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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

19 Ekim1983 Çarşamba 
iki oturum yapıdan bu bMeşıknde : 
6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Res

mî Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında (1 /567) (S. Sayısı: 642), 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî 
Kuruluşları Hakkında (1 /615) (S, Sayısı : 701), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti' ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Oemahiriyesi Arasında 30.12.1978 (Ta
rihinde imzalanan 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 ile Or
tak Demiz Nakliyat Şirketine Bazı Vergi Muafiyetleri 
Tanınmasına ve Ayrıca Ortak Deniz Nakliyat Şir
keti Anılaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine ilişkin 
Mektupların Onaylanmalarının Uygun Bulunduğuna 
Dair (1/627) (S. Sayısı: 700), 

23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı öğretmenlere 
Eğitim • ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında 
Kanunun 12.2.1982 Tarihli ve 2598 Sayılı Kanunun 
Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Madde

sinin (B) Bendinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair (1 /öl 9) (S. Sayısı: 693) ve 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hak
kında (1/578) (S. Sayısı: 703); 

Kanun tasarıları kabul edildi. 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/157) 
(S. Sayısı : 692) reddedilmesine ilişkin Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu kabul edilerek teklifin düştüğü 
açıklandı. 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısının (1/618) (S. 
Sayısı : 702) Komisyona geri verilen 17 nci, geçici 2 
ve 3 üncü maddeleriyle yürüdük maddeleri hariç di
ğer maddeleri kabul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 19.25'te 
son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»•-« 

BÎRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.40 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî GUvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 177 nci 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstih
barat Teşkilatı Kanunu Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse
yi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1)740; 
M. G. Konseyi : 1/616) (D. Meclisi S. Sayısı : 585; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 705) (1) 

(1) 705 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir, 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında, Dev
let İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis
yonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 705 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
ihtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini aldılar. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ma
lumları olduğu üzere, halen Devlet istihbarat hiz
metleri, esas itibariyle 6.7.1965 tarih ve 644 sayılı 
Kanunla kurulmuş bulunan; Millî İstihbarat Teşkila
tınca yürütülmektedir. Aradan geçen süre içinde mey
dana gelen değişiklikler sonucunda teşkilatın istih
barat konularındaki görevleri ağırlaşmış ve yaygın
laşmıştır. İncelenen bu tasarı ile teşkilat ve faaliyet
leri günün şartlarına göre yeniden düzenlenmekte
dir. 

Komisyonumuz, tasarıyı uygun mütalaa ederek, 
tensiplerine sunduğu değişikleriyle beraber huzurla
rınıza getirmiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 

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

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

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

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat 
Teşkilatı Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler, Kuruluş ve Görevler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE. 1. — Bu Kanunun amacı; Devlet İstih

baratının istihsali ve kullanılması ile Millî İstihbarat 
Teşkilatının kuruluş, görev ve faaliyetlerine ait esas 
ve usulleri 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 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) MİT : Millî İstihbarat Teşkilatının kısaltıl

mış adını, 
b) MİT mensubu : Bu Kanun veya bu Kanuna 

göre çıkarılmış yönetmeliklerde yazılı görevleri ye

rine getirmekle görevlendirilmiş MİT personeli ile di
ğer görevlileri, 

c) MİT personeli; 
1. MİT'in kadrosuna dahil memurları, 
2. Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup 

MİT'te görevlendirilenleri, 
3. MİT'te çalıştırılan sözleşmeli personeli, 
İfade eder. 
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 BÖLÜM 
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Kuruluş 
MADDE 3. — Başbakana bağlı Millî İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı kurulmuştur. 
Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Müsteşar, 

Müsteşar yardımcıları, başkanlıklar, daireler ve şu
beler ile diğer teşkilat birimlerinden oluşur. 

Millî İstihbarat Teşkilatı, Müsteşar tarafından 
idare edilir. 

Millî İstihbarat Teşkilatının merkez ve taşra teş-
killaıtı ihtiyaca göre yönetmedikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin kabul ettiği 
metni neden değiştirdiniz? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da
nışma Meclisinin kabul ettiği metinde, «Başbakana 
bağlı Millî istihbarat Teşkilatı kurulmuştur» deni
yor. Biz, buna, birimin de adını nazara alarak «Baş
bakana bağlı Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 
kurulmuştur» şeklinde «müsteşarlık» kelimesini ilave 
ettik. Aradaki fark sadece bu ve bir de, «MİT» şek
lindeki kısaltılmış adları burada geniş şekilde yaz
dık. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Millî istihbarat Teşkilatının görevleri 
MADDE 4. — Millî İstihbarat Teşkilatının gö

revleri şunlardır; 
a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile 

bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, 
Anayasal düzenine ve millî gücünü meydana getiren 
bütün unsurlarına ve millî değerlerine karşı içten ve 
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dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hak
kında millî güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluş
turmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak. 

b) Devletin millî güvenlik siyasetiyle ilgili plan
ların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaş
kanı, Başbakan, Genelkurmay Başkam, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların 
istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak. 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat 
faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Millî Güvenlik 
Kurulu ve Başbakana tekliflerde bulunmak. 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve 
istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik konu
larda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlan
masında yardımcı olmak. 

e) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler 
için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak 
protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştır
mak. 

f) Millî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer 
görevleri yapmak. 

g) istihbarata karşı koymak. 
Millî İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında 

görev verilemez ve bu teşkilat Devletin güvenliği ile 
ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istika
metlerine yöneltüemez. Millî istihbarat Teşkilatı bi
rimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları -Başbakan
ca onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Bu 4 üncü maddede ne gibi bir de
ğişiklik yaptınız? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da
nışma Meclisince kabul edilen madde 5'te, hem Mil
lî İstihbarat Teşkilatının görevleri sayılmakta hem 
de diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının 
görevleri sayılmakta idi. Biz, bunu iki ayrı madde 
halinde düzenledik; bakanlıkların ve diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarının istihbaratla ilgili görevlerini 
bir diğer maddede hükme bağladık. 

BAŞKAN — 5 inci maddede, değil mi? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaşka
nım. 

İkinci olarak, önemli bir değişiklik; madde 4'ün 
(a) fıkrası birinci satırına, «milleti ile bütünlüğüne» 
ibaresini koyduk ve «varlığına, bağımsızlığına, güven
liğine, Anayasal düzenine ve millî gücünü meydana 
getiren bütün unsurlarına ve millî değerlerine» diye 

I düzenledik. «Varlığına» ve «millî değerlerine» keli-
I meleri Danışma Meclisi metninde yoktu, biz bu iba

releri buraya eklemeyi ve tensiplerine sunmayı uy-
I gun mütalaa ettik. Bu ikisi Millî Güvenlik Kurulu 
I Kanununda bir paralellik sağlaması açısından bura

ya konmuştur. 
I Diğer bir değişikliği maddenin en son ikinci fık

rasında yaptık; «Millî İstihbarat Teşkilatına bu gö
revler dışında görev verilemez ve bu teşkilat Devle
tin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka 
hizmet istikametlerine yöneltüemez» ibaresi de yine 
Komisyonumuzca ilave edilmiştir. 

I Tensiplerine arz ederim. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is

teyen?.. 
Buyurun. 
BURHANETT1N BlGALI (Millî İstihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Danış
ma Meclisinin görevlerimizle ilgili 5 inci maddesinin 
1 numaralı fıkrası burada 4 üncü maddede (a) fık-

I rası olarak yer almış ve biraz evvel sayın arkadaşı-
J mızın arz ettiği gibi «varlığına» ve «millî değerleri -
I. ne» diye iki ibare ilave edilmiştir. 
I «Millî değerler» deyince bu çok şümullü bir kap

sam ifade etmektedir. Mesela eski eserler millî de-
I gerdir; kültür, müzik, sanat bunların hepsi birer mil

lî değerdir, aile yapısı dahi millî değerdir. Biz, «millî 
gücünü meydana getiren bütün unsurlar» ibaresini 
yeterli kabul ediyoruz. «Millî değerler» tefsire muh-

j taç bir deyim olarak metinden çıkartılırsa daha iyi 
I olur kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Eski eser kaçakçılığına da sizi bu

laştırmayalım. 
BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Birtakım şeyler girebilir Sayın 
i Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Eski kanunda bu ibare var mıy
dı? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş-
J kilatı Müsteşarı) — Yoktu Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bu ibareyi neden koydunuz? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, kül
tür, gerçekten Türkiye için önemli bir konu. Bu ko
nuda çok yaygın bir tehdit varsa bununla ilgili gö
revleri yapsın diye düşündük; fakat eski eserleri dü-

I şünemedik, gözümüzden kaçmış. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim 

şunu arz edecektim: Eski kanunda Millî İstihbarat 
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Teşkilatının görevlerini sayarken, ekonomik savun
manın gereğini de yeririe getirmek gibi bir görev ve
rilmişti; fakat son aldığımız karar gereğince, bu de
ğerler zaten bunun görevleri arasına girdi. Filvaki, 
halihazır teşkilatlarında ve başkanlıkların içerisinde 
yine buna benzer bir kuruluş olacaktır; o çıkmamış 
tır. Bu kuruluş, zaten, gerekirse onlara da bakacak
tır; onun normal çalışmaları içerisinde, psikolojik 
faaliyetleri içerisinde olacaktır. Çünkü, bugün bize 
yöneltilen tehdit, gerek istihbaratın her türlüsüne, ül
kenin gücüne, vesairesine gibi millî değerlere de var. 
Orada bir mücadele verilecektir, bu mücadele teşki
latın belki daha çok istihbarat faaliyetine yönelecek, 
icraatı da yeni kurulan bölüme verilecektir ve para
lel çalışmalarını da zaten istedik. 

Bu tabir şimdilik buraya gerekli olmaz, ama onun 
istihbaratını yapar; «gücüne» deyince hepsi onun içe
risine girecektir. 

BAŞKAN — O halde «ve millî değerlerine» iba
resi silinecek, «gücünü meydana getiren bütün un
surlarına karşı içten ve dıştan» diye devam edecek. 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen.var 
mı efendim? Yok. 

4 üncü maddeyi yapılan bu değişiklikle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşla

rının görev ve yükümlülükleri 
MADDE 5. — Bakanlıklar ve diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görev
leri şuhlardır : 

a) Kendi konularında; 
1. Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluştur

mak, 
2. MİT tarafından istenecek haber ve istihbara

tı elde etmek, 
3. İstihbarata karşı koymak. 
b) Elde ettikleri millî güvenliğe ilişkin haber ve 

istihbaratı anında MİT'e ulaştırmak. 
MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilme

si sırasında bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve ku
ruluşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı gös
termekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde Söz almak 
isteyen var mı? Yok. * 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : -
Yetkiler 
MADDE 6. — Millî İstihbarat Teşkilatı; 
a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuru

luşlarının yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden so
rumlu kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve is
tihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki 
kurmaya, uygun koordinasyon yöntemlerini uygula
maya, 

b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuru
luşları ile işbirliği yaparak bunların arşivlerinden ve 
elektronik bilgi işlem merkezlerinden yararlanmaya 
ve bunlarla irtibat kurmaya. 

Yetkilidir. 
Bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi 

sırasında genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetki
lerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yö
netmelikte belirtilir.' 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde ne gibi bir 
değişiklik var? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, (b) 
fıkrasında bir değişiklik var. Danışma Meclisince 
kabul edilen metinde, «Kamu kurum ve kuruluşları 
ile irtibat kurarak bunların arşivlerinden ve elektro
nik bilgi işlem merkezlerinden yararlanmaya» ibare
si yer almıştı. 

İrtibat kurmadan maksadın, ilgili kuruluş temsil-
cisince, otomatik bilgi işlem merkezi ile fizikî irti
bat kurması anlamında kullanıldığı, ifade edildi. 
Onun için biz bu fıkrada, «Bakanlıklar ve diğer ka
mu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak bunla
rın arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezle
rinden yararlanmaya ve bunlarla irtibat kurmaya 
yetkilidir» şeklinde bir düzeltme yaptık. 

Tensiplerinize arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Bigalı, siz de taraftar mısınız 
bu değişikliğe? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz Hü
kümet teklifinde biraz daha katı yazmıştık; buraya 
biraz yumuşatılarak yazılmış. 

Orada, «Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivle
rinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden ya
rarlanmaya ve bunlarla irtibat kurmaya yetkilidir» 
şeklindeydi. Burada ise, onlarla işbirliği yapılarak bu 
hizmetin yerine getirileceği yazılı. Bu kuruluşlar kar-
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şı çıkarsa, yani işbirliğinde anlaşılamazsa, irtibat kur-
durmayabilirler. Eğer bizim yazdığımız şekilde kal
saydı, kanunî hakkımız olacaktı. Mesela, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün kurduğu bilgi işlem merkezine 
bir ünite ile bağlanacağız, icap ederse onların bilgisi
nin ne olduğunu ve Devlet kademesinin anındaki ih
tiyacına cevap verebilmek için, hemen bizdeki bilgi
lerle karşılaştırıp, öğrenip, takdim edebileceğiz şek
linde yorumlamış idik. 

