun görevlendirilmesi ve adı 
geçen Kurulun, Başbakan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, bir Devlet Bakanı ile ilgili sekiz Bakandan 
oluşması hususu saptanmaktadır. 

Söz konusu üyelerin her birinin toplantılarda bir oy sahibi olacağı ancak Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Hazine Genel Müdürlüğü ve M.t.t.T. Genel Sek
reterinin toplantılara katılmakla birlikte oy kullanma haklarının bulunmayacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, ta
sarının bu maddesinde, Koordinasyon Kurulunun konu ile irtibatlı sekreterya hizmetlerinin Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve M.Î.I.T. Genel Sekreterliği bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülmesi ön
görülmektedir. 

Madde 58. — Tasarının bu maddesinde, Koordinas yon kurulunun görevleri belirlenmektedir. 
Madde 59. — Madde de, Teşekküller, Müesseseler ve Bağlı Ortaklıkların amaçları dışında faaliyette bu

lunmamaları hususu belirtilmektedir. Ancak, Koordinasyon Kurulu Kararı ile Kamu İktisadî Kuruluşlarının 
sosyal faydanın artırılması düşüncesiyle kuruluş amacı dışında faaliyet gösterebileceği öngörülmektedir. 

Ma'dde 60. — Tasarı Hazinenin iştirakini öngörmeyen bir anlayışa sahip olduğu için veraset ve diğer yollarla 
Hazineye geçen hisse senetlerinin, faaliyet alanı itibariyle ilgili İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İk
tisadî Kuruluşuna devredilmesini hükme bağlamaktadır. 

Madde 61. — İşletme, Müessese ve Bağlı Ortaklıkların teşekküller arası veya Kamu İktisadî Kuruluşları 
arasındaki devri Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılabilecektir. Ancak, Teşekkülden Kamu iktisadî Kuruluşuna 
veya ters istikamette devirler ise statü değişikliğini gerektirdiğinden ancak kanunla yapılabilecektir. 

İşletme veya işletme biriminin tasfiyesi veya satılması. Kamu İktisadî Kuruluşunun önerisi ve Koordi
nasyon Kurulunun kararıyla mümkün olacaktır. 

Madde 62. — Tasarının bu maddesinde Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının, Müesseselerin ve 
Bağlı Ortaklıkların malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçların Devlet malı aleyhine işlenmiş suç
lar olarak sayılacağı ve bu konuda T. Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirlenmektedir. 

Madde 63. — Tasarının 63 üncü maddesinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olmayacak ku
ruluşlar saptanmaktadır. Ayrıca, yabancı sermayeyi teşvikle ilgili hükümlerden yararlanan gerçek ve tüzelki
şilerle kurulmuş ortaklıklara ait kanun ve anasözleşme hükümlerinin saklı olacağı belirlenmektedir. 

Madde 64. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uyguanmasını düzenlemek üzere yürürlük tarihinden 
itibaren altı ay içinde Maliye Bakanlığınca bir tüzük çıkarılması gereği belirtilmektedir. 

'Madde 65. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olması düşünülen teşekküller, Kamu İktisadî Ku
ruluşları ve bunlara ait Müessese ve Bağlı Ortaklıklarla Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ilgili ol
dukları Bakanlıkların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Ancak, Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının gerektiğinde bu Kanun Hükmündeki Kararname 
çerçevesinde yeni bağlı ortaklıklar ve müesseseler oluşturabilecekleri açıktır. 

Geçici Madde 1. — Tasarının bu maddesine göre Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ser
mayeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini izleyen dört ay içinde Bakanlar Kuru
lunca belirlenece'ktir. Bu konuda işlem yapılıncaya kadar 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca tespit 
edilenlerin veya kuruluş kanunlarında belirtilen sermaye tutarlarının esas alınacağı hükme getirilmektedir. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile 3460 ve 23 sayılı kanunlara tabi olanlar ile bu Kanun Hükmünde Ka
rarname kapsamı dışındaki Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Kurumların kuruluş ve işleyişlerini düzenleyecek 
kanunlar yürürlüğe girinceye kadar kendi kanunlarına göre yönetilmeleri esası getirilmektedir. 

Geçici Madde 3. — Bu geçici madde ile Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve Bağlı Ortak
lıkların iştirak paylarının devir ve tasfiyesine ilişkin hükümler önerilmektedir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile Hazinenin veya çeşitli Kamu Kuruluş ve Kurumlarının mevcut 
iştiraklerindeki hisselerinin, iştirakin faaliyet alanı ile ilgili Teşekküle, Kamu İktisadî Kuruluşuna veya Bağlı 
Ortaklığa devri imkânı sağlanmaktadır. 
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Geçici Madde 5. — Sermayelerinin % 51'den fazlası Devlet veya Teşekküllere ait bulunan Limited Şir
ketlerin, Bağlı Ortaklık olarak faaliyetlerinin devamına veya tasfiyesine Koordinasyon Kurulunca Karar ve
rilmesi, devamı uygun görülenlerin Anonim Şirket Statüsüne dönüştürülmesi ve ilgili Teşekkülünün belirtil
mesi esası getirilmektedir. 

Geçici Madde 6. — Tasarının bu maddesinde geçiş »dönemine, ilişkin hükümler yer almaktadır. Buna göre 
tasarının yürürlüğe konulmasını takiben Teşekkül, Kamu İktisadî Kuruluşu ve Bağlı Ortaklıkların organlarının 
iki ay içinde yeniden düzenlenmesi, yasal düzenlemelerin ise dört ay içinde tamamlanması öngörülmektedir. 
Söz konusu geçiş döneminde ise, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 
hizmetlerin aksamaması için devam edilmesi uygun görülmektedir. 

Geçici Madde 7. — Madde geçiş döneminde denetlemeye ilişkin uygulanacak esasları belirlemektedir. 
Geçici Madde 8. — Madde kaldırılan hükümleri açıklamaktadır. 
Geçici Madde 9. - 10. — Madde yayım tarihi ve yürütme hükmü ile ilgili bulunmaktadır. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 21 Temmuz 1983 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/65/05818 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluştan Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir ör
neği ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI HAKKINDA 11.4.1983 
TARİH VE 60 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BİR GEÇİCt MADDESİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEREKÇESİ 

11.4.1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında 
organların yeniden teşkili için öngörülen iki aylık sürenin, teşekküller, Kamu İktisadî Kuruluşları, müesse
seler ve bağlı ortaklıkların yeniden oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin zaman alacağı gerçeği göz önünde 
tutularak yeniden tespiti gerekli görülmüştür. 

Önerilen bu yeni düzenlemeyle teşekküller ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının kuruluş kanunları, müessesele
rin kuruluşuna ilişkin yönetim kurulu kararları ve bağlı ortaklıkların anasözleşmelerinin kabulüyle hukuken 
oluşmalarını müteakip bir ay içinde organların teşkili sağlanacaktır. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
T. C. 

Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 14 Ekim 1983 

Esas No. : 1/615 
Karar No. : 274 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışıma Meclisi Genel Kurulunun 4 Etkim 1983 tariMi 169 uncu Birleşimimde görüşülerek işaret oya 
ile kaibul ©dilen ve 6 Ekim 1983 tarihinde Mîllî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «İktisadî 
Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve aynı Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Bininci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 21.7.1983 
Tarihli ve 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kalbudü Hakkında Kanun Tasarısı» 
Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 1'2.3.1964 tarih ve 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakler 
Hakkında Kanun, 19 yılı aşkın sürede kuruluşlar için temel kanun olarak uygulanmıştır Ancak, söz konusu 
kuruluşlardan bazılarının kuruluş kanunlarının çıkarılmaması, personele ilişkin kanunî mevzuatın amaca uy
gun şekilde düzenlenememesi yanında zaman içinde ortaya çıkan yenli şartların doğurduğu sorunlar ile yeni 
kurulan ve özellikleri İktisadî Devjet Teşekkülü olmalarını gerektirmeikle beraber, farklı kanunî yapı içinde 
oluşturulan kuruluşlar, yeni bir düzenleme yapılmasını gerektiren unsurların başlıcaları olmuştur. 

Yukarıda belirtilen hususlardan hareketle kuruluşların hangi alanlarda ve hangi esaslara göre faaliyetle
rini yürüteceği, ayrıca personele ait genel esasların düzenlenmesi amacıyla; 1 1 . 4 . 1983 tarihli ve 60 sayılı, 
21.7.1983 tarihli ve 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yayımlanarak, Anayasamızın 91 inci maddesi 
uyarınca Yasama Organının onayına sunulmuştur. 

önce Danışma Meclisli Bütçe - Plan Komisyonu ve Danışma Meclîsi Genel Kurulunda görüşülerek bazı 
değişikliklerle tasarı şekline dönüştürülen Kararnamelerin Komisyonumuızda görüşülmesi sırasında başlık 
ve maddeler itibariyle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır,; 

Türk ekonomik sistemi içerisinde önemli bir yere sahip Kamu İktisadî Teşebbüsleri sistemi için temel 
nitelikte olan ve bu nedenle devamlı atıfta bulunulması söz konusu tasarının sade bir başlıkla kanunlaşmasın
da yarar görülmüş ve başlık «İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun» 
olarak değiştirillmiştlir. 

Maddelerle ilgili değişiklikleri: 
Madde 5. — Maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarındaki «Genel Müdür» deyimi teşekkülün organı karşılığında 

kullanılmış olduğundan «Genel Müdürlük» olarak değiştirilmiştir. 
Madde 7. — Madde, Kanun Hükmünde Kararnamedeki şekli ile benimsenmiştir. 
'Madde 10. — Madde, Yönetim Kurulu toplantılarının ayda iki defadan az olmamak üzere Genel Müdü

rün daveti üzerine yapılacağı konusunda ilave ile yeniden düzenlenmiştir, 

'Madde 24. — Sermayesinin en az % 911i İktisadî Devlet Teşekküllerine veya Kamu İktisadî Kuruluk
larına ait olan bağlı ortaklıklarda da Genel Müdürün aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olması huşu-
sunda maddenin 3 üncü fıkrasına ilave yapılmıştır. 

Madtle 27. — Madde, Kanun Hükmünde Kararnamedeki şekli ile benimsenmiştir. 
Madde 31. — Bankaların genel yatırım ve finansman programı dışında tutulmaları daha uygun görül

düğünden, maddeye bu konuda ilave yapılmıştır. 

Madde 33. — Madde, Kanun Hükmünde Kararnamedeki şekli ile benimsenmiştir. 
Madde 36. — Maddenin, bir ve ikinci fıkraları uyarınca ayrılacak yedek akçelerin ödenmemiş sermayeye 

mahsup edilmesini öngören, 4 üncü fıkrası, uygun görülmediğinden madde metninden çıkarı'lımıştır. 
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Madde 44. — Maddede, genel müdürce, genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca ve Yönetim 
Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca verilebilecek ikramiyelerin hepsinin toplamının altı aylık 
ücret tutarını aşamayacağı öngörülmekle beraber, uygulamada tereddüt yaratmamak üzere, bu konuda ifa
deyi daha açık bir hale getirmek amacıyla virgül işareti yerine «veya» ibaresi konulmuştur. 

Madde 46. — Maddenin Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan şekli daha uygun bulunmuş ve 4 üncü 
fıkrasının (b) bendinde «Sosyal Sigortalar Kurumu» yerine «Kanunla kurulmuş Sosyal Güvenlik Kuruluş
ları» denilerek benimsenmiştir. 

'Makide 58. — Koordinasyon Kurulunun görevlerini belirleyen bu maddeye, taşıft kullanımlarında, kuru
luşların özelliği ve Taşıt Kanunu hükümleri göz önünde bulundurularak düzenlemeler yapma konusunda 
(e) fıkrası olarak bir hüküm ilave edi'lünıiş; buna bağlı olarak daha sonraki fıkralar kaydırılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının Sermayelerinin, Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesini izleyen dört ay içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesi öngörül
müş iken, süre dolduğu halde gereği henüz yapılamamış olduğu gibi teşekkül ve kamu iktisadî kuruluşları
nın kuruluşlarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameler yakın günlerde yürürlüğe konulmak durumunda 
olduğundan, maddenin 1 indi fıkrası, kuruluş kanunlarında ilk sermayelerin belirtilmesini sağlayacak şekilde 
değişiklik yapılmıştır. 

Geçici Madde 4. — Maddenin 1 inci fıkrasında, Hazinemin veya çeşitli kamu kuruluş ve kurumlarının 
mevcut iştiraklerdeki hisselerini, iştirakin faaliyet alanına en yakın teşekküllere veya Kamu İktisadî Kuru
luşlarına veya bağlı ortaklıklara devri için öngörülen 6 aylık süre yeterli olmadığından bir yıla çıkartılmış
tır. 

Ayrıca, iştirak paylarının devir işlemi sonucunda, ortak sayısının Türk Ticaret Kanununun 277 nci mad
desinde anonim şirketler için öngörülen sayının altına düşmesi halinde, kuruluşun kanuna aykırı hale gelme
sini önlemek üzere, maddeye 4 üncü fıkra olarak hüküm ilave edilmiştir., 

Geçici Madde 6. — Maddenin 1 inci fıkrası, daha sonra yürürlüğe konulmuş olan 73 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile yapılan değişikliğe uygun hale getirilmiştir. 

'89 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik yapılmış olan maddenin 2 nci fıkrası da buna göre 
düzeltilmiş ve getirilen üç aylık yeni süre 6 aya yükseltilmiştir* 

Madde 65 — Bu madde gereğince Kanun Hükmünde Kararnameye, eklenmiş bulunan «İktisadî Devlet 
Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları» hakkında listenin Danışma Meclisi tarafından kabul edilen met
ni üzerinde; 

a) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye ElekÜrik, Türküye Taşkömürü Kurumları ile Toprak 
Mahmulleri Ofisi mahiyetleri icabı İktisadî Devlet Teşekkülü olmaları gerektiği düşünüldüğünden, Kanun 
Hükmünde Kararnamede öngörülen şekilde, İktisadî Devlet Teşekkülleri grubuna alınmıştır. 

Ib) Toprak Mahsulleri Ofisine bağdı b'ir müessese haline getirilmiş olan Alkölid Müessesesinin iştigal sa
hası «tekel» mahiyetinde olduğundan, Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak, Tekel İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğüne bağlanmıştır 

c) Yine Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen şekle uygun olarak, Haralar ve İnekhianeler mües
sesesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir müessese haline getirilmiştir. 

Madde 67. — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan 73 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Anayasamızın 9(1 inci maddesi uyarınca görüşülmesine ilişkin bu Kanun söz 
konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerini değiştirmiş bulunduğundan, yürürlük ile ilgili bu 
madde; değiştirilerek kabul edilen maddelerin bu Kanunun yayıimı tarihinde; aynen kabul edilen maddeleri
nin İse Kanun Hükmünde Kararnamenin yürüdüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere yürürlükte olma
larını sağlayacak şekilde yeniden duzenlenmlişltir 
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Yukarıda belirtilen maddeler dışında kalan maddelerin tamamı ise Danışma Meclisi metninin aynı olarak 

benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Kionseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKÎNCt 

E. Amiral Tuğgeneral Mİy. Yo. 

Üye Üye Üye 
Güven BOSGELMEZ Mehmet KÂMÎLOĞLU Doğan KAYRAN 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu tktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

K. H.-K. : 60 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi; 17.6.1982 tarihli 
ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 11.4.1983 tarihinde kararlaştınlmı§-
tır. 

BİRİNCİ KISIM 
Genel (Hükümler 

Kapsam ve amaç 

MADDE 1.— 
\\. IBu Kanun Hükmünde Kararname, İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kaimu İktisadî Kuruluşlarını 

ve bunların müesseselerini bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar. 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı: 
a) İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı or

taklıklarının kurulmasını iştiraklerinin yapılmasını, özerk bir tarzda ve karma ekonominin kurallarına uygun 
olarak yönetilmelerini, 

b) İktisadî Devlet Teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğ
rultusunda kendi aralarında ve ulusal ekonomi ile. uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmelerini 
ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını, 

c) Kamu İktisadî Kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal ge
reklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini, 

d) İktisadî Devlet Teşekküllerinin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı or
taklıklarının amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini, düzenlemektir. . 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 2. —. 
1, !Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen deyimler-aşağıda tanımlanmıştır. 
a) İktisadî Devlet Teşekkülü, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet 

göstermek üzere kanunla kurulan kamu iktisadî teşebbüsleridir. 
b) Kamu İktisadî Kuruluşu, sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel 

mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kanunla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisa
dî teşebbüsleridir. 

c) Müessese, sermayesinin tamamı bir iktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna 
ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur. 

d) Bağlı ortaklık, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İkti
sadî Kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir. 

e) İştirak, İktisadî Devlet Teşekküllerinin veya Kamu İktisadî Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıkları
nın, sermayelerinin en az yüzde yirmi altısına en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerde
ki hisseleridir. 

f) İşletme, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mai ve hizmet üretim birimleridir. 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen «Teşekkül» deyimi İktisadî Devlet Teşekküllerini, 

«Koordinasyon Kurulu» deyimi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunu, «Tüzük» deyimi, bu Kâ
nun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını gösteren tüzüğü ifade eder. 
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ÎKİNÖÎ KISIM 
Teşekkül, Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler 

BÎRİNCt İBÖLÜM 
Teşekküller 

Teşekküllerin kurulması 

MADDE 3.— 
1. Teşekküller kanunla kurulur. 
2. Yeni bir teşekkülün kurulmasında ve mevcut bir müessese veya bağlı ortaklığın teşekkül haline geti

rilmesinde, ekonomik ihtiyaçlar gözetilir. 
3. Teşekküller, bankacılık alanında, sermayelerinin en az % 91 inin devlete ait olması şartıyla anonim 

şirket şeklinde de kurulabilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen 5 kuru
cunun bulunması şartı aranmaz, genel kurulu ve denetçileri bulunmaz. 

4. Yeni bir teşekkülün kurulmasında, koordinasyon kurulunun görüşü alınır. 
5. İlgili Bakanlık, Teşekkül Kanununda belirtilir. 

Teşekküllerin nitelikleri 

MADDE 4. — 
1. Teşekküller tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Teşekküller, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında 

özel hukuk hükümlerine tabidir. 
3. Teşekküller, Genel Muhasebe, Devlet alım-satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulunduğu mev

zuat hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir. 
4. Teşekküllerin sorumlulukları sermayeleri İle sınırlıdır. Teşekküllerin sermayesi ilgili t Bakanlığın iste

mi ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. 

Teşekküllerin organları 

MADDE 5.— 
1. Teşekkülün organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür'dür. 
2. Yönetim Kurulu, teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır. 
3. Genel Müdür, Teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim kurulunun oluşumu 

MADDE 6. — 
L Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
2. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü ilgili Bakanca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye 

Bakanı ve ilgili Bakanın imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar. 
3. İlgili Bakanlık Maliye Bakanlığı olduğu takdirde, bir üyenin hangi Bakanca önerileceği Teşekkül ka

nununda gösterilir. 
4. Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür. 

Teşekkül yönetim kurulu üyelerinin nitelik ve şartları 

MADDE 7, — 
1. Teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet memurluğuna atanabilme genel santiarına 

sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Maıliye Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iikltisat; il|giHi bakan 
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tarafından önerilecek iki üyenin teşekkülün faaliyet alam ile ilgili meslekî ihtisasa sahip olmaları şarttır. 
İlgili bakanca önerilecek bir üyede ise meslekî ihtisas şartı aranmayabilir. 

2. Teşekkül yönetim kurulu üyeleri; 
a) Başka bir teşekkülde yönetim kurulu üyesi olamazlar, 
'b) Birden fazla bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim veya denetim kurulu üyesi olarak görev alamaz

lar, 
c) iSerbest meslek icra edemezler, Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarımı gerektire

cek faaliyette bulunamazlar, 
d) Rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisü içinde olamazlar-
3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine 

atanabilirler. Bu şekilde atanan yönetim kurulu üyeleri başka bir teşekkül, bağlı ortaklık ve iştirakte yöne
tim veya denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar. 

Teşekkül yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 

MADDE 8. — 
1. Yönetim kurulu üyderinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler ve 

atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. 
2İ Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin yitirilmesi halinde, kalan sü

reyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Teşekkül yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 9. — Yönetim kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde teşekkülün gelişmesini 

sağlayacak: kararları almak, 
b) Genel müdürün önerisi üzerine, genel müdür yardımcılarını ve diğer üst düzey yöneticilerini atamak, 
c) Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların çalışmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi koşulla

rını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek, 
d) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak, 
e) Genel müdürlük çalışmalarım izlemek ve denetlemek, 
f) Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli 

çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 
g) Yönetim kurulunun onayı ile uygulanabilecek yönetim komitesi kararları hakkında, komite kararının 

teşekküle ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde karar, almak* 
h) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 

Teşekkül yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 10. — Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile alır. 

Teşekkül genel müdürlüğü 

MADDE 11. — Genel müdürlük, genel müdür ile kuruluş kanununda gösterilen sayıda genel müdür yar
dımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşur. 
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Teşekkül genel müdürü 

MADDE 12. — 
1. Genel müdür, ilgili kalkanın önerisi üzerine Maliye Balkanının da imzasının 'bulunduğu ortak karar

name ile atanır. 
2< Genel müdür olarak atanabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir : 
a) İktisat, maliye, işletme, yönetim, hukuk, mühendislik veya teşekkülün faaliyeti ile ilgili meslekî alan

da lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak, 
b) En az on yılı kamu kuruluş ve 'kurumlarında olmak üzere, toplam onlbeş yıl başarı ile çalışmış bu

lunmak, 
ç) Genel müdürlük görevini yerine getirebilecek. yetenek, ibilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) İktisadî Devlet Teşekkülleri personeli ite ilgili 'kanunda öngörülen diğer niteliklere sahip bulunmaik. 

Teşekkül genel müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 13. — 
Genel müdürün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Teşekkülü, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönet-

mdk, 
'b) İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı teşekkülü temsil etmek ve temsil yetkisini ge

rektiğinde devrdtmelk, 
c) Genel müdür yardımcılarının ve üst düzey yöneticilerinin atanmalarını önermek, 
d) Teşekkül sermayesi ile diğer malî kaynalkların, verimlilik ve kârlılık amaçlarına uygun bir düzıen için

de kullanılmasını sağlamak, 
e) Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak. 

Teşekkül genel müdür yardımcıları 

MADDE 14. — 
1. Genel müdür yardımcıları, genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca atanırlar. 
2. Genel müdür yardımcısı olaralk atanabilmek için en az yedi yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak 

üzere toplam on yıl başarı ile çalışmış olmalk ve genel müdürde aranan diğer niteliklere salhip bulunmaik ge
rekir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Müesseseler 

Müesseselerin kuruluşu 

MADDE 15. — 
1. Sermayesinin tamamı teşekküllere ıaıiıt işletmeler müessese faalinde teşkilatlandırılır. 
2. Müesseseler teşekkül genel müdürünün önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile kurulur. 
3. Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilam ite, ilk hesap dönemi 'başlangıcı itibariyle tü

zelkişilik kazanır. 
4. Müesseselerin statüsünde, müessesenin ticaret unvanı, çalışma alanı, İdare merkezi, tahsis edilmiş ser̂  

mayesi ve sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı oüduğu, hususları yer alır. 
5. Müesseseler, teşekkül yönetim kurulunun kararı ve ilgili bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 

tarafından bağlı ortaklık faaline getirilebilir. 
6. İşletmelerin müessese ve müesseselerin bağlı ortaklık faaline getirilmesine ait işlemler faütün vergi, re

sim ve harçlardan muaftır. 
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Müesseselerin nitelikleri 

MADDE 16. — 
1'. Müesseseler tüzel kişiliğe sahiptir. 
2. Müesseseler, bu Kanun Hükmünde Kararname ve ıbağfa oldukları teşekküllerin kuruluş kanunlannda 

saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir, 
3. Müesseseler, genel muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle, Devlet tinşaatının talbi bulunduğu 

mevzuat hükümlerine ve Sayıstayın denetimine tabi değildir, 
4. Müesseselerin sorumluluğu sermayeleri ile sınıflıdır, 

Müesseselerin organları 

MADDE 17. — 
1. Müessesenin organları yönetim komitesi ve müessese müdürüdür. 
2. Yönetim komitesi müessesenin en üst düzeyde karar organıdır. 
3.: Müessese müdürü, müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim komitesinin oluşumu 

MADDE 18. — 
1. Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşur, 
2. Yönetim komitesinin başkanı müessese müdürüdür. 
3. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst düzey yöneticileri arasından, teşekkül genel müdürünün 

önerisi üzerine yönetim kurulunca atamın 

Yönetim komitesinin görev ve yetkileri 

MADDE 19. — 
1. Yönetim komitesi, teşekkülce tespit edilen esaslara, isletme bütçesi ve programlara uygun olarak, ve

rimlilik ve kârlılık (ilkeleri doğrultuısünda müessesenin yönetimlini sağlayacak kararları almakla görevlidir. 
2. Yönetim' komitesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarım çoğunlukla alır. Oylar

da eşitlik halinde başkanın (bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. 
3. Yönetim komitesi, kararlarını karar gününü izleyen günden itibaren on gün içinde teşekküle gönde

rir. 

Müessese müdürü 

MADDE 20. — 
1. Müessese müdürü, teşekkül genel müdürünün önerisi üzerine yönetim kurulunca atanır. 
2. Müessese müdürü olarak atanabilmek için en az beş yıl kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üzere 

toplam on yıl başarı ile çalışmış olmak ve gendi müdürde aranan, diğer nitelıiklere sahip bulunmak gerekir, 

Müessese müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 21. — 
il. Müessese müdürü, müesseseyi, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve yönetim 

kömütesi kararları doğrultusunda yönetir. 
2. Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi temsil eder. Temsil 

yetkisini gerektiğinde devredebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Ortaklıklar 

Bağlı ortaklıkların kuruluşu 

MADDE 22. — 
1. Bağlı ortalıklar, 
a) Bir müessesenin 'bağlı ortaklık haline getirilmesi, 
b) Teşekkülün işJtiraMerde'ki hissesinin % 50'nin üstüne çıkması, 
c) Teşekkülün, sermayesinde % 50'den fazla hisseye sahip olduğu yeni' bir şirket kurulması, 

şeklinde oluşur. 
2. Bağlı ortaklıklar Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, 

Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler 

MADDE 23. — Bağlı ortaklıklar, bu Kanun, Hükmünde Kararnamede ve 'bağlı oldukları teşekküllerin 
kuruluş kanunlarında saklı tutulan 'hususlar dışında özel hukuk hükümlerine talhidir. 

Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu ve genel müdürü 
MADDE 24. — 
1. Bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil beş üyeden oluşur. 
2. Bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde, teşek

kül genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için Öngörülen nitelik ve şartlar aranır. 
3. Genel Müdür, ilgili Bakanın önerisi üzerine, Maliye Bakanının da imzası bulunan müşterek kararname 

ile atanır ve Yönetim kurulunun tabiî üyesidir. 
4. Yönetim Kurulunun en çok iki üyesi, özel kesimi oluşturan ortaklıkların hisselerinin her % 20'si 

için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma bakıcına sahip oldukları dikkate alınarak Genel Kuralcı 
seçilir. 

5* Yönetim Kurulunun Genel Müdür dışında kalan üyelerinden biri ilgili bakan, diğeri Maliye Bakanı 
ve gerektiğinde üçüncü ve dördüncü üye ilgili teşekkül tarafından kendi mensupları arasından veya dışardan 
atanır. 

6i. Yönetim Kurulu üyeleri, temsil ettikleri kuruluşlara, tüzükte belirtilecek esaslara göre, bağlı ortak
lık ve iştiraklerin faaliyetleri ve malî durumları hakkında rapor vermekle yükümlüdürler. 

Bağlı ortaklık deneticilerinin seçimi 

MADDE 25.— 
1. Bağlı ortaklıkların denetim kurulu üç üyeden oluşur. 
2. özel kesimi oluşturan hisselerin toplam olarak % 20 yi geçmesi halinde, özel kesimi temsil eden üye

ler, kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu ile bu kesimi temsilen bir üye seçerler. 
3. Denetim kurulunun geriye kalan iki üyesinden biri ilgili Bakan, diğeri Maliye Bakanı ve gerektiğinde 

üçüncü üye ilgili teşekkül tarafından kendi mensupları arasından veya dışardan atanır. 
4. Denetçilerde, Yönetim Kurulu Üyeleri için gerekli şartlar aranır. Ancak, meslekî ihtisas şartı aran

mayabilir. 

Bağlı ortaklık yönetim kurulunun ibrası 

MADDE 26.— 
1. Bağlı Ortaklıkların, bilanço ve kâr-zarar cetvellerini hazırlamaları ve en geç Mart ayı sonuna kadar 

Yüksek Denetleme Kuruluna göndermeleri zorunludur. 
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2. Yüksek Denetleme Kurulunun, bağlı ortaklığa ilişkin raporunu hazırlaması ve en geç Mayıs ayı so
nuna kadar bağlı ortaklık ve ilgili teşekkülle göndermesi gereklidir. 

3. Bağlı ortaklık genel kurulu engeç Haziran ayının sonuna kadar toplanır ve Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını verir. 

4. Genel Kurul kararlarına ilişkin tutanak üç işgünü içinde Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 
Yüksek Denetleme Kurulu, bağlı ortaklık genel kurulunca alman kararı, ilgili teşekkül hakkında düzenleye
ceği raporda değerlendirir. 

DÖRDÜNCÜ İBÖLÜM 
İştirakler 

İştiraklerin yapılması ve nitelikleri 

MADDE 27. — 
1. Teşekkül veya bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki, ilgili teşekkülün önerisi üzerine Koordinas

yon Kurulu kararı ile yapılır. 
2. 'Bir anonim şirkete iştirak için teşekkülün veya bağlı ortaklığın şirket sermayesine katılma payınm en 

az % 26 olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde de % 216 dan aşağı düşürülemez. 
3. Aynı ortaklığa birden fazla teşekkür veya bağlı ortaklık iştirak edemez. 
4. Teşekkül iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti teşekküle, bağlı ortaklık iştiraklerine ait hisse se

netlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir. 

İştiraklerin yönetimi * 

MADDE 28. — 
1; Teşekkül ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, teşekkül ve bağlı ortaklığı temsilen 

her % 15 Hisse için en az bir üye bulundurulur. 
2. Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, teşekkülün veya bağlı ortaklığın kendi mensupları arasından ve 

imkân dahilinde iştirakin bulunduğu yere en yakın teşekkül veya bağlı ortaklık birimi içinden teşekkül veya 
bağlı ortaklığın yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından seçilirler. 

3. Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, Yönetim Kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri 
ve malî durumu hakkında, tüzükte belirtilen esaslara göre, teşekkül veya bağlı ortaklığa bilgi vermekle yü
kümlüdürler., 

4. Teşekkül veya bağlı ortaklık, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara 
sahiptir. Bu haklar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 

5. Her teşekkül ve bağlı ortaklığa ait iştiraklerin bilanço ve netice hesaplan, teşekkül ve bağlı ortak
lıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler, Tasfiye ve Denetim 

BIRINCI BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Plan, program ve bütçe 

MADDE 29. — . , 
1', Teşekküller, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler. 
2. Teşekküllerin yatırım ve finansman programlarının hazırlanma şekli, Maliye Bakanlığı tarafından, 

Devlet Planlama Teşkilatının ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak tespit olunur 
ve Koordinasyon Kurulunun onayına sunulur. 
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3. Teşekküllere ait yıllık genel yatınım ve finansman programı, takvim yılı başından en az yetmişlbeş 
gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. 

4„ Teşekküllerin işletme bütçeleri, her hesap dönemi için, yıllık genel yatırım ve finansman programında
ki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurulunca onaylanır, ilgili JBakanlık, gerekli hallerde daha 
uzun devreler için işletme bütçesi hazırlanmasını isteyebilir. 

5. Teşekküllerin yatırım ve finansman programlarında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun 
olarak işletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapılır. 

•6. Kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının birer örneği, Maliye (Bakanlığına, Dev
let Planlama Teşkilâtına Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna ve ilgili Bakanlıklara, işletme bütçeleri 
İse teşekküllerce ilgili Bakanlığa ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Yatırım projelerinin hazırlanması 

MADDE 30.— 
1, Teşekküller, kalkınma planına göre kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait malî, 

ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini 'hazırlamakla yükümlüdürler. 
2. Yatırım projelerinin hazırlanmasında aşağıdaki hususlara uyulur : 
a) Devlet Yatırım Bankası, proje hazırlıklarında teşekküllere yardım eder. 
b) Hazirlanan projeler, takvim yılı başından yedi ay önce ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkila

tına gönderilir. 
c) İlgili Bakanlık, projeler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve finans

man programına dahil edilmek üzere aym yılın Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatına ve 
Maliye Bakanlığına gönderir. 

3. Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz. 
4, Bakanlar Kurulunca, teşekküllere kendi imkânlarıyla karşılayamayacakları yatırım görevi verildiği 

takdirde, bu görevlere ilişkin ve özkaynaklardan karşılanması gereken kısım, devlet bütçesinden sermaye 
olarak yılı içinde karşılanır. 

Yatırım ve finansman programları 

MADDE 31. — 
1. Teşekküllere ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında, 

finansman imkânları ve teşekküllerin yatırım kapasiteleri göz önünde tutulur. 
2. Teşekküllere ait uzun vadeli yatırım ve finansman programları, ilgili bakanlığın incelemesinden geç

tikten sonra, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilâtına gönderilir. 
3. Yıllık genel yatırım ve finansman programı, Maliye Bakanlığı tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı

nın da görüşü alınarak hazırlanır. 

Küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları 

MADDE 32. — 
/ İ. Küçük tamamlama yatırımları, teşekküllerin kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje mali
yeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aşmamak kaydı ile, Yönetim (Kurulunun 
önerisi ve ilgili bakanlığın onayıyla yapılır. 

2. İdame ve yenileme yatırımları, Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır ve durum, gerekçesiyle birlikte 
kararı izleyen 15 gün içinde ilgili bakanlığa, Devlet Planlama Teşkilâtına ve Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kuruluna bildirilir. 
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Fiyat ve tarifeler 

MADDE 33.— 
1. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar, İşletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte ser

besttirler. 
2. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit edilebilir., 
3* Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altında bulunduğu takdirde: 
a) Zarar ile birlikte, mahrum kalınan kâr ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın genel bütçesine ko

nulacak ödenekle karşılanır. 
b) Mahrum kalınan kâr miktarı, mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk etti

rilerek belirlenir. 
c) Zararın miktarı, ilgili bakanlık ve 'Maliye Bakanlığınca, kuruluş muhasebe kayıtları esas alınarak birlik

te tespit edilir. 
4. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebi

lir. Gerektiğinde bu görev için yapılacak ödeme miktarı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir. Bu görevdeu 
doğan zarar ve mahrum kalınan kâr yukarıdaki esaslar dahilinde Hazinece karşılanır. 

Muhasebe sistemleri 

MADDE 34. — 
L Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların muhasebeleri, bunların, gerçek malî durumları, iş

letme faaliyetleri, maliyet ve yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabilecek şekilde tutulur. 
2. Bankalar dışındaki teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarda «İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekdüzen 

Muhasebe Sistemi» uygulanır. Bu sistemin belirlediği esaslar dışında özel hukuk hükümlerine bağlı kalınır. 
3. Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılıdır. 

Bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları 

(MADDE 35. — 
.1. Bilançolar ve netice hesapları, İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre belir

lenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet raporla
rıyla birlikte Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunagönderilir. 

2. Faaliyet raporları, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak düzenlenir. Bu raporlar* 
dönem çalışma sonuçlarının program ve bütçelerle mukayesesini, bütçe ve programlarda öngörüldüğü halis 
gerçekleştirilemeyen işlerin sebeplerini ve bunara ilişkin iktisadî ve malî analizleri kapsar. 

3. Bilanço ve netice hesapları, Kamu İktisadî Te; ebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denet
lenmesi ve onaylanmasından sonra, Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Kârın dağıtımı 

MADDE 36.— 
L Teşekküller, yıllık kârlarının % 20 sini nominal sermayelerinin tamamına ulaşıncaya kadar birinci 

tertip yedek akçe olarak ayırırlar. Bankalar Kanununa tabi İktisadî Devlet Teşekkülleri, Bankalar Kanunun
da öngörülen yedek akçeleri de ayrıca ayırırlar. \ 

2, Teşekküller, birinci fıkrada belirtilen olağan yedek akçeler ile vergi ve diğer kanunî yükümlülükler 
ayrıldıktan sonra kalan kârın % 20 sini nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip olağan 
yedek akçe olarak ayırırlar. Nominal sermayenin tamamına ulaştıktan sonra % 10 oranında yedek akçe ay
rılmasına devam olunur. 

3- Yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan kâr, müesseselerde teşek
küle, teşekküllerde Hazineye devredilir. \ 
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4, Teşekküllerce, birinci ve ikinci fıkralar hükümlerine göre ayrılmış olan yedek akçeler, ödenmemiş ser
mayeye mahsup edilir. 

5. Bağlı ortaklıklarda olağan yedek akçeler, vergiler ve ıkanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan 
kârın en az % 90 mı sermaye payları oranında ortaklara dağıtılır. 

ÎKIİNCÎ BÖLÜM 
Tasfiye 

Teşekküller, müesseseler ve bağh ortaklıkların tasfiyesi 

(MADDE 37. — 
1. Kuruluş amaçları ortadan kalkmış olan Teşekküller ve müesseseler kuruluşlarındaki usule göre tas

fiye olunur. 
2. Bağlı ortaklıklarda, teşekküle ait hisse senetlerinin devrine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 
3. Bağlı ortaklıkların tasfiyesi özel hukuk hükümlerine tabidir. Ancak teşekkül yönetim kurulu tasfiye 

kararı vermeden önce Bakanlar (Kurulundan izin alır. 
4. Teşekkül ve bağlı ortaklıkların iştiraklerine ait hisse senetlerinin devrine Koordinasyon Kurulunca 

karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖUÜM 
Denetleme 

Malî, idarî ve teknik denetim 

MADDE 38. — Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
malî, idarî ve teknik yönden sürekli denetim ve gözetimine tabidir. 