Komisyonun ifadesi de kifayetli olabilir efendim. 
BAŞKAN — Kifayetli de, burada, «Bakanlıklar 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ya
parak bunların arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem 
merkezlerinden yararlanmaya ve bunlarla irtibat kur
maya yetkilidir» denilmektedir, işbirliği yaparak ya
rarlanma konusunu anlayamadım; işbirliği başka 
şeydir, yararlanmak başka şeydir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ihti
yaç nereden çıkmış efendim; kendi bünyenizde de 
kurabilirsiniz bunları? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Genelkurmay Başkanım, 
kendi bünyemizde kurduk. Bu OBlUM denilen bilgi 
işlem merkezimizi, Devlet İstatistik Enstitüsü Bilgi 
İşlem Merkeziyle, İçişleri Bakanlığının kurduğu Bil
gi İşlem Merkeziyle, Adalet Bakanlığının. Bilgi İşlem 
Merkeziyle daha başka kurumların bilgi işlem mer
kezleriyle irtibatlandırırsak, düğmeye bastığımız za
man, biz o bilgileri oradan alabiliriz; bunu onlara 
gitmeden yapabiliriz. Bazıları bize bu bilgileri ver
miyorlar, göstermiyorlar, ayrı bir ünite, ayrı bir bö
lüm gibi çalışıyorlar. Haddizatında, Devletin merke
zî istihbarat teşkilatını, yani Devlet çapında istihba
ratı üretecek bir kanunu düzenliyoruz; burada bu 
yetki verilmelidir diye düşünüyorum. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O baş
ka. Zaten yukarıda yükümlülük konmuş, bütün ku
ruluşların size bu bilgileri vermesi lazım; fakat bu 
elektronik kanaldan olsun diyorsunuz, değil mi? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Evet, biz arşivleriyle bu kanal
dan da irtibat kurabilelim istiyoruz efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man bunun programlanması lazım; hangi bilgileri 
vereceklerini, ne yapacaklarını belirtmek lazım. 

BAŞKAN — Bu hususlar «yönetmelikte belirti
lir» dendi. 

Yalnız bir üst maddede, «MİT mensuplarına hiz
metlerinin yerine getirilmesi sırasında bakanlıklar ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşları gereken her türlü 

yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler» de
dik; burada «işbirliği» demedik de altta niye «işbirli
ği» kelimesini kullandık, onu anlayamadım? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, biraz 
evvel Sayın Komutanımın arz ettikleri gibi, orada 
hiç «işbirliği» sözünden bahsetmemiş isek; oradan 
bu bilgileri direkt olarak alma gibi bir durum ola
cak ve belki kurum veya kurum amirinin haberi ol
mayacak endişesinden kaynaklanmıştır bu. Bu husu
sun kurumlar arasında sürtüşmeye yol açabileceği 
endişesiyle bu ibareyi koyduk. 

Tensiplerinize arz ederim efendim. 
BAŞKAN — O kadarını yapmaz efendim, haber 

verir tabiî. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Haber 

vermek zorunda zaten; çünkü neyi vereceğini bilmez 
o kurum; yönetmeliğini yaparken, herhalde konuşa
cak bu hususları. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Hükümetin teklifi güzel efen
dim. 

^BAŞKAN — Bence «işbirliği yaparak» kısmı faz
la. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
G'enel Sekreteri) — Efendim 4 ündü maddede, «Millî 
MJhlbaralt Teşkilatına bu görevler dışında görev ve
rilemez ve bu teşkilat Devletin güvenliği ile ilgili is
tihbarat hizmetlerinden başka hizmet is'ti'kamötleri-
ne yöneltilemez» diyor; ne başkası tarafından yönel-
tilebilir, ne de kendisi yönelebilir. 

Mesela, bir adlî sicil arşivinde veya Emniyöt Mü
dürlüğünde veya IsItaltisltJk Genel Müdürlüğünde ve
ya Standartlar Enstitüsünde öyle bilgiler vardır ki, 
MİT Müsteşarlığını ilgilendirmez. Eğer MİT Müste
şarlığı, doğrudan kompüMrleri birbirine bağlar, düğ
meye basar bu bilgileri alırsa, bu o kuruluşça ve-
rilme'k istenmeyebilir veya bu kanun kapsamına uy
gun düşmeyebilir. Demin buyurduğunuz gib'i, bunun 
için özel programlar geliştirilmelidir, yani karşı ta
raf ancak o kodu bilirse, o koda ait bilgi verecektir. 
Yoksa kompüıfcürleri birbirine bağlamakla, bir k*om-
pültürün bültlün bilgileri öbürüne akltarılmaz; ancak o 
k'o'd ismini yazar, o kod ismine ait bilgileri alabilir. 
O halde, bunlarla bir işbirliği yapmak zarureti var 
gibi geliyor bana. 

IBAŞKAN — Var tabiî. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Efen

dim, «İşbirliği» kelimesi yerine «irtibat yaparak» ke
limelerini koysak mesele hallolur. 

— 104 — 



M. G. Konseyi B : 177 24 s 10 4 1983 O : 1 

•BAŞKAN — Tabiî. 
6 ncı maddenin (a) fıkrasında, «Bakanlıklar ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve 
istühlbara't hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istih
baratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma 
'konularında doğrudan ilişki kurmaya, uygun koor
dinasyon yöntemleri uygulamaya» dedik. İşte bura
da, koordinasyon sağlayacak, bazı yöntemler geliş
tirecek. Bunları kiminle yapacak? Bakanlıklar Ve di
ğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle. 
Yanı evvela onlarla anlaşacak. 

AlUltaki fıkraya geçiyoruz, (b) fıkrasında; «Ba
kanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği yaparak bunların arşivlerinden ve elektronik 
Ibil'g'i işlem merkezlerinden yararlanmaya» deniliyor. 
Burada «işbirliği» yerine «irttibat yaparak» denilmesi 
bence daha iyi. 

SEDAT GÜNBRAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «İrtibat» da olur efendim; ama 
mutlaka bir şey yapması lazım. Doğrudan doğruya 
bilgi alamaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu 
hususu çıkaralım, diğer kuruluşlarla irtibat altında va
zifesini yapsın. 

BAŞKAN — Tabiî, buraya «kendi sahasında» 
ibaresini koyabiliriz belki, «Kürüm ve kuruluşların, 
kendi sahasını ilgilendiren konularda, arşivlerinden 
ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden yararlanma
ya ve bunlarla irtibat kurmaya yetkilidir» diyebili
riz. 

«(Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluş
ları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkez
lerinden kendi görev sahasına giren konularda ya
rarlanmaya ve bunlarîa irtibat kurmaya» şeklinde 
düzeltlk, oldu mu? 

IBURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Kendi sahasında, kendisini ilgilen
diren konularda yararlanacak. Kendisini ilgilendir
meyen konularda ne yapacak? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
burada «İrtibat» kel'imeslne itiraz edebilirler. Niçin 
itiraz ederler? Doğrudan doğruya bilgi işlem mer
keziyle kendisi mi irtibat kuracak, yoksa daha evvel 
yönetmelik esasına göre mi işbirliği yapacak diye 
bir soru akla gelebilir; «yararlanır» denilirse kafi 
ıgeiir bu bakımdan. 

BAŞKAN — Bunlarla irtibat kurmaya» deme
sek de «Bunlarla işbirliği yapmaya» desek? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Yarar
lanmaya yetkilidir» diyelim. Çünkü yukarıda öyle; 
«Merkezlerimden yararlanmaya yetkilidir» diyor Hü
kümet tasarnsında; o kâfi gelmez mi? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Genelkurmay Başkanım, 
yukarıda zaten «uygun koordinasyon yöntemlerini 
uygulamaya» diye geçiyor; bunun içinde var, koor
dinasyon yöntemleri geliştirerek irtibat kuracak. Ya
ni «bir program geliştirelim, şöyle uçlara bağlayalım» 
derlerse, ona ıgöre yapacaklar, onlara rağmen onun 
üzerine gitmeyecekler; karşı çıkmasınlar, bu kâfi
dir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddenin (b) fıkrasını düzel
tilmiş sekiyle okutuyorum : 

ı«b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuru
luşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem mer
kezlerinden kendi görev sahasına giren konularda 
yararlanmaya ve bunlarla irtibat kurmaya.» 

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

'6 ncı maddeyi, (b) fıkrası düzeltilmiş olarak, son 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum ; Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Sorumluluk 
IMADDE 7. — MİT Müsteşarı 4 üncü maddede 

belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden Başbaka
na karşı sorumlu olup, Başbakanın dışında heriıangi 

Mb'ir kişi veya makama karşı sorumlu tutulamaz. 

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

Buyurun. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
rada görevleri sarahaten belirttik, 4 üncü maddede 
göreVier sayıTrmıştı, ona atıf yaptık ve yine ilgili ku
rumun isteği üzerine, «Başbakan dışında herhangi bir 
kişi veya makama karşı sorumlu tutulamaz» diye 
kesin bir hüküm koyduk efendim. 

Tensiplerine arz ederiz. 
BAŞKAN — «4 üncü maddede belirtilen» iba

resini koymuşsunuz... 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İMisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet, efendim 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ DÖLÜM 

Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik veya 
Savaş Hali 

MADDE 8. — OlağanüSM haller ile sıkıyönetim, 
seferberlik veya savaş halinin ilanında, Millî l's't'i'hlba-
rat Teşkilatının bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvet1] eri 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebet
leri, Millî Güvenlik Kurulunun mütalaası alındıktan 
sonra Balkanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Bu halerde MİT için gerekli görülecek ilave per
sonel, her türlü teknik araç ve gereçler, akaryakıt, 
ısilalh, isavaş gereci, donatım ve giyecek, bina ve te
sisler gfüb'i ihtiyaçlar Millî Savunma, İçlikleri ve ilıgili 
bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla MİT ara
sında önceden hazırlanacak planlarla belli edilir. 

(Seferberlik veya savaş hâlinin ilanında s'il'ah al
tına alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip edilir. 

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

Buyurun. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanını, bu 
madde aynen Hükümetin teklifidir. Yalnız, bîr yer
de «Silahlı Kuvvetler Komutanlığı» denmişti, onu 
«Türk Silaihlı Kuvvetleri» haline getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mad-* 

dede. ne olacağı hususuna ışık. tutacak bir kelime 
konmamış. Ne yapılacak? 

«Bu hallerde MİT için gerekli görülecek bina ve 
personel ihtiyacı Bakanlar Kurulunca çıfcartlacak 
yönetmelikle düzenlenir» deniliyor. Yani savaş ha
linde MİT'in nasıl kullanılacağı hususuna esas teş
kil edecek bir iki kelime koymak acaba gerekmez 
mi? 

-BAŞKAN — Evet. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ. (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Bfendim, bu-konuda biz de 
aynı şeyi düşündük; ancak bunların gizli olduğu 
söylendi ve açıklanmaması istendi; onun iç'in bu hü
kümleri koymadık. 

Tensiplerine arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır 

efendim büsbütün açık değil de, genel mahiyette- bir 
şey söylenemez mi? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Genelkurmay Başkanım, 
müsaade ederseniz, bu. eski kanunda da böyledir, 
planlara bağlanmıştır; bu planlar da var elimizde. 
Bunu bu şekilde yaptık; ama, emrederseniz değiş
tiririz. 

BAŞKAN — Hakikaten ,onu genel mahiyette 
nasıl yazsınlar? 

SfEDAT GÜNBRAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — 4 üncü maddede, seferdeki gö
revlerin de gireceği, «Millî Güvenlik Kurulunda be
lirlenecek diğer görevleri yapmak» gibi bir genel 
hüküm vardır. 

BAŞKAN — Sizin şimdi böyle bir yönetmeliğiniz 
var mı? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Var, planlarımız da var. Silahlı 
Kuvvetler arasında, özellikle her değişik iş iç'in de
vamlı göreve hazır hale getiriyoruz. 

BAŞKAN — Bu «olağanü t̂iü hal» yoktu şimdiye 
kadar, şimdi yeni kondu. Sıkıyönetim, seferberlik ve 
savaş halterini ihtiva eden ve kendi esas yönetme
liğiniz içinde olmayan ayrı bir yönetmeliğiniz var, 
değil mi? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Var efendim ve 'bu ayrı bir yö
netmeliktir. Bu kanunla bunları, bu yeni duruma gö
re yeriMen tanzim ediyoruz. 

BAŞKAN — O neşredilmeyebilir, ama bu ka
nun neşredilecektir. 

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Kadro, Personel ve Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kadro ve Personel İşleri 

Kadro 
MADDE 9. — Millî İstihbarat Teşkilatının fiilî 

kadrosu, her yıl MİT Müsteşarlığınca tespit olunur 
ve Başbakan tarafından onaylanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 uncu madldeyi okutuyorum : 
'Memur ve sözleşmen' personel 
MADDE 10. — MİT kadrolarında istihdam edi

len memurlar, bu Kanunda belirtilen özel hüküm
ler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine tabidir. 

MfTde istihdam edilen sözleşmeli personelin is
tihdam şe'kîi, sözleşme esasları, alacakları ücretlerin 
taban ve tavanı ile sağlık işlerine ait esaslar, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü madde
sindeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şaft
lar aranmaksızın, yönetmelikle düzenlenir. 