Denetleme raporları 

MADDE 39. — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, teşekküllerin, müesseselerin ve bağh ortaklık
ların bir yıla ait hesap ve işlemleri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ekim ayı sonuna kadar tamam
lar. Kurulca düzenlenen raporlar ilgili mercilere ver "lir. 

İlgili bakanlığın gözetim ve denetimi 
IMADDE 40. — 
1. İlgili Bakanlık teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hü

kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevlidir. 
'2, Birinci fıkrada belirtilen amaçla ilgili' bakanlık, gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemleri

ni teftişe, tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadî ve malî durumlarını tespit ettirmeye yetkilidir. Bu yetki, 
kuruluşların görev ve yetkilerini daraltmayacak, normal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Personele İlişkin Hükümler 

İktisadî Devlet Teşekkülleri personel rejimi 
MADDE 41, — 
I., İktisadî Devlet Teşekküllerinin personel rejimi; 
a) Yetenekli elemanların işe alınması, işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi, 
b) Verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması, 
c) Karma ekonomi koşullan içinde çalıştığı kuruluşta göreve devamım özendirecek bir özlük baklan 

sisteminin gerçekleştirilmesi, 
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d) Yaratıcılığı, girişimciliği, basan ve çalbanın maddî ve manevî olarak değerlendirilmesinin teşviki, 
İlkellerine dayanan ayrı bir kanunla düzenlenir. 
2. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli personeli toplu iş sözleşmeleri kap

samına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri ile hiçbir aynî ve nakdî menfaat sağlanamaz. 

Atamalarda genel ilkeler 
MADDE 42. — Bu Kanun Hükmündeki Kararname ve diğer kanunlardaki özel bükümler saklı kalmak 

üzere, personel, yönetim kurulu kararıyla atanır ve atanmasındaki usule göre görevine son verilir. Yönetim 
kurulları bu yetkilerini kısmen devredebilirler. 

Sözleşmeli personel çalıştırma 

MADDE 43. — 
1. Teşekkül ve bağlı ortaklık genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, müessese ve işletme müdürleri 

sözleşme ile çalıştırılabilirler. 
2. Teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin verimlilik ve kârlılığına müessir 'görevlerin sorum

luluğunu taşıyan kadrolardan, koordinasyon kurulunca belli edilenlerde çalıştırılacaklar için de yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanabilir. 

3. Sözleşme ile verilecek ücretler, sektörün özelliğine ve görevin önemine göre koordinasyon kurulunun 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

4. Sözleşmeli personele, bu Kanun hükmünde kararnamede öngörülenler ile iktisadî Devlet Teşekkül
leri Personel Kanunu hükümleri saklı olmak üzere, sözleşme-dite belirlenen ücretin ve gerektiğinde konut tah
sisinin dışında hiçbir şekilde nakdî veya aynî menfaatsağlanamaz. 

5. Sözleşmeli olarak çalıştıranlardan memurluktan gelenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfilerine sayılır 
ve gereken kesenek ve karşılıklarının tamamının ödenmesi kaydıyla emeklilik hakları devam eder. 

İkramiyeler 
MADDE 44. — 
1. Teşekkülün, müessese ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu başkan ve üyelerini de kapsamak üzere 

kadrolu ve Sözleşmeli personeline, iki aylık ücret tutarını aşmamak üzere yönetim kurulunun kararı ve koor
dinasyon kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir. 

2. Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı artıranlara veya işletme 
faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere veya 'büyük zararların oluşmasını önlemede olağanüstü gayret göste
renlere yönetim kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili bakanlığın uygun görüşü ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
altı aylık ücret tutarını aşmamak üzere, ikramiye ve Bakanlar Kurulu takdirnamesi verilebilir. Buna ait 
esaslar tüzükle düzenlenir. 

3. İkinci fıkrada sözü edilen ikramiye, kişisel başarı ve yararlılığa bağlı olup genelleştirilemez. 

Teşekküllerin ve personelinin yükümlülüğü ve sorumluluğu 
MADDE 45. —. 
1. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar kendilerine verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynak

ları verimlilik ve kârlılık esaslarına göre kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdurlar. 
2. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri dahil 

her türlü kadrolu ve sözleşmeli personeli, birinci fıkradaki esaslara uygun olarak gereken gayret ve basireti 
göstermekle yükümlüdürler. 

3. İkinci fıkradaki sözü edilen personelin cezaî sorumluluğu, devlet memurlarına uygulanan hükümlere 
tabidir. Bunlar, görevleri ile ilgili olarak kurumlarına verdikleri zararlardan ötürü, Borçlar Kanununun hak
sız fiilî hükümlerine tabidirler. 
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Başka iş ve hizmet yasağı 

MADDE 46.— 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli 

her çeşit personeli bu Kanun hükmünde kararnamede öngörülen haller dışında başka 'bir işle meşgul ola
mazlar. 

2. Birinci fıkrada sayılanlar, anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet ko
nusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortalk olamazlar. BuMarm eşleri ile 
reşit olmayan çocukları da aynı yasalklara tabidir. 

3. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların, genel müdür ve müessese müdürleri dışında kalan 
yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri dahil kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli, yönetim kurul
larının muvafakati ile bu teşekküllerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak üzere, 
bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliği
ne, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebi lirler. Bunlara, hu görevleri karşılığında iştirakçe veri
lecek ücret tutarının yürürlükteki mevzuatın belirttiği sınırı aşması halinde fazlası anateşekküle gelir kay
dedilir. 

4. Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler, 
a) Esa's görevlerine halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şar

tıyla, üniversite ve yüksekokullarda, ortadereceli okullarda ve bu okullara bağîı 'birlik ve kurumlar tarafın
dan açılacak kurslarda öğretmenlik yapılması, 

b) Sosyal Sigortalar Kurumu yönetim kurulunda veya sosyal, meslekî ve benzeri kuruluşların yönetim 
ve denettim organlarında görev alınması, bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır. 

5. Bağlı ortaklık ve iştiraklerde kamu payım temsil etmek üzere görevlendirilen yönetim kurulu üyeli
ği, denetçilik için ödenen belirli aylık dışında, kârdan pay ve, benzeri adlarla tahakkuk ettirilen her türlü 
ödemeler, ilgili teşekküle gelir kaydedilir. 

6. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir, 

Siyasî faaliyet yasağı 

MADDE 47. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaıklıklarnı: kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli siyasî par

tilere üye olamazlar. 
2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin genel ve. yerel seçimlerde aday olabilmeleri devlet memurları 

hakkındaki hükümlere tabidir. 
3. Sryası partilerin merkez ve taşra organlarında görev almış, yasama organı üyeliğine veya seçimle ge

linen yerel kurullara 'seçilmiş olan kişiler bu görevlerinin sona ermesinden; genel ve yerel seçimlere aday 
olarak katılmış ve seçilememiş olan kişiler seçim tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe teşekküller, müesse
seler ve bağlı ortakliklarda genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyesi müessese müdürü 
olarak görev allamazlar. 

Personelin suçları ve sır saklama yükümlülüğü 

MADDE 48. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetleri

ne ve diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benr^i her türlü belge ve defter
leri üzerinde suç işleyen yönetim kurulu ve yönetim komitesi başkan ve üyeleriyle diğer her çeşit persone
line Devlet memurları hakkında öngörülen ceza hükümleri uygulanır. 

2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin, görevlerini yaptığı sırada öğrendiği gizli bilgileri, görevinden 
ayrılmış olsa bile, yetkili amirin üzni olmadan açıklaması halinde, bir aydan bir yıla kadar hapis ve elllilbin 
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liradan ikiyüzellflbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Hakkında kamu hizmetinde çahşirnaktan 
maihrumiyet cezası verilebilir. 

Vekâlet ücretinin dağıtımı 

MADDE 49. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarda, mah

keme ve icra dairelerince teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olu
nan vekâlet ücretlerinden, davaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara ve bunların takip işlerinde çalışan 
personele verilecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı, birinci derecenin son kademe aylığının (ek gösterge hariç) 
yıllık tutarının % 40'ını geçemez. 

2. 'Birinci fıkradaki orana göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar, teşekkül merkezindeki özel bir 
hesapta toplanır. Bu şekilde toplanacak meblağ, tüzükte belirlenecek esaslar dahilinde münhasıran hukuk iş
leri müdürlükleri ile hukuk müşavirliklerinde çalışan müdür, hukuk müşaviri ve yardımcıları ile müşavir 
avukat, avukat, raportör avukatlar, dava ve takip işlerinde çalışan personel arasında, yukarida 'belirtilen aza
mî sınır aşılmamak şartıyla dağıtılır. Bu dağıtımlardan sonra, yıl sonlan itibariyle arta kalacak miktar teşek
küle gelir kaydedilir. 

Yönetmelikle düzenleme 

MADDE 50. — Her teşekkül, kadro ve sınıflandırma, idarî ve teknik personelde aranacak nitelikler, işe 
alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin cezaları gibi konuları düzenlemek üzere İktisadî Devlet Teşek
külleri personel rejimi esaslarına uygun olarak bir yönetmelik hazırlar. Bu yönetmelik koordinasyon kuru
lunun onayıyla yürürlüğe girer. 

BEŞİNCİ KISIM 
Kamu İktisadî Kuruluşları 

Kamu İktisadi kuruluşlarının kurulusu 
MADDE 51, — 

1. Kamu iktisadî kuruluşları kanunla kurulur. 
2. Yeni bir kamu iktisadî kuruluşu kurulmasında koordinasyon kurulunun görüşü alınır.-
3. İlgili bakanık kuruluş kanunumda belirtilir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının nitelikleri 

MADDE 52. — 
1. (Kamu iktisadî kuruluşları tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Kamu iktisadî kuruluşları, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluş kanunlarında saklı tutulan 

hususlar dışında özel ihukuk hükümlerine tabidir. 
3̂  Kamu iktisadî kuruluşları, genel muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi 

bulunduğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 
4. Kamu "iktisadî kuruluşlarının sonımJulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Kamu iktisadî kuruluşlarının 

sermayesi ilgili bakanlığın istemi ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının organları 

MADDE 53. — Kamu iktisadî kuruluşlarının organları ve bunların oluşumu, toplantı ve karar yeter sa
yıları, yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürün, genel müdür yardımcılarının nitelik ve şartlan, görev süre
leri, görev ve yetkileri, atanmaları, İktisadî Devlet Teşekkülleri hakkındaki hükümlere tabidir, 
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Kamu iktisadî kuruluşlarının teşkilatlanması 

MADDE 54, — 
1. Kamu iktisadî kuruluşları, müessese ve bağlı ortaklık kurabilirler. 
2. Bir müessese içinde toplanmasında yanar ve gerek görülmeyen işletmeler, koordinasyon Ikurulu kararı 

ile doğrudan kamu iktisadî kuruluşuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. 
3.| Sermayelerinin en az % 91'i kamu iktisadî kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıkların genel kurulu ve 

denetçileri bulunmaz. Bu ortaklıkların denetimi İktisadî Devlet Teşekküllerine ilişkin hükümlere tabidir. 
4. Tekel niteliğindeki mallar, müesseseler veya işlöümeler tarafından üretilir. 
5J Yukarıdaki fıkralar dışında, iktisadî Devlet Teşekküllerinin müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve iş

tiraklerine ilişkin hükümleri, kamu iktisadî kuruluşlarının müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine 
de uygulanır. 

Malî hükümler, tasfiye ve denetim 

MADDE 55. — 
1. Kamu iktisadî kuruluşlarına ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının 

hazırianmasıridla, kuruluşların finansman imkânları ve yatırım kapasiteleri yanında ülke ihtiyaçları, plan, 
program hedef ve tercihleri göz önüne alınır. 

2. Kamu iktisadî kuruluşlarınla ait fiyat ve tarifelere sosyal faydayı artırmak amacı ile koordinasyon 
kurulunca müdahale edilebilir. 

3w Devlet tekelinde olan malların fiyatlarının tespiti kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 
4. Kamu iktisadî kuruluşları kârlarından % 10 yedek akçe ayırırlar. Bağlı ortaklıklardaki kâr dağıtımı, 

İktisadî Devlet Teşekküllerine ait bağlı ortaklıklara ilişkin hükümlere tabidir. 
5. Yatırım ve işletme finansman açıkları Hazinece karşılanır. Finansman fazüasıı Hazineye devredilir. 
6. Kamu iktisadî kuruluşlarına, yukarıdaki fıkralar dışında, iktisadî Devlet Teşekküllerine ait malî hü

kümler, tasfiye ve denetim' hükümleri uygulanır. 

Personele ilişkin hükümler 

MADDE 56. — Kamu iktisadî (kuruluşları ve bunların, işletme, müessese ve .'bağlı ortaklıklarına, 'bu Ka
nun Hükmünde Kararnamede yer alan personele ilişkin hükümlerle, Iktiısaldî Devlet Teşekkülleri personel 
rejimine ait hükümler uygulanır. 

ALTINCI KISIM 

Ortak Hizmetler ve Koordinasyon 

Koordinasyon Kurulu 

MADDE 57. — 
1» iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşlarının gerek kendi aralarında, gerekse birbir

leriyle olan ilişkilerinde genel koordinasyonun sağlanması ve bunların ortak sorunları hakkında karar alın
ması görevi Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunca yerine getirilir. 

2. Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu, Başbakanın Başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı, bir Devlet Bakanı, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sa
nayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlarından oluşur. Bu Kurulun dış 
ekonomik işlerle ilgili toplantılarına Dışişleri Bakanı da üye olarak katılır. Ekonomik işler Yüksek Koor
dinasyon Kuruluna, birinci fıkradaki görevlerini yerine getirirken iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
iktisadî Kuruluşları ile ilgili diğer Bakanlar da üye olarak katılırlar. 
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3. Koordinasyon Kurulunun İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları ile iligili top
lantılarına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı da katı
lır. Kurulun sekreterya hizmetleri Maliye Bakanlığının ilgili birimi tarafından yürütülür. 

4. iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları ile ilgili konularda Koordinasyon Kurulu 
en geç üç ayda bir toplanır, 

Koordinasyon Kurulunun görevleri 

MADDE 58. — Koordinasyon Kurulunun bu Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin görevleri : 
a) Üzün vadeli kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, teşekküllerin parasal ve fiziksel hedef

lerinin belirlenmesiyle ilgili inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek, gereken kararları almak ve 
ilgili mercilere intikal ettirmek, 

b) Teşekküllerin ve Kamu iktisadî Kuruluşlarının ortak sorunlarına ait araştırma, planlama ve koor
dinasyon ile ilgili kararlar almak, verimlilik ve kârlılığı artırabilecek tavsiyelerde bulunmak, 

c) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ortak personel ve işçi sorunlarıyla ilgili kararları almak, 
d) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarında malzeme standardizasyonun sağlanması ve stok kontrol 

sisteminin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak ve bu konuda koordinasyon sağlamak, 
e) Yasama organında ibra olunmayan yöneticiler hakkında yürütülecek idarî, malî ve cezaî kovuştur

maları izlemek, 
0 Kanunla veya Bakanlar Kurulu kararı ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 

YEDİNCİ KISIM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Faaliyet alanlarının sınırı 

MADDE 59. — 
1. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Atıl 

kapasitelerin değerlendirilmesi amacıyla girişilen faaliyetlerde de bu esasa uyulur. 
2. Kamu iktisadî Kuruluşlarına ait işletmelerin atıl kapasitelerinin değerlendirilmesinde, koordinasyon 

kurulunun kararı ile, kuruluş amacı dışına çıkılabilir. 

Hazineye intikal eden hisse senetleri 

MADDE 60. — Veraset veya diğer yollarla hazineye geçen hisse senetleri, faaliyet alanı itibariyle en 
yakın olan İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna devredilir. 

İsletme, müessese ve bağlı ortaklıkların bağlantı yerlerinin değiştirilmesi 

MADDE 61. — 
1. Bdr teşekkül bünyesindeki işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın başka bir teşekküle bir Kamu İk

tisadî Kuruluşu bünyesindeki işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın başka bir Kamu İktisadî Kuruluşuna 
bağlanması, Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

2. Bir işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın bir teşekkülden Kamu İktisadî Kuruluşuna veya Kamu 
iktisadî Kuruluşundan Teşekküle bağlanması kanunla olur, 

3. işletme veya işletme biriminin tasfiyesi veya satılması, ilgili teşekkülün veya Kamu iktisadî Kuru
luşunun önerisi ve Koordinasyon Kurulu kararı ile yapılın 
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Devlet malı sayılma 
ı 

MADDE 62. — Teşekküllerin ve Kamu iktisadî Kuruluşlarının, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların 
. malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet Malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara Türk 

Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır. 

istisnalar 

MADDE 63. — 
1. Atatürk Orman Çiftliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi ile Türkiye iş Bankası, İller Bankası ve tiler Bankası ile il Özel İdareleri ve Belediye
lerin, sermayelerinin yansından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadî Teşebbüsler, bu 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildin 

2. Yabancı sermayeyi teşvikle ilgili hükümlerden yararlanan gerçek veya tüzelkişilerle kurulmuş ortak
lıklara ait kanun ve ana sözleşme hükümller'i saklıdır. 

Tüzük 

MADDE 64. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını düzenlemek üzere, MaKye Bakanlı
ğınca, ilgili bakanlıkların ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak bir tüzük hazırla
nır ve bu Kanon Hükmünde Kararnamenin yayım tarihini izleyen alltı ay içinde yürürlüğe konur. 

Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşuna ait liste 
MADDE 65. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî 

Kuruluşları, bunlara ait müesseseler ve bağlı ortaklıklar ile teşekküllerin ve Kamu iktisadî Kuruluşllannın 
ilgili olduğu Bakanlıklar, ekli listede gösterilmiştir. , 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Teşekküllerin sermayeleri 

GEÇİCİ MADDE 1. •— 
1. Teşekküllerin ve Kamu iktisadî Kuruluşlarının sermayeleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yü

rürlüğe girmesini izleyen dört ay içinde Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
2, Ancak, birinci fıkra gereğince işlem yapılıncaya kadar 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 

Bakanlar Kurulunca tespit edilenler veya kuruluş kanunlarında belirtilen sermaye tutarları esas alınır. 

Kapsam dışında kalan kuruluşların yönetimi 

GEÇlCl MADDE 2. — 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi olanlar ile bu kanun hükmünde kararname kap
samı dışında kalan Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve Kurumları Kuruluş ve işleyişlerini düzenleyecek kanun
lar yürürlüğe girinceye kadar, kendi kanunlarına göre yönetilirler. 

İştirak paylarının devir veya tasfiyesi 
GEÇlÖt MADDE 3. — 
1. Teşekküllerin, Kamu iktisadî Kuruluşlarının ve bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dışında kalan ve 

normal piyasa koşulları içinde eilden çıkarılmaları mümkün olan mevcut iştirak paylarının devir veya tasfi
yesi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç yıl içinde bitirilir. Ancak, te
kelcilik amacını önlemeye yönelik olanlar ile stratejik mal ve hizmet üretenler Koordinasyon Kurulu kararı 
ile bu uygulama dışında bırakılabilir» 
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2. iBu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut iştiraklerden ıteşe'kkülün veya 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının faaliyet alanı içinde kalanlardan, iştirak payları % 26'nın altında olup da de
vamında kamu yararı veya ekonomik yarar bulunanlar, Koordinasyon Kurulunun kararıyla muhafaza edilir. 

İştirak paylarının toplanması 

GEÇİCİ MADDE 4. — 
1< Hazinenin veya çeşitli kamu kuruluş ve kurumlarının mevcut iştiraklerdeki hisseleri, iştirakin faaliyet 

alanına en yakın teşekküle, veya. Kamu İktisadî Kuruluşuna veya bağlı orta'klığa devredilir. Devir işlemleri 
bu kanun hükmünde 'kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde tamamlanır. 

2, IBirinci fıkra gereğince yapılacak devir işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla teşekküllerin veya 
Kamu İktisadî Kurüluşjlarınıın sermayelerini yeterince artırmaya, gerekli takas ve mahsup işlemlerini yap
maya, bu işlemlerin sonucuna göre cari yıl bütçesine gelir kaydetmeye, mevcut ya da yeniden açılacak ter
tiplere Ödenek koymaya ve gider kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir, 

3J BU madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devrinde nominal değerler esas alınır. 

Limited şirket statüsündeki ortaklıklar 

GEÇİCİ MADDE 5. — 
1, Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sermayelerinin % 31fden fazlası Dev

let veya teşekküllere ait bulunan limited şirketlerin, bağlı ortaklık olarak faaliyetlerinin devamına veya 
tasfiyesine Koordinasyon Kurulunca karar verilir. 

2, IBirinci fıkra gereğince faaliyetlerinin devamına karar verilen Limited Şirketler, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla Anonim Şirket statüsüne dönüştürülür ve bağlı olduğu teşekkül belirtilir. 

Geçiş dönemine ilişkin hükümler 

GEÇİCİ MADDE 6. — 
1, Teşekküller, Kamu İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların organları bu Kanun Hük

münde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre yeniden teşkil edilir. 

2< Teşekküllerin, Kamu -İktisadî Kuruluşlarının kuruluş kanunları, müesseselerin kuruluşuna ilişkin 
yönetim kurulu kararları, bağlı ortaklıkların anasözleşmeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirle
nen esaslara göre en geç dört ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

3, IBirinci ve ikinci fıkradaki düzenlemeler yapılıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun Hükmünde Ka-
raırname ile kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunun 

4, 'Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen Personel Kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
hükümlerin uygulanmasına devam edilir. 

5, Teşekkül, Kamu İktisadî Kuruluşu, müessese ve bağlı ortaklıkların personel ve ücretlere ilişkin mev
cut düzenlemelerinde, ilgili kuruluşlarca yapılacak değişiklikler Koordinasyon Kurulunun kararına bağlıdır. 

Geçiş döneminde denetleme 

GEÇİPİ MADDE 7. — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye 
kadaır, 3460, 23 ve 468 sayılı kanunların Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 66. — 440 sayılı kanunla ek ve değişiklikleri ve bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına 
giren teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların kuruluş kanunlarındaki, bu Kanun Hükmünde Karaırnameye ay
kırı hükümleri, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 67. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 68. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

11 Nisan 1983 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
Bülend Ulusu 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T, Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Af. Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakanı tmar ve tskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun 
HUkmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasuun Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararname 

K. H. K: 73 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 tarihli ve 60 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesi; 17.6.1983 tarihli ve 2680 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 7.7.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 11.4.1983 tarihli ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin 
1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 6. — 

L Teşekküller, Kamu İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların organları, teşekkül, Kamu 
İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak 
hukuken oluşmalarını takip eden bir ay içinde yeniden teşkil edilir.» 

(MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun, Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı -
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI HAKKINDA 60 S 
NAMEYE BAĞLI LÎSTE 

L İlgili Bakanlık : 
MALİYE BAKANLIĞI 

Teşekkül 

1 / l . Devlet Yatırma Bankası 
2/2, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

3/3. Devlet Malzeme Ofisi 

II. İlgili Bakanlık : 
TİCARET BAKANLIĞI 

Teşekkül 

4/1. Toprak Mahsulleri OfisS 
5/2. Türkiye Halk Bankası 
6/3. Et ve Balık Kurumu 

III. İlgili bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Teşekkül 

7/L Türkiye Denizcilik Kuruimı 

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 

Müesseseler 

1, İzmit İmalat Atölyesi Müessesesi 
2. Basım Müessesesi 

Müesseseler 

1. Alım = Satım Müessesesi 

Müesseseler 

1. 'Deniz Yoları Müessesesi 
2. Liman İşletme ve Germi Kurtarma Mü

essesesi 
3. Tersa^eleı* Müessesesi 



IV, İlgıü Bakanlık : 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Teşekkül 

8/1. Türkiye Tanın Ürünleri Kurumu 

9j2i Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 

Müesseseler 

1. Süt ve Mamulleri Sanayii Müesseseleri 
(Türküye Süt Endüstrisi Kurumu) 

2. Soya Sanayii Müessesesi (Sütaıerbank 
Ordu Soya Sanayii Müessesesi) 

1. Alim Satım Müessesesi 
2. Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikala

rı Müessesesi 

V. İlgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Teşekkül 

10/1 < Sümerbank 

Müesseseler 

1. Ahım Satım Müessesesi 
2t Defterdar Yünlü Sanayi Müessesesi 

3. Diyarbakır Halı ve Yünlü Sanayi Mües
sesesi 

4. Halıcılık Müessesesi 
5- Hereke Yünlü Sanayi Müessesesi 
6. Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi 
7. Bünyan Yünlü Sanayi Müessesesi 
8. Pamuk Satınalma ve Çırçır Fabrikaları 

Müessesesi 
9. Adana Pamuklu Sanayi Müessesesi 

10. Bakırköy Pamuklu Sanayi Müessesesi 
11. Denizli Pamuklu Sanayi Müessesesi 
12. Ereğli Pamuklu Sanayi Müessesesi 



Teşekkül 

o 

İlgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Q Teşekkül 
C: 
£ — : 
K 10/1. Sümerbanfc 

§ 

t» 

I 
11/2. Türk iye Selüloz ve Kâğıt Fabr ikalar ı 

İşletmeleri K u r u m u (SEKA) 

Müesseseler 

13. Erzincan Pamuklu Sanayi Müessesesi 
14. Nevşehir Pamuklu Sanayi Müessesesi 
15. K a h r a m a n m a r a ş Pamuklu D o k u m a Sa

nayi Müessesesi 
16. Mala tya Pamuklu Sanayi Müessesesi 
17. Kayseri Pamuklu Sanayi Müessesesi 
18. Diyarbakır Pamuklu Sanayi Müessesesi 

Müesseseler 

19. Adıyaman Pamuklu Sanayi Müessesesi 
20. K a r a m a n Pamuklu Sanayi Müessesesi 
21 . Nazill'i Basma Sanayi Müessesesi 
22. Eskişehir Basma Sanayi Müessesesi 
23 < İzmir Basma Sanayi Müessesesi 
24. Taşköprü Kendir Sanayi Müessesesi 
25. Deri ve K u n d u r a Sanayi Müessesesi 
26., Gemlik Sunî İpek ve Viskoz Mamuller i 

Sanayi Müessesesi 
27. Van Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 
28. Tekstil Eğit im ve Araşt ı rma Müessesesi 

1. Afyon Müessesesi 
2. Aksu Müessesesi 
3 . Akdeniz Müessesesi 
4. Balıkesir Müessesesi 
5. Çaycuma Müessesesi 
6. Da laman Müessesesi 
7. Kas t amonu Müessesesi 
8. İzmit Selüloz ve Kâğıt Sanayi Müessesesi 
9. Orman Ürünler i Müessesesi 

IO4 Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayi Mües
sesesi 



Teşdkıküa Müesseseler 

12/3. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKEK) 

13/4. Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 
Kurumu 

14/5. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii 
Kurumu 

1. Makine Sanayi Müessesesi 
2. Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi 

1 < Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesi 

2. iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi 

3. Divriği Madenleri Müessesesi 
4. Hekimhan Madenleri Müessesesi 
5. Attepe Madenleri Müessesesi 

1. Filyos Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesi 
2. Yarımca Seramik Sanayi Müessesesi 
3. Bozöyük Seramik Sanayi Müessesesi 
4. Konya Krom Manyezit Tuğla Sanayi 

Müessesesi 
5. Yıldız Çini ve Porselen Sanayi Müessesesi 



Müesseseler 

15/6. Türkiye Şeker Sanayi Kurumu 

16/7s Türküye Kimya Sanayi Kurutanı 1. Mensucat Boyaları Sanayi Müessesesi 

17/8. Devlet Sanayi ve işçi Yatının Bankası 
A.Ş, (DESÎYAIB) 

VI. İJfeili Bakardık : 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

Teşekkül 

18/1. Etibank 

Müesseseler 

1. Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İş
letmesi Müessesesi 

2. Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi 

3. Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 
4. Halıköy Maden İşletmeleri Müessesesi 
5. Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesi 
6. Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi 
7. Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 
8. Üçköprü Maden İşletmeleri Müessesesi 
9. Şark Kromları İşletmesi Müessesesi 



Teşekkül Müesseseler 

19/2, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 

20/3, Türkiye Taşkömürü Kurumu 

21/4. Türkiye Etddtrik Kurumu 

10. Kırka Boraks işletmesi Müessesesi 
11 j Antalya Eleikîtro Metalürji Sanayi İşlet-

mesi Müessesesi 
12. Seydişehir Alüminyum Tesisleri Müesse

sesi 

1. 
2, 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

9. 
10. 
İL 

12, 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesü 
Alpagut Dodurga Linyit İşletmeleri Mü
essesesi N 

Doğu Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Mües
sesesi 
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
Çanakkale Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
Sivas Kangal Linyitleri İşletmesi Mües
sesesi 
Bursa Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
'Bolu Linyit Kömür İşletmesi Müessesesi 
Güneydoğu Linyitleri İşletmesi Müesse
sesi 
Afşin - Elbistan Linyitlerî İşletmesi Mü
essesesi 

1. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
3< Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
4. Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
5, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
1. Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi 

2. Dağıtım Müesseseleri 
3. Köy Elektrik Müessesesi 



Teşekkül Müesseseler 

22/5. Türkiye Petrol Kurumu 

İlgili Bakanlık : 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Teşekkül 

23/1. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 

A.Ş. 
fiıgili Bakanlık : 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Teşekkül 

24/1. Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O. 

Müesseseler 

1. Turizm İşletmeleri Müessesesi 

Müesseseler 

I. ilgili Bakanlık : 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

l/L Savunma Donatım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 

KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI 

Müesseseler 



II. İlgili Bakanlık : 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

2/1. Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü 
(ÇAY - KUR) 

3/2. Tekel îşletmeleri Genel Müdürlüğü 

III. ilgili Bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

4/1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryoJları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 

5/2. Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü 

6/3. Devlet Havacılık ve Hava Meydanları 
liletmesi Genel Müdürlüğü 

IV. İlgili Bakanlık : 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

7/1, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Müesseseler 

1. Tütün ve Sigara İşletmesi Müessesesi 
2. İspirto ve İspirtolu İçkiler İşletmeleri 

Müessesesi 
3. Tuz İşletmeleri Müessesesi 
4., Tekel Ürünleri Dağıtım Müessesesi 
5. Alköloid Müesseseleri 

Müesseseler 

1. Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi 

2. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi 
Müessesesi 

3. Sicas Demiryolu Makineleri Sanayi Mü
essesesi 

4. Limanlar İşletmesi Müessesesi 

1. Meydan İşletme Müessesesi 

Müesseseler 

1. Devlet Üretme Çiftlikleri Müessesesi 
2w Haralar ve İnekhaneler Müessesesi 

1. 

2. 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60ı Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Aym Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasamn Değiştirilmesine 
İlişkin 21.7.1983 Tarihli ve 73 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

. Kapsam ve amaç 

MADDE 1.— 
1. Bu Kanun, iktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadî Kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, 

bağlı ortaklıklarım ve iştiraklerini kapsar. 
2. Bu Kanunun amacı: 
a) İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve ^unların müesseselerinin, bağlı or

taklıklarının kurulmasını, iştiraklerinin yapılmasını, özerk bir tarzda ve karma ekonominin kurallarına uygun 
oilaralk yönötüllmieUbrinli,: 

b) İktisadî Devlet Teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğ
rultusunda kendi aralarında ve ulusal ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmele
rini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını, 

c) Kamu İktisadî Kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal ge
reklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini, 

d) İktisadî Devlet Teşekküllerinin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı or
taklıklarının amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini, düzenlemektir. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 2. — 
1. Bu Kanunda geçen deyimler aşağıda tanımlanmıştır. 
a) iktisadî Devlet Teşekkülü, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faa

liyet göstermek üzere kanunla kurulan kamu iktisadî teşebbüsleridir. 
b) Kamu İktisadî Kuruluşu, sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel 

mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kanunla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadî 
teşebbüsleridir. 

c) Müessese, sermayesinin tamamı bir iktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu iktisadı Kuruluşuna ait 
olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur. 

d) Bağlı ortaklık, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu iktisadî 
Kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir. 

e) iştirak, iktisadî Devlet Teşekküllerinin veya Kamu İktisadî Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının* 
sermayelerinin en az yüzde yirmialtısına en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdeki hisse
leridir. 

f) işletme, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimleridir. 
2. Bu Kanunda geçen «teşekkül» deyimi iktisadî Devlet Teşekküllerini, «Koordinasyon Kurulu» deyimi 

Ekonomik işler Yüksek "Koordinasyon Kurulunu, «Tüzük» deyimi, bu Kanunun uygulanmasını gösteren tü
züğü ifade eder. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı 
(İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Aynı Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin 21.7.1983 Tarihli ve 73 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun) 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

Kapsam ve amaç 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 701) 



— 48 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) , 

İKİNCİ KISIM 
Teşekkül, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Teşekküller 

Teşekküllerin kurulması 

MADDE 3. — 
1. Teşekküller kanunla kurulur. 
2. Yeni bir teşekkülün kurulmasında ve mevcut bir müessese veya bağlı ortaklığın teşekkül haline geti

rilmesinde, ekonomik ihtiyaçlar gözetilir. 
3. Teşekküller, bankacılık alanında, sermayelerinin en az % 91 inin devlete ait olması şartıyla anonim 

şirket şeklinde de kurulabilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen 5 kuru
cunun bulunması şartı aranmaz, genel kurulu ve denetçileri bulunmaz. 

4. Yeni bir teşekkülün kurulmasında, koordinasyon kurulunun görüşü alınır. 
5. İlgili Bakanlık, Teşekkül Kanununda belirtilir. 

Teşekküllerin nitelikleri 

MADDE 4. — 
1. Teşekküller tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Teşekküller, bu Kanun ile kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümle

rine tabidir. 
3. Teşekküller, genel muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulunduğu 

mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 
4. Teşekküllerin' sorumlulukları sermayeleri ile sı nırlıdır. Teşekküllerin sermayesi ilgili Bakanlığın istemi 

ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. 

Teşekküllerin organları 

MADDE 5. — 
1. Teşekkülün organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürdür. 
2. Yönetim Kurulu, teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır. 
3. Genel Müdür, Teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim Kurulunun oluşumu 

MADDE 6. — 
1. Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
2. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü ilgili Bakanca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye 

Bakanı ve ilgili Bakanın imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar. 
3. İlgili Bakanlık Maliye Bakanlığı olduğu takdirde, bir üyenin hangi Bakanca önerileceği Teşekkül Ka

nununda gösterilir. 
4. Yönetim Kurulunun Başkanı Genel Müdürdür. 
5. Yönetim Kurulu kendi içinden bir Başkanvekili seçer. Genel Müdürün bulunmadığı halterde Genel 

Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu toplantılarına -üye olarak katılır. 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Teşekkül, Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Teşekküller 

Teşekküllerin kurulması 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teşekküllerin nitelikleri 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teşekküllerin organları 

MADDE 5. — 
1. Teşekkülün organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. 
2. Yönetim Kurulu, teşekkülün en üst düzeyde yetkili sorumlu karar organıdır, 
3. Genel Müdürlük, teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim Kurulunun oluşumu 

MADDE 6. — Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Teşekkülün Yönetim Kurulu üyelerinin nitelik ve şartları 

MADDE 7. — 
1. Teşekkül Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanacakların Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına 

sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, 'Maliye Bakamnca önerilecek üyenin maliye ve iktisat; ilgili Ba
kan tarafından önerilecek iki üyenin teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili meslekî ihtisasa sahip olmaları şarttır. 
ilgili Bakanca önerilecek bir üyede ise meslekî ihtisas şartı aranmayabilir. 

2. Teşekkül Yönetim Kurulu Üyeleri; * 
a) Başka hiçbir teşekkül, kuruluş, bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim veya denetim kurulu üyesi ola

rak görev alamazlar. 
b) Serbest meslek icra edemezler, Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerekti

recek faaliyette bulunamazlar. 
c) Rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde olamazlar. 
3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine ata

nabilirler. Bu şekilde atanan yönetim kurulu üyeleri başka bir teşekkül, bağlı ortaklık ve iştirakte yönetim 
veya denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar. 

Teşekkül Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 

MADDE 8. — 
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. 
2. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların yitirilmesi halinde, 

kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Teşekkül Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 9. — Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir; 
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde teşekkülün gelişmesini 

sağlayacak kararlan almak, 
b) Genel Müdürün önerisi üzerine, Genel Müdür Yardımcıları ile diğer personeli atamak, 
c) Teşekkül ve müesseselerin çalışmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi koşullarını oluştura

cak esasları ve işletme politikalarım belirlemek, 
d) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak, 
e) Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek ve denetlemek, 
f) Teşekkül ve müesseselere ait bilançolar ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma program

larına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 
g) Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek Yönetim Komitesi kararları hakkında, komite kara

rının teşekküle ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde karar almak, 
h) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 

Teşekkül yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 10. — Yönetim kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tamsa

yısının salt çoğunluğu ile alır. 

Teşekkül genel müdürlüğü 
MADDE 11. — Genel müdürlük, genel müdür ile kuruluş kanununda gösterilen sayıda genel müdür yar

dımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşur. 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Teşekkül yönetim kurulu üyelerin\n nitelik ve şartları 

MADDE 7. — 
1. Teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarım 

sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat; ilgili bakan 
tarafından önerilecek iki üyenin teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili meslekî ihtisasa sahip olmaları şarttır. İlgili 
bakanca önerilecek bir üyede ise meslekî ihtisas şartı aranmayabilir. 

2. Teşekkül yönetim kurulu üyeleri; 
a) Başka bir teşekkülde yönetim kurulu üyesi olamazlar, 
b) Birden fazla bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim veya denetim kurulu üyesi olarak görev alamaz

lar, 
c) Serbest meslek icra edemezler, Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek 

faaliyette bulunamazlar, 
d) Rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde olamazlar. 
3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine atana

bilirler. Bu şekilde atanan yönetim kurulu üyeleri başka bir teşekkül, bağlı ortaklık ve iştirakte yönetim veya 
denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar. 