MflMe sözleşmeli- olarak çalıştırılan emekl'i per
sonele ödenecek ücretler kendilerine sosyal güvenlik 
kuruluşlarınca bağlanmış olan emekl'i aylağının ve 
benzeri Ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

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

Buyurun. 
MUHABERE AUBAY ALTAN ATEŞ (Misas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
maddenin birine1! fıkrası değiştirilrn'iştir. Bu madde
de memur ve sözleşmeli personele ilişkin hükümler 
olduğu belirtildiği için başlığını o şekilde değlşiÜrdik. 
Biraz sonraki müteakip maddede de askerî personel 
arz edilecektir. 

Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddenin bi
rinci fılkrası teftkik edildiğinde, sariki 657 sayılı Ka
nun büyüklüğünde bir talimatın hazırlanacağı ön
görüldüğü gibi anlam çıkıyordu. Biz, bu genel hük
mü buraya koydulk, «657 sayılı Kanun hükümlerine 
tabidir» dedik. 

Müteakiben arz edilecek 12 nci maddede âp, özel
lik arz eden hususları hükme bağladık. O madde 
görüşülürken, 1 inci maddede yer alan bazı hüküm
lerin 12 nci maddede yer alacağını tensiplerine arz 
edeceğiz; bu şekliyle düzenledik. 

Arz ederim. 
(BALKAN — Siz bunları 12 nci maddeye mi koy

dunuz? 
MUHAREBE ALBAY ALTAN ATEŞ (Misas) 

Komisyonu Üyesi) — Askerî personeli de içerecek 
şek'i'lde 12 nci maddede belirdik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 657 sa
yılı Personel Kanununda normal memurlar var; hal
buki buradaki memurlar özellik taşıyan memur
lardır. Evvela o hükme bağlayıp, ondan sonra bun
ların özerliklerini orada mı izah eMniz? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ {ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 
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ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Bu me
murların hepsi, normal memurlardan temin edile
meyen personeldir/temininde güçlük çekilen per
sonel statüsüne tabidir; bizatihi istihbarat yapacak 
personeldir. HerttıaMe bu husus orada dikkate alın-, 
mış olmalı, değil mi? 

BURHANETTIN BİGALI (Millî Mih'barat Teş
kilâtı Müsteşarı) — Evet Sayın Genelkurmay Baş
kanım; ancak bir kelime üzerinde tasarruf yapılmış. 

BA§1KAN — 10 uncu madde üzerinde mi? 
IBURIHANETTIN BİGALI (Millî toihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

«iMITlte istihdam edilen sözleşmeli personelin 
istihdam şe'kîi, sözleşme esasları, alacakları ücretlerin 
taban ve tavanı ile sağlık işlerine ait esaslar» diyor 
cümle. Biz, «diğer özlük hakları ve sosyal yardım
lar ile sağlık işlerine ait esaslar» demiştik. Arkadaş
larımız, «diğer özlük hakları ve sosyal yardımlar» 
yanlış anlaşılır diye çıkardılar; biz de buna katıldık, 
yani «sosyal yardım» diye bir tek yardımımız var
dır. 

iSayın Cumhurbaşkanın, MİT'te şu anda 93 tane 
sözleşmeli personel var. Bunlar kendi konularında 
mütehassıs olmuş, ya dil uzmanıdır ya istihbarat uz
manıdır. Mesela, Rusça konuşan çok seyrek bula
bildiğimiz eski subaylar var, bazı istihbarat konu
larında uzmanlar var; şu kanuna göre de MİT perso
nelini tadat ettik biraz evvel. 

Diğer personele senede bir takım parası verili
yor; bunlara da verilsin diye bu sosyal yardım hak
kını buraya koymuştuk. Tabiî, şimdi bu durum çı
kınca; «Tekrar^ konulursa ne olur?» dîye arkadaşla
rımızla dalha evvel görüşltiük, onlar karşı düşüncede 
bulundular. 

Arz ederim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gayet 
tabiî, orada aynı statüde çalışan insanlara verilsin. 

BAŞKAN — Zaten siz, bu personeli sözleşmeli 
olarak alırken, taban ve tavanı göstererek alıyorsu
nuz; sosyal hakları da düşünülerek ona göre tavan 
konur. 

BURHANETTlN BİGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Arkadaşlarımız, bunu sözleşme 
metnine koyalım dediler; burada olabilir. 

BAŞKAN — Sözleşmeye koyarsınız, çünkü şim
diye kadar çıkardığımız bütün kanunlarda «Sözleş
meli personel sosyal haklardan yararlanamaz» diye 
hüküm koyduk, diğerlerinde de öyle hüküm koyduk; 
ama sözleşmede «bunlara fazla ücret verilir» denir; 
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dolayısıyla o ihtiyacı da karşılar. Onu öyle düşün
dünüz değil mi? 

BURHANETTIN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Evet efendim. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bizim 
teklifimiz de öyle idi. «Sosyal yardım» denince bu hu
sus 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6 ncı 
kısmında hükme bağlanmıştır. Buna mahrumiyet zam
mı giriyor, aile ödeneği giriyor, çocuklarına yardım 
giriyor; fakat bunların sözleşmeli personele veril
mesi pek mümkün değil; yeni bir statü getirilmiş olu
yor. 

BAŞKAN — Eğer bu sözleşmeli personel emekli 
ise, bir de emekli maaşı alıyor; o zaman iki yerden 
almış olacak bu yardımları. 

BURHANETTIN BİGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, buna bir 
formül bulacağız. 

Yani, bunun yardım olduğunu arz etmiştim. Ama 
Sayın Genelkurmay Başkanım da müsterih olsunlar; 
biz bir formül bulacağız. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ne veri
liyorsa mutlaka onlara da verilmeli; ama bu formülle 
veya başka bir formülle; yani başka bir formülle 
de verilebilir. 

BAŞKAN — Çünkü, bunu böyle yazarsak, başka 
kuruluşlar da «Onlara veriyorsunuz bize de verin, 
bizim de sözleşmeli personelimiz var» diyecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aslında 
böyle dememeleri lazım; ama başka bir formül bulu
nursa «onunla» demekte yarar vardır. 

BURHANETTIN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Emredersiniz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
10 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Askerî personel 
MADDE 11. — Türk Silahlı Kuvvetleri kadro

larında olup, M'lT'de görevlendirilecek subay, astsu
bay, sivil memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe, un
van ve miktarları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay 
Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığınca müştereken tes
pit edilir. 

Subay ve astsubayların MlT'de görevlendirilmele
rinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka

nununun 124 üncü maddesinde öngörülen Bakanlar 
Kurulu kararı almak şartı aranmaz. 

Genelkurmay Başkanlığınca usulüne göre MİT 
emrine verilen subay ve astsubayların teşkilat içinde 
görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ih
tiyaca göre MİT'çe yapılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e ve
rilecek personelin her türlü istihkakları mevcut hü
kümler dairesinde kendilerinin bağlı bulundukları ba
kanlık bütçelerinden ödenir. Ancak bu personele 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
değişik Ek - 3 üncü maddesi gereğince yapılan zam 
ve tazminatlar toplamı, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla ek
lenen zam ve tazminatlara ilişkin ek maddenin 1, 2, 
3, 4, 5 inci fıkraları gereğince emsali MÎT personeli
ne yapılan ödemeler toplamından az olduğu takdirde 
aradaki fark kendilerine MİT bütçesinden tazminat 
olarak ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde ile eski madde arasında 
bir fark var mı? 

Halen çalışmakta olan askerî personel ile şimdi 
bu yazdığımız maddeye tabi olanlar arasında bir fark 
oluyor mu? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, as
lında hiçbir fark yok, aynı oluyor. Ancak, son ek
lenen fıkrada «aradaki fark tazminat olarak ödenir» 
diyor. Bu şu anda Bakanlar Kurulu kararıyla öden
meye devam ediliyor. Bunun yasallaştırılması ilgili ku
rum temsilcilerine söylendi, biz de bunu burada ya
saya koyuyoruz. Malumları olduğu üzere, tazminat
ların ödenmesi konusunun mutlaka kanunda yer al
ması lazım. Öteki, Bakanlar Kurulu kararıyla çık
mış ve aslında kanun tekniği açısından mahzurlu; 
biz bunu yasallaştırdık efendim. 

BURHANETTIN BİGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın' Cumhurbaşkanım, biraz 
sonra huzurunuza gelecek. Burada «ek maddenin 1, 
2, 3, 4, 5 inci fıkraları gereğince» diyor. Biz, «gere
ğince ve bu kanunla emsali MİT personeline yapılan 
ödemeler toplamından az olduğu takdirde» diyoruz. 
Şu yukarıda iki husus var; bir de bu kanunla sivil 
personele bir şey yaparsak, Silahlı Kuvvetlerden ge
lenlerin aradaki bu farkı almaları için... 

BAŞKAN — «Bu kanunla emsali MlT personeline 
yapılan ödemeler» desek? 

BURHANETTIN BİGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Temsilcisi) — «Bu kanunla» ibaresi konursa 
daha uygun olacağını düşündük. 
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BAŞKAN — Benim anladığım şu; Silahlı Kuv
vetlerden 1 inci derecede bulunan bir albay MİT Müs
teşarlığına geldi; 926 sayılı Kanunun değişik şu mad
delerine göre kendisine verilen şeylere baktık, bir 
de MÎT Müsteşarlığında birinci derecede çalışan bir 
kişiye verilenlere baktık ki, bu albaydan fazla alı
yor; o zaman aradaki farkı MİT Müsteşarlığı öde
yecek, değil mi? 

BURHANETTÎN BİGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O zaman «fıkraları gereğince bu 
kanunla emsali MİT personeline sapılan ödemeler 
toplamından az olduğu takdirde» demek lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «ve bu kanunla» demek daha doğru 
olur, çünkü burada şu var; bu kanunla MÎT perso
neline verilen idarî ödemeler o paraya intikal ede
cek, sadece tazminatları değil de. 

BAŞKAN — «Fıkraları gereğince ve bu Kanun
la emsali MÎT personeline yapılan ödemeler» şeklin
de oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
burada görevlendirdiğimiz subaylarla sivil memurları 
bir statüde kullanıyoruz; keza sözleşmeli personeli 
bir statüye koyuyoruz. Yani, MİT Müsteşarlığında 
birbirinden farklı personel uygulaması yapılmaması 
gerekir. MİT'in eskiden beri dikkat ettiği, özen gös
terdiği faktör budur. 

Ancak, şunu öğrenmek istiyorum : Şu anda MİT 
kadrolarında görev alan sivil personel ile normal 
bakanlıklarda aynı derece ve kademelerde bulunan 
personel arasında maaş ve yan ödeme bakımından 
bir eşitlik mi var, bir üstünlük mü var? Çünkü fark 
azalıyor, farkın azalmaması lazım; bu üstünlüğün de
vamı gerek, bunun hesap edilmiş olması lazım. 

BURHANETTÎN BİGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Genelkurmay Başkanım, 
hepsini hesap ettik, müsaade ederseniz arz edelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Rakam is
temiyorum. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Genelkurmay Başkanım, 
müsaade ederseniz bu konuyu arz edeyim. 

Şimdi efendim, birincisi; bu personele verilen iş
güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zamları bakanlık
lardaki diğer memurlardan fazla. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — En üst 
seviyeleridir. 
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MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — En üst seviyeleri değil efen
dim, onu Sayın Müsteşarıma arz ettik. 

Mesela; işgüçlüğü zammı göstergesinin en üst sı
nırı 1 200, MİT Müsteşarlığında bu gösterge müs
teşar için 1 100, müsteşar yardımcısı için 1 000 ve di
ğerleri için de aşağı doğru iniyor. 

Bu ödenek MİT Müsteşarının teklifi ve Başbaka
nın onayı ile yükseltilebilir. 

İş riskinin sınırı 1 00Ö; fakat bütün personel için 
700 olarak gösterilmiş bu rakam. Diğer bakanlıklar
da bu rakam daha düşüktür Sayın Genelkurmay Baş
kanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani on
lardan farklı olması prensibini getirdik, daha çok ala
caklar? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Tabiî efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Benim 
duyduğuma göre, eskiden getirilen bu fark şimdi azal
maya doğru gitmiş; «o zaman buraya rağbet kal
maz, kimse gelmez» deniyor. Benim bütün üzerinde 
durduğum husus bu. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Genelkurmay Başka
nım, bunların hepsi yükseltilebilir. Eğer üst sınırları 
kullanabilirsek diğer personele göre 1 0 - 1 5 bin lira 
arasında fark ettirebilir; fakat burada öyle kullanıl
mamış efendim. 

BAŞKAN — Hayır, zaten bu kanuna yazmıyoruz 
ki bunun kullanıldığını. 11 inci maddeyle bir alakası 
yok bunun. 

BURHANETTÎN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Evet,,bununla bir alakası yok, o 
ayrıca gelecek. 

BAŞKAN — O ayrıca gelecek. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN— Hayır, 

burada maaşlar geçti de onun için söyledim; eğer ayrı 
gelecekse onu bilmem. 

BAŞKAN — Çünkü bu maddede onlar yok". Bu 
madde doğrudan doğruya askerî personelle ilgili. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Askerî 
personel, sözleşmeli personel. 