Teşekkül Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 

MADDE 8. — Danışma İMeclisi metninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teşekkül Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teşekkül yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 
^MADDE 10. — Yönetim Kurulu, Genel Müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye 

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. 

Teşekkül genel müdürlüğü 
MıADDE 11. — Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Teşekkül genel müdürü 

MADDE 12. — 
1. Genel müdür, ilgili bakanın önerisi üzerine Maliye Bakanının da imzasının bulunduğu ortak karar

name ile atanır. 
2. Genel müdür olarak atanabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir : 
a) İktisat, maliye, işletme, yönetim, hukuk, mühendislik veya teşekkülün faaliyeti ile ilgili meslekî alan

da lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak, 
b) En az on yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üzere, toplam onbeş yıl başarı ile çalışmış bu

lunmak, 
c) Genel müdürlük görevini yerine getirebilecek yetenek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) iktisadî. Devlet Teşekkülleri personeli ile ilgili kanunda öngörülen diğer niteliklere sahip bulunmak. 

Teşekkül genel müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 13. — 
Genel müdürün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Teşekkülü, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönet

mek, 
b) idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı teşekkülü temsil etmek ve temsil yetkisini ge

rektiğinde devretmek, 
c) Genel müdür yardımcılarının ve üst düzey yöneticilerinin atanmalarını önermek, 
d) Teşekkül sermayesi ile diğer malî kaynakların, verimlilik ve kârlılık amaçlarına uygun bir düzen için

de kullanılmasını sağlamak, 
e) Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak. 

Teşekkül genel müdür yardımcıları 

MADDE 14. — 
1. Genel müdür yardımcıları, genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca atanırlar. 
2. Genel müdür yardımcısı olarak atanabilmek için en az yedi yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak 

üzere toplam on yıl başarı ile çalışmış olmak ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sahip bulunmak ge
rekir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Müesseseler 

Müesseselerin kuruluşu 

MADDE 15. — 
1. Sermayesinin tamamı Devlete ait teşekküller, işletmelerini müessese halinde teşkilatlandırır. 
2. Müesseseler teşekkül genel müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur. 
3. Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilanı ile, ilk hesap dönemi başlangıcı itibariyle tü

zelkişilik kazanır. 
4. Müesseselerin statüsünde, müessesenin ticaret unvanı, çalışma alanı, idare merkezi, tahsis edilmiş ser

mayesi ve sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı olduğu, hususları yer alır. 
5. Müesseseler, teşekkül yönetim kurulunun kararı ve ilgili bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 

tarafından bağlı ortaklık haline getirilebilir. 
6. işletmelerin müessese ve müesseselerin bağh ortaklık haline getirilmesine ait işlemler bütün vergi, re

sim ve harçlardan muaftır. 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Teşekkül genel müdürü 

MADDE 12. — Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teşekkül genel müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 13. — Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Tevekkül genel müdür yardımcıları 

MADDE 14. — Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir 

İKİNÜİ BÖLÜM 
Müesseseler 

Müesseselerin kuruluğu 

MADDE 15. — Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Müesseselerin nitelikleri 

MADDE 16. — 
1. Müesseseler tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Müesseseler, bu Kanun ve bağlı oldukları teşekküllerin kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dı

şında özel hukuk hükümlerine tabidir. 
3. Müesseseler, genel muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulunduğu 

mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 
4. Müesseselerin sorumluluğu sermayeleri ile sınır lıdır. 

Müesseselerin organları 

MADDE 17. — 
1. Müessesenin organları yönetim komitesi ve müessese müdürüdür. 
2. Yönetim komitesi müessesenin en üst düzeyde karar organıdır. 
3. Müessese müdürü, müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim komitesinin oluşumu 

MADDE 18. — 
1. Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
2. Yönetim komitesinin başkam müessese müdürüdür. 
3. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst düzey yöneticileri arasından, teşekkül genel müdürünün 

önerisi üzerine yönetim kurulunca atanır. 

Yönetim komitesinin görev ve yetkileri 

MADDE 19. — 
1. Yönetim komitesi, teşekkülce tespit edilen esaslara, işletme bütçesi ve programlara uygun olarak, ve

rimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimini sağlayacak kararlan almakla görevlidir. 
2. Yönetim komitesi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlaıını çoğunlukla alır. Oylarda 

eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. 
3. Yönetim komitesi, kararlarını karar gününü izleyen günden itibaren on gün içinde teşekküle gönde

rir. 

Müessese müdürü 

MADDE 20. — 
1. Müessese müdürü, teşekkül genel müdürünün önerisi üzerine yönetim kurulunca atanır. 
2. Müessese müdürü olarak atanabilmek için en az beş yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üzere 

toplam on yıl başarı ide çalışmış olmak ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sahip bulunmak gerekir. 

Müessese müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 21. — 
1. Müessese müdürü, müesseseyi, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve yöne

tim komitesi kararları doğrultusunda yönetir. 
2. Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi temsil eder, Temsil 

yetkisini gerektiğinde devredebilir. 
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(M, G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Müesseselerin nitelikleri 

MADDE 16, — Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müesseselerin organları 

MADDE 17. — Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönelim komitesinin oluşumu 

MADDE 18. — Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim komitesinin görev ve yetkileri 

MADDE 19. — Danışma Meclîsi metninin 19 uncu maddesi aynen kabul edlimiştir. 

Müessese müdürü 

MADDE 20. — Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

Müessese müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 21, — Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Ortaklıklar 

Bağlı ortaklıkların kuruluşu 

MADDE 22. — 
1. Bağlı ortaklıklar, 
a) Bir müessesenin bağlı ortaklık haline getirilmesi, 
b) Teşekkülün iştiraklerdeki hissesinin !% 50'nin üstüne çıkması, 
c) Teşekkülün, sermayesinde % 50'den fazla hisseye sahip olduğu yeni bir şirket kurulması, 

şeklinde oluşur. 
2. Bağlı ortaklıklar Bakanlar Kuru|u kararı ile kurulur, 

1 ' 

/ 
Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler 
MADDE 23. — Bağlı ortaklıklar, bu Kanunda ve bağlı oldukları teşekküllerinin, kuruluş kanunlarında 

saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.. 

Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu ve genel müdürü 

MADDE 24, — 
1. Bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil beş üyeden oluşur. 
2. Bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinden, teşek

kül genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için öngörülen nitelik ve şartlar aranır. 
3. Genel Müdür, ilgili Bakanın önerisi üzerine, Maliye Bakanının da imzası bulunan müşterek kararna

me ile atanır ve Yönetim kurulunun tabiî üyesidir. 
4. Yönetim Kurulunun en çok ilki üyesi, özel kesimi oluşturan ortaklıkların hisselerinin her % 20*si 

- için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hakkına salhip oldukları dikkate alınarak Genel Kurulca 
seçilir^ 

5. Yönetim Kurulunun Genel Müdür dışında kalan üyelerinden biri ilgili bakan, diğeri Maliye Bakanı 
ve gerektiğinde üçüncü ve dördüncü üye ilgili teşekkül tarafından kendi mensupları arasından veya dışardan 
atanır, 

6. Yönetim Kurulu üyeleri, temsil ettikleri kuruluşlara, tüzükte belirtilecek esaslara göre, bağlı ortak
lık ve iştiraklerin faaliyetleri ve malî durumları hakkında rapor vermekle yükümlüdürler. 

Bağlı ortaklık denetçilerinin seçimi 

MADDE 25. — 
1. Bağlı ortaklıkların denetim kurulu üç üyeden oluşur. 
2. özel kesimi oluşturan hisselerin toplam olarak % 20 yi geçmesi halinde, özel kesimi temsil eden üye

ler, kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu ile bu kesimi temsilen bir üye seçerler. 
3. Denetim kurulunun geriye kalan iki üyesinden biri ilgili Bakan, diğeri Maliye Bakanı ve gerektiğinde 

üçüncü üye ilgili teşekkül tarafmdan kendi mensupları arasından veya dışardan atanır. 
4. Denetçilerde, Yönetim Kurulu Üyeleri için gerelkli nitelik ve şartlar aranıra Ancak, meslekî ihtisas 

şartı aranmayabilir. 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Ortakkklar 

Bağlı ortaklıkların kuruluşu 
MADDE 22. — Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler 

MADDE 23. — Danışma Meclisi metninin 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu ve genel müdürü 

MADDE 24. — 
1. Bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil beş üyeden oluşur. 
2. Bağlı ortaklıkların genel , müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde, teşek

kül genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için öngörülen nitelik ve şartlar aranır. 
3. Genel Müdür, ilgili Bakanın önerisi üzerine, Maliye Bakanının da imzası bulunan müşterek kararna

me ile aitanır ve Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir. Sermayesinin en az yüzde doksan biri İktisadî Devlet 
Teşekküllerine veya Kamu İktisadî Kuruluşlarına ait bağlı ortaklMarda Genel Müdür, aynı zamanda Yöne
tim Kurulu başkanıdır. 

4. Yönetim Kurulunun en çok iki üyesi, özel kesimi oluşturan ortaklıkların hissellerinin her % 20fe\ için 
yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hakkına sahip oldukları dikkate alınarak Genel Kurulca seçilir. 

5. Yönetim Kurulunun Genel Müdür dışında kalan üyelerinden biri ilgili bakan, diğeri Maliye Bafcanj 
ve gerektiğinde üçüncü ve dördüncü üye ilgili teşekkül tarafından kendi mensupları arasından veya dışardan 
atanır. 

6. Yönetüm Kurulu üyeleri, temsil ettikleri kuruluşlara, tüzükte belirtilecök esaslara göre, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerin faaliyetleri ve malî durumları hakkında rapor vermekle yükümlüdürler. 

Bağlık ortaklık deneticilerinin seçimi 

MADDE 25. — Danışma Meclisi metninin 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bağlı ortaklık yönetim kurulunun ibrası 

MADDE 26. — 
1. Bağlı Ortaklıkların, bilanço ve kâr-zarar cetvellerini hazırlamaları ve en geç Mart ayı sonuna kadar 

Yüksek Denetleme Kuruluna göndermeleri zorunludur. 
2. Yüksek Denetleme Kurulunun, bağlı ortaklığa ilişkin raporunu hazırlaması ve en geç Mayıs ayı so

nuna kadar bağlı ortaklık ve ilgili teşekküle göndermesi gereklidir. 
3. Bağlı ortaklık genel kurulu engeç Haziran ayının sonuna kadar toplanır ve Yüksek Denetleme Ku

rulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını verir,, 
4. Genel Kurul kararlarına ilişkin tutanak üç işgünü içinde Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Yüksek Denetleme Kurulu, bağlı ortaklık genel kurulunca alınan kararı, ilgili teşekkül hakkında düzenleye
ceği ıraporda değerlendirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
iştirakler 

İştiraklerin yapılması ve nitelikleri 

Madde 27. — 
1. Teşekkül veya bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki, ilgili teşekkülün önerisi üzerine Koordi

nasyon Kurulu kararı ile yapılır. 
2. Bir anonim şirkete iştirak için, teşekküllerin veya bağlı ortaklıkların katılma payları toplamının, işti

rak edilen şirketin sermayesinin en az % 26'sı olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde 
de % 26'dan aşağı düşürülemez. ŞJSI&?1' 

3. Teşekkül iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti teşekküle, bağlı ortaklık iştiraklerine ait hisse 
senetlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir. 

İştiraklerin yönetimi 

MADDE 28.— 
1. Teşekkül ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, teşekkül ve bağlı ortaklığı temsilen 

her % 15 hisse için en az bir üye 'bulundurulur. 
2. Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, teşekkülün veya bağlı ortaklığın kendi mensupları arasından ve 

İmkân dahilinde iştirakin bulunduğu yere en yakın teşekkül veya bağlı ortaklık birimi içinden teşekkül veya 
bağlı ortaklığın yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından seçilirler. 

3. Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, Yönetim Kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve 
malî durumu hakkında, tüzükte belirtilen esaslara göre, teşekkül veya bağlı ortaklığa blgi vermekle yü
kümlüdürler. 

4. Teşekkül veya bağlı ortaklık, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara 
sahiptir. Bu halklar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtianamaz. 

5. Her teşekkül ve bağlı ortaklığa ait iştiraklerin bilanço ve netice hesapları, teşekkül ve bağlı ortak-
lıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir. 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Bağlı ortakltk yönetim kurulunun ibrası 

MADDE 26. — Danışma Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İştirakler 

İştiraklerin yapılması ve nitelikleri 

MADDE 27. — 
1. Teşekkül veya bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki, ilgili teşekkülün önerisi üzerine Koordinas

yon Kurulu kararı ile yapılır. 
2. Bir anonim şirkete iştirak için teşekkülün veya bağlı ortaklığın şirket sermayesine katılma payının en 

az % 26 olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde de % 26 dan aşağı düşürülamez. 
3. Aynı ortaklığa birden fiaızla teşekkül veya bağlı.ortakfok iştirak edemez. 
4. Teşekkül iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti teşekküle, bağlı ortaklık iştiraklerine ait hisse 

senetlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir. 

İştiraklerin yönetimi 

MADDE 28. — Danışma Meclisi metninin 28 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler, Tasfiıyteı ve Denetim 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Plan, program ve bütçe 

MADDE 29.— 
1. Teşekküller, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler. 
2. Teşekküllerin yatırım ve finansman programlarının hazırlanma şekli, Maliye Bakanlığı tarafından, 

Devlet Planlama Teşkilatının ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak tespit olunur 
ve Koordinasyon Kurulunun onayına sunulur. 

3. Teşekküllere ait yıllık genel yatırım ve finansman programı, takvim yılı başından en az yefcmişfoeş 
gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. 

4. Teşekküllerin işletme bütçeleri, her hesap dönemi için, yıllık genel yatırım ve finansman programında
ki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurulunca onaylanır. İlgili Bakanlık, gerekli hailerde daha 
uzun devreler için işletme bütçesi hazırlanmasını isteyebilir. 

5. Teşekküllerin yatırım ve finansman programlarında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun 
olarak işletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapılır. 

6. Kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının birer örneği, Maliye Bakanlığına, Dev
let Planlama Teşkilatına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna ve ilgili Bakanlıklara, işletme bütçeleri 
ise teşekküllerce ilgili Bakanlığa ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Yatırım projelerinin hazırlanması 

MADDE 30. — 
1. Teşekküller, kalkınma planına göre kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait malî, 

ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlamakla yükümlüdürler. 
2. Yatırım projelerinin hazırlanmasında aşağıdaki hususlara uyulur : 

, a) Devlet Yatırım Bankası, proje hazırlıklarında teşekküllere yardım eder„ 
b) Hazırlaman projeler, takvim yılı başından yedi ay önce ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkila

tına gönderilir. 
c) İlgili Bakanlık, projeler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve finans

man programına dahil edilmek üzere aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatına ve 
Maliye Bakanlığına gönderir. 

3. Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz. 
4. Bakanlar Kurulunca, teşekküllere kendi imkânlarıyla karşılayamayacakları yatırım görevi verildiği tak

dirde, bu görevlere ilişkin ve özkaynakiardan karşılanması gereken kısım, devlet bütçesinden sermaye olarak 
yılı içinde karşılanır. 

Yatırım ve finansman programları 

MADDE 31 — 
1.. Teşekküllere ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında, 

finansman imkânları ve teşekküllerin yatırım kapasiteleri göz önünde tutulur. 
2. Teşekküllere ait uzun vadeli yatırım ve finansman programlan, ilgili bakanlığın incelemesinden geç

tikten sonra, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir. 
3. Yıllık genel yatırım ve finansman programı, Maliye Bakanlığı tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı

nın da görüşü alınarak hazırlanır. 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler, Tasfiye ve Denetim 

BlRÎNCt ©ÖLÜM 
Malî Hükümler 

Plan, program ve bütçe 

MADDE 29. — Danışma Meclisi metninin 29 un cu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Yatırım projelerinin hazırlanması 

MADDE 30. — Danışma Meclisi metninin 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yatırım ve finansman programları 

MADDE 31.— 
1. Bankalar dışındaki teşekküllere ait uzun vadeli veya yıllık gend yatırım ve finansman programlarının 

hazırlanmasında, finansman imkânları ve teşekküllerin yatırım kapasiteleri göz önünde tutulur. 
2. Teşekküllere ait uzun vaddi yatırım ve finansman programları, ilgili bakanlığın incelemesinden geç

tikten sonra, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir. 
3.; Yıllık gend yatırım ve finansman programı, Maliye Bakanlığı tarafından, Devlet Planlama Teşki

latının da görüşü alınarak hazırlanır. 
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Küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları 

MADDE 32.— 
1. Küçük tamamlama yatırımları, teşekküllerin kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje maliyeti, 

yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aşmamak kaydı ile, Yönetim Kurulunun öneri
si ve ilgili bakanlığın onayıyla yapılır. 

2.: İdame ve yenileme yatırımları, Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır ve durum, gerekçesiyle birlikte 
kararı izleyen oabeş gün içinde ilgili bakanlığa, Devlet Planlama Teşkilatına ve Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kuruluna bildirilir. 

Fiyat ve tarifeler 

MADDE 33. — 
L Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarını tespitte 

serbesttirler. 
2. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak ve kalkınma planı ve yıllık prog

ramlardaki ilkelere uyularak Bakanlar Kurulunca görev verilebilir. 
a) Bu görev nedeniyle mahrum kalınan kâr, ilgili bakanlık ve Maliye Bakanlığınca, kuruluş muhasebe 

kayıtları esas alınarak birlikte tespit edilir. Mahrum kalınan kâr miktarı, mal ve hizmetin satış maliyeti 
üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk ettirilerek belirlenir. 

b) Bu görev nedeniyle mahrum kalınan kâr, ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın Genel Bütçe
sine konulan ödenekle karşılanır. 

Muhasebe sistemleri 

MADDE 34. — 
1< Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların muhasebeleri, bunların, malî durumları, işletme 

faaliyetleri, maliyet ve yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabilecek şekilde tutulur. 
2. Bankalar dışındaki teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarda «İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekdüzen 

Muhasebe Sistemi» uygulanır. Bu sistemin belirlediği esaslar dışında özel hukuk hükümlerine bağlı kalınır. 
3. Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılıdır. 

Bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları 

MADDE 35. — 
1, Bilançolar ve netice hesaplan, İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre belir

lenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet rapor
larıyla birlikte Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

2, 'Faaliyet raporları, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak düzenlenir. Bu raporlar, 
dönem çalışma sonuçlarının program ve bütçelerle mukayesesini, bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde 
gerçekleştirilemeyen işlerin sebeplerini ve bunlara ilişkin iktisadî ve malî analizleri kapsar. 

3; Bilanço ve netice hesapları, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denet
lenmesi ve onaylanmasından sonra, Resmî Gazete'de yayımlanır. 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komliisyonu Metni) 

Küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları 

MADDE 32. — Danışma Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fiyat ve tarifeler 

MADDE 33.— 
1. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizımet fiyatlarım tespitte ser

besttirler. 
2. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerektiğin de Balkanlar Kurulunca tespit edilebilir. 
3., Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altında bulunduğu taikdirde : 
a) Zarar ile birlikte, mahrum kalınan kâr ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın genel bütçesine 

konulacak ödenekle karşılanır. 
b) Mahrum kalınan kâr miktarı, mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk etti

rilerek belirlenir. 
c) Zararın miktarı, igili bakanüık ve Maliye Bakanlığınca, kuruluş muhasebe kayıtları esas alınarak 

birlikte tespit edilir. 
4. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebi

lir. Gerektiğinde bu görev için yapılacak ödeme miktarı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir. Bu görevden 
doğan zarar ve mahrum kalınan kâr yukarıdaki esaslar dahilinde Hazinece karşılanır. 

Muhasebe sistemleri 

MADDE 34. — Danışma Meclisi metninin 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları 

MADDE 35. — Danışma Meclisi metninin 35 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Kârın dağıtımı 

MADDE 36. — 
1. Teşekküller, yıllık kârlarının % 20 sini nominal sermayelerimin tamamına ulaşıncaya kadar birinci ter

tip yedek akçe olarak ayırırlar. Bankalar Kanununa tabi iktisadî Devlet Teşekkülleri, Bankalar Kanunun
da öngörülen yedek akçeleri de ayrıca ayırırlar. 

2. Teşekküller, birinci fıkrada belirtilen olağan yedek akçeler ile vergi ve diğer kanunî yükümlülükler 
ayrıldıktan sonra kalan kârın % 20 sini nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar tikinci tertip olağan 
yedek akçe olarak ayırırlar. Nominal sermayenin tamamına ulaştıktan sonra % 10 oranında yedek akçe ay
rılmasına devam olunur. 

3. Yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan kâr, müesseselerde teşek
küle, teşekküllerde Hazineye devredilir. 

4. Teşekküllerce, birinci ve ikinci fıkralar hükümlerine göre ayrılmış olan yedek akçeler, ödenmemiş 
sermayeye mahsup edilir. 

5. Bağlı ortaklıklarda olağan yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan 
kârın en az ı% 90 ını sermaye payları oranında ortaklara dağıtılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tasfiye 

Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıkların tasfiyesi 

MADDE 37. — 
1. Kuruluş amaçları ortadan kalkmış olan Teşekküller ve müesseseler kuruluşlarındaki usule göre tas

fiye olunur. 
2. Bağlı ortaklıklarda, teşekküle ait hisse senetlerinin devrine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 
3. Bağlı ortaklıkların tasfiyesi özel hukuk hükümlerine tabidir. Ancak teşekkül yönetim kurulu tasfiye 

kararı vermeden önce Bakanlar Kurulundan izin alır. 
4. Teşekkül ve bağlı ortaklıkların iştiraklerine ait hisse senetlerinin devrine Koordinasyon Kurulunca 

karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Denetleme 

Malî, idarî ve teknik denetim 

MADDE 38. — Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun malî, idarî ve teknik yönden sürekli denetimine tabidir. 

Denetleme raporları 

MADDE 39. — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkla
rın bir yıla ait, hesap ve işlemleri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ekıim ayı sonuna kadar tamam
lar. Kurulca düzenlenen raporlar ilgili mercilere verilir, 

İlgili bakanlığın gözetim ve denetimi 

MADDE 40. — 
1. İlgili Bakanlık teşekkül, müessese ve bağlı ortajclık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hü

kümlerine uygun olarak yülrütütoıesini gözetrnıelkle görevlidir. 
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Kârın dağıtımı 

MADDE 36. — 
1. Teşekküller, yıllık kârlarının % 20'sini nominal sermayelerinin tamamına ulaşıncaya kadar birinci 

tertip yedek akçe olarak ayırırlar. Bankalar Kanununa tabi İktisadî Devlet Teşekkülleri, Bankalar Kanunun
da öngörülen yedek akçeleri de aynca ayırırlar. 

2. Teşekküller, birinci fıkrada belirtilen olağan yedek akçeler ile vergi ve diğer kanunî yükümlülükler 
ayrıldıktan sonra kalan kârın % 20'sini nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip olaöan 
yedek akçe olarak ayırırlar. Nominal sermayenin tamamına ulaştıktan sonra % 10 oramnda yedek akçe ay
rılmasına devam olunur. 

3. Yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan kâr, müesseselerde teşek
küle, teşekküller de Hazineye devredilir. 

4. Bağlı ortaklıklarda olağan yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra kalan 
kârın en az % 9ö'ını sermaye payları oranında ortaklara dağıtılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tasfiye 

Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıkların tasfiyesi 

MADDE 37. — Danışma Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Denetleme 

Malî, idarî ve teknik denetim 

MADDE 38. — Danışma Meclisli metninin 38 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denetleme raporları ı 

M'ADDE 39. — Danışma Meclisi metninin 39 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlgili bakanlığın gözetim ve denetimi 

MADDE 40. — Danışma Meclisi metninin 40 mcı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Birinci fıkrada belirtilen amaçla ilgili bakanlık, gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemleri
ni teftişe, tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadî ve malî durumlarını tespit ettirmeye yetkilidir. Bu yetki, 
kuruluşların görev ve yetkilerini daraltmayacak, normal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanılır. 

, DÖRDÜNCÜ KISIM 
'Personele İlişkin Hükümler 

İktisadî Devlet Teşekkülleri personel rejimi 

MADDE 41. — 
1, İktisadî Devlet Teşekküllerinin personel rejimi; 
a) Yetenekli elemanların işe alınması, işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi, 
b) Verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması, 
c) Karma ekonomi koşulları (içinde çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları 

sisteminin gerçekleştirilmesi, 
d) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabanın maddî ve manevî olarak değerlendirilmesinin teşviki, 
İlkelerine dayanan ayrı bir kanunla düzenlenir. 
2. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli personeli toplu iş sözleşmeleri kap

samına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri ile hiçbir aynî ve nakdî menfaat sağlanamaz. 

Atamalarda genel ilkeler 

MADDE 42. — Bu Kanun ve diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak üzere, personel, yönetim 
kurulu kararıyla atanır ve atanmasındaki usule göre görevine son verilir. Yönetim kurulları ibu yetkilerini 
kısmen devredebilirler. 

Sözleşmeli personel çalıştırma 

MADDE 43. — 
1. Teşekkül ve bağlı ortaklık genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, müessese ve işletme müdür

leri sözleşme ile çalıştırılabilirleri 
2. Teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin verimlilik ve kârlılığına müessir görevlerin sorum

luluğunu taşıyan kadrolardan, koordinasyon kurulunca belli edilenlerde çalıştırılacaklar için de yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanabilir. 

3. Sözleşme ile verilecek ücretler, sektörün özelliğine ve görevin önemine göre koordinasyon kurulunun 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

4. Sözleşmeli personele, bu Kanunda öngörülenler ile İktisadî Devlet Teşekkülleri Personel Kanunu hü
kümleri saklı olmak üzere, sözleşme ile belirlenen ücretin ve gerektiğinde konut tahsisinin dışında hiçbir şe
kilde nakdî veya aynî menfaat sağlanamaz. 

5. Sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan memurluktan gelenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfilerine sayılır 
ve gereken kesenek ve karşılıklarının tamamının ödenmesi kaydıyla emeklilik hakları devam eder. 

İkramiyeler 

MADDE 44. — 
1. Teşekkülün, müessese ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu başkan ve üyelerini de kapsamak üzere 

kadrolu ve sözleşmeli personeline, iki aylık ücret tutarını aşmamak üzere yönetim kurulunun kararı ve koor
dinasyon kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 701) 



— 67 — 

(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Personele İlişkin Hükümler 

İktisadî Devlet Teşekkülleri personel rejimi 

MADDE 41. — Danışma Meclisi metninin 41 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Atamalarda genel ilkeler 

MADDE 42. — Danışma Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sözle, 

MAD 

meli personel çalıştırma 

DE 43. — Danışma Meclisi metninin 43 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkramiyeler 

MADDE 44. — 
1. Teşekkülün, müessese ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu başkan ve üyelerini de kapsamak üzere 

kadrolu ve sözleşmeli personeline, iki aylık ücret tutarını aşmamak üzere yönetim kurulunun kararı ve koor
dinasyon kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir. 
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2. Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı artıranlara veya işletme 
faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere veya büyük zararların oluşmasını önlemede olağanüstü gayret göste
renlere genel müdürce bir, genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca iki, yönetim kurulunun gerek
çeli önerisi üzerine Baikanlar Kurulunca altı aylık ücret tutarını aşmamak Ikaydıyla, ikramiye ve Bakg ılaii 
Kurulu takdirnamesi verilebilir. Buna ait esaslar tüzükle düzenlenir. 

3. İkinci fıkrada sözü edilen ikramiye, kişisel başarı ve yararlılığa bağlı olup genelleştirilemez. 

Teşekküllerin ve personelinin yükümlülüğü ve sorumluluğu 

MADDE 45. — 
1. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar kendilerine verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kay

nakları verimlilik ve kârlılık esaslarına göre kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdurlar. 
2. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri dahil 

her türlü kadrolu ve sözHeşmelü personeli, birinci fıkradaki esaslara uygun olarak gereken gayret ve basireti 
göstermekle yükümlüdürler. 

3. İkinci fıkrada sözü edilen personel bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde Devlet memurları 
gibi cezalandırılırlar. Bunlar, görevleri ile ilgili olarak kururnlaruna verdikleri zararlardan ötürü, özel hukuk 
hükümlerine tabidirler. 

Başka iş ve hizmet yasağı 

MADDE 46. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli 

her çeşit personeli bu Kanunda öngörülen haller dışın da başka bir işle meşgul olamazlar. 
2. Birinci fıkrada sayılanlar, anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusu

na giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunlardan Yönetim 
Kurulunun Başkan ye üyelerinin eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir. 

3. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların genel müdür, yönetim kurulu üyeleri, müessese mü
dürleri dışında kalan yönetim komitesi üyeleri dahil kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli, yönetim ku
rullarının muvafakati ile bu teşekküllerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak üzere, 
bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliği
ne, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler. Bunlara, bu görevleri karşılığında iştirakçe verile
cek ücret tutarının yürürlükteki mevzuatın belirttiği sınırı aşması halinde fazlası anateşekküle gelir kayde
dilir. 

4. Aşağıda gösterildiği şekilde; ' 
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve yönetim kurulu veya yönetim komitesince uygun görülmesi şar

tıyla; üniversite ve yüksekokullarda, orta dereceli okullarda ve bu okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafın
dan açılacak kurslarda öğretmenlik yapılması, 

b) Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunda veya sosyal, meslekî ve benzeri kuruluşların yönetim 
ve denetim organlarında görev alınması, bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır. 

5. Bağlı ortaklık ve iştiraklerde kamu payını temsil etmek üzere görevlendirilen yönetim kurulu üyeliği, 
denetçilik için ödenen belirli aylık dışında, kârdan pay ve benzeri adlarda tahakkuk ettirilen her türlü ödeme
ler, ilgili teşekküle gelir kaydedilir. 

6. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir. 
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2. Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı artıranlara veya işletme 
faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere veya büyük zararların oluşmasını önlemede olağanüstü gayret göste
renlere genel müdürce bir veya genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca iki veya yönetim kurulunun 
gerekçeli önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca altı aylık ücret tutarını aşmamak kaydıyla, ikramiye ve Bakan
lar Kurulu takdirnamesi verilebilir. Buna ait esaslar tüzükle düzenlenir. 

3. İkinci fıkrada sözü edilen ikramiye, kişisel başarı ve yararlılığa bağh olup genelleştirilemez. 

Teşekküllerin ve personelinin yükümlülüğü ve sorumluluğu 

MADDE 45. — Danışma Meclisi metninin 45 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başka iş ve hizmet yasağı 

MADDE 46. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli 

her çeşit personeli bu Kanunda öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar. 
2. Birinci fıkrada sayılanlar, anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konu

suna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit 
olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir. 

3. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların, genel müdür.ve müessese müdürleri dışında kalan 
yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri dahil kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli, yönetim kurul
larının muvafakati ile bu teşekküllerin veya bağlı ortaklıkların iştiraM'erinin yalnız birisinde olmak üzere, bu
lundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, de
netçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler. Bunlara, bu görevleri karşılığında iştirakçe verilecek 
ücret tutarının yürürlükteki mevzuatın belirttiği sınırı aşması halinde fazlası anateşekküle gelir, kaydedilir. 

4. Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler, 
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şartıy

la, üniversite ve yüksekokullarda, orta dereceli okullarda ve bu okullara bağh birlik ve kurumlar tarafından 
açılacak kurslarda öğretmenlik yapılması, 

b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşlarında veya sosyal, meslekî ve benzeri kuruluşların yönetim 
ve denetim organlarında görev alınması, bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır. 

5. Bağlı ortaklık ve iştiraklerde kamu payını temsil etmek üzere görevlendirilen yönetim kumlu üyeliği, 
denetçilik için ödenen belirli -aylık dışında, kârdan pay ve benzeri adlarla tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler, 
ilgili teşekküle gelir kaydedilir. 

6. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir. 
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Siyasî faaliyet yasağı 

MADDE 47. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli personeli siyasî partilere üye 

olamazlar. 
2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri Devlet memurları 

hakkındaki hükümlere tabidir, 
3. Siyasî partilerin merkez ve taşra organlarında görev almış, Yasama Organı üyeliğine veya seçimle ge

linen yerel kurullara, seçilmiş olan kişiler; bu görevlerinin sona etrmesimden, genel ve yerel seçimlere aday 
olarak katılmış ve seçilememiş olan kişiler seçim tarihinden itibaren üç yır geçmedikçe teşekküller, müesse
seler ve bağlı ortaklıklarda genel müdür, yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı, müessese müdürü 
olarak görev alamazlar. 

Personelin suçları ve sır saklama yükümlülüğü 

MADDE 48. — 
L Teşekküllleriln, müessesdtenin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine 

ve diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar Üe bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri 
üzerinde suç işleyen yönetim kurulu ve yönetim komitesi başkan ve üyeleriyle diğer her çeşit personeline 
Devlet memurları hakkında öngörülen ceza hükümleri uygulanır. 

2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin, görevlerini yaptığı sırada öğrendiği gizli bilgileri, görevinden 
ayrılmış olsa bile, yetkili amirin izni olmadan açıklaması halinde, bir aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin 
liradan ikiyüzellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Hakkında kamu hizmetindie çalışmaktan 
mahrumiyet cezası verilebilir. 

Vekâlet ücretinin dağıtımı 

MADDE 49.— 
1. IBu Kanun hükümlerine tabi teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarda, mahkeme ve icra dairelerince 

teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olunan vekâlet ücretlerinden, da
vaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara ve bunların takip işlerinde çalışan personele verilecek vekâlet ücre
tinin yıllık tutarı, birinci derecenin son kademe aylığının (ek gösterge hariç) yıllık tutarının % 40'ını geçe
mez. 

2. Birinci fıkradaki orana göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar, teşekkül merkezindeki özel bir 
hesapta toplanır. Bü şekilde toplanacak meblağ, Tüzükte belirlenecek esaslar dahilinde münhasıran hukuk iş-
feri müdürlükleri ile hukuk (müşavirliklerinde çalışan müıdür, hukuk müşaviri ve yardımcıları ile müşavir 
avukat, avukat, raportör avukatlar, dava ve takip işlerinde çalışan personel arasında, yu'karıda belirtilen aza
mî sınır aşılmamak şartıyla dağıtılır. 

Yönetmelikle düzenleme 

MADDE 50. — Her teşekkül, kadro ve sınıflandırma, idarî ve teknik personelde aranacak nitelikler, işe 
alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin cezaları gibi konuları düzenlemek üzere tktisadî Devlet Teşekkül
leri personel rejimi esaslarına uygun olarak bir yönetme lik hazırlar. Bu yönetmelik koordinasyon kurulunun 
onayıyla yürürlüğe girer, 
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Siyasî faaliyet yasağı 

MADDE 47. — Danışma Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Personelin suçları ve sır saklama yükümlülüğü 

MADDE 48. — Danışma Meclisi metninin 48 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vekâlet ücretinin dağıtımı 

MADDE 49. — Danışma Meclisi metninin 49 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelikle düzenleme 

MADDE 50. — Danışma Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Kamu İktisadî Kuruluşları 

Kamu iktisadî kuruluşlarının kuruluşu 

MADDE 51 — 
1. Kamu iktisadî kuruluşları kanunla kurulur. 
2. Yeni bir kamu iktisadî kuruluşu kurulmasında koordinasyon kurulunun görüşü alınır. 
3., İlgili bakanlık kuruluş kanununda belirtilir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının nitelikleri 

MADDE 52. — 
1. Kamu İktisadî Kuruluşları tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Kamu İktisadî Kuruluşları, bu Kanun ile kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında özel hu

kuk hükümlerine tabidir. 
3. Kamu İktisadî Kuruluşları, genel muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi 

bulunduğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 
4. Kamu İktisadî Kuruluşlarının sorumlulukları s ermayeleri ile sınırlıdır. Kamu İktisadî Kuruluşlarının 

sermayesi ilgili bakanlığın istemi ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının organları 

MADDE 53. — Kamu iktisadî kuruluşlarının organları ve bunların oluşumu, toplantı ve karar yeter sa
yıları, yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürün, genel müdür yardımcılarının nitelik ve şartları, görev süre
leri, görev ve yetkileri, atanmaları, İktisadî Devlet Tevekkülleri hakkındaki hükümlere tabidir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının teşkilatlanması 

MADDE 54.— 
1. Kamu iktisadî kuruluşları, müessese ve bağlı ortaklık kurabilirler. 
2. Bir müessese içinde toplanmasında yarar ve gerek görülmeyen işletmeler, koordinasyon kurulu kararı 

ile doğrudan kamu iktisadî kuruluşuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. 
3. Sermayelerinin en az % 91'i kamu iktisadî kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıkların genel kurulu ve 

denetçileri bulunmaz. Bu ortaklıkların denetimi İktisadî Devlet Teşekküllerine ilişkin hükümlere tabidir. 
4. Tekel niteliğindeki mallar, müesseseler veya 'şlefcmeler tarafından üretilir. 

. 5. Yukarıdaki fıkralar dışında, İktisadî Devlet Teşekküllerinin müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve iş
tiraklerine ilişkin hükümleri, kamu iktisadî kuruluşlarının müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine 
de uygulanır, 

Malî hükümler, tasfiye ve denetim 
MADDE 55. — 

1. Kamu iktisadî kuruluşlarına ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının 
hazırlanmasında, kuruluşların finansman imkânları ve yatırım kapasiteleri yanında ülke ihtiyaçları, plan, 
program hedef ve tercihleri göz önüne alınır. 

2. Kamu iktisadî kuruluşlarına ait fiyat ve tarifelere sosyal faydayı artırmak amacı ile koordinasyon 
kurulunca müdahale edilebilir. 