BAŞKAN — Hayır, bu 11 inci madde sırf askerî 
personelle ilgili. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 10 uncu 
maddede vat o sözleşmeli personel. 
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BAŞKAN — O sözleşmeli personeldi, onu hal
lettik. 

Başka var mı bir diyeceğiniz? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — ikinci fark olarak, bunlara ta
yın bedeli veriliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bu ve
rilen tayın bedeli, şu anda Silahlı Kuvvetlere verile
nin aynısıdır. Ayrıca giyecek yardımı yapılıyor. __ 

BAŞKAN — «ve bu kanunla» ibaresini oraya 
ilave edelim. «Fıkraları gereğince ve bu kanunla em
sali MİT personeline yapılan» şeklinde olacak. 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

11 inci maddeyi yapılan bu ilaveyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Personele ilişkin özel hüküm 
MADDE 12. — MİT personelinin görev, yetki 

ve sorumlulukları genel hükümlere ilave olarak nite
likleri, atama ve hizmet süreleri, yer değiştirme esas
ları ile teşkilata alınma usul ve şartları ve teşkilatla 
ilişiklerinin kesilmesi gibi hususlar bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

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

Buyurun. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
hüküm biraz önceki 10 uncu maddede yer alıyordu; 
bunu 12 nci maddede düzenledik. Ancak, Danışma 
Meclisinin metnine göre, yükselme ve ilerleme gibi 
işlemlerin de özel yönetmelikle düzenlenmesi hük
me bağlanmak istenmekteydi. Biz bunu buradan çı
kardık. Çünkü ilerlemeyle bir senede, yükselmeyle üç 
senede bir terfi edecekler. O zaten 657'nin genel hü
kümlerine bağlıdır. Bunun için özel bir statü geti
rilmesin diye bunları çıkardık. 

Tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — «Bir yönetmelikle» şeklinde değil, 

«yönetmelikle» şeklinde olacak. Oradaki «bir» keli
mesini silelim. 

12 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atama işlemleri 
MADDE 13. — Millî istihbarat Teşkilatı Müsteşa

rı, Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra 

Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile 
atanır. 

MİT Müsteşar yardımcıları ve başkanlar, MİT 
Müsteşarının teklifi üzerine, Başbakanın inhası ve 
Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. 

Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından atanır. 
Bu atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz ve 

gizli tutulur. 
BAŞKAN — Yalnız MİT Müsteşarı Millî Güven

lik Kurulundan geçecek, değil mi? 

BURHANETTÎN BİGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Diğerle
rinin kuruldan geçmesine gerek yok. -

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

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
istifa 
MADDE 14. — MÎT fiilî kadrosuna atanan per

sonelden, bu teşkilattaki göreve başladıkları tarihten 
itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler veya istifa 
etmiş sayılanlar, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten 
itibaren beş yıl geçmedikçe Devlet memurluğuna alı
namazlar. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 97 nci maddesinin (D) bendi hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN —'Nedir o? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 657 
sayılı Kanunun ilgili maddesinde, olağanüstü haller
de işini terk eden devlet memurunun bir daha devlet 
memurluğuna alınmayacağı hükmü yer almaktadır. 
Bu hüküm buraya konmadığı için o hükmü buraya 
da koyduk, böylece paralelliği sağladık efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten bu
na gerek var. Yani hizmetin gereği bu. Bir yere he
men alınmasında birtakım mahzurlar çıkabilir. 

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

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Zorunlu giderler 
MADDE 15. — MlT mensuplarına görevlerinin 

zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere yönetmelikte 
belirlenecek miktar ve esaslara göre ödeme yapılır. 
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Bu harcamalar hakkında 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 77 nci maddesi hükmü uygu
lanır. 

BAŞKAN — Bu eskiden de vardı değil mi? 
BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Hizmet tazminatı 
MADDE 16. — MİT personeline 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Dev
let memuru aylığının (ek gösterge dahü) % 20'sine 
kadar özel hizmet tazminatı ödenir. Ancak bu taz
minatın kimlere ne oranda ödeneceği, personelin gö
rev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri esas alınarak MİT 
Müsteşarının teklifi üzerine Başbakanca tespit edilir. 

Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu taz
minat verilmez. 

Hizmet tazminatına hak kazanmada ve ödenme
sinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ay
lıklara ilişkin hükümleri uygulanır. 

Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir ver
giye tabi tutulmaz. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin metnine göre 
ne fark var burada? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da
nışma Meclisinin metninde; «MİT fiilî kadrosuna da
hil personele verilen brüt aylıkların, (e!k gösterge 
dahil) tutarının yüzde ellisi hizmet tazminatı olarak 
ödenir» deniyor. Bu aynen Meclis ve Cumhurbaş
kanlığı personelinde olduğu gibi altı maaş ikramiye
ye tekabül ediyor. 

Diğer bir husus, bu tazminat vergiye tabi değil
dir. Yani brüt aylığın yüzde 50'sini alacak demek
tir. Biz, bunu, genel hükümlerde biraz büyük bir 
fark olarak gördük. Bir alternatif olarak Komisyo
nun benimsediği ikinci şekli tensiplerinize sunuyoruz; 
takdir size aittir. 

BAŞKAN —r Silahlı Kuvvetlere benzetmişsiniz, 
«en yüksek devlet memurunun yüzde 20'sine ka
dar» 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş

kilatı »Müsteşarı) — Sayın Cumhur başkanım, tab

loda görüldüğü gibi, Hükümet tasarısında böyle bir 
teklifimiz olmadı. Ancak, Danışma Meclisinin sayın 
üyeleri, teşkilatımızda kendilerine brifing de yerdik
ten sonra, fevkalade mütehassis oldular. Türkiye 
Cumhuriyetini, Devletini içten ve dıştan gelecek teh
ditlere karşı önceden haber alma hizmetini, şu dö
nemde ve mazide olduğu gibi istikbalde de yerine 
getirecek olan miktarı çok az, (bugünkü miktarı 
2 800 civarında) ve bunların büyük kısmı da ida
reci ve destekleyici olan personelin; biz, «Fonksiyo
nel yönde çalışanlara eğer teveccühünüz olursa, 
fonksiyonel yönde olanlara Devletin 'imkânları nispe
tinde yaparsınız; teklifimiz yoktur», para istemiyo
ruz; ancalk, idarî destelk personele daha az olmak 
şartıyla yaparsınız; .bunlar fevkalade cüzî miktarda 
insanlardır» dedik. Kendileri bütün buna rağmen, bu 
yüzde 50 miktarını koydular. Tabiî, Millî Güvenlik 
Konseyinin Sayın Komisyon üyeleri böyle bir dö
nüşüm yapmışlar. Biz bunları teşkilatta inceledik. 
Sizlerin teveccühüne mazhar olursa, bu teşkilata, ta
biî miktarı bendeniz tespit edemiyorum, tabiî böyle yüz
de 50'de fazla gelir; ama yüzde 40 böyle kademe-
lenme bir yönetmelikte de belirtilecek şeklinde ya
pılırsa; bunlaçı da duydular, bugün YÖK için de 
birtakım kanunlar çıktı, bugün TRT'de bir daire 
başkanının aldığı 82 700 lira, bizim de 79 bin lira, 
bizde bir daire başkanı, yani TRT'deki daire baş
kanından daha az alıyor. Yüksek tahsilli lisan bilen 
personel bulamıyoruz, bir kısmı korkudan, bir kıs
mı «Bu kadar para ile gelinir mi» diyor. Dünyanın 
birçok ülkelerinde istihbarat teşkilatları büyük öl
çüde böyle ayrıcalığa dayanmaktadır. 

Bu balkımdan, bendeniz daha fazla bir şey söy
lemeyeceğim. Sizlerin takdirlerine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, «En yüksek devlet memuru 
aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 20'sine kadar» 
dediğimize göre; herkese, yani diyelim ki 4 üncü de
recede bir memura da bunun üzerinden tazminat ve
receksiniz. 4 üncü derecedeki herhangi bir görevliye 
tazminat vermek gerekirse, ne diyeceksiniz? Diye
ceksiniz ki, en yüksek devlet memuru aylığı şu, bu
nun yüzde 20'sine kadar verilir. Halbuki, Danışma 
Meclisi metninde, kendi maaşını esas tutmuş, «yüz
de 50'si» demiş; ona «yüzde 50'si» denmez, «yüzde 
50'sine kadar» olması lazım. Orada sabit bırakmış; 
«yüzde 50'si» illa verilir gibi. 

Burada sizin koyduğunuz doğrudur; «Ancak bu 
tazminatın kimlere ne oranda ödeneceği, personelin 
görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri esas alınarak 
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MİT Müsteşarının teklifi üzerine Başbakanca tes
pit edilir»; yoksa öyle herkese seyyanen verilmez. 
Zaten vaktiyle de böyle idi; ama halledilemedi, değil 
mi? Kapıcısına dahi, odacısına dahi veriliyordu. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Evet, biz onları düzelteceğiz. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, yüzde 40'ma kadar, 
yüzde 50'sine kadar bir miktar verilir, ama «en yük
sek devlet memuru aylığının yüzde 20'sine kadar» 
bir kıstas olamaz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi 
«altı maaş ikramiye» şeklinde Mecliste ve Genel 
Sekreterliğimizde veriliyor. Maaş hesaplarını yapar
ken, acaba bunlar ne tutuyor diye bir hesap ettik; 
ancak 10-15 bin, azamisi ayda 20 bin lira tutuyor. 
Meclis Genel Sekreteri Sedat Beye sordum, o da aynı 
şeyi teyit ediyor. Yani altı maaş ikramiye değil, bu
nu biraz da büyütmemek lazım; çünkü net olarak 
eline geçen para bu kadardır. Ama kendi maaşı 
üzerinden hesaplanır. Yani, kendi maaşı üzerinden 
.altı maaş fazla oluyor. 

BAŞKAN — Hsm 1 inci derecenin ıson kademe
sine gelmiş birisine devlet memurunun en üst maa
şının yüzde 20'sini vereceksin, hem de 4 üncü derece-
de'kine olmaz. Bence, kendi maaşıyla orantılı elması 
daiha makul geliyor. Danışma Meclisi de böyle yap
mış. 

Siz niçin en yüksek devlet memurunu esas aldı
nız? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — ıSayın Cumhurbaşkanım, bu 
uygulama, hekimlere, teknik hizfmet personeline ve 
hâkimlere bu şekilde, yüksek 'devlet memuru aylığı
nın yüzde SO'sine kadar veriliyor. Bu, 657 sayılı Ka
nun ile genel bir uygulamadır. MİT sınıfı personeli 
de kendi kanunlarına göre halen aylıklarının yüzde 
20'sini almaktalar. Tabiî bunun dışında, «En yüksek 
devlet memuru aylığı» deyince, bilhassa 10 ila 4 ün
cü derecedeki memurlara büyük bir meblağ verilebi
lecek demektir, bu anlamda koyduk. Ancak, üst se
viyede pek büyük bir farklılık olmayacaktır; fakat 
biz bunu bir alternatif olarak tensiplerine sunuyoruz. 
takdir size aittir Sayin Cumhurbaşkanım. 

ORGENRAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
demin ben bu noktaya temas edecektim, maddenin sı
rası gelmedi. Asıl konu şimdi burada açıklığa kavu
şuyor. Hangileri menfaatlerine uygunsa onu kaydedi
yorlar, onu kabul etmek lazım. Eğer yüzde 50 ise, 
yüzde 50'yi mutlaka vermeliyiz. Ama iki tür perso-
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nel var; birisi fiilen istihbaratla uğraşan personel, bir 
de bunlara destek yapan ve hatta desteğin de altın
da, daha aşağıda personel; belki üç tür diyebiliriz, 
kapıcı falan için, bunları MİT kendisi ayarlayabilir. 
O nispeti oraya bırakmalı ve her halükârda kendi ma
aş derecelerindeki normal personelden bunların fazla 
almaları esası getirilmelidir. 

BAŞKAN — «yüzde 50» demeyelim, « yüzde 50' 
sine» kadar diyelim. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Nasıl emrederseniz efendim. 

BAŞKAN — Bazısında yüzde 40 verirsiniz bazı
sında yüzde 45 verirsiniz, yüzde 25 verirsiniz; «yüz
de 50» denince ımulhakkak «yüzde 50» olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Maaş ka
demeleri muhafaza edilecek ve bir a'lt kademedeki 
kimse üst tarafa geçmeyecek. Ama, verilebileceğin 
azamisini ki bu yüzde 50'yi koymuşlar; bu en fay
dalı şekilde nasıl verilecekse ıo yetkiyi vermeyi teklif 
ederim. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir de 
burada Danışma Meclisinin metnine bakacak olursak, 
«MİT fiilî kadrosuna dahil personele» demiş, «MİT 
fiilî kadrosuna dahil» 'denince, onu da ben her sene 
Başbakandan alıyorum, buna subay ve astsubaylar 
dahil değil; onun için, «MİT personeline» tabirini 
kullanarak, buraya gelecek, bu arkadaşlarımıza da 
vermek lazım ve zatı âlinizin buyurduğu «kadar» ke
limesinin ilavesi sonucu diğeriyle bağdaştıran bir me
tin olacak. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Ona gerek olduğunu zannetmiyorum, 
11 inci maddede buldunuz «ve bu Kanunla verilen» 
dediniz. 

BAŞKAN — Arada fark varsa veriyorsunuz. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî feihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Veriyoruz. 

«MİT personeline» 'dersek daha güzel olur, fiilî 
kadrosunda dahil. 

BAŞKAN — Kadrosuna dahil tabiî. 
BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Fiilî kadroyu da diğer sivil me
murlar için alıyoruz. 

BAŞKAN — 11 inci maddede, «Eğer, askerî per
sonele verilen ücretle bu Kanuna göre aynı statüde 
olan MİT personeline verilen maaş arasında bir fark 
varsa, aleyhe, aradaki fark tazminat olarak verilir» de
dik; zaten alıyor. 
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BURHANETTIN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Onu da dedik Sayın Cumhurbaş
kanım. Buraya gelmeden evvel personelcilerle konuş-
tum, «ÛElfendi'm, 'böyle düzelse 'iyi olur» dediler, onun 
için arz ediyorum. Fazlalık yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 
fark etmez, öyle yazılsın efendim. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz, bunu Askerî Personel 
Yasasında kabul etmedik, Cumhurbaşkanlığı Personel 
Yasasında da kabul etmedik, IMillî Güvenlik Kurulu 
Yasasında da kabul etmedik; şimdi o 11 inci madde
deki şekil daha iyi. Ama buraya dersek ki, «yüzde 
50'sine kadar», arkasından Millî Güvenlik Kurulu 
gelecek... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
Millî Güvenlik Kurulu ile burasını mukayese edersek 
tabiî farklılıklar var. 

BAŞKAN — Gelmiş işte; çıkardı, geldi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Getirdi
ler; ama söyleyeceğiz. Bunlar doğrudan doğruya ope-
rasyonel birtakım faaliyetlere, her şeye girerler; ama 
orası bir planlama, bir program üzerinde çalışan yer
dir, bunlarla mukayese edilmez. 

BAŞKAN — Ama biz bunu MİT personeline ve
rirsek, askerî personel de bunun içine dahil olacaktır, 
o takdirde 11 inci maddeye gerek yok. Hiç gerek yok, 
11 inci maddeyi silmek lazım. Çünkü, askerî perso
nel hem maaşını alacak, hem de altı maaş alacak ya
hut dört maaş, beş maaş alacak, ötekinden az ola
cak, mümkün değil; çünkü onun bir de yüzde 20'si 
var; yüzde 50 de burada, yüzde 70 olur. 

BURHANETTIN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Ben arz ederken Sayın Cum
hurbaşkanım, ileride gelecek tazminat için diye söy
lemiştim. Çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Biz 11 inci maddede; «Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek - 3 ün
cü maddesi gereğince yapılan zam ve tazminatların 
toplamı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen zam 
ve tazminatlara ilişkin ek maddenin 1, 2, 3, 4, 5 inci 
fıkraları gereğince ve bu kanunla emsali MİT per
soneline yapılan ödemeler toplamından az olduğu tak
dirde aradaki fark kendilerine MİT bütçesinden taz
minat olarak ödenir» dedik. Farzedin ki MİT fiilî 
kadrolarında çalışanlardan herhangi birisine yüzde 50 
tazminat verilmesini kabul ettik. Aynı statüde olan bir 
de asker kişi var. Bir de baktık ki asker kişinin eli
ne geçen maaş, yani Millî Savunmadan aldığı maaş 
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bundan az geliyor. Aradaki farkı tazminat olarak ve
receğiz. Eğer bunu aynen asker personele de verir
sek, o zaman 11 inci maddenin şu fıkralarına gerek 
kalmaz. Koyduğunuz bu kısım zaten o ihtiyacı kar
şılıyor, eşitliği sağlıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eşitliği 
sağlaması önemli. Biz onun için çalışıyoruz.. Farklı 
olmaması lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Halen Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliği emrinde çalışan emniyet mensuplarında bu 
madde kullanılıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Polisin 
aldığı tazminat vesaire diyor; bizim burada altı ma
aş tutarında tazminat hesap ediliyor, ikisinin arasın
daki fark polise ödeniyor. Burada da aynı olacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
Millî Güvenlik Kurulunun personel statüsünü henüz 
daha tespit etmedik. 

BAŞKAN — Onu Komisyona gönderdik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama bu
radaki şeylere uyması bakımından gerekli, tekrar 
tanzim edilecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenük Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Tekrar bir madde tanzim edilecek 
efendim. 

BAŞKAN — 16 ncı madde şöyle olacak : «MİT 
fiilî kadrosuna dahil personele (Sağlık hizmetlerinde-
kiler dâhil), verilen brüt aylıkları (Ek göstergeler da
hil) tutarının yüzde ellisine kadarı hizmet tazminatı 
olarak ödenir.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — özel hiz
met tazminatı olarak ödenir, demek lazım. 

BAŞKAN — Evet, «özel hizmet tazminatı olarak 
• ödenir. Ancak bu tazminatın kimlere ne oranda öde

neceği, personelin görev, yetki, sorumluluk ve nitelik
leri esas alınarak MİT Müsteşarının teklifi üzerine 
Başbakanca tespit edilir.» Yani herkese verilmez, o 
tespit edecek; şunlara yüzde 50 verelim, şunlara yüzde 
40 verelim, şunlara yüzde 35 verelim gibi. 

Ondan sonra; «Yurt dışına sürekli görevli gönde
rilenlere bu tazminat verilmez. Hizmet tazminatına 
hak kazanmada ve ödenmesinde, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri saklı
dır. Bu tazminat Damga Vergisi hariç herhangi bir 
vergiye tabi tutulmaz.» 

Yani, birinci cümleyi Danışma Meclisi metnin
den, «Ancak»tan itibaren de İhtisas Komisyonunun 
metninden aldık. 
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Şimdi bu şekliyle, yeni baştan maddeyi okutuyo
rum : 

özel hizmet tazminatı 
MADDE 16. — MİT fiilî kadrosuna dahil perso

nele (Sağlık hizmetlerindekiler dahil), verilen brüt 
aylıkları (Ek göstergeler dahil) tutarının yüzde elli
sine kadarı özel hizmet tazminatı olarak ödenir. An
cak bu tazminatın kimlere ne oranda ödeneceği, per
sonelin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri esas 
alınarak MİT Müsteşarının teklifi üzerince Başba
kanca tespit edilir. 

Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu taz
minat verilmez. 

v Hizmet tazminatına hak kazanmada ve ödenme
sinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ay
lıklara ilişkin hükümleri uygulanır. 

Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir ver
giye tabi tutulmaz. 

BAŞKAN — Halen yüzde 20 idi; ama herkese 
eşitti. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım, 
yüzde 20 idi ve herkese eşitti. 

BAŞKAN — Şimdi yüzde 50'ye kadar olunca... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî şu 

anda aldıkları aşağıya inmeyecek. Bu, yüzde 20 ile 
yüzde 50 arasında bir değerlendirmeye tabi tutulacak. 
Gene alınanlar alınacak, ama şu andakinden aşağıya 
inmek yok. Belki bir kısmı artacak. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Şu anda yüzde 23'ten başlaya
cağız, yüzde 40'a kadar derecelendireceğiz; o yüzde 20 
olanı yüzde 3 artıracaklarımız da var alt kademede. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, çün
kü bunu hepsi isteyecektir. Birisine verdiniz, mi öbür
lerini de o nispet dahilinde artırmak gerekecek. O nis
peti siz tespit edeceksiniz. , 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Edeceğiz Komutanım. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi son şekliyle yeni
den okuttuk. Bunun üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
maddede tek bir endişem var; hekimlik ve teknik hiz
metler sınıfı gibi meslek itibariyle özel hizmet taz
minatı alanların bu tazminatının bunun dışında tutul
ması gerekir. 

BAŞKAN — Onların ayrı çünkü. Sağlık hizme
tinde çalışanların ayrı tazminatı var. 
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MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — O zaman şöyle söylemek gere
kir Sayın Cumhurbaşkanım : «Bu tazminatı alanlar 
genel hükümlere göre almakta oldukları özel hizmet 
tazminatını alamazlar diye» bir hüküm ilave etme
miz lazım. Çünkü, ikisini birden almak isterler. Doktor 
hem o tazminatı alır, hem buradaki tazminatı alır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Efendim «Sağlık hizmetlerindekiler 
dahil»i silersek olur. 

BAŞKAN — Silersek mesele kalmaz. Çünkü, 
onların zaten ayrı tazminatları var. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — MİT Başkanı kimin alacağını tayin 
ediyor. 

BAŞKAN — Fiilî kadroda sağlık personeli yok 
mu? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Var; o za
man hangisi fazla ise onu alsın. Yani öyle bir şey 
ayarlamak gerekir. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Efendim, onun altına şöyle bir 
ibare koyarsak; yani «Bu tazminatı alanlar genel 
hükümlere göre kendilerine verilmekte olan özel hiz
met tazminatını alamazlar» dersek, o zaman -o tazmi
natı alamaz. 

-BAŞKAN — O tazminatı daha çoksa zararı olur 
bu sefer. Hangisi çoksa onu alması lazım. 

O halde bu 16 ncı maddeyi Komisyona iade edi
yoruz; siz ona göre yeniden düzenleyin. 

16 ncı maddenin Komisyona iadesini teklif edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Nakdî tazminat 
MADDE 17. — MİT mensuplarından : 
a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş 

olsa bile MİT mensubu olmaları nedeniyle maruz 
kalacakları saldırı sonucu yaralanan, sakat kalan ve
ya ölenler hakkında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı 
Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun hükümleri uygulanır. 

b) Görevleri nedeniyle yaralanan veya hastalanan
lardan maluliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul ve 
yetimlerine, yoksa muhtaç ana ve babasına yoksa 
bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerine genel hüküm
lere ilave olarak ayrıca tazminat verilir. Bu tazmina
tın miktarı birinci derecedeki Devlet memurunun maa
şının brüt tutarının on katını geçemez. 
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c) Bu tazminatların birinden yararlanan diğerin
den yararlanamaz. 

Tazminatın verilmesine ait usul ve esaslar yönet
melikte gösterilir. 

BAŞKAN — Çıkardığımız kanuna zaten koymuş
tuk biz bunları. Ama buraya da dahil etmişsiniz. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım (a) fık
rası çıkarılan o kanunla ilgilidir; (b) fıkrası biraz 
değişiktir. Görevi nedeniyle eğer yaralanmış veya öl
müş ise, ona ayrıca genel hükümlere ilave olarak bu 
10 maaş tutarında tazminat verilmektedir. Efendim, 
mesela dağda ve kışın çalışmış, orada zatürree olmuş 
ölmüştür. Bizzat kendisine kasten bir tecavüz yok. 
Bu (b) bendi bunu düzenlemektedir. Halihazırda dev
let memurları öldüğü takdirde ailesine 2 maaşa ka
dar ikramiye verilmektedir. Buna ilaveten 10 maaş 
katı daha tazminat verilmektedir. 

BAŞKAN — Peki. 
«Ayrıca tazminat verilir»-ne demek? (b) parag

rafında; «Görevleri nedeniyle yaralanan veya hasta
lananlardan maluliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul 
ve yetimlerine, yoksa muhtaç ana ve babasına, yoksa 
bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerine genel hüküm
lere ilave olarak ayrıca tazminat verilir.» 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — İki maaş ikramiyeye ilave, bir 
on kata kadar tazminat verecek. 

BAŞKAN — «Bu tazminatın miktarı birinci de
recedeki Devlet memurunun maaşının brüt tutarı
nın on katını geçemez» deniyor, ama o tazminat ne 
kadar belli değil. 

MUHABERE ALBAR ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Belli; efendim, hemen altında 
«Tazminatın verilmesine ait usul ve esasları yönet
melikte gösterilir» deniyor. 

BAŞKAN — «Bu tazminatların, birinden yarar
lanan diğerinden yararlanamaz»dan kasıt ne? (a) fık
rasından yararlanmışsa... 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Öbürüsünden yararlanamaya
cak; o anlamda kullanılmıştır. 

BAŞKAN — (a) fıkrasına göre sakat kalmış, 
veya ölmüşse; zaten o, (a) fıkrasına göre alacak; ça
lışamıyor, artık değil mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki, bu (b) fıkrasına nasıl girer o? 
Girmez ki, ya (a) fıkrasına girer veya (b) fıkrasına 
girer. İkisine birden girmesi nasıl olur bilemiyorum? 
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MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Çok doğru efendim. Onu em
rederseniz çıkartalım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Orada 
zaten ayrı ayrı sıralamış, ya ona girecek ya ona gi
recek; tabiî ki birinden aldı mı öbürüne nasıl girer? 

BAŞKAN — Tazminat alması için ayrılması la
zım vazifeden, değil mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — (a) fıkrasında «görevleri sırasında 
veya görevleri sona ermiş olsa bile» diyor, halbuki 
(b) fıkrasında, «görevleri nedeniyle» diyor. Müm
kün değil; ayrılmıştır çünkü; ayrıldıktan sonra öbür 
şekliyle yaralanma veya ölme olur mu? ölmüşse öl
müştür, sakat kalmışsa sakat kalmıştır; ya (a) fıkra
sındaki hususlara göre sakat kalmıştır veya (b) fıkra
sındaki hususlara göre sakat kalmıştır. İkisine birden 
olmaması lazım. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Danışma Meclisinin metninde 
vardı efendim, bize, «onu maliyecilerle görüştük» de
diler, böyle bir ibare eklenmesini uygun gördüler. 