3. Devlet tekelinde olan malların fiyatlarının tespiti kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 
4. Kamu iktisadî kuruluşları kârlarından % 10 yedek akçe ayırırlar. Bağlı ortaklıklardaki kâr dağıtımı, 

İktisadî Devlet Teşekküllerine ait bağlı ortaklıklara ilişkin hükümlere tabidir. 
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BEŞtNCt KISIM 

Kamu İktisadî Kuruluşları 

Kamu iktisadî kuruluşlarının kurulusu 

MADDE 51. — Danışma Meclisi metninin 51 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının nitelikleri 

MADDE 52A — Danışma Mecİisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının organları 

MADDE 53. — Danışma Meclisi metninin 53 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının teşkilatlanması 

MADDE 54. — Danışma Meclisi metninin 54 üncü maddesi aynen Ikabul edilmiştir. 

Malî hükümler, tasfiye ve denetim 
MADDE 55. — Danışma Meclisi metninin 55 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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5. Yatırım ve işletme finansman açıkları Hazinece karşılanır. Finansman fazlası Hazineye devredilir. 
6. Kamu iktisadî kuruluşlarına, yukarıldaki fıkralar dışında, İktisadî Devlet Teşekküllerine ait malı hü

kümler, tasfiye ve denetim hükümleri uygulanır. 

Personele ilişkin hükümler 

'MADDE 56. — Kamu İktisadî Kuruluşları ve bunların işletme, müessese ve bağlı ortaklıklarına, bu Ka
nunda yer alan personele ilişkin hükümlerle, iktisadî Devlet Teşekkülleri personel rejimine ait hükümler uy
gulanır, 

ALTINCI KISIM 
Ortak Hizmetler ve Koordinasyon 

Koordinasyon Kurulu 

MADDE 57. — 
1. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının gerek kendi aralarında, gerekse birbir

leriyle oilain ilişkilerinde genşl koordinasyonun sağlanması ve bunların ortak sorunları hakkında karar alın
ması görevi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca yerine getirilir. 

2. Ekonomik işliler Yüksek Koordinasyon Kurulu, Başbakanın Başkanlığında, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısı, bir Devlet Bakanı, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekeli, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sa
nayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Kültür ve Turizm Balkanlarından oluşur. Bu kurulun dış eko
nomik işlerle ilgili toplantılarıma Dışişleri Bakanı da üye ollarak katılır. Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kuruluna, birinci fıkradaki görevlerini yerine getirirken İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti
sadî Kuruluşları ile ilgili diğer Bakanlar da üye olarak katılırlar., 

3. Koordinasyon Kurulunun iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî KuruluşTairı ile ilgili top
lantılarına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı i e Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı da katı
lır.; Kurulun ısekreterya hizmetleri Maliye Bakanlığının ilgili birimi tarafından yürütülür. 

4. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları 'ile ilgili konularda Koordinasyon Kurulu 
en geç üç ayda bir toplanır. 

Koordinasyon Kurulunun görevleri 

MADDE 58. — Koordinasyon Kurulunun bu Kanuna ilişkin görevleri : 
a) Uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, teşekküllerin parasal ve fiziksel hedef

lerinin belirlenmesiyle ilgili inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek, gereken kararları almak ve il
gili mercilere intikal ettirmek, 

b) Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ortak sorunlarına ait araştırma, planlama ve koor
dinasyon ile ilgili kararlar almak, verimlilik ve kârlılığı artırabilecek tavsiyelerde bulunmak, 

c) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ortak personel ve işçi sorunlarıyla ilgili kararları almak, 
d) Teşökkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarında nıalzeme standardizasyonun sağlanmasını ve stok kontrol 

sıMeminlin gelliştirimesine yönelik araştırmalar yaptırmak ve bu konuda koordinasyon sağlamak, 
e) Yasama organında ibra olunmayan yöneticiler hakkında yürütülecek idarî, malî ve cezaî kovuştur

maları izlemek, 
f) Kanunla veya Bakanlar Kurulu kararı ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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Personele ilişkin hükümler 

MADDE 56. — Danışma Meclisi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul ediimiştirj; 

ALTINCI KISIM 
Ortak Hizmetler ve Koordinasyon 

Koordinasyon Kurulu 

MADDE 57. — Danışma Meçlisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edimliştir. 

Koordinasyon Kurulunun görevleri 

MADDE 58. — Koordinasyon Kurulunun bu Kanuna ilişkin görevleri : 
a) Uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, teşekküllerin parasal ve fiziksel hedef

lerinin belMenmesiyle ilgili inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmdk, gereken kararları almak ve ilgili 
mercilere intikal ettirmek, 

b) Teşekküllerin ve Kamu iktisadî Kuruluşlarının ortak sorunlarına ait araştırma, planlama ve koordi
nasyon ile ilgili kararlar almak, verimlilik ve 'kârlılığı artırabilecek tavsiyelerde bulunmak, 

c) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ortak personel ve işçi sorunlarıyla ilgili kararları almak, 
d) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarında malzeme standardizasyonunun sağlanması ve stok kontrol 

sisteminin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak ve bu konuda koordinasyon sağlamak, 
e) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının taşıt kullanımlarında, kuruluşların özelliği ve Taşıt Ka

nunu hükümleri göz önünde bulundurularak düzenlemeler yapmak, 
f) Yasama organında ibra olunmayan yöneticiler hakkında yürütülecek idarî, malî ve cezaî kovuştur

maları izlemek, 
g) Kanunla veya Bakanlar Kurulu kararı' ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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YEDİNCİ KISIM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Faaliyet alanlarının sınırı 

MADDE 59. — 
1. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Atıl 

kapasitelerin değerlendirilmesi amacıyla girişilen faaliyetlerde de bu esasa uyulurH 

2. Kamu iktisadî Kuruluşlarına ait işletmelerin atıl kapasitelerinin değerlendirilmesinde, koordinasyon 
kurulunun kararı ile, kuruluş amacı dışına çıkılabilir. 

Hazineye intikal eden hisse senetleri 

MADDE 60. — Veraset veya diğer yollarla hazineye geçen hisse senetleri, faaliyet alanı itibariyle en 
yakın olan İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu iktisadî Kuruluşuna devredilir. 

İşletme, müessese ve bağlı ortaklıkların bağlantı yerlerinin değiştirilmesi 

MADDE 61. — 
L Bir teşekkül bünyesindeki işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın başka bir teşekküle bir Kamu ik

tisadî Kuruluşu bünyesindeki işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın başka bir Kamu iktisadî Kuruluşuna 
bağlanması, Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

2, Bir işletmenin, müessesenin, bağlı ortaklığın bir teşekkülden Kamu İktisadî Kuruluşuna veya Kamu 
iktisadî Kuruluşundan Teşekküle bağlanması kanunla olur, 

3. işletme veya işletme biriminin tasfiyesi veya satılması, ilgili teşekkülün veya Kamu iktisadî Kurulu
şunun önerisi ve Koordinasyon Kurulu kararı ile yapılır, 

Devlet malı sayılma 

MADDE 62. — Teşekküllerin ve Kamu iktisadî Kuruluşlarının, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların 
malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara Türk 
Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır. 

İstisnalar 

MADDE 63. — 
1, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi, Ereğli 

Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi ile Türkiye iş Bankası Anonim Şirketi, Devlet Sanayi ve 
işçi Yatırım Bankası Anonim Şirketi, iller Bankası Genel Müdürlüğü ve iller Bankası Genel Müdürlüğü ile 
îl özel idareleri ve belediyelerin, sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları 
iktisadî teşebbüsler, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 

2< Yabancı sermayeyi teşvikle ilgili hükümlerden yararlanan gerçek veya tüzelkişilerle yabancı ülkeler 
kanunlarına veya uluslararası düzenlemelere göre kurulmuş ortaklıklara ait kanunların ve anasözleşmelerin 
hükümleri saklıdır. 
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YEDİNCİ KISIM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Faaliyet alanlarının sınırı 

MADDE 59. — Danışma Meclisi metninin 59 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hazineye intikal eden hisse senetleri 

MADDE 60. — Danışma Meclisi metninin 60 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşletme, müessese ve bağlı ortaklıkların bağlantı yerlerinin değiştirilmesi, 

MADDE 61. — Danışma Meclisi metninin 61 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet malı sayılma 

MADDE 62. — Danışma Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen . kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 63. — Danışma Meclisi metninin 63 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tüzük 

MADDE 64. — Bu Kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere, Maliye Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların 
ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak bir tüzük hazırlanır ve bu Kanunun ya
yım tarihini izleyen altı ay içinde yürürlüğe konur. 

Tevekkül ve kamu iktisadî kuruluşlarına ait liste 

MADDE 65. — Bu Kanuna tabi İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları, bunlara 
ait müesseseler ve bağlı ortaklıklar ile teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ilgili olduğu Başkanlık
lar, ekli listede gösterilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Teşekküllerin sermayeleri 

GEÇİCİ MADDE 1. — 
1., Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 

dört ay içinde Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
2. Ancak, birinci fıkra gereğince işlem yapılıncaya kadar 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen veya kuruluş kanunlarında 'belirtilen sermaye tutarları esas alınır. 

Kapsam dışında kalan kuruluşların yönetimi 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi olanlar ile bu Kanun kapsamı dışında kalan 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Kurumlan, kuruluş ve işleyişlerini düzenleyecek kanunlar yürürlüğe girince
ye kadar, kendi kanunlarına göre yönetilirler. 

iştirak paylarının devir veya tasfiyesi 
GEÇİCİ MADDE 3. — 
1. Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dışında kalan ve 

normal piyasa koşulları içinde elden çıkarılmaları mümkün olan mevcut iştirak paylarının devir veya tas
fiyesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç yıl içinde bitirilir. Ancak, tekelcilik amacını önleme
ye yönelik olanlar ile stratejik mal ve hizmet üretenler Koordinasyon Kurulu kararı ile bu uygulama dışın
da bırakılabilir. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut .iştiraklerden teşekkülün veya Kamu İktisadî Kuruluş
larının faaliyet alanı içinde kalanlardan, iştirak paylan % 26'nın altında olup da devamında kamu yararı ve
ya ekonomik yarar bulunanlar, Koordinasyon Kurulunun kararıyla muhafaza edilir. 

İştirak paylarının toplanması 

GEÇİCİ MADDE 4. — 
1. Hazinenin veya çeşitli kamu kuruluş ve kurumlarının mevcut iştiraklerdeki hisseleri, iştirakin faaliyet 

alanına en yakın teşekküllere veya Kamu İktisadî Kuruluşlarına veya bağlı ortaklıklara devredilir. Devir iş
lemleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde tamamlanır. 

2, Birinci fıkra gereğince yapılacak devir işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla teşekküllerin veya 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayelerini yeterince artırmaya, gerekli takas ve mahsup işlemlerini yap
maya, bu işlemlerin sonucuna göre carî yıl bütçesine gelir kaydetmeye, mevcut ya da yeniden açılacak ter
tiplere ödenek koymaya ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Tüzük 

MADDE 64. — Danışma Meclisi metninin 64 üncü maddesi aynen Ikaibul edilmiştir. 

Teşekkül ve kamu iktisadî kuruluşlarına ait liste 

MADDE 65. — Danışma Meclsii metninin 65 dnci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜIM 
Geçici Hükümler 

Teşekküllerin sermayeleri 

GEÇİCİ MADDE 1. — 
1. Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayeleri, Kuruluş Kanunlarında bdlirtilir. 
2. Ancalk, birimci fıkra gereğince işlem yapılıncaya kadar 440 sayılı Kanunun 1 üncü maddesine göre 

Balkanlar Kurulunca tespit edilen veya kuruluş kanunlarında belirtilen ısermaye tutarları esas alınır. 

Kapsam dışında kalan kuruluşların yönetimi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İştirak paylarının devir veya tasfiyesi 
GEÇİCİ MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin Geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

/ 

İştirak paylarının toplanması 

GEÇİCİ MADDE 4. — 
1. Hazinenin veya çeşitli kaımu kuruluş ve kurumlarının mevcut iştiraklerdeki hisseleri, iştirakin faaliyet 

alanına en yaikın teşekküllere veya Kamu İktisadî Kuruluşlarına veya bağlı ortaklıklara devredilir. Devir iş
lemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir yıl içinde tamamlanır. 

2. lBirinci fıkra gereğince yapılacak devir işlemlerini gerçekleştirebilimeik amacıyla teşekküllerin veya 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayelerini yeterince artırmaya, gerekli takas ve mahsup işlemlerini yapma
ya, bu işlemlerin sonucuna göre carî yıl bütçesine gelir kaydetmeye, mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere 
ödenek koymaya ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. v 
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3. Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devrinde nominal değerler esas alınır. 

Limited şirket statüsündeki ortaklıklar 

GEÇİCİ MADDE 5. — 
1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sermayelerinin % 51 inden fazlası Devlet veya teşekküllere ait 

bulunan Hmited şirketlerin, bağlı ortaklık olarak faaliyetlerinin devamına veya tasfiyesine Koordinasyon 
Kurulunca karar verilir. 

I* Birinci fıkra gereğince faaliyetlerinin devamına karar verilen Limited Şirketler, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla Anonim Şirket statüsüne dönüştürülür ve bağlı olduğu teşekkül belirtilir. 

Geçiş dönemine ilişkin hükümler 

GEÇİCİ MADDE 6. — 
1. Teşekküller, Kamu İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların organları, teşekkül, kamu 

iktisadî kuruluşlan, müesseseler ve bağlı ortaklıkların bu Kanuna uygun olarak hukuken oluşmalarını takip 
eden bir ay içinde yeniden teşkil edilir. 

2. Teşekküllerin, Kamu iktisadî Kuruluşlarının kuruluşlarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameleri, 
müesseselerin kuruluşuna ilişkin yönetim kurulu kararları, bağlı ortaklıkların anasözleşmeleri bu Kanunda 
belirlenen esaslara göre en geç dört ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

3. Birinci ve ikinci fıkradaki düzenlemeler yapılıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun ile kaldırılan hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur, 

4. Bu Kanunda öngörülen Personel Kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanması
na devam edilir. 

5. Teşekkül, Kamu İktisadî Kuruluşu, müessese ve bağlı ortaklıkların personel ve ücretlere ilişkin mev
cut düzenlemelerinde ilgili kuruluşlarca yapılacak değişiklikler Koordinasyon Kurulunun kararına bağlıdır. 

Geçiş döneminde denetleme 

GEÇİCİ MADDE 7. — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye 
kadar, 3460, 23 ve 468 sayılı kanunların Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 66. — 440 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri ve bu Kanun kapsamına giren teşebbüslerin ve 
bağlı ortaklıkların kuruluş kanunlarındaki, bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 701) 
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3̂  Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devrinde nominal değerler esas alınır. 
4. Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarım n devri sonunda, Türk Ticaret Kanununun 277 nci 

maddesindeki beş ortak şartı aranmaz. 

Limited şirket statüsündeki ortaklıklar 

GEÇİCİ MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin Geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçiş dönemine ilişkin hükümler 

GEÇİCİ MADDE 6. — 
1. Teşekküller, Kamu İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların organları, teşekkül, Kamu 

İktisadî Kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortaklıkların bu Kanuna uygun olarak hukuken oluşmalarını takip 
©den bir ay içinde yeniden teşkil edilir. 

2. Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının kuruluşlarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname
ler en geç bir ay içinde, müesseselerin kuruluşuna ilişkin yönetim kurulu kararları ile bağlı ortaklıkların ana 
sözleşmeleri İse bu (Kanunda belirlenen esaslara göre Teşekkül ve Kamu İktisadî Kurulluşlarının hukuken 
kuruldukları tarihi takiben en geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

3. Birinci ve ikinci fıkradaki düzenlemeler yapılıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun ile kaldırılan 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

4. Bu Kanunda öngörülen Personel Kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanma
sına devam edilir, 

5. Teşekkül, Kamu İktisadî Kuruluşu, müessese ve bağlı ortaklıkların personel ve ücretlere ilişkin mev
cut düzenlemelerinde ilgili kuruluşlarca yapılacak değişiklikler Koordinasyon Kurulunun kararma bağlıdır. 

Geçiş döneminde denetleme 

GEÇİCİ MAİDDE 7 — Danışma Meclisi metninin Geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmişıtiir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 66. — Danışıma Meclisi metnıinÜn 66 nci maddesi aynen kabul ödilmiştk. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 701) 
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Yürürlük 

MADDE 67. — Yayımlandıkları tarihte yürürlüğe giren 60 ye 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerle ilgili bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 68. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 701) 
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Yürürlük 

ıMAIDDE 67. — 60 ve 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili bu Kanunun; 
a) 60 ve 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerini değiştirerek kabul eden, 5, 6, 8, 9, 

10, 15, 24, 25, 31,34, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 58, 63, 65 ve 67 nci maddeleri ile Geçici 1, 4 ve 6 ncı 
maddeleri Kanunun yayıımıı tarihinde, 

b) Diğer maddeleri, 60 sayılı Kanun Hükmünde IKararnamenin yürürlüğe girmiş olduğu 20 Mayıs 
1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihlinde, 

Yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 68. — Danışma Meclisi methinin 68 inci maddesi aynen kabul edilmişttir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 701) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI LÎST 

İKTİSADÎ DEVLET KEŞEKKÜLLERİ 

h Ügüî Bakanlık : 
MALİYE BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

1/1. Devlet Yatırım Bankası 1„ 
2/2. Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası • 2, 
3/3. Anadolu Bankası T.A.Ş. 3. 

4/4< Devlet Malzeme Ofisi L İzmit İmalat Atelyesi Müessesesi 
2. Basım Müessesesi 

İL İlgili Bakandık : 
TİCARET BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

5/1. Türkiye Halk Bankası 
6/2. Et ve Balık Kurumu 1. 

IIL îlgili Bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

7 / 1 / Türkiye: Denizcilik Kurumu 1« Deniz Yolları Müessesesi 1. 
2, Liman İşletme ve Gemi Kurtarma Mü- 2, 

essesesı 
3. Tersaneler Müessesesi 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİ 

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 

I. İlgili Bakanlık : 
MALİYE BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

1/1. Devlet Yatırım Bankası 
1. G 

2/2. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 2. İs 
3. Y 

(Y 

3/3. Anadolu Bankası T.A.Ş. 

4/4. Devlet Malzeme Ofisi 1. İzmit İmalat Atelyesi Müessesesi 
2. Basım Müessesesi 

II. İlgili Bakanlık : 
TİCARET BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

5/1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
6/2. Et ve Balık Kurumu 1. Balıkçılık Müessesesi 1. B 
7/3. Toprak Mahsulleri Ofisi 1. Alım - Satım Müessesesi 1. A 

III. İlgili Bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Teşekkül Müesseseler 

8/1. Türkiye Denizcilik Kurumu 1. Deniz Yolları Müessesesi 1. D 
2. - Liman İşletme ve Gemi Kurtarma Mües- 2. D 

sesesi 
3. Tersaneler Müessesesi 
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IV, ÎBgili Bakanlık : 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Teşekkül 

8/14 Türkiye Tarım Ürünleri Kurumu 

9/24 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 

1Ö/3. Orman Ürünleri Sanayi Kurumu 

Müesseseler 

L Süt ve Mamulleri Sanayi Müesseseseleri 
((Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu) 

1* Soya Sanayi Müessesesi (Sümerbank Or
du Soya Sanayi Müessesesi) 

L Alım Satım Müessesesi 
2< Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları 

Müessesesi 
3. Bolu Lamine Liflevha Sanayi Müessesesi 

V4 îfeili Bakanlık : 
SANAYt VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Teşekkül 

11/1. Sümerbank L 
2, 
34 

44 

5, 
64 

7, 

9. 
IO4 
İ l 
l i 
134 
14. 

Müesseseler 

Alım Satım Müessesesi 
Defterdar Yünlü Sanayi Müessesesi 
Diyarbakır Halı ve Yünlü Sanayi Mües
sesesi 
Halıcılık Müessesesi 
Hereke Yünlü Sanayi Müessesesi 
Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi 
Bünyan Yünlü Sanayi Müessesesi 
Pamuk Satınalma ve Çırçır Fabrikadan 
Müessesesi 
Adana Pamuklu Sanayi Müessesesi 
Bakırköy Pamuklu Sanayi Müessesesi 
Denizli Pamuklu Sanayi Müessesesi 
Ereğli Pamuklu Sanayi Müessesesi 
Erzincan Pamuklu Sanayi Müessesesi 
Nevşehir Pamuklu Sanayi Müesesesi 
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IV. İlgili Bakanlık : 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Teşekkül 

9/1. Türkiye Tarım Ürünleri Kurumu 

10/2. Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 

11/3. Orman Ürünleri Sanayi Kurumu 

Müesseseler 

1. Süt ve Mamulleri Sanayi Müesseseleri 
(Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu) 

2. Soya Sanayi Müessesesi (Sümerbank Ordu 
Soya Sanayi Müessesesi) 

1. Alım Satım Müessesesi 
2. Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları 

Müessesesi 
1. Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayi 

Müessesesi 

1. 
2. 
3. 

V. İlgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Teşekkül _. 

12/1'. Sümerbank 

Müesseseler 

1. Alım Satım Müessesesi 
2. Defterdar Yünlü Sanayi Müessesesi 
3. Diyarbakır Halı ve Yünlü Sanayi Mües

sesesi 
4. Halıcılık Müessesesi 
5. Hereke Yünlü Sanayi Müessesesi 
6. Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi 
7. Bünyan Yünlü Sanayi Müessesesi 
8. Pamuk Satınalma ve Çırçır Fabrikaları 

Müessesesi 
9. Adana Pamuklu Sanayi Müessesesi 

10. Bakırköy Pamuklu Sanayi Müessesesi 
11. Denizli Pamuklu Sanayi Müessesesi 
12. Ereğli Pamuklu Sanayi Müessesesi 
13. Erzincan Pamuklu Sanayi Müessesesi 



(Danışma Meclisinin Kabul Ettıgı Metne Bağlı Liste 

Teşekkül Müesseseler 

15. Kahramanmaraş Pamuklu Dokuma Sa
nayi Müessesesi 

16. Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi 
17. Kayseri Pamuklu Sanayi Müessesesi 
18< Diyarbakır Pamuklu Sanayi Müessesesi 
19J Adıyaman Pamuklu Sanayi Müessesesi 
20. Karaman Pamuklu Sanayi Müessesesi 
21. Nazilli Basma Sanayi Müessesesi 
22J Eskişehir Basma Sanayi Müessesesi 
23. İzmir Basma Sanayi Müessesesi 
24„ Taşköprü Kendir Sanayi Müessesesi 
25. Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 
26. Gemlik Sunipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayi Müessesesi 
27. Van Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 
28. Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi 

V, İlgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Teşekkül 

12/2. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İş
letmeleri Kurumu (SEKA) 

Müesseseler 

L Afyon Müessesesi 
2. Aksu Müessesesi 
3. Akdeniz Müessesesi 
4. Balıkesir Müessesesi 
5. Çaycuma Müessesesi 
6. Dalaman Müessesesi 
74 Kastamonu Müessesesi 
8. İzmit Selüloz ve Kâğıt Sanayi Müessesesi 



Teşekkül 

1 

! 

Ç/5 

05 

3 

C? 

13/2. Türkiye Selüloz ve Kâğıt 
letmeleri Kurumu (SEKA) 

(M. G. K.) 
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Müesseseler 

14. Nevşehir Pamuklu Sanayi Müessesesi 
15. Kahramanmaraş Pamuklu Dokuma Sa

nayi Müessesesi 
16. Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi 
17. Kayseri Pamuklu Sanayi Müessesesi 
18. Diyarbakır Pamuklu Sanayi Müessesesi 
19. Adıyaman Pamuklu Sanayi Müessesesi 
20. Karaman Pamuklu Sanayi Müessesesi. 
21. Nazilli Basma Sanayi Müessesesi 
22. Eskişehir Basma Sanayi Müessesesi 
23. İzmir Basma Sanayi Müessesesi 
24. Taşköprü Kendir Sanayi Müessesesi 
25. Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 
26. Gemlik Sungipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayi Müessesesi 
27. Van Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 
28. Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi 

Fabrikaları iş- 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Afyon Müessesesi 
Aksu Müessesesi 
Akdeniz Müessesesi 
Balıkesir Müessesesi 
Çaycuma Müessesesi 
Dalaman Müessesesi 
Kastamonu Müessesesi 
İzmit Selüloz ve Kâğıt Sanayi Müessesesi 
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Müesseseler 

13/3. MaMne ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKEK) 

L Makine Sanayi Müessesesi 
2. Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi 

V, ilgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

14/4. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Ku
rumu 

Teşekküller 

Müesseseler 

1< FJlyös Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesi 
2„ Yarımca Seramik Sanayi Müessesesi 
3. Bozüyük Seramik Sanayi Müessesesi 
4. Konya Krom Manyezit Tuğla Sanayi 

Müessesesi 
5. Yıldız Çini ve Porselen Sanayi Müesse

sesi 
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Teşekkül Müesseseler 

14/3. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1. Makine Sanayi Müessesesi 
(MKEK) 2. Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi 

1. T 
( 

2. T 
( 

3. A 
( 

4. T 
( 

5. A 

o 

-4 
O 

15/4. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi 
Kurumu 

1. Filyos Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesi 
2. Yarımca Seramik Sanayi Müessesesi 
3. Bozüyük Seramik Sanayi Müessesesi 
4. Konya Krom Manyezit Tuğla Sanayi 

Müessesesi 
5. Yıldız Çini ve Porselen Sanayi Müessesesi 

1. 
2. 
3. 

,4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
'9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
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Teşekkül Müesseseler 

15/5. Türkiye Şeker Sanayi Kurumu 

16./6. Türlkiye Kimya Sanayi Kurumu 1. Mensucat Boyaları Sanayi Müessesesi 

VI- İlgili Bakanlık : 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI 

Teşekkül 

17/1, Etîbank 

Müesseseler 

L Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları iş
letmesi Müessesesi 

2. Emet Kolemanît işletmesi Müessesesi 
3. Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 
4. Halıköy Maden işletmeleri Müessesesi 
5. Keçiborlu Kükürtleri işletmesi Mües. 
6. Küre Bakirli Prit işletmesi Müessesesi 
7. Murgul Bakır işletmesi Müessesesi 
8. Üçköprü Maden işletmeleri Müessesesi 
9. Şark Kromları işletmesi Müessesesi 

10. Kırka Boraks işletmesi Müessesesi 
11. Antalya Elektro Metalürji Sanayi işlet

mesi Müessesesi 
12. Seydişehir Alüminyum Tesisleri Mües. 
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Teşekkül Müesseseler 

16/5. 
17/6. 

18/7. 

Türkiye Şeker Sanayi Kurumu 
Türkiye Kimya Sanayi Kurumu 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Kurumu 

VI. İlgili Bakanlık : 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

Teşekkül 

19/1. Etibank 

1. Mensucat Boyaları Sanayi Müessesesi 

1. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi 

2. İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi 

3. Divriği Madenleri Müessesesi 
4. Hekimhan Madenleri Müessesesi 
5. Attepe Madenleri Müessesesi 

Müesseseler 

1. Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları 
İşletmesi Müessesesi 

2. Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi 
3. Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 
4. Halıköy Maden İşletmeleri Müessesesi 
5. Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesi 
6. Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi 
7. Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 
8. Üçköprü Maden İşletmeleri Müessesesi 
9. Şark Kromları İşletmesi Müessesesi 

10. Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi 
11. Antalya Elektro Metalürji Sanayi İşlet

mesi Müessesesi 
12. Seydişehir Alüminyum Tesisleri Müessesesi 

1. 
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 

1. Ka 
2. Çin 
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Teşekkül Müesseseler 

18/2- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

w> 
o 
< 
p 

w 
Ö 
3 

05 

1. Garp Linyitleri işletmesi Müesssesesi 
2. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
3. Alpagüt Dodurga Linyit İşletmeleri Mü

essesesi 
4., Doğu Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
5J Orta Anadolu Linyitleri işletmesi Mües. 
6. Ege Linyitleri işletmesi Müessesesi 
7. Çanakkale Linyitleri işletmesi Müessesesi 
8. Sivas Kangal Linyitleri işletmesi Mües

sesesi 
9. Bursa Linyitleri işletmesi Müessesesi 

10. Bolu Linyit Kömür işletmesi Müessesesi 
11. Güneydoğu Linyitleri işletmesi Müesse

sesi 
12. Afşin - Elbistan Linyitleri işletmesi Mü

essesesi 

o VI, İlgili Bakarüık : 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA 
KANLIĞI 

Teşekkül 

19/3, Türkiye Petrol Kurumu 

Müesseseler 

1. T 
2< T 
3, B 

< 
4, P 
5, D 

( 
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Teşekkül Müesseseler 

20/2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

21/3. Türkiye Taşkömürü Kurumu 

1. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
2. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
3. Alpagut Dodurga Linyit İşletmeleri 

Müessesesi 
4. Doğu Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
5. Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi 
6. Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
7. Çanakkale Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
8. Sivas Kangal Linyitleri İşletmesi Mües

sesesi 
9. Bursa Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

10. Bolu Linyit Kömür İşletmesi Müessesesi 
11. Güneydoğu Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
12. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Mü

essesesi 
1. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2. Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
3. Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
4. üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
5. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 

22/4. Türkiye Petrol Kurumu 1. Tü 
2. Tü 
3. Bo 

(BO 
4. Pe 

5 Den 
(D 
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Teşekkül Müesseseler 

VII, ilgili Bakanlık : 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

20/L Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A.Ş. 1. Turizm İşletmeleri Müessesesi 
VIIL İlgili Bakanlık; : 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 
Teşekkül Müesseseler 

21/1, Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O. 

I, İlgili Bakanlıik : 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

1/1, Savunma Donatım İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü 

İL HgM Bakanlık : 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

2/L Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
{ÇAY - KUR) 

3/2.! Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI 

Müesseseler 

Müesseseler 

1, Tütün ve Sigara İşi. Mües. 
2, İspirto ve ispirtolu içkiler İşletmeleri Mü

essesesi 
3. Tuz İşletmeleri Müessesesi 
4. Tekel Ürünleri Dağıtım Müessesesi 
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Kamu İktisadî Kuruluşu Müesseseler 

23/5. Türkiye Elektrik Kurumu 1. Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi 
2. Dağıtım Müesseseleri 

1. Türk 
(TEM 

VII. İlgili Bakanlık : 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Teşekkül 

24/1. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
A.Ş. 

Müesseseler 

1. Turizm İşletmeleri Müessesesi 1. Aba 

VIII. İlgili Bakanlık : 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Teşekkül 

25/1. Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O. 

I. İlgili Bakankk : 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

1/1. Savunma Donatım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 

Müesseseler 

KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI 

Müesseseler 

1. Ank 
2. Türk 

1. Türk 



(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metne Bağlı Liste) 

III, (Hgilr 'Bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Kamu .İktisadî Kuruluşu 

4/iL Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 

Müesseseler 

1, Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi 
2* Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi 

Müessesesi 
3, Sivas Demiryolu Makineleri Sanayi Mü

essesesi 
4- Limanlar İşletmesi Müessesesi 

5/2< Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Genel Müdürlüğü 

6/3- Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşi. 
Genel Müdürlüğü 

L Meydan İşletme Müessesesi 1. T 
2. U 

IV. İlgili Bakarilık : 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Kamu iktisadî Kuruluşu 

7/L Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Müesseseler 

L Devlet Üretme Çiftlikleri Müessesesi 

V, İlgili Bakanlık : 
TİCARET BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

8/L Toprak Mahsulleri Ofisi 

Müesseseler 

1, Alım - Satım Müessesesi 
2. Alkoloid Müessesesi 

1« A 



(M. G. K.) 
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II. İlgili Bakanlık : 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

2/1. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(ÇAY - KUR) 

3/2. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Müesseseler 

1. Tütün ve Sigara İşletmeleri Müessesesi 
2. İspirto ve İspirtolu İçkiler İşletmeleri 

Müessesesi 
3. Tuz İşletmeleri Müessesesi 
4. Tekel Ürünleri Dağıtım Müessesesi 
5. Alkoloid Müessesesi 

III. İlgili Bakanlık : 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu Müesseseler 

4/1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol- i. Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi 
lan-İşletmesi Genel Müdürlüğü 
(TCDD) 

5/2. Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü 
(P.T.T.) 

6/3. Devlet Havacılık ve Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 

2. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi 
Müessesesi 

3. Sivas Demiryolu Makineleri Sanayi Mü
essesesi 

4. Limanlar İşletmesi Müessesesi 

1. Meydan-İşletme Müessesesi 1. Tür 
2. Uça 



(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metne Bağlı Liste) 

VI, İlgili Bakanlık : 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

9/1, Türkiye Taşkömürü Kurumu 

10/2, Türkiye Elektrik Kurumu 

Müesseseler 

1, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2, Karadbn Taşkömürü İşletme Müessesesi 
3, Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
4, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
5, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
1, Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi 
2. Dağıtım Müesseseleri 

1,> T 
( 

VII, 'İlgili Bakanlık : 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu 

11/1.: Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Ku
rumu 

Müesseseler 

1, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesi 

2, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi 

3, Divriği Madenleri Müessesesi 
4, Hekimhan Madenleri Müessesesi 
5, Attepe Madenleri Müessesesi 

1, G 
F 
( 
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IV. İlgili Bakanlık : 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Kamu İktisadî Kuruluşu Müesseseler 

7/1. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Müessesesi 
2. Haralar ve İnekhaneler Müessesesi 

»>»•« 

• $ * • 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 700 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya , Arap Halk Sosyalist 
Cemahiriyesi Arasında 3 0 . 1 2 . 1978 Tarihinde İmzalanan Türk-
Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi Kurulmasına Dair 
Anlaşma ile 1 1 . 5 . 1983 Tarihli Türkiye - Libya 10 uncu Dönem 
Karma Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eki Türk - Libya 
Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile Ortak Deniz Nakliyat 
Şirketine Bazı Vergi Muafiyetleri Tanınmasına ve Ayrıca Ortak 
Deniz Nakliyat Şirketi Anlaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine 
İlişkin Mektupların Onaylanmalarının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec

lisi : 1/816; M. G. Konseyi : 1/627) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 593) 

T.a 
Danışma MeclM Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 10 Ekim 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-4382 (1/816) 5350 

Konu : Kanun Tasarısı. 

UtLU GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışına Meclisi Genel Kurulunun 8 Ekim 1983 tarihli 173 üncü Birleşütninde görüşülerek açık oy ile kah 
bul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 30.12.1978 Ta
rihinde İmzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve Hay vancılık Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 11.5.1983 
Tarihli Türkiye - Libya 10 uncu Dönem Karına Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eki Türk - Libya Ortak 
Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile Ortak Deniz Nakliyat Şirketine Bazı Vergi Muafiyetleri Tamnımasına ve Ayrı
ca Ortak Deniz Nakliyat Şirketi Anlaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine İlişkin Mektupların Onaylanmalarının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 12 Eylül 1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 
181101-1549106499 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.9.1983 tarihlinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 30.12.1978 Tari
hinde İmzalanan Türk-Libya Ortak Tarım ve Hayvancıh k Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 11.5.1983 Ta* 
rihli Türkiye-Libya 10 uncu Dönem Kanma Ekonomik K »misyon Protokolü ve Eki Türk-Libya Ortak Tamım ve 
Hayvancılık Şirketi ile Ortak Deniz Nakliyat Şirketine Bazı Vergi Muafiyetleri Tanınmasına ve Ayrıca Or
tak Deniz Nakliyat Şirketi Anlaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine. İlişkin Mektupların OnaylanmalarmttT Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Zeyyad BAYKARA 

Başbakan V. 

GEREKÇE 

Ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek arzusunda olan Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosya
list Arap Halk Cemahiriyesi Hükümetleri bu ilişkileri yönlendirmek amacıyla bir ortak ekonomik komisyon 
ve ekonomik işbirliğini çeşitlendirmek üzere ortak şirketler kurulması kararını almışlardır. 

Bugüne kadar kurulan ortak şirketler, Ortak Deniz Nakliyatı Şirketi, Ortak Mühendislik ve Müşavirlik 
Şirketi, Ortak Gemi Yapımı ve Onarımı Şirketi ve Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi olmak üzere dört 
adettir. 

Bu şirketlerden Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi iki ülke arasında 30,12.1978 tarihinde imzalanan 
bir anlaşma ile kurulmuştur. Şirketin Türkiye'deki Ortağı Şeker Fabrikaları A. Ş 'dir. 10 000 000 ABD dolar 
sermaye ile kurulan şirket; 

a) Türkiye'deki tahıl ve hayvan yemi üretiminde bulunmak, 
b) Türkiye'de hayvan yetiştirmek, hayvan kesim ve ihracatı yapmak, 
c) Libya'da kurulacak seralarda sebze yetiştirmek ve bu sebzelerin iç ve dış pazarlamasını yapmak, 
Amaçlarını gütmektedir. 
Libya'nın iskân, Ulaştırma, hafif ve ağır sanayi ve mühendislik ve müşavirlik alanlarındaki kalkınma ça

balarına katkıda bulunmayı amaçlayan ülkemiz kurulmuş /bulunan Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi vası
tasıyla bir yandan Libya'nın tarımsal gelişmesine yardımcı olacak bir yandan da Türkiye'den Libya'ya tarım
sal ve hayvansal üretim ihracatını geliştirmiş olacaktır. 

Merkezi Ankara'da olan ve Türkiye içinde ve dışında şubeler açmasına müsaade edilen şirket ülkemizdeki 
yasalara tabi olacaktır. Ancak, kuruluş anlaşmasında, şirketin amaçlarının yerine getirilmesinin sağlanması 
için iki tarafın «hisselerin ödenmesini, ödenmiş hisselerden doğan ortaklık kârlarının dağıtımım ve transferi
ni ve hisseleri' ile sirkat gelirlerini, gelir vergisi dahil her türlü vergi ve rüsumdan muaf tutacakları» belir
tildiğinden, anlaşmanın bir kanunla uygun bulunması gerekmektedir. Şirket 30.12.1978 tarihli bir anlaşma ile 
kurulduğundan şirkete sağlanacak vergi muafiyetinin de o tarihten bu yana hüküm ifade edebilmesi için, bu 
konudaki kanuna 30.12.1978 tarihine teşmil edilecek şekilde yürürlük kazandırılması faydalı olacaktır. 

Hükümetimiz ile Libya Sosyalist Arap Halk Cemahiriyesi arasında 11 Mayıs 1983 tarihinde Ankara'da 
imzalanan 10 uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolüne ekli aynı tarihli mektuplarda iki ülke ara
sında kurulmuş bulunan şirketlerden Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile Ortak Deniz Nakliyat Şirketinin 
gümrük vergisi dahil bütün vergi ve rüsumlardan muaf tutulacağı belirtildiğinden protokol ve eki mektupla
rın 31.5.1965 tarih ve 244 sayılı Kanuna göre bir kanunla onaylanması gerekmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 700) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/627 
Karar No. : 273 

14 Ekim 1983 

MİLLÎ GÜVENLtK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Geneli Kurulunun 8 Ekim 1983 tarihli 173 üncü Birleşiminde görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen ve 10 Ekim 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesii Arasında 30.12.1978 Tarihinde İmzalanan Türk -
Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 1*1.5.1983 Tarihli Türkiye - Libya 10 
uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eki Türk - Libya Orta'k Tarım ve Hayvancılık Şirketi 
ile Orta'k Deniz Nakliyat Şirketine Bazı Vergi Muafiyet leri Tanınmasına ve Ayrıca Ortak Deniz Nakliyat Şirketi 
Anlaşmasına Bir Hülküm Eklenmesine İlişkin Mektupların Onaylanmalarının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 
- 'Bilindiği gibi, ülkemiz ile Libya Arap Halk .Sosyalist Cemahiriyesi arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek 

ve yönlendrmek amacıyla bir ortak ökonomik komisyon kurulmuş ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek için de 
orta!k şirketler kurulması kararı alınmıştır. 

Şimdiye kadar, Ontaik Deniz Nakliyat Şirketi, Ortak Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi, Ortak Gemi Ya
pımı ve Onarımı Şirketi ve Ortak Tarım ve Hayvancı lık Şirketi olmak üzere dört ortak şirket kurulmuştur. Ta
sarı ile. 30.12.1978 tarihinde kurulan ve merkezi Ankara'da olan Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketinin amaç
larının yerine getirilmesinin sağlanabilmesi için, kuruluş anılaşmasının bir kanunla onaylanması gerektiği belirtil
mektedir., 

Esasen, 11 Mayıs 1983 tarihinde Ankara'da imzalanan 10 uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Pro
tokolüne ekli aynı tarihli mektuplarda iki ülke arasında kurulmuş bulunan şirketlerden Ortak Tarım ve Hay
vancılık Şirketi ile Ortak Deniz Nakliyat Şirketinin Gelir ve Gümrük Vergisi dahil her türlü vergi ve rüsum
dan muaf tutulacağı 'belirtildiğinden Protokol ve eki mektupların 31.5.1965 tarihli ve 244 sayılı Kanun gerer 
ğince bir kanunla uygun bulunması gerekmektedir. 

Ayrıca, Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi 30.12.1978 tarihinde kurulduğundan, şirkete sağ
lanacak vergi muafiyetinin de o tarihten bu yana hüküm ifade edebilmesi için, Kanunun 30.12.1978 tarihinden 
itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesinde zorunluluk: vardır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Komisyonumuzca da benimsenen tasarı Danışma Meclisi Genel Kurulundan 
geldiği şekliyle aynen kahul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Hüsnü KÜÇÜKAHMET 
E. Amiral 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Tuğgeneral 

Kâtüp Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Yb. 

Üyd 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik'Konseyi (S. Sayısı : 700) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Anasında 30.12.1978 Tarihinde 
İmzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancıbk Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 11.5.1983 Tarihli 
Türkiye - Libya 10 uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eki Türk - Libya Ortak Tanm 
ve Hayvancıbk Şirketi ile Ortak Deniz Nakliyat Şirketine Bazı Vergi Muafiyetleri Tanınmasına ve Ayrıca Ortak 
Deniz Nakliyat Şirketi Anlaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine İlişkin Mektuplann Onaylanmalarının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 
a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında 30.12.1978 tari

hinde imzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi Kurulmasına ilişkin Anlaşmanın, 
b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halik Sosyalist Cemahiriyesi Hükümeti arasında 

11.5.1983 tarihinde Ankara'da imzalanan 10 uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü ve ilki 
ülke yetkili Bakanları arasında aynı tarihte teati edilen (Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile 
Türk - Libya Ortak Deniz Nakliyat Şirketine bazı vergi muafiyetleri tanınmasına ve ayrıca Ortak Deniz Nak
liyat Şirketi Anlaşmasına bir hüküm efelenmesine ilişkin) mektupların, 

onaylanmaları uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri 30.12.1978 tarihli Anlaşma için Anlaşmanın imza tarihinden, Proto
kol için 11.5.1983 tarihinden, Mektuplar için de ilgili oldukları Anlaşmaların imzalandıkları tarihten itiba
ren geçerlidir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 700) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 30.12.1978 Tarihinde 
İmzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık 
Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 11.5.1983 Ta
rihli Türkiye ~ Libya 10 uncu Dönem Karma Ekono
mik Komisyon Protokolü ve Eki Türk - Libya Or
tak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile Ortak Deniz 
Nakliyat Şirketine Bazı Vergi Muafiyetleri Tanınma
sına ve Ayrıca Ortak Deniz Nakliyat Şirketi Anlaş
masına Bir Hüküm Eklenmesine İlişkin Mektupların 
Onaylanmalarının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı. 

MADDE 1. - , 
a) Türkiye Cuırıhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 

Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında 30.12.1978 ta
rihinde imzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve Hay
vancılık Şirketi Kurulmasına ilişkin Anlaşmanın, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Hükümeti arasında 
11.5.1983 tarihinde Ankara'da imzalanan 10ı uncu dö
nem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü ve iki 
ülke yetkili Bakanları arasında aynı tarihte teati edi
len (Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılılk Şirketi 
ile Türk - Libya Ortak Deniz Nakliyat Şirketine bazı 
vergi muafiyetleri tanınmasına ve ayrıca Ortak De
niz Nakliyat Şirketi Anlaşmasına ibir hüküm eklen
mesine ilişkin) mektupların, 

Onaylanmaları uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri 30.12.1978 
tarihli Anlaşma için Anlaşmanın imza tarihinden, Pro
tokol için 11.5.1983 tarihinden, Mektuplar için de il
gili oldukları Anlaşmaların imzalandıkları tarihten iti
baren geçerlidir., 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 30.12.1978 Tarihinde 
İmzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık 
Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 11,5.1983 Ta
rihli Türkiye - Libya 10 uncu Dönem Karma Ekono
mik Komisyon Protokolü ve Eki Türk - Libya Or
tak Tanm ve Hayvancılık Şirketi ile Ortak Deniz 
Nakliyat Şirketine Bazı Vergi Muafiyetleri Tanınma
sına ve Ayrıca Ortak Deniz Nakliyat Şirketi Anlaş
masına Bir Hüküm Eklenmesine İlişkin Mektupların 
Onaylanmalarının Uygun Bulunduğuna 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. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 7Ö0I) 



t(Hükümetin Trtdîfı) 

^fADDE 3. — Bu Komiitilkifatteıâail&ft^ 

B^ Ulusu 

JDevlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Boy kara 

ıBsviet Bifesoı 
+S.İ&. Basın 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K, Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr, S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/.: Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Peçf.J)r.'l.Vztrak 

Aria&t Badoanı 

Maliye Bakanı 
M«'B.,Kafw>§hı 

Devlet. Bakam 
M,. Özgünşş 

Mütt&ramma&fckaaı 
ttf,iH.tSaymen 

Millî Eğitim Bakam 
H.ı Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay iProf.J)r. C. T. Sadıklar 

Çalışma Balkanı V. 
Prof. Dr. M. Aysan 

tmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ive flfak.. Batanı 
,M.'ITuı»gtt 

*K'öy îş. ve Koop. Bakam 
M.L.R. Günşy 

ti£94»83 

'Devlet Bakanı 
Prof. Dr. üt. 'N. Özdas 

lfeterirB4kaaıvV. 

"Bayındırlık Bakam 
Dr..T.JÖn*tp 

"ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

ifinerjr/Te fCibiî»&ayu Bükanı 
W, İlkel 

Gençlik ve 'Spor Bakam 
V.Üzgül 

Sosyal Güvenlik «BUkanı W. 
Prof. Dr, K. IKMtfttmay 

Mm GüTOfl&ktKonseyi - ÇS. *»ayısı : VOfy 
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(DAmşmaıftfeelisinuDu Kabul Ettigj Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
KüruHr yürütürr 

(Büfece* - Pl4nıK<)mi«FoaîL Metni) 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen: kabul' edilmiştir. 

MM GüveafekvKonseyi. (S„ Styntı: 7W# 



_ 8 — 

TÜRKIÎYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESİ ARASINDA 
KURULACAK «TARIM VE HAYVANCILIK ŞlRKETl»NE İLİŞKİN ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi, iki ülke arasındaki dostluk 
ilişkilerini ve işbirliği anlayışını yineleyerek; bu işbirliğini tarım alanında daha da geliştirmek amacıyla; 

Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Genel Halk Kurultayı Genel Sekreterliği Üyesi Kurmay Binbaşı 
Sayın Abdusselâm Ahmed Callud'un 22 - 24 Şubat 1978 (15 - 17 Rebiulevvel 1398 Hicri) tarihlerinde Tür
kiye'yi ziyareti sırasında iki taraf arasında yayınlanmış olan Ortak Bildiride öngörüldüğü üzere; 

aşağıdaki hususlarda uyuşmuşlardır. : 

MADDE : 1 
Tarım ürünleri ve hayvancılık konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahi

riyesi arasında ortak sermayeli1 'bir «Tarım ve Hayvancılık Şirketi» kurulacaktır. 

MADDE : 2 
Şirketin amacı : 
a) Türkiye'de tahıl ve hayvan yemi üretimi yapmak, 
b) Türkiye'de hayvan yetiştirmek, besilemek, kesim, paketleme yapmak ve muhafaza etmek, 
c) Cemahiriye'de kurulacak seralarda sebze yetiştirmek ve bu sebzelerin iç ve dış pazarlamasını yap

mak, 
d) [Faaliyeti için gereksinme duyacağı tarımsal makine ve donatımı sağlamaktır. 
Yönetim Kurulu Şirketin amaçları dışına çıkmaksızın yapılabilir bulduğu başka konuları da faaliyet alanı 

içine alabilir. 

MADDE : 3 
Şirketin merkezi Türkiye'de (Ankara'da) olacak, Şirket Türkiye içinde ve dışında Şubeler açabilecek

tir. Şirketin kuruluş ve çalışması Türkiye'de yürürlükteki yasalara, bu anlaşma hükümlerine ve şirketin ana-
tüzüğüne aykırı olmayacaktır. 

MADDE : 4 
Şirketin süresi yasal kuruluş tarihinden itibaren yirmibeş yıldır. 

MADDE : 5 
a) Şirketin sermayesi On Milyon ÂBD Dolan olup, bu sermaye her biri on bin ABD Doları bin paya 

bölünmüştür. 
Tarafların sermayeye katılma oranı aşağıdaki biçimde saptanmıştır. 
— Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi % 50 
— Türkiye Cumhuriyeti % 50 -
b) Sermayenin % 25'i Şirketin kuruluşunda ödenir. Geri kalanın ödenme zamanı ve miktarı Genel 

Kurul tarafından saptanacak bölümler halinde ödenir. 
c) Şirket sermayesi taraflar arasında anlaşma olduğu taktirde katılma oranlarını etkilemeyecek şekilde 

artırılabilir. 

MADDE : 6 
Şirket Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşur. Bunlardan üç üye Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi, 

üç üye de Türkiye tarafından atanır. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür üçer yıl süre ile sırayla seçilirler. 

MADDE : 7 
Şirkete, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere, gereken kolaylık gösterilecektir. Bu kolaylıklar Türkiye 

Cumhuriyeti içinde benzer diğer şirketlere tanınan kolaylıklardan farklı olmayacaktır. 
Libya tarafı kârlarını transfer etmekte serbest olacaktır, 

Millî Güvenlik Konseyi (Ş. Sayısı : 700) 



Şirketin tasfiyesi halinde sermaye hissesinin transferinde 6224 «ayılı Yasa hükümkriüd<ea yararlanacak
tın 

Şirketin faaliyeti için gereken para transferleri kısıtlanmayacaktır, 
— Şirketin amaçlarının yerine getirilmesinin sağlanması için iki taraf, hisselerinin ödenmesini, ödenmiş 

hisselerden doğan ortaklık kârlarının dağıtımını ve transferini ve hisseleri ide şirket gelirlerini, gelir vergisi 
dahil her türlü vergi ve rüsumdan muaf tutacaktır. 

— En az on yıl süre ile Şirket tarafından ithal edilecek bütün alet ve teçhiza-t gümrük vergisi ve -rü
sumdan muaf tutulacaktır. 

— Türk uyruğunda olmayıp, Türkiye'de çalışan Yönetim Kurulu Üyeleri lüe diğer personel, kazaklarının 
bir kısmını Türk yasalarına, Libya uyruğunda olmayıp Libya'da çalışan Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer 
personel, (kazançlarının bir kısmını Libya yasalarına uygun olarak transfer etme haklarına sahiptirler. 

— Şirket, üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ithal edeceği malları fcarşılaımak için kendi parasından 
bir kısmını, her iki ülkede yürürlükte olan malî yasalara uygun olarak bankalarda konvertM döviz olarak 
bırakabilir. 

— Şirket, Türkiye ve Libya'da Hükümetler tarafından verilen ve üretime «erekli olan gübre, tarımsal 
ilâçlar, hayvan yemleri ve diğer tarım ve hayvancılık için verilen yardımlardan iki ülkede uygulanan kural
lar gereğince yararlanır. 

M A D D E : 8 
Bu anlaşma, her iki ülkede yürürlükteki usullere göre onaytandığmı bt&âma Onay Belcelerinin -teati 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
Ankara'da 30 Aralık 1978 (30 Muharrem 1399 Hicri) tarihinde Türkçe ve Arapça ®$UL »ölçüd» seçerJi iki

şer örnek olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Libya Arap Halk Sosyalist 
Hükümeti Adına Cemahiriyesi Adına 
Hikmet ÇETİN Muhammed A. Al Mangush 

Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı iskân Sekreteri 

Millî Güvenlik Konseyi (S, dayısı : 7000 
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8 - 11 MAYIS 1983 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA'DA YAPİLAN TÜRKİYE - LİBYA 10 UNCU 
DÖNEM KARMA EKONOMİK KOMİSYON PROTOKOLÜ 

Libya Sosyalist Halk Arap Cemahiriyesi Genel Halk Kongresi Tarım Reformu ve Toprak Islahı Sekreteri 
Sayın Abou Zaid Omar Dourda 8 - 1 2 Mayıs 1983 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret etmiştir. 

Sekreter Dourda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren ve Başbakan Sayın Bülend 
Ulusu tarafından kabul edilmiştir. . 

Sekreter Dourda, 
Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Sayın Tahsin Önalp'i, 
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Sayın Sabahattin Özbek'i, 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahir İlkel'i ziyaret etmiştir. 
Libya Sosyalist Halk Arap Cemahiriyesi Genel Halk Kongresi Tarım Reformu ve Toprak Islahı Sekreteri 

Sayın Abou Zaid Omar Dourda ve T.C. Ticaret Ba kanı Sayın Kemal Cantürk Türkiye - Libya Karma 
Ekonomik Komisyonunun 10 uncu Dönem toplantılarına başkanlık etmişlerdir. 

Karma Ekonomik Komisyon görüşmeleri iki ülke arasındaki tarihî bağları ve ortak kültürel mirası yan
sıtan bir kardeşlik ve dostluk havası içerisinde yürütülmüş ve iki ülkenin Türkiye ve Cemahiriye arasında 
esasen çok ilerlemiş olan ekonomik işbirliği ve ortak çalışmaların muhafazasına ve daha da geliştirilmesine 
yönelik kararlılıklarını teyit etmiştir. Türkiye - Libya Karma Ekonomik Komisyonu görüşmelerine katılan 
resmî heyetlerin listeleri protokole eklidir. 

Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla üç çalışma grubu kurulmuştur : 
— Ticaret ve müteahhitlik hizmetleri, 
— Petrol ve bankacılık, 
— Ortak şirketler. 
Karma Ekonomik Komisyon görüşmelerinin sonuçlan şöyle özetlenebilir : 

I. — TİCARET 
Komisyon 9 uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolünü gözden geçirmiş ve varılan sonuç

lar hakkındaki memnuniyetini ifade etmiştir. 
Bununla beraber, dünya ticaretine hâkim olan elverişsiz şartların olumsuz etkilerini en aza indirerek Tür

kiye ve Libya arasındaki mübadelenin devamı, teşviki ve geliştirilmesi için her türlü gayretin gösterilmesi ge
rektiği konusunda görüşbirliğine varılmıştır. 

Bu amaçla mevcut anlaşmaların uygulanmasından doğan sorunların çözümü ve iki ülke arasındaki ticarî 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi için Libyalı satın alma kuruluşları ile Türk ihracatçüarı arasındaki temasların 
yoğunlaştırılması kararlaştırılmıştır. 

Libya tarafı Türkiye'den ithali mümkün olan mal ların listesini vermeyi kabul etmiştir. 

II. — MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 
Taraflar Libya Kalkınma Programı çerçevesinde Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilen projelerin yü

rütülmesinde gösterilen başarıdan memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 
Taraflar iki ülke arasındaki müteahhitlik hizmetleri işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemini vurgu

lamışlardır. 

III. — PETROL VE BANKACILIK 
a) 17 Haziran 1982 tarihli 9 uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantıları sırasında imzalanan 

Anlaşma ve 21 Ağustos 1982 tarihli Protokol ve ekindeki Bankacılık Anlaşması ile hesap şekilleri değiştiril-
meyecektir. 

b) Taraflar Karma Ekonomik Komisyonun gelecek toplantısında 1984 yılı petrol çekimi miktarlarının görü
şülmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 7001) 
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IV. — ORTAK ŞİRKETLER 
a) Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi 
Taraflar Türkiye - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketinin statüsünde belirtilen amaçlara uygun 

şekilde faaliyet gösterebilir bir duruma getirilmesinin önemini ve gerekliliğini vurgulamışlar ve şu konularda 
görüş birliğine varmışlardır : 

i) Şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesi için özel sektörden arazi kiralama imkânları araştırılacaktır. 
ii) 30.000 hektardan az olmayacak bir kamu arazisi Karma Ekonomik Komisyonun müteakip toplantı

sından önce Şirketin Türk Ortağı Şeker Fabrikaları T.A.Ş.'ne satılacak ve bu arazi Şirketin amaçlarına ve 
Yönetim Kurulunca kararlarına uygun bir şekilde kul lanilmak üzere Şirkete kiralanacaktır. 

iii) Şirket ilk aşamada bir milyon baş hayvan yetiştirilmesi için gerekli düzenlemeleri alacaktır. 
b) Ortak Deniz Nakliyat Şirketi 
Taraflar Ortak Şirketin sahibi olduğu gemilerin iki ülke arasında münavebeli bir şekilde tescil edilmesi ve 

Türk tarafının bu konuda gerekli bütün tedbirleri alması hususunda mutabık kalmışlardır. 
c) Ortak şirketlerle ilgili diğer sorunlar 
Taraflar mevcut ortak şirketlerin vergilendirme ve idarî sorunlarının çözümü amacıyla Karma Ekonomik 

Komisyonun 10 uncu Dönem toplantıları sırasında mektup teatisinde bulunmuşlardır. 
d) Ortak Holding Şirketi Anlaşmasının uygulamaya konulması usullerini ve iki ülke arasındaki ortak 

yatırımlarla ilgili diğer konuları görüşmek üzere, Türk ve Libyalı uzmanlar üç ay içerisinde Cemahiriyede 
bir araya geleceklerdir. 

Karma Ekonomik Komisyonun 11 inci Dönem toplantısı 1983 yılının son dört ayı içerisinde müştereken 
belirlenecek bir tarihte Trablus'da yapılacaktır. 

11 Mayıs 1983/28 Recep 1392 tarihinde Ankara'da Arapça ve İngilizce olarak yapılmıştır. 

Sosyalist Libya Halk Cemahiriyesi Adına 
Abou Zaid Omar Dourda 

Genel Halk Kongresi Tarım Reformu ve 
Toprak Islahı Sekreteri 

Türk Hükümeti Adına 
Kemal Cantürk 
Ticaret Bakanı 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 7Û0Î) 
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LİBYA HEYETÎ 

Abou Zaid O. Domda 

Nouri M. Beytulmal 
Mustafa M. Alish 
Ayyad Dheim 
ibrahim Siharıf 
Mouıstafa ZigalTafi 
Jabbar A. Jab'bar 
Bleid M. Meri 
Ali Al. Zayyani 
Mohammed T. Youssef 
Faraf M. Shallouf 
Faten H. Kıtata 
Ahmed Kamal 
Abdoullah Mahjoubi 
Ramadan Ellolbi 

HEYET LİSTESİ 
Kemal Cantürk 
Mustafa Aşula 
Umut Arık 

Faik Koç 
Yavuz Canevi 
Doğan Togay 
Volkan Vural 
Erdoğan Güçlü 
Emin Alp Yalçınailp 
Aydın Esen 
Uğurlu Aydın 
Mithat Melen 
Gaye Gürpınar 
Ahımet Akarçay 
İMetin Onursal 
önder Subaşı 
Altan Alpay 
Sezer Türktan 
Ekrem önal 
inan Zinoidcıran 
Engin Barkın 
Metin Yaraman 
Ali Öztürk 

Ali Davutoğlu 

Genel Halk Kongresi, Tarım Reformu ve Toprak Islâh 
Sekreteri ^ ^ 
Teknik (İşbirliği ve Ekonomik İşler Genel Müdürü 
Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi Genel Müdürü 
Libya iMerkez Bankasından 
Tarım Sekreterliğinde Teknik işbirliği Genel Müdür 
NASCO Genel (Müdürü 
Ekonomi ve Hafif Sanayi Sekreterliğinden 
LSHAJ Halk Bürosu Üyesi 
LSHAJ Halk Bürosu Üyesi 
Petrol Sekreterliğinden 
Libya Arab Dış Bankasından 
Ortak Deniz Nakliyat Şirketinden 
Libya Dış Holding Şirketinden 
LSHAJ Halk Bürosu Üyesi 
Özel Sekreter 

Ticaret Bakanı, Heyet 'Başkanı 
Trablus Büyükelçisi 
Dışişleri Bakanlığı Ekonomik işler Genel Müdür Yar
dımcısı, Teknik Heyet Başkanı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı 
Ticaret Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı 
Dışişleri Bakanlığı EtlE-III- Daire Başkanı 
Sanayi Bakanlığı, Sanayi Genel Müdür Yardımcısı 
Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyesi 
Maliye Bakanlığında Daire Başkanı 
Ulaştırma Bakanlığı, Hava Nakliyat Dairesi Başkanı 
Maliye Bakanlığında Grup Başkanı 
Maliye Bakanlığında Grup Başkanı 
Dışişleri Bakanlığı, EİlE-IH'de Şube Müdürü 
Ticaret Bakanlığında Şube Müdürü 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında Uzman 
Devlet Bakanlığında özel Müşavir 
Devlet Planlama Teşkilatında Uzman 
T.C. Planlama Teşkilatında Uzman 
IPRAŞ Genel Müdür Yardımcısı 
IPRAŞ Planlama Müdürü 
Odalar Birliği Ticaret Dairesi Başkanı 
Türkiye - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi 
Genel Müdür Yardımcısı 
Dışişleri Bakanlığında III üncü Katip 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 7009 
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Ankara, 11 . 5 . 1983 
Ekselans, 

1. Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ve Ortak Deniz Nakliyat Şirketi ile ilgili Anlaşmalarda, Anlaşma
ların imza tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere, aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılacağım bildir
mekten şeref kazanırım. 

2. ıa) 30 Aralık 1978 tarihli mektupta da bahsedildiği üzere, Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ge
lir vergisinden olduğu gibi, bütün vergi, resim ve gümrük vergilerinden muaf olacaktır. 

b) Ortak Deniz Nakliyat Şirketinin gemilerinin ve faaliyetleri ile ilgili bütün malzeme ve teçhizatın it
hali gümrük vergi ve resimlerinden muaf olacaktır. 

c) Ortak Deniz Nakliyat Şirketi damga vergisinden muaf olacaktır. 
d) Ortak Deniz Nakliyatı Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü her üç yılda bir Türk ve Libya 

tarafından münavebe ile seçilecek ve her iki makam aynı anda bir tarafın vatandaşlarınca doldurulamaya
caktır. ' 

3. Bu mektup sizin yukarıda belirtilenleri kabul ettiğimizi bildiren cevabınızla birlikte yukarıda 1. pa
ragrafta belirtilen Anlaşmaları tadil eden bir Anlaşma olarak mütalaa edilecektir. 

Lütfen en derin saygılarımı kabul buyurunuz, 
Ekselans, 

Kemal Cantürk 
Ticaret Bakanı 

Eklesans Abuzeid O. Dourda 
LSHAJ Genel Halk Kongresi 
Tarım Reformu Toprak Islahı 
Sekreteri 

Ankara, 28 Recep 1392 
11 Mayıs 1983 

Ekselans, 
Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ve Ortak Deniz Nakliyat Şirketi ile ilgili ve metni ilişikte takdim 

kılınan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı ve muhteviyatı konusunda tamamen mutabık bulunduğumu 
bildirmekle şeref kazanırım, 

En derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz 
Ekselans, 

Sayın Kemal Cantürk Abuzeid O. Dourda 
T. C. Ticaret Bakanı Halk Komitesi Tarım 

Reformu ve Toprak 
Islahı Sekreteri 

Mülî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 7001) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 693 

23 . 1 . 1981 Tarihli ve 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğ
retim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 12 . 2 . 1982 Ta
rihli ve 2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değişti
rilen 1 inci Maddesinin B Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 1/835; M. G. Konseyi : 1/619) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 594) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-4461 7 Ekim 1983 

(1/835) 5476 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ekim 1983 tarihli 171 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayıh öğretmenlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hak
kında Kanunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Mad
desinin (B) Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 4 Ekim 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-1636/07340 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.9.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkın
da Kanunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Maddesi
nin (B) Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı» ile gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

1. 23.1.1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunla, öğretmenlere 1 000 (bin) lira tazminat ödenmesine imkân sağ
lanmış ve öğretmenler maddeten desteklenmiştir. 

2. Ekonomik şartlar yüzünden, sözü edilen tazminat miktarının artırılması zarurî görülmüş, 12.2.1982 ta
rihli ve 2595 sayılı Kanun hükmüne göre bu miktar 1 500 liraya çıkarılmıştır. 

3. Aynı şartlar göz önünde tutularak ve 1984 malî yılında özlük haklarında öngörülen artışlara paralel 
olarak, eğitim ve öğretim tazminatı aylık miktarının 2 000 liraya çıkarılması zarurî görülmektedir. 

Bu Kanun tasarısı, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 13 Ekim 1983 

Esas No. : 1/619 
Karar No. : 271 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ekim 1983 tarhili 171 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 7 . 10 . 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «23 . 1 . 1981 
tarihli ve 2377 sayılı öğretmenlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunun 12.2 . 1982 
Tarihli ve 2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Maddesinin B Bendinin Değişik 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 23 . 1 . 1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunla öğretmenlere aylık 1 000 lira eğitim ve öğre
tim tazminatı ödenmesi imkânı sağlanmış, 12.2 . 1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanun hükmüne göre de bu taz
minat miktarı 1 500 liraya çıkarılmıştır. 

Tasarı, halen 1 500 lira olarak ödenmekte olan eğitim ve öğretim tazminatının 2 000 liraya yükseltilmesi 
amacıyla sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Danışma Meclisi Genel Kurulu, tasarının 1 inci maddesini; «Ayda 75 gösterge rakamının Genel Bütçe 
Kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar eğitim ve öğretim tazmi
natı olarak ödenir.» şeklinde değiştirerek kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, tespit edilen gösterge rakamının, katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarın 
tazminat olarak ödenmesi hükmünü bütçe imkânları açısından uygun görmemiş ve tasarının hükümetten gel
diği şekilde kabul edilmesinde yarar görmüştür. 

Bu görüşten hareketle tasarının 1 inci maddesi hükümetten geldiği şekliyle, 2 ve 3 üncü maddeleri ise 
Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Ancak, Kanunun başlığında, gereksiz tekrarı önlemek üzere «Değişik» ibaresi çıkarılmıştır. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Tuğgeneral Mly. Yb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMtLOĞLU Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

.23*1.1981 Tarihli ve 2377 Sayıh öğretmenlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkmda Kanunun 
12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayıh Kanunun Geçiici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Maddesinin (B) Ben-

dinin Değişik İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2377 sayılı öğretmenlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunun 
2595 sayılı Kanunun Geçici 8 inoi maddesiyle değiştirilen 1 inoi maddesinin (B) bendinin değişik ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ayda 2 000,— lira eğitim ve öğretim tazminatı ödenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

30.9.1983 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 693) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

«23.1.1981 Tarihli ve 2377 Saydı Öğretmenlere Eği
tim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Ka
nunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayıh Kanunun Ge
çici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Maddesinin 
(B) Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının Değiştirilme

sine Dair Kanun Tasarısı.» 

MADDE 1. — 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim 
ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 
2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesiyle değiş
tirilen 1 inci maddesinin (B) bendinin değişik ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ayda 75 gösterge rakamının Genel Bütçe Kanu
nunda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması 
sonunda bulunacak miktar eğitim ve öğretim tazmi
natı ödenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

4 — 

j (M. G. K.) 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

23.1.1981 Tarihli ve 2377 Saydı öğretmenlere Eği
tim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Ka
nunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayıh Kanunun Ge
çici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Maddesinin 
(B) Bendinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2377 Sayılı öğretmenlere Eğitim 
ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunun 
2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesiyle değiş
tirilen 1 inci maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ayda 2 000 lira eğitim ve öğretim tazminatı 
ödenir.» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 703 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/721; 

M. G. Konseyi : 1/578) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 552) 

TC, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 1 Eylül 1983 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-3950 (11721)14741 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 31 Ağustos 1983 tarihli 154 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. Sadi İRMAK 
Danışma Meclisli Başkanı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 9 Haziran 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 
18/101-1498/05228 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.5.1983 tarihinde karar
laştırılan «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekM olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

20 Ekim 1982 tarih ve 17844 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 7.11.1982 tarihinde halk oyu ile ka
bul edilerek 9.11.1982 günü yürürlüğe giren 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasalının başlangıç bölü
münde : 

«— Millet iradesinin mutlak üstünlüğü; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu, bunu millet 
adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve 
bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı» 

s» 



«— Hiçbir düşünce ve mülahazanın, Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ilkesiyle bö
lünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevî değerlerinin Atatürk Milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve 
medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği...» 

Belirtilmektedir. 
Diğer taraftan, Anayasanın 3 üncü maddesinde : 
«Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür Dili Türkçedir...» İfadesiyle, Türkçenin, millî 

birliği ve beraberliği bir vücut haline getirdiğini ve halkımızın konuştuğu anadilin Türkçe olduğu açık ve 
kesin bir biçimde vurgulanmıştır. 

Ayrıca Anayasanın 26 ncı maddesinde : 
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açık

lama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir al
mak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra, hük mü radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla ya
pılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulün
ce bdirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut 
Kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine 
getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 

Düçüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz. Bu 
yasağa aykırı yazılı veya basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ile diğer anlatım araç ve gereçleri 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılı
nan merciin emriyle toplattırılır. Toplatma kararını veren merci bu kararını, yirmidört saat içinde yetkili hâ
kime bildirir. Hâkim bu uygulamayı üç gün içinde karara bağlar. 

HaJber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını 
engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlaması sayılmaz.» hükmü; 

Anayasanın 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında : 
«(Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz.» hükmü; 
Yine Anayasanın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında : 

«Temel hak ve hürriyetler. Devletin ilkesi ve milletiyle 'bölünmez 'bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cum
huriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın 
korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.» hükmü; 

Yer almaktadır. 
Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 1982 Anayasası, düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıkla

ma ve yayma hürriyetine özel bir önem vermiş ve getirdiği yeni ilkeler ve hükümlerle, Türkçeden başka dil
lerle yapılacak yayınlar hakkında bir kanun çıkarılmasını öngörmüştür. 

Anayasanın yukarıda değinilen hükümleri uyarınca, «Türkçeden Başka Dilerle Yapılacak Yayınlar Hak
kında Kanun Tasarısı» hazırlanmış bulunmaktadır. 

Hazırlanan bu Tasanda : 
1. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin, Türkçeden başka dilerle yayınlayacakları ga

zete, dergi, kitap ve broşür gibi her türlü basılı eserlerin; doıldüracakları plak, her türlü ses ve görüntü 
bantları ve diğer anlatım araç ve gereçlerinin; yayımdan önce bir komisyon tarafından incelenmesi; 

2. Başbakanlığa bağlı ve Başbakan tarafından görevlendirilen bir Müsteşar Muavininin başkanlığında, Ge
nelkurmay Başkanınca seçilecek bir asıl bir yedek üye ile Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî 
Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlarının kendi Bakanlıklarından ve Yükseköğretim Kurumunun öğretim üyeleri 
arasından, seçecekleri birer asıl ve birer yedek üyeden oluşan, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları 
İnceleme Komisyonu» kurulması; 

Komisyonca gerekli görülen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilcinin de Başkanın 
daveti üzerine, oylamaya iştirak etmemek kaydıyla bu Komisyona katılmaları; 

3. «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu»nıun: 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 703) 
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a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin, Türkçeden başka dillerle yayınlayacakları ve 
5680 sayılı Basın Kanunu kapsamına giren gazete, dergi, kitap ve 'broşür gibi her türlü basılı eserlerin; doldura
cakları plalk, her tüır'lü ses ve görüntü bantları, çeşitli yollarla çoğaltılmış basılı eser ve malzeme, tasvirler, 
gösteri ve sahne eserleri, sözlü ve sözsüz müzik eserleri, sinema ve projeksiyon filmleri, fotoğraf, resim, kari
katür gibi diğer anlatım araç ve gereçlerinin; Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, 
millî egemenlik, Cumhuriyet,"millî güvenlik ve kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup olmadığını sadece kul
lanılan yabancı dil yönünden incelemek ve bu hususta bir karar vermekle, 
. b) Gerektiğinde, Türkçeden başka hangi dil veya dillerle yapılacak yayınlarda sakınca görülmediği husu

sunda, önceden ve resen sadece kullanılan yabancı dil yönünden inceleme yapmak ve bir karar vermekle, 
Görevli olması öngörülmektedir. 
Bu Kanunla oluşturulan, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları inceleme Komisyonu»nun görevi, 

münhasıran, yayınlanacak eserlerde Türkçeden başka dillerde yapılacak yayınlarda kullanılacak yabancı dilin, 
Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, millî egemenlik, Cumhuriyet, millî güvenlik ve 
kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup olmadığının incelenmesinden ibarettir. Komisyonun incelediği eser
lerin, ayrıca suç konusu «eskil edip etmediği hususunda bir inceleme yapmasına, bu görev adlî mercilere ait 
olduğu cihetle gerek bulunmamaktadır. 

Tasarı, genel olarak Anayasanın öngördüğü esaslara uygulama gücü sağlamak amacına yöneliktir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesinde, Kanunun hazırlanmasındaki amaç ve Kanunun kapsamı açık
lanmaktadır. 

Anayasanın «Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti» başlıklı 26 ncı maddesi : 
«Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açık

lama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir al
mak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yol
larla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce 
belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut Kanu
nun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getiril
mesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 

Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz. Bu 
yasağa aykırı yazılı veya basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ile diğer anlatım araç ve gereçleri 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kı
lınan merciin emriyle toplattırılır. Toplatma kararını veren merci bu kararını, yirmidört saat içinde yetkili 
hâkime bildirir. Hâkim bii uygulamayı üç gün içinde karara bağlar. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını 
engellemek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.» hükmünü, 

13 üncü maddesi ise : 
«Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, 

Cumhuriyetin, millî güvenliğin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması 
amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna 
uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınır lamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine ay
kırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir.» 
Hükmünü; taşımaktadır. 
Diğer taraftan, Anayasanın «Basın hürriyeti» başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında da, «Kanunla 

yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz.»denilmek suretiyle düşüncelerin yayımında, ülkemizin 
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yüksek menfaatleri göz önünde bulundurularak bazı dillerle düşünce ve kanaatlerin yayılmasının kanunla 
sınırlandırılabileceği açık bir biçimde vurgulanmıştır. 

Anayasanın yukarıda sözü edilen amir hükümleri doğrultusunda düzenlenen tasarının 1 inci maddesinde, 
«Bu Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşları ille gerçek ve tüzelkişiler tarafından, Türk dilinden başka 
dil kullanılmak suretiyle... yapılacak yayınlara ilişkin esasları düzenlemektir.» denilmek suretiyle, kanunun 
amacı, Anayasanın öngördüğü ilkeye uygun bir şekilde açıklanmış bulunmaktadır. 