BAŞKAN — Belki ne olur ne olmaz diye. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Efendim, maddede var. Birincide, «gö
revleri sırasında MtT mensubu olmaları nedeniyle sal
dırı sonucu yaralanan»; ikincide de, «görevleri nede
niyle yaralanan» diyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Her ihti
male karşı koymuşlar; zararı yok, faydası var. 

BAŞKAN — Peki. 
17 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Sağlık işleri 
MADDE 18. — MÎT personeli ile herhangi bir 

şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bak
makla yükümlü olduğu anası, babası ve aile yardım 
ödeneğine hak kazanan çocuklarının muayene ve te
davilerini, kamu kurum ve kuruluşlarına ait her tür
lü sağlık tesislerinde yaptırabilir. Muayene ve tedavi 
giderleri MİT bütçesinden karşılanır. Muayene ve te
davilerin ne şekilde yapılacağına ait esaslar yönetme
likle düzenlenir. MİT mensuplarından hizmetleri ne
deniyle yaralanan veya hastalananların yurt dışında 
tedavileri yaptırılabilir, 
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BAŞKAN — Ama, yurt içinde tedavileri müm
kün olmazsa yaptırılabilir, değil mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunla
ra zaten verilen rapor vardır; bu, genel hükümlere 
göre böyle düzenlenmektedir. 

BAŞKAN — Yani «burada tedavisi mümkün de
ğildir» diye rapor alması lazım. 

«MİT mensuplarından hizmetleri nedeniyle yara
lanan veya .hastalananların yurt dışında tedavileri 
yaptırılabilir» diyor. 

Eski kanunda da böyle miydi? 657'ye tabi ise za
ten, bunu buraya koymaya gerek var mı; 657'de 
yok mu bu? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım var. 

BAŞKAN — Varsa, başta zaten «657'ye tabidir» 
dedik. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Yalnız Sayın Cumhurbaşka
nım, bu maddede bir husus var; MİT personeli bü
tün hastanelerde tedavi edilebilir. 

BAŞKAN — Ona bir şey demiyorum. «MİT 
mensuplarından hizmetleri nedeniyle yaralanan veya 
hastalananların yurt dışında tedavileri yaptırılabilir» 
deniyor. Eskisinde bu yok muydu? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Yoktu Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN — O halde bu cümle yeni geliyor. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — «Yaralanan veya hastalananların ge
nel hükümler çerçevesinde yurt dışında tedavileri yap
tırılabilir» diyelim efendim. 

BAŞKAN — Öyle demek lazım; çünkü bundan 
görev nedeniyle, hizmet nedeniyle yaralanmış veya 
hastalanmış ise, hemen yurt dışına gönderebileceksi
niz manası çıkıyor; oysa kastımız bu değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Halbuki 
«genel hükümlere göre» dersek, gerekirse yurt dışına 
gönderilebilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Genel hükümler çerçevesinde yurt 
dışında tedavileri yaptırılabilir.» 

BAŞKAN — Evet; «MİT mensuplarından hiz
metleri nedeniyle yaralanan veya hastalananların yurt 
dışında tedavileri genel hükümler çerçevesinde yaptı
rılabilir.» 

Düzeltilmiş şekliyle maddeyi tekrar okutuyorum: 
«Sağlık işleri 
MADDE 18. — MİT personeli ile herhangi bir 

şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bak
makla yükümlü olduğu anası, babası ve aile yardımı 
ödeneğine hak kazanan çocuklarının muayene ve te
davilerini, kamu kurum ve kuruluşlarına ait her tür
lü sağlık tesislerinde yaptırabilir. Muayene ve tedavi 
giderleri MÎT bütçesinden karşılanır. Muayene ve te
davilerin ne şekilde yapılacağına ait esaslar yönetme
likle düzenlenir. MİT mensuplarından hizmetleri ne
deniyle yaralanan veya hastalananların yurt dışında 
tedavileri genel hükümler çerçevesinde yaptırılabilir.» 

BAŞKAN — Bu son değişiklikle okunan 18 inci 
madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

19 uncu maddey'i okutuyorum : 
Başka kuruma nakil 
MADDE 19. — MİT fiilî kadrosuna dahil perso

nelden, teşkilatın özd'liği ve 'bizmetfn gerekli kıldığı 
cart ve vasıflar göz önüne alınarak teşkilata inlibak 
edilmedikleri üstlerince tescil edilenler, MİT Müste
şarının teklifi ve Başbakanın uygun görmesi üzerine 
genel hükümlere göre başka 'bir kurum veya kurulu
şa naklen atanırlar. 

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

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe 
MADDE 20. — Millî İstihbarat Teşkilatının gd-

d'orlerini karşılamak: amacıyla her yıl Başbakanlık 
bütçesi içerisinde özel bir tertibe yeteri kadar öde
nek konulur. 

MİT Müsteşarlığı içiin konulan ödeneğin malî 
yıl içerisinde hizmete kâfi gelmemesi halinde ihtiyaç 
duyulan ödenek Maliye Bakanlığınca öncelikle kar
şılanır. 

MİT Müsteşarlığı için Başbakanlık bütçesine ko
nulan ödenekler, Yasama Organının ilgili komisyo
nunda gizli bir oturumda görüşülerek karara bağla
nır. 
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M. G. Konseyi B : 177 24 . 10 e 1983 O : 1 

BAŞKAN — Danışma Meclisi metnindeki «MİT'e 
tahsis ©dilen ödeneklerin ita amiri MİT Müsteşarı
dır. MÎT Müsteşarı bu yetkisini yazılı olaraik devre
debilir.» hükümlerini çıkartmışsınız. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 'bun
ları çıkardık. Muhasebe-i Umumiye Kanununa göre, 
ancak özel bütçesi olanlarda ita amiri olabiliyor. 
Başbakanlığa bağlı kuruluşların tümünün ita amiri 
halihazırda Başbalkanıımız; çünkü onların bütçesi 
içinde yer alıyor, ayrı bir^kalem olarak ve bu sistem 
otomatJk çalışıyor. Başbakan bu yetkilerini, otoma-
tikman ilgili kurumların yöneticilerine devrediyor. 
Halihazırda uygulanan sistem de öyledir. Biz onu çı
kardık, çünkü genel bir uygulamadır ve böyle bir 
tem hüküm getirmemiz bunun dışındaki "bir uygula
mayı getirmektedir. Dolayısıyla onu kaldırınca, alt
taki «harcama esas ve usulleri yönetımeliğİMie lüzum 
kalmadı. Genel hükümlere göre icra edilecektir. 

Arz ederim. 
BUR'HANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunu 
daha evvel konuştuk, olabilir, sekilinde. Bizim bir 
İdarî İşler Başkanlığımız var; onlarla ve Maliye Ba
kanlığından gelen yetkililerle beraber tanzim ettiler. 
«Taşrada 100 liralık bir şey için Maliyeye gidiyoruz; 
onun için ita am'iri müsteşar olaraik gösterilirse, siz 
de onlara devredersiniz» diyerek, böyle şeylerden 
yakındılar. Arkadaşlarımız daha evvel, «Efendim, siz 
de onlara devredersiniz» dediler. 

BAŞKAN — Edemez; Başbakan yetkisini yalnız 
MİT Müsteşarına devreder; MİT Müsteşarı da bu 
yetkeyi ayrıca aşağı kademeye devredemez. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Onun için Maliye ile müştereken 
tanzim etmiştik. Bu bakımdan, olursa bizim yararı
mıza olacaktır. 

BAŞKAN — 'Başbakanın yetkisini verdiği kimse, 
o yetkiyi daha 'başka makamlara devredemez. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, dev
redebiliyor; ancak eskiden MİT teşkilatı tamamen 
valiye bağlıydı. 

BAŞKAN — Bunu niye uzatıyoruz?. Başbakan, 
MİT'in ita amirliğini yapar mı?. Yapmaz. Muhakkak 
MİT 'müsteşarına devredecektir. O halde kanuna «ita 
amiri MİT Müsteşarıdır» diye koymamızda ne mah
zur var?. 

MEHMET ALPSEL (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Muhasebe Ka

nununa göre bütçelerin amiri itaları ya Başbakan veya 
ilgili bakanlardır. Esasen bu görev, merkezde müste
şar muavinleri veya diğer birim amirleridir; örneği 
ise Sayın Müsteşarımızdır. 

İkinci derecede amiri italar taşra teşkilatı amirle
ridir. 

BAŞKAN — Bunun bir özelliği var; böyle şey 
olmaz efendim. Başbakan, ita amirliğini tutar Baş
bakanlık Müsteşarına verir; MİT Müsteşarı da her se
ferinde gelir, Başbakanlık Müsteşarından yetki alır, 
olmaz. 

MEHMET ALPSEL (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Gayın Cumhurbaşkanım, ikinci derece aanıiri 
italar uygulaması askerî konularda da, bölge teşkila
tı olan kurumlarda da vardır. 

BAŞKAN — Çünkü, bugüne kadar çıkardığı
mız kanunlarda böyle yetkileri verdik; «ita amiri fi
landın» dedik. 

MEHMET ALPSEL (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — özel bütçesi olan yerlerde oildu efendim. 

BAŞKAN — Buna da özel olarak tahsisat ayırı
yoruz. 

MEHMET ALPSEL (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Cumhurbaşkanım, özel bütçesi yoktur; 
Başbakanlık bütçesi içinde bir programdır. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinden de böyle geç
miş. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci 
derece ita amiri tabiri genelde ita amiri olarak kul
lanılabiliyor. Yani, 'buyurdukları gibi, Başbakan, ba
kanlar ita amiridir; ama ikinci derecede ita amirleri- • 
ni tayin ediyorlar. 

MEHMET ALPSEL (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, bu taşra teşkilatı içindir. Birinci de
recede amiri italik Başbakan adına Sayın Müsteşarı
mız tarafından ifa edilecektir. 

ikinci derecede amiri ita taşra teşkilatıdır. 
BAŞKAN — Peki, Danışma Meclisinden geçer

ken buna itiraz etmediniz mi?. 
MEHMET ALPSEL (Maliye Bakanlığı Temsilci

ği) — Ettik; fakat bu kolaylıkların sağlanması isten
diği için bu şekilde kaldı. 

BAŞKAN — Tamam, aynı şey. Danışma Mecli
sinde geçiremediğinizi burada düzeltmeye çalışıyor
sunuz. 

ORGENERAL NURETTİN ERGİN — Bu teş
kilatın bir özelliği var. 

BAŞKAN — Tabiî, bu teşkilatın bir özelliği var. 
Böyle şey olur mu?. 
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Maddenin ikinci fikrasımın sonundaki «öncelikle 
•karşılanır» ifadesinden sonra, «MİT'e tahsis edilen 
ödeneklerin ita amiri MİT Müsteşarıdır. MİT Müs
teşarı bu yetkisini yazılı olarak devredebilir» hükmü 
konulacak, sonra «MtT Müsteşarlığı için Başbakan
lık Bütçesine konulan ödenekler, Yasama Organının 
ilgili komisyonunda gizli bir oturumda görüşülerek 
karara bağlanır» paragrafı gelecek. 

Diğer bütçelerin hiçbiri gizli oturumda görüşülmü
yor da, MİT Müsteşarlığının bütçesi gizli oturumda 
görüşülüyor. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Komisyon metninin 'ikinci fıkrasından sonra Danış
ma Meclisin'in kabul ettiği metnin üç ve dördüncü 
fıkraları, sonra da son fıkra var. 

BAŞKAN — Evet. 
20 nci maddeyi değişik şekliyle okutuyorum : 
Bütçe 
MADDE 20. — Milî İstihbarat Teşkilatının gi

derlerini karşılamak amacıyla her yıl Başbakanlık 
bütçesi içerisinde özel bir tertibe yeteri kadar öde
nek konulur. 

MtT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin malî 
yıl içerisinde hizmete kâfi gelmemesi halinde ihtiyaç 
duyulan ödenek Maliye Bakanlığınca öncelikle karşı
lanır. 

MİT'e tahsis edilen ödeneklerin ita amiri MİT 
Müsteşarıdır. 

MtT Müsteşarı bu yetkisini yazıtı olarak devre
debilir. 

usulleri yönetmelikle belurleriir» şeklindeki son fıkra 
sının da Komisyon metnine girmes'i lazım. 

BAŞKAN — Evet, o fıkrayı da son fıkra ola
rak okutuyorum : 

«MİT Müsteşarlığı bütçesinin hazırlanımast ile 
harcama esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — 20 nci maddenin son okunan şekli 
üzerinde başka söz almak isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi, bu düzeltme ve son okunan şekli ile oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Gizli hizmet giderleri 
MADDE 21. — MtT Müsteşarı gizli hizmet gi

derlerinin hizmetin gereklerine göre harcanmasından 
Başbakana karşı sorumludur. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

BURHANETTIN 'BİGALI (Millî İstihbarat Teşki
latı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ımüsaade 
ederseniz bir hususu arz etmek istiyorum. 