Tasarının 1 inci maddesinde, Kanunun kapsamı da açıklanmakta «... Türk dilinden başka dil kullanılmak 
suretiyle, yazılı ve basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım araç ve gereçleriyle yapı
lacak yayınlar...» ifadesi kullanılmakta bu suretle her türlü yazılı veya çeşitli yollarla çoğaltılmış basılı eser 
ve mailzeme, tasvirler gösteri ve sahne eserleri sözlü ve sözsüz müzik eserleri, sinema ve projeksiyon filmleri, 
fotoğraf, resim, karikatür ve benzerleri ile her türlü ses ve görüntü kayıt bantları veya plaklar gibi anlatım 
araç ve gereçlerinin kanun kapsamına dahil edildiği belirtilmektedir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesinde, Türkçe den başka dillerle yapılabilecek yayınların tabi tutul
dukları esaslar, yasak faaliyetler, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu» nun 
ve yapılacak incelemelerin hangi ilkeler doğrultusunda yapılacağı, üniversite ve araştırma kurumlarında okutu
lan dillerde yapılabilecek çalışmaların amaçları ile Türkiye Devletinin taraf olduğu milletlerarası andlaşma 
hükümlerini saklı olduğuna dair hükümlere yer verilmiştir. 

a) Anayasanın 26 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim, 
veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir» ifadesi, maddenin bi
rinci fıkrasına aynen yansıtılmıştır. 

b) Maddenin ikinci fıkrası düzenlenirken de Anayasanın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, «Türkiye 
Devleti, ülkesi ve milletiyle bir bütündür. Dili Türkçedir» şeklinde ifade edilen genel esas, bu fıkraya, «Türk 
vatandaşlarının anadili Türkçedir» cümlesiyle alınmış ve bu vurgulama yapıldıktan sonra, Türkçeden başka 
dillerin anadili olarak kullanılmasına ve yazılmasına, yönelik her türlü faaliyetin yasaklandığı açık biçimde 
belirtilmiştir. 

c) Maddenin üçüncü fıkrasında, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları inceleme Komisyonu» 
nun yapacağı incelemenin Anayasanın 13 üncü maddesinde yer alan ve temel hak ve hürriyetlerin kanunla 
sınırlandırılabileceği sayılmak suretiyle gösterilen, ülke bütünlüğü, millî egemenlik, Cumhuriyet, millî güven
lik, kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup olmadığı hususlarını içerdiği açıklanmaktadır. 

d) Maddenin dördüncü fıkrasında, Komisyon tarafından yapılan inceleme sonunda, sakınca bulunma
dığı tespit edilen, Türkçeden başka dillerle her türlü yayının serbest olarak yapılabileceği açıklanmaktadır. 

e) Maddenin beşinci fıkrasında, «Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında okutulan dillerde, sadece 
bilimsel araştırma, öğrenim ve inceleme amacıyla çalışmalar yapılabileceği açıklanmakta, bu suretle diller üze
rinde bu kurumlarda yapılacak, çalışmaların amaçları belirtilmiş bulunmaktadır. 

f) Maddenin altıncı fıkrasında, «Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümleri sakilidir.» 
denilmek suretiyle, Türkiye Devletinin taraf olduğu uluslararası andlaşma hükümlerinin ön planda tutuldu
ğu, bu Kanunda bulunan hükümlerle milletlerarası andlaşmalardaki bu konuya ilişkin hükümlerin çatıştığı du
rumlarda milletlerarası andlaşma hükümlerinin geçerli kabul edileceği vurgulanmıştır. 

Madde 3. — Tasarının 3 üncü maddesinin; 
a) Birinci fıkrası «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu» nun oluşumu

na ilişkin hükmü içermektedir. 
b) İkinci fıkrası, Komisyonca gerekli görülen hallerde, Komisyona Başkanın daveti üzerine, kamu kurum 

ve kuruluşlarından temsilcilerin katılması öngörülmektedir. 
c) Üçüncü fıkrası, Komisyonun, toplanma ve oylama nisabına ilişkin esas ve usulleri içermektedir. 
d) Dördüncü fıkrası, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin, bu Kanunun kapsamına 

giren. Türkçeden başka dillerle yapacakları yayınlardan önce Komisyona başvurularında uygulanacak esas 
ve usullere ilişkindir. 

e) Beşinci fıkrasında, Komisyonun kendisine gelen inceleme konularını, en geç yedi gün içinde inceleye
rek sonuçlandırması öngörülmektedir. Ayrıca Komisyonun kararlarının kesin olduğu da vurgulanmaktadır. 
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f) Altıncı fıkrasında, Komisyonun gerektiğinde herhangi bir başvuru ile kaışılaşmadan, resen inceleme 

yaparak Türkçeden başka dillerle yapılacak yayınların sakıncalı olup olmadığına karar verebileceği hükme 
bağlanmıştır. 

g) Yedinci fıkrasında ise, saklı tutulan kanun ve tüzük hükümleri belirtilmektedir. 
Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesinde «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Ko

misyonu» nun Başkan ve üyeleri ile Komisyona davet edilecek görevlilere ödenecek ücretlerde uygulanacak 
esaslar gösterilmektedir. 

Madde 5. — Tasarının 5 inci maddesinde Başbakanlıkça çıkarılacak olan yönetmeliğin kapsamı belirtil
mektedir. 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesi cezaya ilişkin hükümleri taşımaktadır. 
a) Maddenin birinci fıkrasıyla, Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına atıf yapılmakta ve atfa konu 

fıkrada gösterilen faaliyetlerde bulunanlar hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte ağır para cezası hük-
medilmesi öngörülmektedir. Eylemin aynı zamanda başka bir suçu oluşturması halinde, o suç için öngörü
len cezanın da ayrıca eylemi işleyenler hakkında uygulanması esası benimsenmiştir. 

b) Maddenin ikinci fıkrasında, Kanun kapsamına giren yayınları, Komisyonca incelenmeden yayınlayan
lar hakkında uygulanacak cezalar gösterilmekte, ayrıca yayının yapılmasından sonra, Komisyonca bu yayının 
sakıncalı bulunması halinde verilecek cezalar belirtilmektedir. 

c) Maddenin üçüncü fıkrasında, Komisyonca incelenerek, sakıncalı bulunmadığına karar verilen yayın
ların incelenmesinden sonra ilaveler yapılması halinde failler hakkında uygulanacak cezalar gösterilmektedir. 

f) Maddenin dördüncü fıkrası, Anayasanın 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki : 
Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz. Bu 

yasağa aykırı yazılı veya basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ile diğer anlatım araç ve gereçleri, 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılı
nan merciin emriyle toplattırılır. Toplatma kararını veren merci bu kararını yirmidört saat içinde yetkili hâ
kime bildirir. Hâkim bu uygulamayı üç gün içinde karara bağlar. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını 
engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.» 

Hükmü göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş ve Anayasanın söz konusu maddesinde geçen 
«Yetkili merci» in Cumhuriyet savcılığı olması uygun bulunmuştur. 

Diğer taraftan uygulamada, ülke çapında birlik ve beraberliğin sağlanması yönünden hâkim ve Cumhuri
yet savcılığı tarafından verilen toplatma kararının, o yer Cumhuriyet savcılığınca diğer yerlerdeki Cumhu
riyet savcılıklarına en seri vasıtalarla bildirilmesi öngörülmüştür. 

g) Maddenin beşinci fıkrasında yazılı ve basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım 
araç ve gereçlerinin, mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda mahkûmiyet hükmüyle beraber müsadere 
edilmesi öngörülmektedir. 

h) Maddenin altıncı fıkrasında tahkikatın her aşamasında adlî mercilerin bu Kanun kapsamına giren 
yayın araç ve gereçlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğramasını ve tahribini önlemek üzere gerekli 
tedbirlerin alınacağı açık bir şekilde belli edilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesinde, Komisyonun inceleyerek sakıncalı gördüğü dillerle yapılacak 
yayınlara ilişkin bilgilerin, Komisyon Başkanlığınca derhal Adalet ve İçişleri bakanlıklarına bildirilmesi ön
görülmektedir. Ayrıca bu bilgilerin, Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet savcılıklarına, İçişleri Bakanlığınca da 
valiliklere duyurulacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 8. — Tasarının 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davaların 3005 sayılı Meşhud 
Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve 4 üncü maddesindeki zaman 
kayıtlarına bakılmaksızın, 3005 sayılı Kanuna göre yapılacağı açıklanmıştır. Böylece bu davaların en kısa sü
rede sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesi yürürlük tarihini göstermektedir. Kanun yayımından bir ay son
ra yürürlüğe gireceği hükme bağlanarak 5 inci maddede sözü edilen yönetmelikle aynı zamanda uygulama ala
nına girmesi sağlanmış olmaktadır. 

Madde 10. — Yürütme ile ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

T. C, 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 18 Ekim 1983 
Esas No. : 1/578 
Karar No. : 121 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 31 Ağustos 1983 tarihli 154 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuy
la kabul edilen «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuza 
havale edilmekle yetkili temsilcilerin iştirakiyle incelendi. Kanun Tasarısının tümü prensip olarak benimsen
mekle birlikte düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine ilişkin Anayasanın 26 nci maddesinin 3 üncü fıkrasın-
de «Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz...», 
Basın hürriyetine dair 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasında «Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım 
yapılamaz» şeklindeki hükümlerin yer aldığı göz önünde bulundurularak düşüncelerin açıklanması, yayılması ve 
yayımında yasaklanacak dillerin kanunla belirlenmesi gerektiği kanısına varılmıştır. 

Danışma Meclisi tarafından kabul edilen ve 10 madde şeklinde düzenlenmiş bulunan Kanun Tasarısında 
ise; Türkçeden Başka Dillerle Yayınlanacak gazete, dergi, kitap ve broşür gibi her türlü basılı eserlerin, plak, 
her türlü ses ve görüntü bantları, pankart ve benzeri diğer anlatım araç ve gereçlerinin Türkçeden başka 
dillerle yapılacak yayınları inceleme komisyonu tarafından inceleneceği, komisyonca yapılacak inceleme sonun
da, sakınca bulunmadığı tespit edilen, Türkçeden başka dillerle her türlü yayının yapılmasının serbest olduğu 
ilkesini getirdiği ve Kanun Tasarısının diğer maddelerinin bu esasa göre düzenlendiği görülmüştür. Yukarıda 
da açıklandığı üzere Anayasa, düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kullanılabilecek dilleri herhangi bir 
komisyonun incelemesine imkân verecek biçimde hüküm getirmeyip yasaklanmış olan dillerin ancak kanunla 
yasaklanacağı esasını getirmiş olduğundan Komisyon tarafından, Danışma Meclisi Genel Kurulu tarafından 
kabul edilmiş bulunan metinden tamamen ayrı bir düzenlemeye gidilerek maddeler buna göre yeniden düzen
lenmiştir. 

1. Komisyon metninin 1 inci maddesi Kanun Tasarısının amaç ve kapsamını belirlemektedir. 
2. Komisyon metninin 2 nci maddesinde Türk Devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin 1 inci 

resmî dilleri dışındaki herhangi bir dille düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanmasının yasak ol 
duğu belirtilmiştir. Bu hükme göre Türk Devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin 1 inci resmî dil 
leri dışındaki herhangi bir dil kanunla yasaklanmış dil olmaktadır. Kuşkusuz Türk Devleti tarafından tanın 
mış bulunan devletlerden 1 inci resmî dilleri dışındaki diğer resmî diller yine Türk Devleti tarafından tanın 
mış bulunan başka bir devletin 1 inci resmî dile ise pek tabiî ki bu dil tanınmış bir devletin yani Türk Dev 
leti tarafından tanınmış bir devletin 1 inci resmî dili olduğundan, kanunla yasaklanmış dil sayılmayacaktır 

Maddenin 2 nci fıkrasıyla Türk Devletinin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümleri saklı tutul 
duğu gibi eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının yayınlarına ilişkin mev 
zuat hükümleri saklı tutulmuştur. Bunun anlamı maddenin 1 inci fıkrasıyla yasaklanmış olsa dahi diğer 
bir deyimle Türk Devleti tarafından tanınmış bulunan herhangi bir devletin 1 inci resmî dili olmasa dahi 
eğitim, öğretim, bilimsel araştırma veya kamu kurum ve kuruluşlarının yayınlarına ilişkin mevzuat hüküm 
leri; bu konuda eğitim, öğretim, bilimsel araştırma veya yayın yapılmasını öngörüyorsa bu hükümler saklı ola
caktır. Örneğin, kanunlar veya kanunların yetki verdiği organlar. Üniversitede lâtin dili veya başka bir dilin 
bilimsel olarak araştırılmasını veya eğitimini öngörmüş ise bu dil Türk Devleti tarafından tanınmış bulunan 
bir devletin birinci dili olmasa bile o konudaki mevzuat hükümleri gereğince gerekli bilimsel araştırma veya 
eğitim bu mevzuat hükümleri sınırları içinde yapılabilecektir. 
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3. Komisyon metninin 3 üncü maddesi Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesinin 2 ndi fıkrasından ay
nen alınmış ve bu hüküm maddede (a) bendi olarak düzenlenmiştir. Maddenin (b) bendinde toplantı ve gös
teri yürüyüşlerinde ilgili kanun hükümlerine göre taşınabilecek pankart, afiş ve maddede yazılı benzeri diğer 
şeyler de, mahallî mülkî amirden izin alınmadıkça bu Kanunla yasaklanmış olmasa bile Türkçeden başka dil 
kullanılamayacağı belirtilmiştir. 

4. Komisyon metninin 4 üncü maddesi ceza hükümlerine ilişkin olup Danışma Meclisince kabul edilen 
metnin 6 ncı maddesinin ilgili fıkraları redaksiyona tabi tutulmak ve Komisyon metninin 3 üncü maddesinin 
(b) bendi dikkate alınmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

5. Komisyon metninin S inci maddesi toplatmaya ilişkin olup Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi
nin ilgili fıkralarından alınmış olup redaksiyona tabi tutulmuş ve Anayasanın 26 ncı maddesindeki yetkili mer
ci, mahallin en büyük mülkî amiri olarak belirlenmiştir. 

6. Komisyon metninin 6 ncı maddesi Danışma Meclisince kabul edilen metnin 8 linçi maddesi benimsen
mek suretiyle düzenlenmiştir. 

Kanun Tasarısının 7 ve 8 inci maddeleri yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 
Kanun Tasarısı ve raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâk. Tümgeneral Hâk. Kd. Albay Hâk. Albay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler tarafından, Türk 
dilinden başka dil kullanılmak suretiyle, yazılı ve basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ve diğer 
anlatım araç ve gereçleriyle yapılacak yayınlara ilişkin esasları düzenlemektir. 

Türkçeden başka dillerle yapdabilecek yayınlar 

MADDE 2. — Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

Türk vatandaşlarının ana dili Türkçedir. Türkçeden başka dillerin ana dili olarak kullanılmasına ve 
yayılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunulması yasaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin, Türkçeden başka dillerle yayınlayacakları ga
zete, dergi, kitap ve broşür gibi her türlü basılı eserlerin; dolduracakları plak, her türlü ses ve görüntü 
bantları ve diğer anlatım araç ve gereçlerinin; Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, 
millî egemenlik, Cumhuriyet, millî güvenlik ve kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup olmadığı, «Türk
çeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu» tarafından incelenir. 

Komisyonca yapılacak inceleme sonunda, sakınca bulunmadığı tespit edilen, Türkçeden başka dillerle 
her türlü yayının yapılması serbesttir. 

Şu kadar ki, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında okutulan dillerde, sadece bilimsel araştırma, 
öğretim ve inceleme amacıyla çalışmalar yapılabilir. 

Türkiye Devletinin taraf olduğu Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 

Türkçeden Başka Dillerle Yapdacak Yayınları İnceleme Komisyonunun kuruluş ve çalışma usulleri 

MADDE 3. — Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu, Başbakanlığa bağlı 
ve Başbakan tarafından görevlendirilen bir Müsteşar Muavininin başkanlığında, Genelkurmay Başkanı ta
rafından seçilecek bir asıl ve bir yedek üye ile Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Kül
tür ve Turizm Bakanlarının kendi Bakanlıklarından ve Yükseköğretim Kurumunun, öğretim üyeleri arasın
dan seçecekleri birer asıl ve birer yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin hukukî ve fiilî sebeplerle Komisyona 
katılamamaları halinde, yedek üye, asıl yerine Komisyona katılır. 

Komisyonca gerekli görülen hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilci de Başkanın 
daveti üzerine Komisyona katılır. 

Komisyon, üyelerin tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yukarıdaki fıkra hükmü uya
rınca, Komisyon çalışmalarına katılmak üzere davet edilen temsilciler oylamaya iştirak etmezler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler, Türkçeden başka dillerle yapacakları yayınları, 
iki nüsha veya kopye halinde, incelenmek üzere Komisyon Başkanlığına vermek zorundadırlar. Komis
yonca teslim alınan yayınların, teslim alındığına dair bir makbuz ilgiliye verilir. 

Komisyon, kendisine gelen yayınları en geç yedi gün içinde inceleyerek kararını verir. Bu karar kesin
dir. Komisyonca verilecek kararlar ilgiliye tebliğ olunur. 

Komisyon, gerektiğinde, Türkçeden başka hangi dil veya dillerle yapılacak yayınlarda sakınca görme
diği hususunda, önceden de inceleme yaparak karar verebilir. 

4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çı
karılan Bakanlar Kurulunun 7 Nisan 1938 tarih ve 2/8502 sayılı Kararnamesiyle yürürlüğe konulan. «Po
lis Vazife ve Salahiyet Tüzüğü»nün film ve senaryoların incelenmesine dair hükümleri saklıdır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 703) 
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Komisyon başkan ve üyelerine ödenecek ücret 

MADDE 4. — 3 üncü maddeye göre kurulan Komisyonun Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı 
ile Komisyona davet edilecek görevliler hakkında Har çıran Kanununa göre yapılacak ödemeler ve diğer har
camalar Başbakanlık Bütçesinden karşılanır. 

Komisyonun başkan ve üyelerine, Harcırah Kanunu (hükümleri saklı kalmak kaydıyla, günlük çalışma 
karşılığı olarak (30) gösterge sayısının Bütçe Kanunlarında Devlet memurları aylıkları için tespit edilen 
katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktar huzur hakkı olarak ödenir. 

Yönetmelik 

MADDE 5. — Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin Komisyona başvurularında uygu
lanacak usuller ile Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayımlandığı ta
rihten itibaren bir ay içinde Başbakanlıkça çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 6. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla yasaklanan hususlarda, her ne suretle olur
sa olsun faaliyette bulunanlar 'hakkında, fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan üç yıla ka
dar hapis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası 'hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayınları Komisyonca incelenmeden yayınlayanlar (hakkında, fiilleri başka 
bir suçu oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır 
para cezası 'hükmolunur. Bu yayının, Komisyonca sakıncalı bulunması 'halinde, fiil başka bir suçu oluş
tursa dahi fail ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Komisyonca incelenerek, sakınca bulunmadığına karar verilen her türlü yayına, sonradan ilave yapılarak 
yayın yapılması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa bile faile ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Bu> Kanundaki yasaklara aykırı davranışlara konu olan ve 1 inci madde kapsamına giren yazılı ve ba
sılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları Ve diğer anlatım araç ve gereçleri, bunların basıldığı veya ha
zırlandığı yerdeki sulh ceza hâkiminin kararıyla ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise bu yerdeki 
Cumhuriyet savcılığının yazıh kararıyla toplattırılır. Toplatma, Cumhuriyet savcıhğınm kararıyla olmuş ise 
bu karar en geç yirmidört saat içinde sulh ceza hâkimine bildirilir. Hâkim en geç üç gün içinde kararın onay
lanıp onaylanmaması hakkında karar verir. Onaylanmama halinde, Cumhuriyet savcıhğınm karan hüküm
süz kalır. Bu fıkraya göre verilen kararlar o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından diğer yerlerdeki Cumhuri
yet savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir. 

Mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda, mahkûmiyet hükmüyle beraber yazıh ve basılı kâğıtlar, 
plaklar, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayın araç ve gereçlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğramasını ve 
tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. 

Komisyonca yapılacak bildirim 

MADDE 7. — Komisyonun inceleyerek sakıncalı gördüğü dillerle yapılacak yayınlara ilişkin bilgiler, 
valiliklere ve Cumhuriyet savcılıklarına yapılacak duyurulara esas olmak üzere, Komisyon Başkanlığınca der
hal Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bildirilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 703) 
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((Hükümetin Teklifi) 

Muhakeme usulü \ 
MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı suçlan işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 30Ö5 sa

yılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanu
nun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın 3005 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 9. Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18 , 5 . 1983 

Başbakan 
B.s Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z.< Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/.ı Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K.t Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam V. 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Baka 
Prof. Dr. K. Kılıçturga 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Prof. Dr. 1. Evliyaoğlu Dr. T. Önalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M, Turgut F, İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve İskân Bakanı V. Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
İ. Evliyaoğlu M. R. Güney Af., R. Güney V, Özgül 

1 Sosyal Güvenlik Bakam 
5.ı Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzdkişiler tarafından 
Türk dilinden başka dlill kullanılmak suretiyle yazalı ve basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları, pan
kart ve benzeri diğer anlatım araç ve gereçleriyle yapılacak yayınlara ilişkin esasları düzenlemektir. 

Türkçeden başka dillerle yapılabilecek yayınlar 

MADDE 2. —Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

Türk vatandaşlarının anadili Türkçedir. Türkçeden başka dillerin anadili olarak kullanılmasına ve yayıl
masına yönelik her türlü faaliyette bulunulması yasaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin; Türkçeden başka dillerle yayınlayacakları gaze
te, dergi, kitap ve broşür gibi her türlü basılı eserlerin; dolduracakları plak, her türlü ses ve görüntü bant

ları, pankart ve benzeri diğer anlattım araç ve gereçlerinin, Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğü, millî egemenlik, Cumhuriyet, millî güvenlik ve kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup ol
madığı, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları inceleme Komisyonu» tarafından incelenir. 

Komisyonca yapılacak inceleme sonunda, sakınca bulunmadığı tespit edilen, Türkçeden başka dillerle her 
türlü yayının yapılması serbesttir. 

Şu kadar 'ki, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında okutulan dillerde, sadece bilimsel araçtırma, öğ
retim ve inceleme amacıyla çalışmalar yapılabilir. 

Türkiye Devletinin taraf olduğu milletlerarası and İaşma hükümleri saklıdır. 

Türkçeden başka idillerle yapılacak yayınları inceleme komisyonunun kuruluş ve çalışma usulleri 

MADDE 3. — Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları inceleme Komisyonu, Başbakanlığa bağlı 
ve Başbakan tarafından görevlendirilen bir Müsteşar Muavininin başkanlığında, Genelkurmay Başkanı tara
fından seçilecek bir asıl ve bir yedek üye ile Adalet, Millî Savunma, içişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Kül
tür ve Turizm bakanlarının kendi bakanlıklarından ve Yükseköğretim Kurulunun, öğretim üyeleri arasından, 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının kendi üyeleri arasından seçeoekleri birer asıl ve 
birer yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin hukukî ve fiilî sdbeplerle Komisyona katılamamaları halinde, yedek 
üye, asıl üye yerine komisyona katılır. 

Komisyonca gerekli görülen hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilci de Başkanın 
daveti üzerine Komisyona katılır. 

Komisyon, üyelerin tamsayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yukarıdaki fıkra hükmü uya
rınca, Komisyon çalışmalarına katılmak üzere davet edilen temsilciler oylamaya iştirak etmezler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler, Türkçeden başka dillerle yapacakları yayınları, iki 
nüsha veya kopya halinde incelenmek üzere Komisyon Başkanlığına vermek zorundadırlar. Komisyonca tes
lim alınan yayınların, teslim alındığına dair bir makbuz ilgiliye verilir. 

Komisyon, kendisine gelen yayınlan en geç yedi gün' içinde inceleyerek kararını verir. Bu karar kesindir. 
Komisyonca verilecek kararlar ilgiliye tebliğ olunur. 

Komisyon .gerektiğinde Türkçeden başka hangi dlil veya dillerle yapılacak yayınlarda, sakınca görmediği 
hususunda önceden de inceleme yaparak karar verebilir. 

4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile diğer kurumların bu Kanu
nun kapsamına giren konulara »ilişkin hükümleri saklıdır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 703) 
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ADNIMT KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 'bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cum
huriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin korunması amacıyla düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında 
yasaklanan dillere ilişkin esas ve usulleri düzenler. 

Düfünederin açıklanması ve yayılmasında kullanılamayacak diller 

MADDE 2. — Türk Devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin birinci resmî dilleri dışındaki herhan
gi bir dille düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanması yasaktın 

Türkiye Devletinin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümleriyle eğitim, öğretim, bilimsel araştırma 
ve kamu kurum ve kuruluşlarının yayınlarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. 

Türk vatandaşlarının anadili 

MADDE 3. — a) Türk Vatandaşlarının anadili Türkçedir. Türkçeden başka dillerin anadili olarak kul
lanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunulması, 

,b) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, mahallin en büyük mülkî amirinden izin alınmadıkça bu Kanunla 
yasaklanmamış olsa bile Türkçeden başka dille yazılmış afiş, pankart, döviz, levha ve benzerlerinin taşınması, 
plak, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım araç ve gereçleriyle yayım yapılması, 

Yasaktır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 4. — a) 2 nci madde ile 3 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen yasaklara aykırı hareket
te bulunanlar hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzfein li
radan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

b) 3 üncü maddenin (a) bendi ile yasaklanan hususlarda her ne suretle olursa olsun faaliyette bulunan
lar hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzbin liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda, mahkûmiyet hükmüyle 'beraber her nevi elle yapılmış ve
ya yazılmış veya basılmış kâğıt ve eserler, plaklar, ses ve görüntü bantları, afiş ve pankartlar ile diğer 
anlatım araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayın araç ve gereçlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğramasını 
ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 703) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Komisyon Başkan ve üyelerini ödenecek ücret 

MADDE 4. — 3 üncü maddeye göre kurulan Kb misyonun ıBaşkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı 
ile Komisyona davet edilecek görevliler hakkında Harcırah Kanununa ıgöre yapılacak ödemeler ve diğer har
camalar Başbakanlık Bütçesinden karşılanır. 

Komisyonun Başkan ve üyelerine, Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, günlük çalışma 
karşılığı olarak (30) gösterge sayısının Bütçe Kanunlarında Devlet memurları aylıkları için tespit edilen kat
sayı ile çarpılması sonucu ..bulunacak miktar huzur hakkı olarak ödenir. 

Bir ay içinde yapılacak toplantı sayısı fazla olsa bi le en çok on toplantı için huzur hakkı ödenir. 

Yönetmelik 

MADDE 5. — Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin Komisyona başvurularında uygu
lanacak usuller ile Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayımlandığı ta
rihten itibaren iki ay içinde Başbakanlıkça çıkartılarak Resmî Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikte be
lirlenir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 6. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla yasaklanan hususlarda, her ne suretle olur
sa olsun faaliyette bulunanlar hakkında, fiilleri başka bir suçu oluştursa bile, ayrıca bir yıldan üç yıla ka
dar hapis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayınları Komisyonca incelenmeden yayınlayanlar hakkında, fiilleri başka bir 
suçu oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. Bu yayının. Komisyonca sakıncalı bulunması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa dahi 
fail ayrıca altı aydan İki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere, ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

Komisyonca incelenerek, sakınca bulunmadığına karar verilen her türlü yayma, sonradan ilave yapılarak 
yayın yapılması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa bile faile ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüz
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur 

Bu Kanundaki yasaklara aykırı davranışlara konu olan ve 1 inci madde kapsamına giren yazılı ve basılı 
kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları, pankart ve benzeri diğer anlatım araç ve gereçleri, bunların ba
sıldığı veya hazırlandığı yerdeki sulh ceza hâkiminin kararıyla ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
ise, bu yerdeki Cumhuriyet Savcılığının yazılı kararıyla toplattırılır. Toplatma Cumhuriyet Savcılığının kara
rıyla olmuş ise bu karar en geç yirmidört saat içinde sulh ceza hâkimine bildirilir. Hâkim en geç üç gün 
içinde kararın onaylanıp onaylanmaması hakkında karar verir. Onaylanmama halinde, Cumhuriyet Savcılığı
nın kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre verilen kararlar o yer Cumhuriyet Savcılığı tarafından diğer yer
lerdeki Cumhuriyet Savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir. 

Mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda, mahkûmiyet hükmüyle beraber yazılı ve basılı kâğıtlar, plak
lar, ses ve görüntü bantları, pankart ve benzeri diğer an latım araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayın araç ve gereçlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğramasını ve 
tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. 
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M. G. K. 
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Toplatma kararı 

MADDE 5. — Bu Kanundaki yasaklara aykırı olan her nevi elle yapılmış veya yazılmış veya basıl
mış kâğıt ve eserler, plaklar, ses ve görüntü bantları, afiş ve pankartlar ile diğer anlatım araç ve gereçleri 
sulh ceza hâkiminin kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî amiri ta
rafından yerilecek kararla toplattırılır. Toplatma kararını veren mülkî amir bu kararı yirmidört saat için
de malhallin sulh ceza hâkimine bildirir. Hâkim, en geç üç gün içinde kararın onaylanıp onaylanmaması 
hakkında karar verir. Onaylanmama halinde, mülkî amirin kararı hükümsüz kalır. 'Mahkemece verilen 
toplatmaya ilişkin kararlar o yer Cumhuriyet Savcılığı tarafından diğer yerlerdeki cumhuriyet savcılıkları
na en seri vasıtayla 'bildirilir. 

Muhakeme usulü 

MADDE 6. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar yer ve 
zaman kayıtlarına 'bakılmaksızın 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine gö
re yapılır. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Komisyonca yapılacak bildirim 

MADDE 7. — Komisyonun inceleyerek sakıncalı gördüğü dillerle yapılacak yayınlara ilişkin bilgiler, 
Valiliklere ve Cumhuriyet savcılıklarına yapılacak duyu rulara esas olmak üzere, Komisyon Başkanlığınca der
hal Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bildirilir. 

Muhakeme usulü 

MADDE 8 — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sa
yılı Meşihud Suçların Muhakeme Usûlü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanu
nun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın 3005 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Yürüdük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — IBU Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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M. G. K. 
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme. \ 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 703) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 702 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi: 1/747; M. G. Konseyi: 1/618) 

(D, Meclisi S. Sayısı : 587) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Ekim 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-4098 (1/747) 4938 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERJLlötNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Ekim 1983 tarihli 171 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Mfllî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 7 Temmuz 1983 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1468/04249 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 tarihinde kararlaştırılan «Millî Güvenlik Kurulu ve 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 5, 6 Ekim 1983 tarihli 170 ve 171 inci Birleşimlerinde görüşül
müştür. 
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GENEL GEREKÇE 

Devletin tüm kurumları ile yeniden düzenlemeye tabi tutulduğu, sağlam ve sağlıklı bir devlet yapısının 
oluşturulması için yeni anayasal düzenin uygulamaya konulduğu bu dönemde, Anayasanın 118 inci madde
sine göre, Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin fonksiyonlarını etkili ve 
yeteri! bir tarzda yerine getirebilmeleri için temel ve yapısal yeni bir kanunî düzenlemeyi sağlamak ama
cı ile bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

1961 Anayasası ile anayasal bir organ olarak düzenlenen Millî Güvenlik Kurulunun Î2 Eylül 1980 ta
rihine kadar devam eden görev süresi içerisinde edinilen tecrübeler ve uygulamaların değerlendirilmesi ile 
hasıl olan bilgi 'birikiminden yararlanılarak, yeni demokratik bir düzende, devletin ihtiyaçları dikkate alın
mak suretiyle Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görev, yetki, çalışma usul 
ve esasları ile teşkilatlanması yeniden düzenlenmiştir. 

Anayasanın 118 inci maddesi ile Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş ve görevleri konusunda ana hat
ları ile bir düzenleme getirilmiş, 104/b, 120 ve 122 nci maddelerinde Millî Güvenlik Kuruluyla ilgili hüküm
ler konulmuştur. Ayrıca 117 nci madde de «Millî güvenliğin sağlanmasından Bakanlar Kurulu sorumludur» 
kesin hükmü ile temel prensip vazedilmiştir. 

Anayasanın bu hükümleri çerçevesinde Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili düzenleme yapılmış bulunmak
tadır. 12 Eylül 1980 öncesi devlete müteveccih iç tehditlerin ulaştığı boyutlar ve 'bu tehditler karşısında Mil
lî Güvenlik Kurulunun tetkik, araştırma ve incelemeleri sonucu tespit ettiği ve büyük bir çoğunlukla 12 
EylüTtlen sonra uygulanan tedbirlerin, zamanın yürütme, yasama ve yargı organlarınca yerine getirilmemesi 
veya istenilen şekil veya düzeyde uygulamaya konulmaması sonucu hasıl olan durumlarla tekrar karşılaş
mayı önlemek için Anayasanın öngördüğü esaslar çerçevesinde kurulun ve Genel Sekreterliğin görev, yetki 
ve çalışma usulleri yeni tasarıda yer almış bulunmaktadır. Konuyla ilgili madde gerekçelerinde daha geniş 
açıklamalar mevcut olduğundan burada bu hususa kısaca değinmekle yetinilmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 118 inci maddesinin son fıkrası Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat ve gö
revlerinin kanunla düzenlenmesini amir bulunduğundan tasarının III üncü kısmında bu hususa yer veril
miştir. 

Millî Güvenl'ik Kurulu Genel Sekreterliği görev ve yetki bakımından iki yönlü fonksiyona sahip oldu
ğu için düzenlemeler buna göre yapılmıştır. Millî Güvenlik Kurulunun görevleriyle ilgili hükümler yanında, 
millî güvenliğin sağlanmasından sorumlu olan Bakanlar Kurulunun bu konudaki görevlerinin yerine geti
rilmesinde araştırıcı, inceleyici, düzenleyici, yönlendirici, koordine edici, değerlendirici, takip ve kontrol edi
ci bir teşkilat olarak genel sekreterliğe görev ve yetkiler verilmiştir. Halen bu görev ve yetkiler Genel 
Sekreterlik tarafından yerine getirilmekte ve kullanılmakta olduğundan ve başkaca bir kuruluşa da bu gö
revler anayasa ve kanunlarla verilmediğinden fiilî durum bu tasarı ile yasal hale getirilmiştir. Madde gerek
çelerinde bu konuda daha geniş açıklamalar mevcuttur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCt KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1. — Bu maddede kanunun amacı kısaca belirtilmiştir* 

Kapsam 
Madde 2. — Kanunun kapsamı, görev ve hizmetler ile bunları yapacak kuruluşlar olarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar 
Madde 3. — a) Millî Güvenlik, 
Millî güvenlik kavramının tarifi yapılmıştır. Halen yürürlükte bulunan Millî Güvenlik Politikası Esasla-

rındaki tarif esas alınmış, ufak değişiklikler yapılmıştır. Anayasa ve kanunlarda millî güvenliğin tarifi bu
lunmamaktadır. Bu kanuna tarif koymak suretiyle yorum farklılıklarının giderilmesi amaçlanmıştır. 
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b) Devletin Millî Güvenlik Siyaseti, 
Millî güvenlik kavramı gibi Devletin millî güvenlik siyaseti kavramının da Anayasa ve yasalarda bir tari

fi bulunmamaktadır. Millî Güvenlik Kuruluna tevdi edilen en önemli görev millî güvenlik siyasetinin tayin 
ve tespitine dair görüş vermektir. Bu nedenle kanunda millî güvenlik siyasetinin tarifi yapılmış ve Devletin 
millî güvenlik siyasetinin Bakanlar Kurulu tarafından tayin ve tespit edileceği ve siyasetin içeriğinin iç, dış 
ve savunma siyasetlerinden meydana geleceği madde metninde vurgulanmıştır. 

İKİNCİ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş 

Madde 4. — Millî Güvenlik Kurulu başkan ve üyelerini belirleyen bu madde Anayasanın 118 inci mad
desine göre düzenlenmiştir. 

I 

Görevler 

Madde 5. — Millî Güvenlik Kurulunun görevleri Anayasanın ilgili hükümleri dikkate alınarak yedi bent 
halinde düzenlenmiştir. Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş ve görevleri konusunda Anayasada açık hüküm
ler bulunmakla beraber, kurulun kuruluş, görev ve çalışma usullerini ayrıca bir kanunla da düzenlemekte 
fayda mütalaa edilmiştir. Görevler, Anayasanın 118, 120 ve 122 nci maddelerinde ana hatları ile belirtilmiş 
olup, bunları uygulamada tereddüde ve çeşitli yorumlara yer vermeyecek tarzda açıklamak ve ayrıca, Ana
yasada tamamı bulunmayan çalışma usullerine ait bir kısım düzenlemeleri de yapabilmek amacı ile bu kanu
nî düzenleme yapılmıştır. Kuruluş, görev ve çalışma usulü ile ilgili bir kısım hükümlerin Anayasada mev
cut olması, bu hususda yeni bir kanunî düzenlemeye mani teşkil etmeyeceği doğaldır. Diğer taraftan Ana
yasada olmayan hususlarda kanunî düzenleme yapılması kanun konusunun bütünlüğünü bozacağından, bu 
kanunda kurulla ilgili bütün konuları kapsayan düzenleme yapma yoluna gidilmiştir. 

a) Kurulun, Anayasanın 118 inci maddesinde belirtilen Devletin millî güvenlik siyasetinin tayin ve tes
piti konusunda görüşlerini tespit edeceğine dair bu bent hükmü Anayasadaki ifadelere aynen uymaktadır. 

b) Devletin millî güvenlik siyaseti konularına giren hususlarda Millî Güvenlik Kurulunun takip, incele
me ve değerlendirme faaliyetlerinin devamlı olduğunu belirlemek, ülkenin ve Devletin karşılaştığı veya kar
şılaşabileceği durumlara uygun tedbirlerin zamanında, etkili ve yeterli bir tarzda alınmasını sağlamak ama
cı ile bu hüküm konmuştur. 

c) Anayasanın 118 inci maddesinde yer alan bu hüküm de aynen kanuna konulmuştur. 
d) Psikolojik harekât konusunda kurula görev verilmiştir. 
e) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş ilanı için Anayasanın 120 ve 122 nci maddeleri 

Millî Güvenlik Kurulunun görüşünün alınacağını hükme bağladığından kurul bununla da görevlendirilmiş
tir. Anayasanın 119 uncu maddesinde belirtilen tabiî afetler, tehlikeli salgın hastalıklar ve ağır ekonomik 
bunalımlar nedeniyle ilan edilecek olağanüstü hallerde 119 uncu maddede açık bir hüküm bulunmamakta 
ise de ekonomik konular Devletin millî güvenlik siyaseti içerisinde olduğundan ve tabiî afetlerde de sivil 
olağanüstü hal planları, özellikle sivil savunma planları uygulanacağından ve bu konudaki hizmetler ile yü
kümlülükler ağırlık teşkil edeceğinden ağır ekonomik bunalım ve tabiî afetler nedeniyle ilan edilecek olağan
üstü hallerde kurulun görüşü ve kararının alınması Anayasanın 118 inci maddesine göre gerekli görülmüş
tür. 

f) Millî Güvenlik Kurulunun 1933 yılında ilk kuruluşunu teşkil eden Millî Müdafaa Yüksek Meclisi ve 
bilahare Millî Savunma Yüksek Kurulu olarak görev yaptığı dönemlerden itibaren asli görevlerinden olan, 
topyekûn savunma ve millî seferberlik hizmetlerinin koordinasyonu, gerçekleştirilmesi, bu konuda yapıla
cak planlama ve diğer hizmetlerin tabiî olacağı esaslar ile hizmet ve yükümlülüklerin tespiti görevi yine 
Kurula verilmiştir. 
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g) Gerek Devletin millî siyasetinin öngördüğü hususların gerçekleşmesi ve gerekse topyekûn savunma, 
psikolojik harekât ve millî seferberlik hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilebilmesi, kalkınma plan 
ve programları ile bütçelerde bu konulara yar verilmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle kalkınma plan ve 
programları ile bütçelerde alınacak tedbirlere ve konulacak ödeneklere ilişkin olarak Kurula da görev düş
tüğünden' bu bentteki düzenleme yapılmıştır. 

h) Millî Güvenlik kapsamına giren konularla ilgili olarak yapılan ve yapılacak olan milletlerarası antlaş
malar için de Kurulun görüş tespit etmesi millî güvenlik siyasetinin bir gereğidir. 

tfKÎNCÎ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri 

Kurulun toplanması 

Madde 6. — Kurulun 'bundan evvelki uygulamalarda olduğu gibi ayda bir kere olağan toplanması prensibi 
aynen muhafaza edilmiştir. 