Danışma Meclisin'in kabul ettiği bir 21 'inci mad
de vardı. Bu maddeyi Hükümet teklifi olarak da ge
tirmiştik. Yine Maliye uzmanları ve Hükümetimizıin 
temsilcileri kabul buyurmuşlardı. MİT'e bir kolaylık 
sağlaması bakımından, hem Hükümet teklifinde, hem 
de Danışma Meclisinin kabul ettiği metinde vardı. 

BAŞKAN — Evet, Danışma Mecl'isinin kabul et
tiği metnin «»Bütçe uygulaması» başlıklı 21 inci mad
desini niye çıkardınız?. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ma
lumları olduğu üzere, sizin tensiplerinizle yürürlüğe 
giren Devfet İhale Kanununda MİT'le 'ilgili (ihalele
rin nasıl yapılacağı hükme bağlanmış bulunuyor. Bu 
nedenle, biz bu yeni İhale Kanunu yürürlüğe girdiği 
için, bu maddertin çıkarılmasını uygun bulduk. 

BAŞKAN — Bu husus, o kanunda var mıydı?. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Vardı efendim. 
BAŞKAN — Böyle bir madde koymuş muyduk 

ben hatırlayamıyorum?. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — MİT'e 

ait bir madde koymadık. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Millî Emniyet, MİT var efen
dim. 

MİT Müsteşarlığı içlin Başbakanlık bütçesine 
konulan ödenekler, Yasama Organının ilgili komis
yonunda gizli bir oturumda görüşülerek karara bağ
lanır. 

BAŞKAN — Hükümetin teklifi de böyle değil 
miydi?. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Aynı efendim. 

BAŞKAN — Tamam, Hükümetten öyle gelmiş, 
Danışma MeoMnderı öyle geçmiş; siz burada değiş
tiriyorsunuz; olmaz. 

Bunlara dikkat edin. 
20 nci maddenin bu son okunan şekli üzerinde 

söz almak isteyen var mı?. 
Buyurun. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyes'i) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da
nışma Meclisinin kabul ettiği metnin «MİT Müs
teşarlığı bütçesinin hazırlanmaısı ile harcama esas ve 
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MEHMET ALPSEL (Maliye Başkanlığı Temsilci
si) — Sayın Cumhurbaşkanım, ilgili madde şöyle : 
«Askerî ihaleler 'ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ve 
Millî İstihbarat Teşkilatına ait ihaleler için yapıla
cak ilanlarda, birinci derecede ita amini tarafından 
sakıncalı görülen hususlara yer verilmez.» 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — 'Bu hüküm çerçevesinde, İhale 
Kanunu hükümlerine tabi olacaktır efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Yer ve
rilmez» demek 'başka şeydir, 

BAŞKAN — «MİT Müsteşarlığının harcamaları, 
110(50 sayılı Mühase'bei Umumiye Kanunu ile 28816 sa
yılı (ki, son çıkardığımız) Devlet İhale Kanunu ve 
'bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir.!» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu baş
ka bir konu, Öbür okudukları başka bir konu efen
dim. 

BAŞKAN — «Bu konularda takip edilecek usul 
ve esaslar yönetmelikle tespit edilir» diye de devam 
ediyor. 

Bunun maksadı ayrı; ihale ile falan ilgisi yok. 
BURHANETTlN BİGALI ^Millî İstihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Danışma Meclisi tarafından ka
bul edilmişti. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu baş
ka; onunla bunun alakası yok. 

BAŞKAN — Yok tabiî. 
Buyurun. 
MEHMET ALPSEL (Maliye Bakanlığı Temsil

cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yapım - onarım, ki
ra gibi işlemler zaten bu kanun esaslarına göre ya
pılacaktır. Bu kanunun dışına gidilmesinin başka ya
rarlan olmayacaktır. Gizlilik varsa, esasen şu hükme 
göre ilana gerek görülmeyecektir; yapım - onarım 
gibi işler herhangi 'bir kimseye veya şirkete yaptırıla
caktır., 

BAŞKAN — Öyle değil efendim, bunun bir özel
liği var. Bir yeri kiralayacağı zaman bunu ihaleye 
çıkarıp da, «Ben filan şekilde ev arıyorum» deme
yecek; gidecek bir yer tutacak, «al sana şu kadar pa
ra» denilecek, bitecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yalnız, şimdiye kadar ne uygulu
yorlardı acaba; eski kanunun hangi maddesine göre 
uygulanıyordu? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Vardı; 
bunu uyguluyorlardı., 
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BAŞKAN — Evet, Danışma Meclisinin kabul et
tiği metindeki 21 inci maddeyi 22 nci madde olarak 
okutuyorum : 

Bütçe uygulaması 
MADDE 22. — MİT Müsteşarlığının harcama

ları, 110510 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bunların ek ve 
değişikliklerine tabi değildir. 

Bu konularda takip edilecek usul ve esaslar yönet
melikte tespit edilir, 

BAŞKAN — Bir de, bu yönetmelik gizli olarak 
çıkacak. 

Sizin eski kanunuzda bu husus nasıl yazılıydı. 
BURHANETTlN BlGALI (Millî istihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, eski 
kanunda yok. Zatıâlinizin direktiflerini aldığımız gün
den itibaren MÎTi güçlendirmek nasıl mümkünse, 
bütün bunları çabuklaştırmak için başkanların idarî 
yönden, hukukî yönden, görev yönünden problemle
rini tespit ettik, buna göre bu teşkil edildi. 

Bunlar, bizim idarî işler Başkanlığımızdaki öde
neklerin harcama usullerini çabuklaştırmak için tek
lif "ettikleri ve Maliye Bakanlığından mütehassısların 
da kabul buyurdukları esaslardır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Eskiden bunu yönetmeliğe bağla
mışlardı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kapalı 
ödenek başka da, bu uygulandı; ama nasıl uygulandı 
hatırlayamıyorum., t 

BURHANETTlN BlGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Kapalı gider olmazsa, açık gider
lerden uygulanması bakımından elastikiyet veriyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kararı 
alındı bunun, bu uygulanıyordu.; 

'SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, tensip bu
yurursanız, evvelce çıkmış kanun muvacehesinde ye
niden inceleyelim. 

BAŞKAN — Alt kısımda, «1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nu ve bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir» 
deniliyor. Kastımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
ile ilgili ise zaten oraya koyduk. 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununda, «Millî istihbarat Teşkilatı buna 
tabi değildir» hükmü var. 

Gizli ödenek 21 inci maddede 'belirtiliyor : «MİT 
Müsteşarı gizli hizmet giderlerinin hizmetin gerekle-
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Maddenin Komisyona iadesini teklif ediyorum. 
Maddenin Komisyona iade edilmesi hususunu oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kabul edilirse, sonraki madde numaralan de
ğişecektir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Döviz tahsisi ve muafiyetleri 
MADDE 22. — MİT Müsteşarlığınca yurt dı

şından sağlanacak her türlü silah, araç, gereç ve mal
zeme için acil ve zorunlu hallerde normal ithal ko
tası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah, 
araç, gereç ve malzemeler her ne yolla sağlanırsa sağ
lansın gümrük ve her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. 

rine göre harcanmasından Başbakana karşı sorum
ludur.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet, 
oraya dahil. 

BAŞKAN — Bu «iBütçe uygulaması» maddesi, 
zannediyorum normal ödeneklerin harcanmasıyla il
gili. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet,, normal ödeneklerin har
canmasıyla ilgili. 

BAŞKAN — Normal ödeneklerin harcanmasıyla 
ilgili usul ve prensiplerde tabi olmazsa bu neye tabi 
olacak? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1050' 
sayılı Kanuna ve 2490 sayılı Kanuna da tabi. Yalnız 
ilan verecek; ama o ilanda, kanunda yazılı bütün 
maddeleri yazmakla mükellef değil. Alınacak şeyin 
kullanma maksadını ilana yazmayacak, belki tarifini 
yazmayacak. Getirdiği istisnalar var, gizli olanları 
açıklamayabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İhaleye 
çıkarması lazım gelir, ihaıeye çıkarınca da sıkıntılar 
meydana geliyor; öyle araçlar geliyor ki hiç kimse
nin bilmemesi lazım. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Bu yönetmelikle yapılıyor, yani 
layüsel bir hareketle yapılmıyor; kolaylık sağlıyor./ 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Öyle araç 
ve gereç alınması gerekiyor ki, bunu ihaleye çıkara
mayız; gizli; o zaman bunu nasıl alacağız. 

BAŞKAN — Hepsi gizli ödenekten alınmaz ki< 
jBuyurun. 
MEHMET ALPSBL (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Cumhurbaşkanım, gizli ödenekten bu 
şekilde hizmetin özelliğine göre yapılacak olanlar 
Başbakan ve Maliye Bakanının imzası ile başka açık
lama veya gerekçe gösterilmeden yapılacaktır; ama 
genel bütçe içinde zaten ödenekler bellidir, genel usu
le göre yapılması gerekir. İlan veyahut da gizlilik var
sa buna uymayacaktır.. 

BAŞKAN — Bütçe harcamaları denince, bunla
rın hepsi içine girer, maaşlar bile. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, özlük 
hakları 2490 sayılı Kanuna tabi değil< 

BAŞKAN — Danışma Meclisince kabul edilen 
metin ile Komisyonun kabul ettiği metni bir daha 
tezekkür ediniz, 22 nci madde olarak. 

'BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum, 
Taşıt alımı 
MADDE 23. — MİT Müsteşarlığı 237 sayılı Ta

şıt Kanununun 4, 5 ve 6 nci maddelerine tabi değil
dir. 

Aynı Kanunun 1!Q uncu maddesi uyarınca gerek 
yurt içinden ve gerekse yurt dışından alınacak araç
ların cins ve miktarı ile nereden alınacağı Başbakanın' 
onayı ile tespit edilir. 

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

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

24 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler' 

Silah taşıma 
MADDE 24. — MİT mensupları, memuriyetleri

nin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya 
şahsî Silahlarını meskûn bölgeler dahil her yerde ta
şıyabilirler., 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum., 
Cezaî takibat izni 
MADDE 25. — M!İT mensuplarının görevlerini 

yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya 



'M. G. Konseyi B : 177 

görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suç
lardan ötürü haklarında cezaî takibat yapılması Baş
bakanın iznine bağlıdır. 

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

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

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Cezaî hükümler 
MADDE 26. — Millî İstihbarat Teşkilatının gö

rev ve faaliyetlerine taalluk eden evrak veya maluma
tı istihsal eden kişi, fiil daha ağır 'bir cezayı gerek-
tirmiyorsa iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı suçun icrası, resmî sıfat ve 
memuriyeti sona. ermiş olsa dahi görevi gereği bu 
evrak veya malumatı elinde bulunduran veya malu
mata malik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün 
kılınmış veya sadece kolaylaştırılmış olursa maluma
tı, elinde bulunduran hakkında bir seneden beş sene
ye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Bu evrak ve vesikaların münderecatı ile maluma
tı ifşa eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektir-
miyorsa, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pis ile cezalandırılır. Eğer fiil suçlunun taksiri neticesi 
vukubulmuş ise, altı aydan iki seneye kadar hapis 
cezası verilir, 

İfşa suçunun yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde 
verilecek ceza 1/2 nispetinde artırılıri 

BAŞKAN — Birinci fıkrada «istihsal» kelimesi 
geçiyor, bunun anlamı haber çıkartmaktın 

«Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetle
rine taalluk eden evrak veya malumatı İstihsal eden 
kişi» Yani dışarıdan bir kişi mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, dışa
rıdan bir kişi. 

BAŞKAN — Sanki MİT Teşkilatının içinden bir 
kişi, görev ve faaliyetlerine taalluk eden evrak veya 
malumatı istihsal ederse ceza alacakmış gibi; halbu
ki, değil, dışarıdan bir kişi bunu yaparsa ceza alacak. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim, 

Ceza Kanunuyla paralellik sağladık, orada da bu 
şekilde geçiyor, tamamen o kanuna göre hazırlanmış
tır. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN - Orada 

da «istihsal» olarak mı geçiyor? 
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MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, istihsal olarak geçiyor. 
Zorla elde etmek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İhtihsal 
başka şey, yeniden çıkarmak manasına gelir; elde et
mek ise olan 'bir şeyi almaktır. 

BAŞKAN — Ceza Kanununda da bu şekilde mi 
geçiyor? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim< 

BAŞKAN— Ceza Kanununda varsa buraya niye 
yazıyoruz? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ora
da MİT Teşkilatı diye geçmiyor; «Kamu kurum ve 
kuruluşlarının gizili bilgilerini istihsal eden kişiler» 
diye geçiyor. Buraya özellikle konulmuştur. 

BAŞKAN — Komisyon burada bir çoğaltma yap
tı mı? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hayır, Sayın Cumhurbaşka
nım; aynı hükümler alınmıştır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Elde eden kişi. 

BAŞKAN — Artık orada öyle geçtiğine göre, ay
nen kalsın. 