Olağanüstü toplantıların, Cumhurbaşkanının bizzat gerek gördüğü haller ile kurulun gündeminin hazırlan
masında Anayasanın 118 inci maddesine göre öneride bulunma yetkisine sahip Başbakan ye Genelkurmay Baş
kanının teklifleri ve bu. tekliflerin Cumhurbaşkanınca uygun görülmesi halinde yapılacağı öngörülmüştür. 

Toplantılara katılacak diğer bakan ve kişiler 

Madde 7. — Kurul toplantılarına üyeler dışında katılacaklar Anayasanın 118 inci maddesine uygun olarak 
belirtilmiştir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin toplantılara katılacağı ve fakat oylamaya katılmayacağı eski
den beri devam eden bir keyfiyettir. 

Gündem 

Madde 8. — Kurulun gündeminin hazırlanması ile ilgili bu maddenin ilk fıkrası Anayasanın 118 inci mad
desindeki hükümlere uygun olarak düzenlenmiştir. 

İkinci fıkrada ise, gerek Devletin millî güvenüik siyasetini ve gerekse topyekûn savunma ve millî sefer
berlik hizmetlerini yürütmdkle görevli ve sorumlu olan bakanlıkların, Kurulda görüşülmesini istedikleri bir 
konu olduğu takdirde, bu konunun Kurul gündemine alınması için Cumhurbaşkanına iletilmesi yöntemi tes
pit edilmiştir. 

Kararlar 

Madde 9. — Kurul kararlarının alınması ve dağıtılması hususları bu maddede düzenlenmiştir. 
129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanununda olduğu gibi Kurulun kararlarını oy çokluğu ile de alabileceği, 

oylarda eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın oylarının karara etkili olacağı sistemi aynen mu
hafaza edilmiştir. 20 yıllık uygulamada tüm kararlar oybirliği ile alınmış ise de oy çokluğu hallerinin ortaya 
çıkabileceği düşünüldüğünden bu hüküm konmuştur. 

Kurul kararlarının Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından ilgili kişi ve makamlara yapıla
cak dağıîtımına ait hükümler, bugüne kadar uygulanan halin kanuna aktarılmasından ibarettir. Kurul karar
larının uygulamadan sorumlu Bakanlığa gönderilmesi nedeni, bu bakanlığın bilgi sahibi olması, hazırlıklarını 
yapması ve Kurul kafan Bakanlar Kurulunda görüşülürken bilgili ve hazırlıklı gelmesini sağlamaktır. 

Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi 

Madde 10. — Kurul kararlarının zamanında uygulanmasını sağlamak, kararlardan beklenilen amacın ger
çekleşmesini temin edebilmek için kararların Bakanlar Kurulu gündemine öncelikle alınması ve ©akanlar Ku
rulunda görüşülerek, Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararının zamanında istihsali için madde metninde be
lirtilen yöntem getirilmiştir. 
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Kararların dağıtım ve takibi 

Madde 11. — Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının Millî Güvenlik Kurulu 
kararları gibi Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından ilgililere dağıtılması öngörülmüştür. . 

Bakanlar Kurulu kararlarının uygulamalarının takibi ve sonuçları ile Bakanlar Kurulu kararı haline 
getirilemeyen MiMî Güvenlik Kurulu kararları hakkında Cumhurbaşkanı ve 'Millî Güvenlik Kuruluna zaman 
zaman 'bilgi verilmesi, Millî Güvenlik Kurulunun kendi kararlarının uygulamasından haberdar olması bakı
mından uygun görülmüştür. 

Görüşme tutanakları 

Madde 12. — Milî Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmelerin tutanakla tespiti ve 'tutanak
ların Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından tutulması maddede öngörülmüştür. 

Kurulda görüşülen konuların genellikle gizli ve çok gizli, gizlilik dereceli olması nedeniyle tutanakların 
açıklanması ve yayınlanması mahzurlu bulunduğundan maddeye bu yönde hüküm konulmuştur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

BİRİNCİ ©ÖDÜM 
Kuruluş ve Teşkilat 

Kuruluş 
Madde 13. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kurulduğu ve Başbakana bağlı olduğu belirtil

miştir. 
Millî Güvenlik Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre

terliğinin Başbakana bağlı olması dikkat çekici olabilir. Ancak 'bu tür bir bağlantıda gerek Anayasa ve ge
rekse Genel Sekreterliğin görevleri yönünden zaruret bulunmaktadır. Anayasanın sistematiği Genel Sekre
terliğin Cumhurbaşkanlığına 'bağlanmasına imkân vermemektedir. Şöyleki; Anayasanın yürütme başlıklı ikin
ci bölümünde (I) sıra numarası ile Cumhurbaşkanlığı düzenlenmiş, bağlı kuruluşlar olarak «Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliği» ile «Devlet Denetleme Kurulu» sayılmıştır. (II) sıra numarası ile de Bakanlar 
Kurulu düzenlenmiş ve bölümde 'Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. Bakanlar 
Kurulunun millî güvenlikten sorumlu olduğuna dair 117 nci madde bu bölümde olduğu gibi Millî Güven
lik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile ilgili 118 inci maddede bu bölümdedir. Anaya
sanın bu tertip tarzı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin yürütmenin ikinci kanadını teşkil eden Ba
kanlar Kurulu ve dolayısıyla Başbakanlıkta olmasını öngörmektedir. 

Ayrıca, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin aşağıda 16 ncı maddede belirtilen görevleri iki yön
lüdür. Bir kısım görevleri Millî Güvenlik Kuruluna, diğer görevleri ise Bakanlar Kurulu ve Başbakana yö
neliktir. Görevlerle ilgili 16 ncı madde ve gerekçesi, aynı zamanda Genel Sekreterliğin Başlbakana bağlı 
olmasının görev ve 'hizmet yönünden gerekçesini teşkil etmektedir. 

Birimler 

Madde 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı olarak, kanunla verilen görevlere uy
gun bir tarzda üst yönetim makamı danışma birimleri, esas hizmdt birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin 
asgarisi madde metninde yer almıştır. Zaman içinde hizmetin ulaşacağı boyutlar ve kazanacağı içerik gere
ği yeni birimlerin kurulmasına, maddede gösterilen birimler ile yeni yeni kurulacak birimlerin alt kuruluş
larının tespitine pratik bir çözüm getirilmekle teşkilatı statik bir halden kurtarmak amacı güdülmüştür. 

Özel ihtisas komisyonları 
Madde 15. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 'görevlerin gerektirdiği, özel ihtisas isteyen ko

nularda geçici çalışmalar yapmak üzere genel sekreterlik personeli ile diğer kamu kuruluşları personelin
den oluşacak özel ihtisas komisyonlarına tatbikatta ihtiyaç duyulduğundan bu hüküm konmuştur. 
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İKtNGt BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Görevleri 

Madde 16. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevlerini belirleyen bu maddede görev
ler, (8) bent halinde sıralanmıştır. Bunlardan (a) ve (b) bentleri Millî Güvenlik Kuruluna, (c), (d), (e), (f) ve 
(g) bentleri Bakanlar Kurulu ve Başbakana ilişkin, (h) bendi ise her iki kurula ait müşterek görevleri kap
samaktadır. 

Görevlerin bent bent gerekçelerini belirtmeden önce genelde bir açıklamada bulunma faydalı mütalaa 
edilmiştir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevleri somut alarak açıklamadan önce, Millî Güvenliğin 
sağlanması ile ilgili olarak genelden başlayan bir görev dizisinin neler olduğu ve Devlet mekanizması içe
risinde bunun nasıl sağlanması gerektiği konusunun incelenmesi gerekli olacaktır. 

DeVlet otoritesi, ülke bütünlüğü, millî birlik ve beraberlik bakımından vazgeçilmez unsur olan millî gü
venliğin önemi, öncelik ve üstünlüğü, bu görevin herhangi bir birimin görevi değil, tülm devlet birimlerinin 
aslî ve müşterek görevlerinden olduğunu, sorumluluklarında bulunduğunu, karşılıklı anlayış, işbirliği iş 
bölümü ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Anayasa 
millî güvtnliğin sağlanmasından yürütme organını ve yürütme organı içerisinde de Bakanlar Kurulunu so
rumlu tutmuştur. 

Millî güvenliğin sağlanmasında öncelikle m'illî güvenlik siyasetinin tespiti gerekmektedir. Millî güvenlik 
siyaseti; savunma siyaseti, iç siyaset ve dış siyasetten oluşmaktadır. Bu üç anakonuda Bakanlar Kurulu 
tarafından günün şart ve ihtiyaçlarını karşılayacak ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek müstakar ve 
sürekli siyasetin tespiti, uygulamaya konulması için gerekli kararlar alınacaktır. Millî Güvenlik Kurulu, bu 
konulardaki görüşünü Bakanlar Kuruluna bildirecektir. 

Bakanlar Kurulunun aldığı millî siyasete ilişkin kararların uygulanması ve uygulamanın takip ve kontro
lü ile sonuçlarının değerlendirilmesi de ayrı ve müşterek bir görevdir. 

Gerek kararların alınmasında ve gerekse uygulamanın takip ve kontrolü ile değerlendirilmesinde Genel
kurmay Başkanlığı, bakanlıklar ve bağlı ilgili kuruluşlar arasında sıkı bir işbirliği ve koordinasyonun sağlan
ması icabeder. 

Diğer taraftan Anayasaya göre Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından da Bakanlar Kurulu sorum
lu bulunmaktadır. Silahlı Kuvvetlerin kendi bünyesi içinde savaşa hazırlanması yanında, savaş ve bunun ge
rektirdiği seferberlik halinde Silahlı Kuvvetlerin öngördüğü şekilde insangücü ve lojistik ihtiyaçlarının karşı
lanması ile ilgili çalışmalar sulh zamanında Silahlı Kuvvetler, bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında iş
birliği ve koordinasyon içerisinde planlanarak, gerektiğinde uygulamaya konulması icabeder. Yine savaş ve 
olağanüstü hallerde sivil kuruluş ve halkın ihtiyacının sağlanması da aynı planlama hizmeti içerisinde müta
lâa edilmektedir. Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasının bu yönü, aynı zamanda yukarıda belirtilen sa
vunma siyasetinin de bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu nedenle, bahis konusu hizmetler müşterek bir faa
liyet ve çalışmayı gerektirmekte, tek elden koordinasyonu zaruri kılmaktadır. 

Gerek millî güvenliğin sağlanmasında ve gerekse Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında Silahlı Kuv
vetler, bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında bu görev ve hizmetleri üst düzeyde koordine, takip 
ve kontrol edecek bir kuruluşa ihtiyaç vardır, tşte bu kuruluş Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğidir. 
Bu .bakımdan Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini, sadece Millî Güvenlik Kurulunun sekreterya hiz
metlerini yerine getiren bir kuruluş olarak düşünmemek icabetmektedir. 

Sekreterya hizmetleri, mutad hizmet ve görevlerden olup, küçük bir teşkilatla yapılabilir. Ancak, Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden beklenilen fonksiyonun, Millî Güvenlik Kuruluna verilen görev
lerle içi içe bulunduğu dikkate alınırsa, kurulun görüş vereceği güvenlik siyaseti ile ilgili konularda kurula 
yardımcı olması bakımından Genel Sekreterliğin kurul yönünden de görevlendirilmesi ve bu meyanda sekre
terya hizmetlerini de yürütmesi zaruri görülmektedir. Genel olarak yapılan bu açıklamadan sonra bentler 
hakkında kısa açıklamalar yapılması uygun olacaktır. 
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a) Millî GüVenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili görevleri olarak ön 
çalışmalar yapma, incelemelerde bulunma, teklifler hazırlama, kurul kararlarını ilgililere ulaştırma, uygula
maları takip ve sonuçları değerlendirerek Kurula bilgi sunma şeklinde tespit edilmiştir. 

b) Kurulun Sekreterlik hizmetleri Genel Sekreterliğe görev olarak bir bent ile verilmiştir. 
c) Millî Güvenlik siyaseti bölümlerinden Genelkurmay Başkanlığı görev alanına giren Savunma siya

seti dışındaki iç siyaset ve dış siyaset konularında Genel Sekreterliğe düşen görev belirtilmiştir. 
d) Psikolojik harekât ile ilgili olarak görev verilmiştir. 
e) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan topyekûn savunma hizmetlerinde Millî Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliğine düşen görevler bu bent ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere topyekûn Savun
ma Devletin ve Milletin tüm maddî ve manevi olanaklarıyla yurdun bir bütün hailinde savunulmasıdır. Sava
şı yürütme görevi Silahlı Kuvvetler görev alanına girmektedir. Silahlı Kuvvetlerin insangücü ve lojistik ba
kımdan desteklenmesi, ihtiyaçlarının karşılanması hizmetleri, Kamu, kurum ve kuruluşları ile özel sektöre 
ait savaş zamanında faaliyetlerine devam edeoek tesislerin ve halkın ihtiyacının karşılanması, barış zamanın
da ve savaşta sabotajlara karşı koyma ve korunma, fiziki emniyet tedbirlerindin alınması, personel güvenir
liği, evrak, araç ve gereç güvenliği ve sivil savunma hizmetleri topyekûn savunmanın diğer bölümünü teşkil 
etmektedir. Bu bölümdeki hizmetler barış zamanında planlanacak, bir kısmı uygulanacak, bir kısmı ise sa
vaşta, uygulamaya konulacaktır. Bunları yapacak olan kesim bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel sektör kuruluşları ve vatandaşlardır. Bir savaştan başarılı sonuçla ayrılmak, Silahlı Kuvvetlerin kendine 
düşen yurt savunmasını en iyi bir şekilde gerçekleştirmesi yanında, diğer topyekûn savunma hizmetlerinin 
de zamanında, en üst düzeyde gerçekleşmesi ile mümkündür. 

Topyekûn savunma sivil hizmetlerinden, bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının insangücü ve lojistik 
genel ve icra planları Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından, sabotajlara karşı koyma ve sabo
tajlardan korunma, fiziki emniyet, personel güvenirliği, evrak, araç ve gereç güvenliği plan ve hizmetlerini 
ihtiva eden koruyucu güvenlik hizmetleri evvelce M ÎT Müsteşarlığı, halen Başbakanlık Savunma Sekreterliği, 
sivil savunma plan ve hizmetleri de İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yürütül
mektedir. Birbirleri ile yakından ilişkili topyekûn savunmanın bu üç unsurunun, konsept ve strateji • yönünden 
tek bir makam tarafından koordine edilmesi gerekli görüldüğünden koordine etme görevi ile diğer bakan
lık ve kuruluşlara yapılacak düzenlemenin takibi görevi Millî Güvenlik Kurulu Genel {Sekreterliğine veril
miştir. Her üç hizmet alanını kapsayan topyekûn 'avunma sivil hizmetleri planlama çalışmalarına baz teş
kil edecek temel esasların belirlenmesi, zaman içinde ihtiyaçlara cevap verecek tarzda değiştirilmesi veya 
yenilenmesi, uygulamanın temin ve takibi çalışmalarına ait görevler halen olduğu gibi Genel Sekreterlik uh
desinde bırakılmıştır. Millî düzeyde yapılacak bu çalışmalar yanında dahil bulunduğumuz NATO Savunma 
Paktı düzeyinde de aynı çalışmalar mevcuttur. NATO düzeyindeki bu çalışmalar Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği ilgili bakanlıklar (Ulaştırma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım ve Orman Bakanlıkları gibi) 
tarafından yürütülmektedir. Hizmetin bir bütün teşkil etmesi nedeniyle Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği bu konuda kendine düşen görevi yerine getireceği gibi bakanlıklara düşen görevleri de koordine et
mek suretiyle gerçekleşmelerini sağlayacaktır. 

f. Anayasanın 120 nci maddesi Şiddet (Olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozul
ması hallerinde olağanüstü hal ilanını öngörmektedir. Şiddet olaylarının uygulanması ve kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması iç tehdidin çoğalması ve büyük boyutlara erişmesi halidir ki, millî güvenlik siyaseti
nin iç politika esasları ve tedbirlerinin uygulanmasını gerektirir. Ulguiama görev ve sorumluluğu ilgili ba
kanlık, kurum ve kuruluşlara ait ise de bunlar arasında koordinasyonun sağlanması için uygulanacak ted
birleri tespit görevi verilmiştir. 

g) Ülkenin tabiî, beşeri ve iktisadî her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tespit ederek takip 
edilecek iktisadî ve sosyal politika ve hedefleri tayin ve tespit eden kalkınma planları ile bu planları uygula
maya aktaran yıllık programlarda devletin millî güvenlik siyaseti, psikolojik harekât ile topyekûn savunma 
sivil hizmetlerinin gerektirdiği her türlü tedbirin diğer tedbirlerle birarada, uyum içerisinde bulunması, dev
letin ve milletin ekonomik refahı kadar, geleceğinin teminat altına alınması bakımından mutlak gereklidir. 
Bu nedenle kalkınma plan ve programlarım yapan Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile millî güvenlik 
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siyaseti, psikolojik harekât ve Itopyekûn savunma hizmetleri yönünden önemli görevler verilen Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliğinin işbirliği ve koordinasyonda bulunması, plan ve programlar hakkında nihaî 
karar organı olan Yüksek Planlama Kuruluna Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin bu konularla il
gili olarak üye sıfatıyla katılması gerekli görüldüğünden bent hükmü bunu gerçekleştirmek üzere konmuş
tur. 

h) Genel bir hüküm olan bu bent, genel sekreterliğin diğer görevlerini tam anlamı ile yapabilmesini 
sağlayacaktır. 

Yetkiler 

Madde 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine tevdi edilen görev ve hizmetlerin Devlet için 
arzettiği önem nedeniyle, bu görevlerin tam anlamı ile yerine getirilebilmesi içki göreve uygun 

ÜÇÜNCÜ BÖ3JÜM 
Personel 

Genel Sekreter 

Madde 18. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, evvelce olduğu gibi, Silahlı Kuvvetlerde Orgene
ral veya Oramiral rütbesindeki şahıslar arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanacaktır. 

Diğer personel 

Madde 19. — Millî Güvenlik Kurulu Gend Sekreterliğinde görev yapacak personelin başlıca üç kaynak
tan temini düşünülmüştür. Bu sistem halen uygulanmaktadır. Görev ve hizmetlerin sivil asker niteliği, Si
lahlı Kuvvetler mensuplarının Genel Sekreterlikte görevlendirilmesini zarurî kıldığı gibi; görevlerin diğer 
bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi de gerektiğinden buralardan 
alınacak personelin gend sekreterlikte çalıştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, Genel Sekreterlik kadro
larında çalışan, Silahlı Kuvvetlerden ve kamu kuruluşlarından görevlendirilen personel olmak üzere, personel 
için üç kaynak öngörülmüştür. Esas olan Gend Sekreterlik kadrolarında devamlı ve uzun süre çalışacak per
sonelin görevlendirilrnesidir. 

Özel hükümler 

Madde 20. — Millî Güvenlik Kuruluna ve Genel Sekreterliğe verilen görevler devlet için hayatî önemi 
haiz görevlerdendir. Bu görevler aynı zamanda gizli, çok gizli bilgi ve belgelere nüfuz edilen görevlerdir. Bu 
nedenlerle Genel Sekreterlikte çalıştırılacak personelin bilgili, tecrübeli, belli konularda uzmanlaşmış, güve
nilir, ketum, zamanla mukayyet olmadan çalışabilecek maddî ve manevi yapıya sahip olması gerekmektedir. 
öte yandan Genel Sekreterlik personelinin görevinden ve yapacağı hizmeti en iyi bir şekilde yapmayı düşün
meden başka, onun verimini düşürücü ve çalışmalarım aksatıcı dert ve düşüncderi olmamalıdır. 

Ayrıca, görev ve hizmetlerin bir gereği olarak, genel sekreterlikte mevcut personel kadrolarınım, bu kadro
ların hangi görevlere tahsis edildiğinin, kadro sahiplerinin ne gibi hizmetler yaptığının gizlilik yönünden bi
linmemesi gerekir. Diğer taraftan kadro ihtiyaçlarının da bürokratik engellerden uzak en seri ve gizli bir 
şekilde karşılanması icabetmektedir. 

Bütün bu özelliklere sahip üstün nitelikli personeli '657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel hü
kümleri içerisinde temin etmek mümkün değildir, örneğin ıbugün gend sekreterliğin birinci derecede 10 
adet müşavir ve 1 adet hukuk müşaviri kadrosu olduğu ve bu kadrolar istisnaî memuriyetlerden sayıldığı 
halde senelerdir (2) müşavir ve ı(l) hukuk müşaviri çalışürıiabilmekte diğer 8 kadroya hiç atama yapılama
maktadır. Bunun için, kadro ve verilecek aylık, ücret, malî haklar ile atama yönünden gend hükümlerden 
ayrılmak gerekmiştir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kendisine tevdi edilen görevleri ancak bu statüde persond is
tihdamı ile yeterli düzeyde yerine getirebilir. 
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Madde ile getirilen özel hükümler ve benzerleri Başbakanlığa bağlı Millî istihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı 
ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığında senelerden beri uygulanmaktadır. Maddedeki düzenleme daha 
ziyade 644 sayılı Kanunla MİT Müsteşarlığı için yapılan düzenlemeye çok yakındır. 

DÖRDÜNCÜ .BÖLÜM 
Çalışma Usulleri ve ÇeşMi Hükümler 

Çalışma düzeni 

Madde 21. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bu Kanun ve diğer kanunlarda verilecek gö
revler çoğunlukla, diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği (içinde yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğundan, 
bu yönde bir çalışma düzeni kurulması ve bunun yönetmeklikle detaylandırılması öngörülmüştür. 

Bilgi ve belgeler 

Madde 22. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine verilen görevlerin tam anlamı ile yerine geti
rilebilmesi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (özel sektör kuruluşları dahil) elindeki bilgi ve belgelerin 
Genel Sekreterliğe verilmesini gerektirmektedir. 

Bütçe 

Madde 23. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ifa edeceği görev ve yürüteceği hizmetlerin nite
liği gereği gendi bütçeli bir idare şeklinde düşünülmüştür. Yerine' getirilecek görev ve yürütülecek hizmetler
den bazılarınla çok gizli gizlilik dereceli olması nedeniyle bunlar için Genel Bütçede hizmet türü açıklana
rak ödenök konması mahzurlu olacağından, bu tür hizmet harcamalarının örtülü ödenekten karşılanabilmesi 
için Genel Sekreter emrine örtülü ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

Yönetmelik 

Madde 24. — (Kanunun uygulanması için detaylı bir düzenleme ihtiyacına binaen yönetmelik çıkarılma
sı öngörülmüştür. Hizmet ve görevler ile buna uyguı teşkilat detaylarının yönetmelikte gösterilecek alması 
yönetmeliğin GİZLİ gizlilik derecesinde çıkmasını gerektirmektedir. 

Kaldırılan hükümler 

Madde 25. — 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu yerine bu kanun geçeceğinden, yürürlükten kaldı
rılmıştır. Uygulamada bir boşluk veya tereddüt yaratmamak amacı ile 12 Eylül 1980 tarihinden önce Millî 
Güvenlik Kurulu tarafından verilen ve Bakanlar Kurulunun kabul ettiği uygulamaya konulan ve halen uygu
lamaları devam eden kararlar ile 12 Eylül 1980 tarihinden sonra Millî Güvenlik Konseyince alınan ve uygu
lamaya konulan millî güvenlik siyaseti ile ilgili kararların uygulanmasına devam edileceği maddede öngö
rülmüştür. 

Geçici Madde 1. — 24 üncü maddede belirtilen yönetmeliğin kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay 
içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülmüş, bu suretle teşkilâtlama ve hizmetlerde gecikme olması önlenmeye 
çalışılmıştır. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile halen faaliyette bulunan Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, 
gerek teşkilat ve gerekse personel kadro ve malî haklan yönünden, yeni düzenlemeye intibakı sağlayıcı ve 
kolaylaştırıcı hüküm getirilmiştir. 

Yürürlük 
Madde 26. — Kanunun Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili 4 ilâ 12 nci maddelerinin yürürlüğe girme tari

hi, Anayasanın 118 inci maddesinin yürürlüğe girmesi ile ilişkili olduğundan bu maddeler bilahara yürürlü
ğe girecek olup, genel hükümler ve genel sekreterlikle ilgili maddeler kanunun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girecektir. 

Yürütme 
Madde 27. — Kanunu yürütme görevi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC. 
Millî Güvenlik Konseyi 17 Ekim 1983 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/618 
Karar No. : 167 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı ve Danışma Mec
lisinin kabul ettiği metin Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi yeni Anayasamızın 118 inci maddesinde Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş ve görevleri 
konusunda düzenleme getirilmiştir. Anayasamızın bu hükmü muvacehesinde Millî Güvenlik Kurulu ve Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel (Sekreterliğinin görev, yetki, çalışma esas ve usulleri ile teşkilatının yeniden düzen
lenmesi gerekli hale gelmiştir. Komisyonumuz bu amaçla hazırlanmış bulunan tasarıyı uygun mütalaa etmiş 
ve Danışma Meclisinin kabul ettiği metni esas alarak maddeleri incelemiştir. 

Kanunun amacını açıklayan 1 inci maddeye yapılan ilave ile çalışma esaslarının da bu tasarı ile düzen
lendiği vurgulanmıştır. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin 2 nci maddesinde kapsam hükmü yer afatakltadır. Komisyonumuz 
kapsamı düzenleyen bir hükmün tasarı metninde yer almasının ileride tartışmalara yol açacağı endişesi ile bu 
metne tasarıda yer vermemeyi uygun bulmuştur. 

Komisyonumuz 2 nci madldede tanımlara yer vermiştir. Millî Güvenlik kavramına sosyal, kültürel de 
daih'il bütün menfaatlerin dahil olduğu açıklığa kavuş turularalk, madde benimsenmiştir. 

3 üncü maddede Millî Güvenlik Kurulunun kuruluşuna dair hüküm yer almaktadır. Komisyonumuz mad
deye birinci fıkra olarak eklediği hükümle Kurulun Anayasanın 118 inci maddesi gereğince kurulduğunu 
belirtmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesinde yer alan hüküm kanunun sistematiği bakımından bu madde
ye üç ve dördüncü fıkralar olarak eklenmiştir. 

4 üncü maddede Kurulun görevleri sayılmıştır. Komisyonumuz Danışma Meclisince kabul edilen metnin 
4 üncü maddesinde yer alan hükümleri de dikkate alarak Kurulun görevlerini dokuz bentte saymıştır. Mad
deye eklenen son fıkra ile de kanunlarla verilen diğer görevlerin de Kurul tarafından yerine getirileceği hük
me bağlanmış ve böyllece gerekli elastikiyet sağlanmıştır. 

5 inci maddede yer alan Kurulun toplanmasına ilişkin hüküm, Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin 
6 nci maddesinden aynen alınmıştır. 

Gündeme ilişkin hüküm 6 nci maddede yer almaktadır. Bu konu Danışma Meclisince 8 inci maddede 
düzenlenmiştir. Komisyonumuz bu maddeyi, ikinci fıkrasını ifade yönünden düzelterek benimsemiştir. 

Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm 7 inci madde olarak, 10 uncu madde
sinde yer alan kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesine ilişkin hüküm 8 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Kararların dağıtım ve takibi 9 uncu maddede düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrası Danışma Mec
lisi metninin 11 inci maddesinden aynen alınmıştır. Danışma Meclisi metninin ikinci fıkrası Komisyonumuz
ca iki fıkra halinde düzenlenmiş ve üst makamlar büyükten küçüğe doğru sırayla sayılmıştır. 

Görüşme tutanaklarına ilişkin 10 uncu madde Danışma Meclisi metninin 12 inci maddesinden alınmış
tır. Maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen kurulun, Millî Güvenlik Kurulu olduğu açıkça belirtilmiştir. 

11 inci maddede Genel Sekreterliğin kuruluşu belirtilmiştir. Komisyonumuz görevin yapısını dikkate 
alarak Genel Sekreterin doğrudan Cumhurbaşkanına, Başbakana ve Millî Güvenlik Kuruluna karşı sorum
lu olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Uygulamada doğabilecek sakıncalar düşünülerek Genel Sekreterliğin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısına veya Devlet Bakanına bağlanamayacağı da hükme bağlanmış
tır. 
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Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesinde yer alan Genel Sekreterliğin birimlerini gösteren hüküm 
Komisyonumuzca 12 nci maddede düzenlenmiştir. Komisyonumuz birimlerin değişen şartlara göre düzen
lenmesini sağlamak amacıyla Hukuk Müşavirliği ile Personel ve îdarî İşler Dairesi Başkanlığı dışındaki 
birimleri ayrı ayrı saymamış ve «Ana Hizmet Birimleri Başkanlıkları» adı altında toplamıştır. Ayrıca ana 
hizmet birimlerinin, geçici hizmet birimlerinin, özel ihtisas ve araştırma 'komisyonlarının kurulması konu
sunda idareye yetki verilmiştir. 

Danışma Meclisi metninde yer alan özel ihtisas komisyonlarına ilişkin 15 inci madde, bu konu Komis
yonumuzca 12 nci maddede düzenlendiğinden metinden çıkarılmıştır. • 

13 ve 14 üncü maddelerde Genel Sekreterliğin görevleri ve yetkileri sayılmış, Genel Sekreterliğin yetki
lerinin verilen direktifler çerçevesinde olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

15 inci maddede Genel Sekreterin atanması belirtilmiştir. Komisyonumuz Genel Sekreterin atanmasın
da Başbakanın teklifinin 'bulunmasını da uygun bulmuştur. 

16 nci maddede Genel Sekreterliğin diğer personelinin kimlerden oluşacağı tespit ©dilmektedir. Danışma 
Meclisince kabul edilen metnin 19 uncu maddesinden alman bu maddenin (d) 'bendinde 160 sayılı Devlet 
Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanuna atıf yapılarak Devlet teşkilatına dahil tüm kurum ve ku
ruluşların personelinden görevlendirme yapılabileceği açıklığa kavuşturmuştur. 

17 nci maddede özel hükümler düzenlenmiştir. Genel Sekreterlik kadroları gizli olduğundan ek göster
gelerle biriikte ihdas edilmesi ve kaldırılması; Bakanlar Kurulu kararı ile tespiti öngörülen zam, tazminat 
ve diğer ödemelerin Genel Sekreterlik personeli için Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile tes
pit edilmesi, uygun mütalâa edilmiştir. Danışma Meclisi metninde Özel hükümleri düzenleyen 20 inci mad
denin son fıkrasında Genel Sekreterlik teşkilatında çalışanlara fazla çalışma ücreti ödenmesi hükme bağ
lanmaktadır. Komisyonumuz bu ödemenin çalışanlardan ve sürekli görevlendirilen personelden gerekli gö
rülenlere yapılmasını ve bu personele ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmemesini uygun mütalâa etmiştir. 

Çalışma düzenine ilişkin 18 inci madde Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin 21 inci maddesinden alın
mıştır. Komisyonumuz ikinci fıkrayı ifade yönünden düzelterek maddeyi benimsemiştir. 

Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesinde yer alan «bilgi ve belgelere ilişkin hüküm Komisyonumu
zun teklif ettiği metnin 19 uncu maddesinde yer almaktadır. Komisyonumuz özel hukuk tüzelkişilerine de 
bilgi ve belgeleri verme zorunluluğu getirilmesini uygun bulmuştur. 

Genel Sekreterliğin bütçesi, Danışma Meclisinin ka'bul ettiği metinde 23 üncü, Komisyonumuzun kabul 
ettiği metinde 20 inci maddede düzenlenmektedir. Komisyonumuz gizli hizmet giderleri için bütçeye ayrıca 
ödenek konmasını, hükme bağlamıştır. 

Yönetmelikle ilgili 21 inci maddede, yönetmelikte uygulanmaya ilişkin usullerin yer alması uygun gö
rülmüştür. 

Kaldırılan hükümlerle ilgili 22 nci maddede, Danışma Meclisi metninin 25 inci maddesi uygun görü
lerek 'benimsenmiştir. 

Geçici 1 inci madde aynen, geçici 2 nci madde atıf yapılan madde numarası değiştirilerek, geçici 3 üncü 
madde ifade yönünden düzeltilerek Danışma Meclisi metninden alınmıştır. 

Yürürlükte ilgili 23 üncü maddede, Anayasanın 118 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe 
girecek maddelerin tek tek sayılması uygun görülmüştür. 

24 üncü madde yürütme maddesidir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyine saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı Proje Sulbayı Üye 
Yurdakul GÜNÇER Alton ATEŞ Mustafa AĞAOĞLU 

Tuğamiral Mu. Al<b. M. G. Kurulu Huk. Müş. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milli Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasansı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usulleri ile Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki ve çalışma usullerini düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti, uygulaması ve koordinasyo
nuna esas teşkil edecek görüşlerin belirlenmesi, millî güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve 
takibinde yapılacak çalışmaları ve bu çalışmaları yapacak kuruluşları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. —a) Millî Güvenlik : 
Millî güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün korunması, milletlerarası alan

da siyasî, ekonomik ve diğer çıkarlarının ve ahdî hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması 
ve kullanmasıdır. 

b) Devletin Millî Güvenlik Siyaseti : 
Devletin millî güvenlik siyaseti, millî güvenliğin Bağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Millî 

Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen, iç, dış ve savun
ma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyasetleridir. 

İKİNCİ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş 
MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başka

nı, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma 
Genel Komutanından oluşur. 

Görevleri 

MADDE 5. — Millî Güvenlik Kurulu, 
a) Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tesbiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve ge

rekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini tespit eder. 
b) Millî güvenlik siyaseti kapsamına giren konularda, ülkenin içinde bulunduğu veya karşılaşabileceği 

siyasî, iktisadî, sosyal, öğretim, eğitim, kültürel, asayiş ve diğer durumları devamlı takip ederek inceler, millî 
güvenliğe etkilerini değerlendirir, alınması gereken tedbirleri tespit eder. 

c) Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin 
korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü her türlü tedbiri tespit eder. 

d) Anayasal çerçevede millî birlik ve bütünlüğü sağlamayı, geliştirmeyi, Türk milletini millî ülküye yön
lendirmeyi, millî hedefleri desteklemeyi, Türkiye'ye yönelik psikolojik tehdide karşı koymayı ve diğer husus
ları kapsayan psikolojik harekâtla ilgili konsept, strateji ve temel esaslarla birlikte planlama ve uygulama 
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hizmetleri konularında görüşlerini, ihtiyaçları ve gerektiğinde alınmasını lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit 
eder. 

e) Olağanüstü hal, Sıkıyönetim, seferberlik veya savaş ilanı için görüş tespit eder. 
f) Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve 

vatandaşlara düşecek topyekûn savunma, millî seferberlik ye diğer konularda hizmet ve yükümlülükler ile 
bu hususlarda yapılacak planlara temel teşkil edecek esasları tespit eder. 

g) Devletin millî güvenlik siyasetinin öngördüğü hususlar ve psikolojik harekât ile topyekûn savunma 
hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer konulara ilişkin tedbir ve ödeneklerin 
kalkınma plan, program ve yıllık bütçelerde yer almasını sağlamak üzere gerekli esasları tespit eder. 

h) Millî güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası andlaşmalar hakkında 
görüş tespit eder. 

Tespit edilen bu görüş, tedbir ve esasları kurul kararı halinde Bakanlar Kuruluna bildirir. 

IKÎNCt BÖLÜM 
Çalışma Usulleri 

Kumlun toplanması 

MADDE 6. — Kurul ayda bir defa olağan toplanır. Ayrıca Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü ve Baş
bakan veya Genelkurmay Başkanının önerilerini uygun bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir. 

Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar ku
rula Başbakan başkanlık eder. 

Toplantılara katılacak diğer bakan ve kişiler 

MADDE 7. — Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de 
çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya katılmaz. 

Gündem 

MADDE 8. — Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Baş
bakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır. 

Kurul üyesi bakamlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri vasıtasıyla Başbakanın da görüşü alınarak Cumhurbaşkanına iletilir. 

Kararlar 

MADDE 9. — Kurul, kararlarını, çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf ço
ğunluğu sağlamış sayılır. 

Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gösterilir. 

Kararların birer sureti Genelkurmay Başkanlığı, üye bakanlıklar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı ile üye olmayan, konu ile ilgili bakanlığa gönderilir. Bu karar suretleri özel olarak saklanır 
ve görev değişikliklerinde yeni görev alanlara teslim edilir. 

Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi 

MADDE 10. — Millî Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine ön
celikle alınmak suretiyle görüşülür. Gerekli kararlar alınır ve ivedilikle uygulanır. 

MÜH Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 702) 



— 14 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Kararların dağıtım ve takibi 

MADDE 11. — Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının dağıtımı Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılır. 

Bu kararların uygulamaları Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek, uygula
ma sonuçları ile Bakanlar Kurulu kararı haline getirilemeyen Millî Güvenlik Kurulu kararları hakkında Baş
bakana Cumhurbaşkanına ve kurula belli süreler içinde bilgi verilir. 

Görüşme tutanakları 

MADDE 12. — Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir. 

Tutanaklar Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yaymlanamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

BİRİNCt BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilat 

Genel Sekreterlik 

MADDE 13. — Başbakana bağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı kurulmuştur. 

Genel Sekreterliğin birimleri 

MADDE 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı aşağıda belirtilen birimlerden oluşur. 

a) Genel Sekreterlik makamı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Millî Güvenlik Siyaseti Başkanlığı, 
d) Psikolojik Harekât Başkanlığı, 
e) Topyekûn Savunma, Sivil Hizmetleri Başkanlığı, 
f) Personel ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
g) İdarî tşler Dairesi Başkanlığı, 
Görev ve hizmetlerin gerektirdiği hallerde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başba

kanın onayı ile yukarıda belirtilenler dışında yeni birimler kurulabileceği gibi, bu birimlerin alt kuruluşları 
ile Genel Sekreterlikte çalışan veya diğer kamu kuruluşları personelinden faydalanılarak aynı usulle geçici veya 
sürekli görevli tetkik, arattırma ve danışmanlık birimleri de kurulabilir. 

Özel ihtisas komisyonları 

MADDE 15. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 15 inci maddede belirtilen görevleriyle ilgili 
olarak, Genel Sekreterlik teşkilatı içerisinde, ihtiyaç duyulacak konularda, geçici çalışmalar yapmak üzere Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile özel ihtisas komisyonları kurulabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli dışında, komisyona katılacak diğer bakanlık, kurum ve 
kuruluş personeli Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ile Başbakan tarafından belirlenir ve gö
revlendirilir. 
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İKINCÎ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 16. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; 
a) Millî Güvenlik Kuruluna ait görevlerle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapar, incelemelerde bulunur, tek

lifleri hazırlar, Kurul kararlarını ilgililere ulaştırır, Bakanlar Kurulunca kabul edilen kararların uygulama
larını takip eder, sonuç ve gelişmeler hakkında Kurula bilgi verir. 

b) Kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütür. 
c) Bakanlar Kurulunun millî güvenliğin sağlanması sorumluluğuna ilişkin olarak; devletin savunma siya

seti dışında millî güvenlik siyasetini tayin, tespit, uygulama ve gerektiğinde düzeltme ve değiştirme görevlerini 
doğrudan veya bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da yapılacak müşterek çalışmalarla araştırır, inceler, planlar 
hazırlar ve bu konudaki uygulamaları izleyerek sonuçları değerlendirir. 

d) Psikolojik harekât konsept, strateji ve esaslarının, uygulamaya aktarılmasını ve başarıya ulaşmasını sağ
lamak amacı ile planlama hizmetlerinin yapılmasını, psikolojik harekât istihbaratının oluşmasını, diğer istihba
ratın en üst düzeyde kullanılmasını, psikolojik harekât ihtiyaç ve görevlerinin tespitini, bu harekâtla ilgili ku
ruluşların yönlendirilmesini, faaliyetlerinin koordine edilmesini ve bu konuda gereken diğer hizmet ve faali
yetlerin yürütülmesini sağlar. 

e) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan topyekûn savunma hizmetlerini koordine ve düzenlemeleri
ni takip eder. Bu hizmetlerle ilgili plan ve esasların tespiti, düzeltmeleri ve değişiklik işlemlerini yürütür. Bu 
esaslara göre, bakanlık, kurum ve kuruluşların yapacakları planların gerçekleşmesi ve uygulamalarını temin ve 
takip eder. Milletlerarası andlaşma ve anlaşmalar gereğince aynı konuyla ilgili hizmetleri yerine getirir ve ge
tirilmesini sağlar. Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde topyekûn savunma sivil 
hizmetleri yönünden kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev ve yükümlülüklere ait kanunî ve idarî tedbirleri 
tespit ederek gerçekleşmesi için faaliyette bulunur. 

f) Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle ilan edilen 
olağanüstü hallerde alınacak tedbir, yapılacak iş ve işlemleri tespit çalışmalarını yapar, uygulamada işbirli
ğinin sağlanabilmesi için sürekli tedbirleri tespit eder ve bu konudaki tekliflerini Başbakana sunar. 

g) Millî güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbirlerin alınması ve hizmetlerin yürütülmesi ile psikolojik ha
rekât ve topyekûn savunma sivil hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal ve diğer tedbirlerin kal
kınma plan ve programlarında yer alması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılması konularında Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği ve koordinasyonda 
bulunur. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bu konular için Yüksek Planlama Kurulu toplantılarına üye 
olarak katılır. 

h) Yukarıdaki görevleriyle ilgili olarak, millî güvenlik yönünden mevcut siyasî, iktisadî, sosyal ve diğer 
durumları, devamlı takip eder, inceler, araştırır, değerlendirir ve alınması gereken tedbirleri tespit ederek ilgi
lilere teklif eder. 

Genel Sekreterliğin yetkileri 
MADDE 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 16 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine ge

tirilmesi, hizmetlerin yürütülmesi hususlarını izleyerek hazırlayacağı raporları Başbakan ve Millî Güvenlik 
Kuruluna sunar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel 

Genel Sekreter 
MADDE 18. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral/Oramiral rütbesinde Silahlı Kuvvetler 

mensupları arasından Genelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. 
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Diğer personel 

MADDE 19. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev alacak diğer personel, 
a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan, 
b) Silahlı Kuvvetlerden genel sekreterlikte görevlendirileceklerden, 
c) Genel ve katma bütçeli daireler ile Kamu İktisadî Teşekküllerinden Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden, 
oluşur. 
Genel Sekreterlikte birinci derece kadrolara Genel Sekreterin inhası üzerine müşterek kararla, 2 - 4 üncü 

derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Başbakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan bu yetkisini 
Genel Sekretere devredebilir. 

Genel Sekreterliğin 5 - 15 dereceli kadrolarına Genel Sekreterin onayı ile atama yapılır. 
Atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

Özel hükümler 

MADDE 20. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personel kadroları gizli olup, Genel Sekreterin teklifi ve Baş
bakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilecek
ler, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. Subay 
ve astsubayların Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır. 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile kanunla kurulan 
banka ve kuruluşlar personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar, esas görevlerine ait bütün hakları sak
lı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin, izin ve sicil ba
kımlarından Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla, Başbakan tarafından gerekli 
görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü madde
sindeki şartlar aranmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları ala
cakları en az ve en çok ücretleri, sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler 

Çalışma düzeni 

MADDE 21. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bu Kanun ile diğer kanun ve mevzuatla veri
len görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da müştereken yürütür. 

İç çalışma düzeni ile bakanlık, kurum ve kuruluşlararası çalışma ve ilişkiler yönetmelikle düzenlenir. 

Bilgi ve belgeler 

MADDE 22. — Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli
ğine gerekli olan açık ve her derecede gizli bilgi ve belgeleri sürekli veya istenildiğinde vermek zorundadırlar. 

Genel Sekreterliğin Bütçesi 

MADDE 23. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Genel Sekreter emrine 
örtülü ödenek verilir. Genel Sekreter örtülü ödeneğin sarfından Başbakana karşı sorumludur. 
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Yönetmelik 
MADDE 24. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile kanunda belirtilen konular Millî 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazırlanarak, Millî Güvenlik Kurulunda görüşülen ve Bakan
lar Kurulu tarafından kabul edilen «GİZLİ» gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren İki ay içerisinde hazırlanır. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 25, — 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu yürürlükten kaldı

rılmıştır. 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 129 sayılı Kanuna göre görev yapan Millî Güvenlik Ku
rulu tarafından verilen ve uygulamaları devam eden kararlarla, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul 
edilen Millî Siyaset kararlarının uygulanmasına, bu Kanuna göre yeniden düzenlenen Millî Güvenlik Kurulu
nun alacağı değişiklik veya kaldırma kararları yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam edilir. 

OEÇlCl MADDE 2. — 24 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihine kadar, 
Millî Güvenlik Kurulu toplanamamış ise yönetmelik tasarısı Millî Güvenlik Kurulunda görüşülmez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere mevcut Genel Sekreterlik 
teşkilatı, personel kadrosu ve personele yapılacak ödemeler bu Kanun ve yürürlüğe girecek yönetmelik 
hükümlerine göre yeniden düzenlenir. Halen Genel Sekreterlikte görevli olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar 
personeli ile sözleşmeli çalışanlar dahil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile Genel Sekreter tarafından 
teşkilatta görevlendirilir. 

Yürürlük 
MADDE 26. — Bu Kanun 4 ile 12 nci maddeleri Anayasanın 118 inci maddesinin yürürlüğe girdiği, diğer 

hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 27. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

2.5.1983 
Başbakan 
B* Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

X. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
L Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
R* Bayaztt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H« Bayülken 

'Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr., A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
Af.ı R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof.: Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakara 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakamı 
S, Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 
Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usulleri ile Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki ve çalışma usullerini düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti, uygulaması ve koordinasyo
nuna esas teşlkil edecek görüşlerin belirlenmesi, millî güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve 
takibinde yapılacak çalışmaları ve ibu çalışmaları yapacak kuruluşları Ikapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — a) Millî Güvenlik : 
Millî Güvenlik; devletin anayasl düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün korunması, milletlerarası 

alanda siyasî, ekonomik ve diğer çıkarlarının ve ahdî hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korun
ması ve kullanmasıdır. 

b) Devletin Millî Güvenlik Siyaseti : 
Devletin millî güvenlik siyaseti, millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Millî 

Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen, iç, dış ve savun
ma hareket tarzlarına ait esasları kapsar. 

İKİNCİ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu 

BİRİNCİ BÖLÜM. 

Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş 

MADDE 4. — 'Millî Güvenlik Kuurlu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başka
nı, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kana, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma 
Genel Komutanından oluşur. 

Görevleri 

MADDE 5. — Millî Güvenlik Kurulu, 
a) Devletin Millî Güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve ge

rekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini tespit eder; 
b) Millî Güvenlik siyaseti kapsamına giren konularda, ülkenin içinde bulunduğu veya karşılaşabileceği 

siyasî, iktisadî, sosyal, öğretim, eğitim, kültürel, asayiş ve diğer durumları devamlı takip ederek inceler, millî 
güvenliğe etkilerini değerlendirir, alınması gereken tedbirleri tespit eder; 

c) Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin 
korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü her türlü tedbiri tespit eder; 
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(M. G, K.) 

IHTISAS KOMISYONUNUN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı 

BtRtNCt KISIM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş, görev, çalışma esas ve usul
leri ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma esas ve usullerini düzenle
mektir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen, 
a) Millî Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, rrulletlerarası alanda si

yasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdî hukukunun her tüılü dış ve iç tehdit
lere karşı korunması ve kollanmasını, 

b) Devletin Millî Güvenlik Siyaseti; millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile 
Millî Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve 
savunma hareket tarzlarına, ait esasları kapsayan siyaseti, 

ifade eder. 

tKİNCt KISIM 

Millî Güvenlik Kurulu 

BIRINCI BÖLÜM 

Kuruluş ve Görevler 
Kurulup 

MADDE 3. — Anayasanın 118 inci maddesi gereğince Millî Güvenlik Kurulu kurulmuştur. 
Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savun

ma, İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komuta
nından oluşur. 

Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve 
görüş alınabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz. 

Görevler 

MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu; 
a) Devletin Millî Güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve ge

rekli koordinasyonun sağlanması konularında görüş tespit eder; 
b) Devletin Millî Güvenlik siyaseti doğrultusunda tespit edilen millî hedeflerin ve hazırlanan millî plan 

ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin tedbirleri belirler; 
c) Devletin millî güvenlik siyasetini etkileyecek millî güç unsurlarını ve ülkenin siyasî, sosyal, iktisadî, 

kültürel ve teknolojik durum ve gelişmelerini sürekli takip ederek değerlendirir, millî hedefler yönünde 
güçlenmelerini sağlayacak temel esasları tespit eder; 
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(Danışma Meclisinin KabuLEttiği Metin) 

d) Anayasal çerçevede millî birlik ve bütünlüğü sağlamayı, geliştirmeyi, Türk milletini millî ülküye yön
lendirmeyi, millî heNdefleri desteklemeyi, Türkiye'ye yönelik psikolojik tehdide karşı koymayı ve diğer husus
ları kapsayan topluma yönelik hizmetler ilgili anafikir, strateji ve temel esaslarla birlikte planlama ve uygu
lama hizmetleri konularında görüşlerini, ihtiyaçları ve gerektiğinde alınmasını lüzumlu gördüğü tedbirler" 
tespit eder; 

e) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş ilanı için görüş tespit eder; 
f) Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaşsonrası hallerde kamu (kuruluşları, özel kuruluşlar ve vatan

daşlara düşecek topyekûn savunma, millî seferberlik ve diğer konularda hizmet ve yükümlülükler ile bu 
hususlarda yapılacak planlara temel teşkil edecek esasları tespit eder; 

g) Devletin millî güvenlik siyasetinin öngördüğü hususlar ve topluma yönelik hizmetler ile topyekûn 
savunma hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer konularla ilişkin tedbir ve öde
neklerin kalkınma plan, program ve yıllık bütçelerde yer almasını sağlamak üzere gerekli esasları tespit 
eder; 

h) Millî güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası andlaşmalar hakkın
da görüş tespit eder; 

Tespit edilen bu görüş, tedbir ve esasları kurul katarı halinde Bakanlar (Kuruluna bildirir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Usulleri 

Kurulun- toplanması 

MADDE 6. — Kurul ayda bir defa olağan toplanır. Ayrıca Cumhurbaşkanının gerökli gördüğü ve Baş
bakan veya Genelkurmay Başkanının önerilerini uygun bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir. 

Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar ku
rula Başbakan başkanlık eder. 

Toplantılara katılacak diğer bakan ve kişiler 

MADDE 7. — Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de 
çağırılaralk bilgi ve görüş alınabilir 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya katılmaz. 

Gündem 

MADDE 8. — Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Baş
bakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır. 

Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri vasıtasıyla Başbakanın da görüşü alınarak Cumhurbaşkanına iletilir. 

Kararlar 

MADDE 9. — Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf 
çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir. 

Kararların birer sureti Genelkurmay Başkanlığı, üye bakanlıklar Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığı ile üye olmayan, konu ile ilgili bakanlığa gönderilir. Bu karar suretleri özel olarak sak
lanır ve görev değişikliklerinde yeni görev alanlara teslim edilir. 
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d) Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin ko-
unması hususunda zorunlu gördüğü tedbirleri tespit eder; 

e) Anayasal düzeni koruyucu, millî birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Ata
türk ilke ve (inkılapları doğrultusunda ve millî ülkü ve değerler etrafında birleştirerek millî hedeflere yönlen
dirici gerekli tedbirleri belirler. Sayılan bu hususlara yönelmiş yurt içi ve yurt dışı tehdide karşı koymak, 
5U tehdidi etkisiz kılmak için gereken stratejıi ve temel esaslar ile birlikte planlama ve uygulama hizmetleri 
onularında görüşleri, ihtiyaçları ve alınmasını lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit eder; 

f) Olağanüstü hallerle, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş hali ilanı için görüş tespit eder; 
g) Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve 

vatandaşlara düşecek topyekûn savunma, millî seferberlik ve diğer konularda hizmet ve yükümlülükler ile bu 
hususlarda yapılacak planlara temel teşkil edecek esasları tespit eder; 

h) Devletin millî güvenlik siyasetinin öngördüğü hususlar ve topluma yönelik hizmetler ile topyekûn sa
vunma hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer konulara ilişkin tedbir ve öde
neklerin kalkınma plan, program ve yıllık bütçelerde yer almasını sağlamak üzere gerekli esasları tespit eder; 

i) Millî güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası andlaşmalar hakkında 
görüş tespit eder. 

Millî Güvenlik Kurulu tespit ettiği bu görüş, tedbir ve esasları kurul kararı halinde Bakanlar Kuruluna bil
dirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Usulleri 

Kurulun toplanması 

MADDE 5. — Kurul ayda bir defa olağan toplanır. Ayrıca Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü ve Baş
bakan veya Genelkurmay Başkanının önerilerini uygun bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir. 

Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar Ku
rula Başbakan başkanlık eder. 

Gündem 

MADDE 6. — Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Baş
bakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır. 

Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Başbakanın da görüşü
nü alarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilir. 

Kararlar 

MADDE 7. — Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf ço
ğunluğu sağlamış sayılır. 

Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir. 

Kararların birer sureti Genelkurmay Başkanlığı, üye bakanlıklar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı ile üye olmayan, konu ile ilgili bakanlığa gönderilir. Bu karar suretleri özel olarak saklanır 
ve görev değişikliklerinde yeni görev alanlara teslim edilir. 
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Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi 

MADDE 10. — Millî Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine ön
celikle alınmak suretiyle görüşülür. Gerekli kararlar alınır ve ivedilikle uygulanır. 

Kararların dağttım ve takibi 

MADDE 11. — «Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının dağıtımı Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılır. 

Bu kararların uygulamaları Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek uygula
ma sonuçları ile Bakanlar Kurulu kararı haline getirilemeyen Millî Güvenlik Kurulu Kararları hakkında 
Başbakana, Cumhurbaşkanına ve Kurula belli süreler içinde bilgi verilir. 

Görüşme tutanakları 

MADDE 12. — Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir. 

Kararların asılları ve görüşme tutanakları genel sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklana
maz ve yayınlanamaz. Kararlar Kurulun vereceği karara göre açıklanabilir ve yayınlanabilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

Genel Sekreterlik 

MADDE 13. — Başbakana bağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı kurulmuştur. 

Genel Sekreterliğin birimleri 

MADDE 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teşkilatı Genel Sekretere bağlı Genel Sekreter 
Yardımcıları, genel sekreterlik bürosu ile aşağıda belirtilen birimlerden oluşur. 

a) Hukuk Müşavirliği, 
b) Millî Güvenlik Siyaseti Başkanlığı, 
c) Toplumla İlişkiler Başkanlığı, 
d) Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Başkanlığı, 
e) Personel ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, 

Görev ve hizmetlerin gerektirdiği hallerde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbaka
nın onayı ile yukarıda belirtilenler dışında yeni birimler kurulabileceği gibi, bu birimlerin alt kuruluşları ile 
Genel Sekreterlikte çalışan veya diğer kamu kuruluşları personelinden faydalanılarak aynı usulle geçici veya 
sürekli görevli, tetkik, araştırma ve danışmanlık birimleri de kurulabilir. 

Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, kadro, görev ve yetkileri ile diğer hususlar yönetmelikte düzenle
nir. 
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Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi 

MADDE 8. — Millî Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine önce
likle alınmak suretiyle görüşülür. Gerekli kararlar alınır ve ivedilikle uygulanır. 

Kararların dağıtım ve takibi 

MADDE 9. — Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının dağıtımı Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılır. . 

Bu kararlara ilişkin uygulamalar Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek so
nuçları hakkında Başbakana, Cumhurbaşkanına ve Millî Güvenlik Kuruluna belli süreler içinde bilgi verilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ayrıca Bakanlar Kurulu kararı haline getirilemeyen Millî Güven
lik Kurulu kararları ile bu kararlara ilişkin gelişmeler hakkında da Cumhurbaşkanına, Başbakana ve Millî 
Güvenlik Kuruluna bilgi sunar. 

Görüşme tutanakları 

MADDE 10. — Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir. 

Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıkla
namaz ve yayınlanamaz. Kararlar Millî Güvenlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayın
lanabilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

Genel Sekreterlik 

MADDE 11. — Başbakanlığa bağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kurulmuştur. Ancak gö
rev ve hizmetlerin ifası yönünden Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri doğrudan Başbakana karşı sorum
ludur. 

Genel Sekreterliğin birimleri 

MADDE 12. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, 
Genel Sekreterlik bürosu ile aşağıda belirtilen birimlerden oluşur. 

a) IHukuTc Müşavirliği, 
(b) Ana'hizmelt Birimleri Başkanlıkları, 
c) Personel ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, 
Ana'hizmet Birimleri Başkanlıkları Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı 

ile kurulur. 

Anaihizmet Birimleri dışında gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek 'kaydıyla Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile geçici hizmet birimleri, özel ihtisas ve araş
tırma komisyonları, Genel Sekreterlik Teşkilatı içinde veya dışında özel eğitim, planlama ve uygulama birim
leri kurulabilir. Bunların hizmet ve çalışma sürelerinin uzatılması aynı usule bağlıdır. 

Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, görev ve yetkileri ile diğer 'hususlar yönetmelikle düzenlenir. 
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Özel ihtisas komisyonları 

MADDE 15. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 16 ncı maddede belirtilen görevleriyle ilgili 
olarak, Genel Sekreterlik teşkilatı içerisinde, ihtiyaç duyulacak konularda, geçici çalışmalar yapmak üzere 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile özel ihtisas komisyonları kurula
bilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli dışında, Komisyona katılacak diğer bakanlık, kurum 
ve kuruluş personeli Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ile Başbakan tarafından görevlendirilir. 

İKİNCİ (BÖLÜM 

Görev ve Yetkiler 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 16. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; 
a) Millî Güvenlik Kuruluna ait görevlerle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapar, incelemelerde bulunur, 

teklifleri hazırlar, Kurul kararlarını ilgililere ulaştırır. Bakanlar Kurulunca kabul edilen kararların uygula
malarını takip eder, sonuç ve gelişmeler hakkında Kurula bilgi verir. 

b) Kurulun Sekreterlik hizmetlerini yürütür, 

c) Bakanlar Kurulunun millî güvenliğin sağlanması sorumluluğuna ilişkin olarak; devletin savunma siyaseti 
dışında millî güvenlik siyasetini tayin, tespit, uygulama ve gerektiğinde düzeltme ve değiştirme görevlerini 
doğrudan veya Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da yapılacak müşterek çalışmalarla araştırır, inceler, planlar 
hazırlar ve ıbu konudaki uygulamaları izleyerek sonuçları değerlendirir, 

d) Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun refahı, huzur ve gü
venliğinin korunması ve geliştirilmesi ile anayasal düzenin korunmasını, millî birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, 
Türk Milletini Atatürkçü düşünce ve O'nun ilke ve inkılapları doğrultusunda millî ülküler etrafından birleşti
rici ve millî hedeflere yönlendirici ve (bunlara yönelik iç ve dış tehditleri etkisiz kılıcı ve yok edici hizmet 
ve faaliyetleri planlar, Bakanlar Kurulu kararına iktiran eden hususları yürütür ve bu konudaki Bakanlık, kamu 
kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlardaki uygulamaları yönlendirir takip, kontrol ve koordine 
eder. 

e) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan topyekûn savunma hizmetlerine koordine ve düzenlenmelerini 
takip eder. Bu hizmetlerle ilgili plan ve esasların tespiti, düzeltmeleri ve değişiklik işlemlerini yürütür. Bu-
esaslara göre, Bakanlık, kurum ve kuruluşların yapacakları planların gerçekleşmesi ve uygulamalarını temin ve ta
kip eder. Milletlerarası antlaşma ve anlaşmalar gereğince aynı konu ile ilgili hizmetleri yerine getirir ve getiril
mesini sağlar. Olağan ihal ile savaş savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde topyekûn savunma sivil hiz
metleri yönünden kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev ve yükümlülüklere ait kanunî ve idarî tedbirleri 
tespit ederek gerçekleşmesi için faaliyette bulunur. 

f) Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle ilan edilen 
olağanüstü hallerde alınacak tedbir, yapılacak iş ve işlemleri tespit çalışmalarını yapar uygulamada işbirliği
nin sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri tespit eder ve bu konudaki tekliflerini Başabakana sunar. 

g) Millî güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbirlerin alınması ve hizmetlerin yürütülmesi ile topluma yö
nelik hizmetler ve topyekûn savunma sivil hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal ve diğer tedbir
lerin kalkınma plan ve programlarında yer alması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılması konuların
da Millî Güvenlik Kurulu Genel' Sekreterliği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği ve koordi
nasyonda bulunur. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bu konular için Yüksek Planlama Kurulu toplan
tılarına üye olarak katılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Görev ve Yetkiler 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 13. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 
a) Millî Güvenlik Kurulunun 4 üncü maddede sayılan görevleriyle ilgili olarak; gerekli her türlü çalışma, 

araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri yapar, bunların sonuçlarını teklifleri ile 'birlikte Cumhurbaşkanı, Baş
bakan ve Millî GüVenlik Kuruluna »unar; 

b) Millî Güvenlik Kurulu kararlarının 'hazırlanmasında Ve bu kararlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararla
rının uygulanmasında, bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar, uygulamaları 
takip ve kontrol eder, düzenleyici, yönlendirici ve koordine edici işbirliğinde 'bulunur; 

c) Millî Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür. 
d) Bakanlar Kurulunun ımillî güvenliğin sağlanması sorumluluğuna ilişkin olarak; Devletin savunma siya

seti dışında millî güvenlik siyasetini tayin, tespit, uygulama ve gerektiğinde düzeltme ve değiştirme görevleri
ni doğrudan veya Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da yapılacak müşterek çalışmalarla araştırır, inceler, 
planlar 'hazırlar ve 'bu konudaki uygulamaları takip ve koordine eder, yönlendirir, sonuçları değerlendirir. 

e) Millî Güvenlik Kurulu kararları ile 'bunlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda, 4 üncü 
maddenin 'birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilen konularda gerekli olan hizmet ve faaliyetleri plan
lar, yürütür ve ilgili bakanlık kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki 'bu konulara ilişkin uygulamaları takip 
ve kontrol eder, yönlendirir ve koordine eder; 

f) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan top yekûn savunma hizmetlerini koordine eder ve bu ko
nudaki düzenlemeleri takip eder. IBu hizmetlerle 'ilgili plan ve esasların tespiti, düzeltilmeleri ve değişiklik iş
lemlerini yürütür. IBu esaslara ıgöre, Bakanlık, kurum ve kuruluşların yapacakları planların gerçekleşmesini 
ve uygulamalarını temin ve takip eder. Milletlerarası antlaşma ve anlaşmalar gereğince aynı konu ile ilgili 
hizmetleri yerine getirir ve getirilmesini sağlar. Olağan hail ve savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hal
lerde topyekûn savunma sivil hizmetleri yönünden kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev ve yükümlülük
lere ait kanunî ve idarî tedbirleri tespit ederek gerçekleşmesi için faaliyette bulunur; 

g) Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle ilan edilen 
olağanüstü hallerde alınacak tedbir, yapılacak iş ve işlemleri tespit çalışmalarını yapar, uygulamada işbirliği
nin sağlanması için gerekli tedbirleri tespit eder ve bu konudaki 'tekliflerini Başbakana sunar; 

h) Millî güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbirlerin alınması ve hizmetlerin yürütülmesi ile topluma 
yönelik hizmetler ve topyekûn savunma sivil hizmetleri nin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal ve diğer tedbir
lerin kalkınma plan ve programlarında yer alması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılması konuların
da, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği ve koordinasyonda bulunur. Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri bu konular için Yüksek Planlama Kurulu toplantılarına üye olarak katılır; 

i) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen diğer görevleri yürü
tür. 

Genel Sekreterliğin yetkileri 

MADDE 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 13 üncü maddede belirtilen görevlerin yerine 
getirilmesinde, takip ve kontrol edilmesinde, yönlendirilmesinde, koordine edilmesinde ve denetlenmesinde veri
len direktifler çerçevesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Güvenlik Kurulu adına yetkilidir. 
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h) Yukarıdalki görevleri ile ilgili olarak, Millî Güvenlik yönünden mevcut siyasî, iktisadî, sosyal ve di
ğer durumları, devamlı takip eder, inceler, araştırır, değerlendirir ve alınması gereken tedbirleri tespit ederek 
ilgililere teklif eder. 

Genel Sekreterliğin yetkileri 

MADDE 17i — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 16 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine ge
tirtilmesi, hizmetlerin yürütülmesi takip, kontrol ve denetiminde Millî Güvenliık Kurulu, Bakanlar Kurulu ve 
Başbakan adına yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personel 

Genel Sekreter 

MADDE 18. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral/Oraimiral rütbesinde Silahlı Kuvvetler 
mensupları arasından Genelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. 

Diğer personel 

MADDE 19- — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev alacak diğer personel, 
a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan, 
b) Sözleşmeli personelden, 

c) Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden, 
d) Genel ve katma bütçeli daireler ile kamu iktisadî teşebbüslerden Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Sekreterlikte görevlendirilenlerden oluşur. 
Genel Sekreterlikte birinci derece kadrolara Genel Sekreterin inhası üzerine müşterek kararla, 2 - 4 üncü 

derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Başbakanın onayı ile atama yapılır. 

Genel Sekreterliğin 5-15 inci derece kadrolarına Genel Sekreterin onayı ile atama yapılır. 
Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin diğer kamu ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyul

ması halinde atamaya ilişkin talep Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık bunların atanacakları kurum ve ku
ruluşları tespit eder. ilgili kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar. 

Atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

Özel hükümler 

MADDE 20. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, personel kadroları gizli olup, Genel Sekreterin teklifi ve Baş
bakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirile
cekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu genel sekreterliğince müştereken tespit edilir. Su
bay ve astsubayların Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır. 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve kamu iktisadî teşebbüsleri ile kanunla kurulan 
Banka ve kuruluşlar personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar esas görevlerine ait bütün hakları sak
lı kalmak, aylık ye diğer özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin izin ve sicil ba-
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel 

Genel Sekreter, 

MADDE 15. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral/Oramiral rütbesinde Silahlı Kuvvetler 
mensupları arasından Genelkurmay Başkanının inhası Başbakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
atanır. 

Diğer personel 

MADDE 16. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev alacak personel; 
a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan, 
b) Sözleşmeli personelden, 
c) Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikte görev lendirilecek'leriden, 
d) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren 

kurum ve kuruluşların personelinden, Milî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı 
ile Genel Sekreterlikte görevlendirilenlerden, 

Oluşur. 
Genel Sekreterlikte Ihirinci derece kadrolarına Genel Sekreterin imhası üzerine ortak kararla, 2-4 üncü 

derece kaldrolara Genel 'Sekreterin teklifi üzerine Başbakanın onayı ile, 5-15 inci derece kadrolara Genel 
Sekreterin onayı ile atama yapılır. 

Genel Sdkııeterlik kadrolarımda görevli personellim diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç 
duyulması halinde atamaya ilişkin talep Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık bunlarım aitanacaklaım kurum ve 
kuruluşları tespit eder. tllgiii kurum ve kuruluşlar atama liişlemlerini genel bükümlere göre yaparlar. 

Atamaılar Resmi Gazetede yayımlanmuaz. 

Özel hükümler 

MADDE 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel bükümler dışında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadroları gizli olup, genel hükümlere uygun olarak tespit edilen 
ek göstergeleri ile birlikte Genel Sekreterin teklifli ve Başbakanım onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır. 

Kadro veya görev unvanına bağlı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile tespiti öngörülen zam, tazminat ve 
diğer ödemeler, kanunlarda belirtilen en çok miktarı aşmamak üzere, Genel Sekreterlik personelli içim Genel 
Seklerin teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit ediir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Millî Güvenlik Kurulu Genel' Sekreterliğinde görevlendıirilecekler, 
Genelkurmay Başlkanâığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. Suibay ve 
astsubayların Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır. 

160 sayılı Devlet Personeli Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesii kapsamına giren kurum 
ve kuruluşların personelinden çalııştırılmalarıına ihtiyaç duyulanlar, esas görevlerine ait bütün hakları saklı 
kalmak, aylık ve ıdliğer özlük halklarını da bağlı bulun dulkları yarlerden almak ve disiplin izin ve sicil bakım
larımdan Müllî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla Başbakan tarafından gerekli 
görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir. 

I 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aranmaz. Bunların üsltühdam şekli, sözleşme esasları, Bakanlar Kuru
lunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına ait 
esaslar yönetmelikle düzerilenir. 
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kımlarından Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla Başbakan tarafından gerek
li görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli personel de 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aranmaz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına 
ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalışanlara fazla çalışma karşılığı olarak 
senede altı aylık tutarı geçmemek üzere yönetmelikte belirtilecek esaslara göre,- aylık, ek gösterge, tazminat
lar ve diğer malî ve sosyal hak ve yardımlardan ayrı olarak fazla çalışma ücreti ödenir. Bu ödeme damga 
resmine tabi olup, başkaca vergi ve resme tabi değildir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler 

Çalışma düzeni 

MADDE 21. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bu Kanun ile diğer kanun ve mevzuatla veri
len görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer bakanhk, kurum ve kuruluşlarla da müştereken yürütür. 

İç çalışma düzeni ile bakanlık, kurum ve kuruluşlararası çalışma ve ilişkiler yönetmelikle düzenlenir. 

Bilgi ve belgeler 

MADDE 22. — Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 
gerekli olan açık ve her derecede gizli bilgi ve belgeleri sürekli veya istenildiğinde vermek zorundadırlar. 

Genel Sekreterliğin Bütçesi 

MADDE 23. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Gerekli hizmet gider
leri için Genel Sekreter emrine örtülü ödenek verilir. Genel Sekreter örtülü ödeneğin sarfında Başbakana 
karşı sorumludur. 

Yönetmelik 

MADDE 24. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile kanunda belirtilen konular Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazırlanarak, Millî Güvenlik Kurulunda görüşülen ve Ba
kanlar Kurulu tarafından kabul edilen «GİZLİ» gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde hazırlanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 25. - - 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 129 sayılı Kanuna göre görev yapan Millî Güvenlik Ku
rulu tarafından. verilen ve uygulamaları devam eden kararlarla, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul 
edilen Millî Siyaset kararlarının uygulanmasına, bu Kanuna göre yeniden düzenlenen Millî Güvenlik Kuru
lunun alacağı değişiklik veya kaldırma kararları yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 24 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihine kadar, 
Millî Güvenlik Kurulu toplanamamış ise yönetmelik tasarısı Millî Güvenlik Kurulunda görüşülmez. 
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Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalkşanlandan ve sürekli görevlendirilen 
. personelden gerekli görülenlere, fazla çalışma karşılığı olarak senede altı aylık tutarı geçmemek üzere Mlillî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile yönetmelikte belirtilecek esaslara göre; 
aylık, ek gösterge* tazminat ve diğer malî ve sosyal İnak ve yardımlardan ayrı olarak fazla çalışma ücreti 
ödenir. Bu personele ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışma Usulleri1 ve Çeşi'tlil Hükümler 

Çatışma düzeni 

MADDE 18. — Mîllî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bu Kanun ile .diğer kanun ve mevzuatla veri
len görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer bakan lık, kurum ve kumluklarla da müştereken yürütür. 

tç çalışıma düzeni ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bakanlık, kurum ve kuruluşlarla çalışma 
ve ilişkileri yönetmelikle düzenlenir. 

Bilgi ve belgeler 

MADDE 19. — Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzelkişileri Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine gerekli olan açık ve her derecede gizli bilgi ve belgeleri sürekli veya istenildiğin
de vermek zorundadırlar. 

Genel Sekreterlik bütçesi 

MADDE 20. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Gizli hizmet giderleri 
için bütçeye ayrıca ödenek konulur. Genel Sekreter bu ödeneğin sarfından Başbakana karşı sorumludur. 

Yönetmelik 

MADDE 21. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile kanunda belirtilen konular Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazırlanarak, Millî Güvenlik Kurulunda görüşülen ve Bakan
lar Kurulu tarafından kabul edilen «GİZLİ» gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konur. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 22. — 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

GEÇICt MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 129 sayılı Kanuna göre görev yapan Millî Güvenlik Ku
rulu tarafından verilen ve uygulamaları devam eden kararlarla, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul 
edilen Millî Siyaset kararlarının uygulanmasına, bu Kanuna göre yeniden düzenlenen Millî Güvenlik Kurulu
nun alacağı değişiklik veya kaldırma kararları yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam edilir. 

GEÇtCt MADDE 2. -<- 20 nci maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihine kadar, 
Millî Güvenlik Kurulu toplanamamış ise yönetmelik tasarısı Millî Güvenlik Kurulunda görüşülmez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin mevcut teşkilatı, personel kadroları 
ve personele yapılacak ödemeler bu Kanun ve yürürlüğe girecek yönetmelik hükümlerine göre yeniden dü
zenlenir. Halen Genel Sekreterlikte görevli olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli ile sözleşmeli çalı
şanlar dahil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile Genel Sekreter tarafından teşkilatta görevlendirilir. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere mevcut Genel Sekreterlik 
teşkilatı, personel 'kadrosu bu Kanun ve yürürlüğe girecek yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir. 
Halen Genel Sekreterlikte görevli olan Bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli ile sözleşmeli çalışanlar da
hil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile genel selkreter tarafından teşkilatta görevlendirilir. 

Yürürlük 

MADDE 26. — Bu Kanunun 4 i e 12 nci maddeleri Anayasanın 118 inci maddesinin yürürlüğe girdiği, 
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 27. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Yürürlük 

MADDE 23. — Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri Anayasanın 118 inci maddesinin yü
rürlüğe girdiği, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 24. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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