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

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

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Yetkilerin kullanılmasının önlenmesi 
.MADDE 27. — Bu Kanunda yazılı yetkilerin kul

lanılmasını ihmal veya suiistimal suretiyle önleyen 
kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanununun il
gili hükümleri uygulanır. 

f BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum. 
Tanıklık 
MADDE 28. — Görevin gizliliği ve Devletin çı

karlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensupları
nın tanık olarak dinlenebilmesi, MİT Müsteşarının iz
nine bağlıdır. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yok. 
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(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyrokutuyorum, 
İstisna 
MADDE 29. — Millî İstihbarat Teşkilatı merkez 

ve taşra kuruluşları ve personeli, Bakanlıkların Ku
ruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun kap
samı dışındadır., 

Millî İstihbarat Teşkilatında çalışan tabiplere ba
zı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
ne Dair 21.8.1982 tarihli ve 2514 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan pratisyen ta
biplerin 4 yıl, uzman tabiplerin 4 yıl süre ile MİT'de 
sürekli çalışmaları şarttır. 

BAŞKAN — Burada kuraya tabi olanlar mı kas
tediliyor? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet. 

Sayın Cumhurbaşkanım, toz buraya ibdr ilave yap
tık; dört yıl çalışma şartını getirdik. Aksi takdirde 
yükümlülük geldiği zaman buraya girer, bilahara yü
kümlülük geçince de çıkar; mesela bir yıl sonra çıkar; 
dolayısıyla hizmetten kaçmış olur. Bu gibi sakıncaları 
önlemek için. MİT Teşkilatında dört yıl hizmet sü
resini getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde başka söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yardımlaşma Sandığı 
MADDE 30. — Millî İstihbarat Teşkilatı perso

nelinin sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağ
lamak maksadıyla tüzelkişiliğe sahip bir sandık ku
rulmuştur. Bu Sandığın gelirleri her türlü vergiden 
muaftır. 

BAŞKAN — Eskiden bu var mı mıydı? x 

BURHANETTIN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha 
önceden bir dernek kurmuşlardı, ben göreve gel
dikten sonra bunlara el attım. Haddizatında kanunen 
tanınan yetkilerinin dışına çıfcmışlar, birtakım yasal 
olmayan hareketlere girişmişler, kantinler açmışlar. 
Bunların denetlenmesi de lazım. Emniyet teşkilatının 
da böyle bir derneği varmış, kanunları çıkarken yar
dımlaşma sandığına dönüştürmüşler. Bundan ilham 
alarak arkadaşlarla konuştuk, teklif ettiler; biz bunu 
eski şeklinden, yani bugünkü kuruluş maksadından 

uzaklaşmış olan şeklinden ayırarak rayına oturtaca
ğız. 

Bütün maksadımız bu. 
SEDAT GÜNERAL (Mili! Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Dernekler Kanunu çıktığına ka
nunda da bir değişiklik kabul edilmediğine göre, baş
ka bir şeye g*rek yok. 

BÜRHANETTIN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Emniyet mensupları dernekleri
ni bu hale getirmişler. Biz ondan ilham aldık ve ken
dilerine danıştık efendim. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Emniyette bulunan yardımlaşma 
sandığının bir geliri var. Burada böyle bir gelir yok. 
Şahıslar iştirak halinde, oluşturacaklar. Herhangi 
bir yardım sandığı kurulması gibi bir şey, yetki ver
meye gerek yok. 

BAŞKAN — Biz, sandıklar kurulmaz diye bir 
kayıt koymadık zaten. Mevcut kanuna göre bu der
neği lağvedersiniz, sandığa tahvil edersiniz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Halen bankalarda malumuâliniz 
mevcut, İş Bankasında mesela. Ona göre o sandık
lar yürüyor. Bu sandık da haliyle yürüyecektir. 

ıBAŞKAN — Sandık değil bu, yeni sandık olacak. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Onların sandıkları var; devam 
ediyor. 

BAŞKAN — Onların var, MİT'in yok; isterse ku
rar, buraya yazmaya gerek yok. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Kabul ederseniz, bu bir Ikere da
ha Komisyonda tezekkür edilsin efendim. 

BAŞKAN — Komisyon olarak siz bunu iyice 
konuştunuz mu? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz 
bunu konuştuk. Aslında biz de aynı kanaatteyiz, Der
nekler Kanununa göre kurulması, burada yer alma
ması, lazım. Çünkü bunun gelirlerinin ve diğer hu
suslarının burada belirtilmesi lazım. Ancak teşkilat 
olarak bu konunun -takdirlerinize arz olunmasınıda 
ısrar ettiler, onun için getirdik. 

Sandık kanunla kurulduğu takdirde bir kamu tü
zelkişiliği kazanıyor, resmileşiyor, fakat diğer husus
ları düzenlenmiyor. 

Tensiplerinize arz olunur. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Gelirleri düzenlenmiyor, kaynak-

122 — 
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lan düzenlenmiyor, hiçbir şeyi düzenlenmiyor; yal
nız «tüzelkişiliğe sahip bir sandrtk kurulmuştur» di
yor. ' > '• -

BAŞKAN — Biraz dokunmuş, yalnız «Bu sandı
ğın gelirleri her türlü vergiden muaftır» denmiş, o 
kadar. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Onlar da eğer hayra iş görürlerse 
her türlü vergiden muaf olurlar zaten. 

BAŞKAN — O sandıklar hangi şeylere tabiî ise 
bunun da aynen ona tabiî olması lazım; buraya gir
mesine gerek yok. 

30 uncu maddenin metinden çıkarılmasını teklif 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi 30 uncu madde olarak okutuyo
rum: 

Fiilî hizmet zammı 
MADDE 30. — MİT kadrolarına dahil memur

lardan, emniyet müfettişi, emniyet müfettiş yardım
cıları ve dedektifler ile bunların yürütmekte olduk
ları benzeri hizmetlerde çalışanlar, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesinin (b) fıkrası hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Evet, fiilî hizmet zamları. 
BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teşki

latı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu eski 
kanunda da var. Arkadaşlarımız bunu böyle koy
muşlar. Hükümet teklifi daha değişikti. Kısaca du
rum şu: Burada şimdi ismi geçen, «MÎT kadrolarına 
dahil memurlardan, emniyet müfettişi, emniyet mü
fettiş yardımcıları» diyor. Böyle ta'birler bizim kad
romuzda yok artık. Bu tabirler şimdi emniyet sınıfın
da geçiyor. 

itkincisi; bizim Millî İstihbarat Sınıfı da Devlet 
Memurları Kanununda bu sıfatla geçiyor. Şu mad
deye istinaden, şu anda şube müdürü ve altındaki per
sonel MİT'te bu zammı almaktadır. Ancak daha üst
leri almamaktadır. 'Bu da Emekli Sandığının bir ge
nelgesiyle, bir kararıyla alınmış ve davam etmektedir. 
Biz de mademki böyle şube müdürüne kadar tüm alt 
personel alıyor, üst kademedekiler de azıdır; amiri al
mıyor, maiyeti alıyor durumu olmasın diye bunu arzu 
ettik. «Halen Millî İstihbarat Teşkilatında görevli bu
lunanlara teşkilata intisap tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere» şeklinde Danışma Meclisinden de geç
mişti. 

Müsaade buyurursanız bunu da Komisyona iade 
edelim, yeniden gözden geçirilmesi sağlansın efendim. 

BAŞKAN — Danışıma Meclisiyle sizin hazırladı
ğınız arasında dehşetli fark var; onlar 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) 
fıkrasına değişiklik getirmiş. Şimdi 'bu Kanunla 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanunu değiştirilmez ki. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Kanun tekniğine aykırı ölür. 

BAŞKAN — O sakat. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, kanun 
tekniği açısından uygun değil. 

BAŞKAN — 32 nci madd'ede zannediyorum po
lis tabiri vardı, değil mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Vardı. 

BAŞKAN — Komiser yardımcısı?.. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — Vaıdı. 

BAŞKAN — Komiser vardı, başkomiser vardı, 
emniyet amiri vardı; emniyet müdürleri ile bu ve da
ha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupla
rı vardı; sadece «Millî İstihbarat Teşkilatında çalışan 
her derece ve kademe personelin» ibaresi yoktu; onu 
ilave ettiniz, değil mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 

'BAŞKAN — Ama bu şekilde halletmiş bunlar; 
«MİT kadrosuna dahil memurlardan, emniyet müfet
tişi, emniyet müfettiş yardımcıları ve dedektifler ile 
bunların yürütmekte oldukları benzeri hizmetlerde ça
lışanlar» demişler; ama emniyet müfettişliği falan 
yok ki burada. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Onu yanlış yazmışlar. 
BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş

kilatı Müsteşarı — Ve bunlar da şimdi bir genelgeyle, 
bir müdürler kurulu raporuyla... 

BAŞKAN — «32 nci maddenin (b) fıkrası hük
münden faydalanırlar» demişsiniz; yalnız şunlar fay
dalanır demişsiniz; üç ay hizmet zammından. Orada 
bir sakatlık var. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz 
şöyle bir darboğazla karşılaştık : Gelen teklifte kimler, 
hangi kadrolarda hizmet zammını alıyor, onu öğre
nemedik. Onun için, eski kanuna bağlı kaldık. Biz 
orada «dedektifler ile bunların yürütmekte oldukları 
benzeri hizmetlerde çalışanları» esas aldık. Onda da 
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şunu öngördük : Bir hademe eğer orada çalışıyor ise, 
buradaki ıhademe ile bir başka kuruluşta çalışan ha
deme arasında fark olmalı, ama fiilî hizmet zammın
dan, birisi istifade ediyor, birisi etmiyor gibi bir du
rum ortaya çıkarılmamalıdır. Ancak, hangi görevler
de çalışanlar bunu almalı, bunu belirleyemedi'k Sa
yın Cumhurbaşkanım. Onun için eski kanuna tabi 
kaldık ki, eskiden ne uygulanıyorsa o uygulansın diye; 
fakat Komisyona iade edilirse daha geniş şekilde un
vanları da sayarak belirtebiliriz. 

•BAŞKAN — Eski MtT Kanununda aynen böyle 
imi yazılıydı?. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Aynen bu hükümler var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O da es
kisinden aynen alınmış. 1965 yılında onlar da kaldı
ramamışlar. Benim zamanımda aynen koymuşlar. Hal
buki ben geldiğiımde, «dedektif kim?» diye sordum, 
kimse yok;; «müfettiş 'kim?» diye sordum, kimse yok. 
Sırf bundan faydalansınlar diye aynı kanuna 1965 yı
lında 'koymuşlar. Çünkü daha evvel buraya geçen em
niyet mensupları olmuş, olduğu gibi Millî Ehıniyete 
geçmişler, bunları muhafaza etmişler, 

BAŞKAN — O halde, bunu biraz daha düşün
memiz lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Eskisi tamamen başka, emniyete 
geçenleri de kapsıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunu es
kisi gibi aynen yürütüyorlar, 

BAŞKAN — Bu maddeyi, MİT'in bünyesine uyan 
şekilde yazmak lazım. Olmayan tabirleri niye yaza
lım. «Dedektif, müfettiş, emniyet müfettişi yardım
cısı dîye bir görev yok» diyorlar., 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) —Sayın Cumhurbaşkanım, «ajan» 
geçiyor, diğer şeyler geçiyor. Tabiî kanunda açık ola
rak bunları belirtmekte biraz mahzur çıkıyor, onun 
için böyle bir darboğazla karşılaştık. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Ajana filan verdiğimiz yok efen
dim. 

BAŞKAN — Onlara yok. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bölge 

daire başkanı var, bölge müdürü var, şube müdürü 
var, şubede kısım amiri, kısım memurları var, ha
ber toplama elemanı var. 

!BAŞKAN — Danışma Meclisince kabul edilen 
metinde, «Millî İstihbarat Teşkilatında çalışan her 

derece ve kademede personelin; (Halen, Millî İstih
barat Teşkilatında görevli bulunanlara teşkilata in
tisap tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)» diyor 
ve hepsine veriyor. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hepsine veriyor. 

BAŞKAN — Siz, hepsine vermeyel'im düyorsu-
nuz< 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hademeye vermeyelim diyo
ruz Sayın Cumhurbaşkanım. 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Biz vermeyelim demiyoruz Sa
yın Cumhurbaşkanım, halen burada yazılı olana gö
re şube müdürü ve alt kademe alıyor, üst kademe 
almıyor. Bunu da dahil edince hepsi alacak. 

BAŞKAN — Bunu bir daha gözden geçirip ye
niden düzenleyin. 

30 uncu maddenin Komisyona iadesini teklif edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler 
MADDE 31. — Bu Kanunun muhtelif madde

lerinde çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 
MİT Müsteşarlığınca hazırlanarak Başbakan tarafın
dan onaylanmak suretiyle yürürlüğe konulur. Bu yö
netmelikler Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

BAŞKAN — 31 indi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırma 
MADDE 32. — 644 sayılı Millî İstihbarat Teşki

latı Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kal
dırılmıştır, 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe gir

diği tarihte Millî İstihbarat Teşkilatının kuruluşu ye
niden düzenlenir. Bu kuruluşa uygun şekilde yeniden 
kadrolar alınır. 

Bu kadroların alınması ve atamaların yapılması 
tarihine kadar geçecek süre zarfında eski kadrolar yü-
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rürlükte kalır ve bu kadrolara istinaden ödemelere de
vam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî istihbarat 
Hizmetleri Sınıfı personelinin memuriyet statülerinin 
gerçekleşmesi için alınmış bulunan her türlü onay bir 
defaya mahsus olmak üzere bu durumdaki personel 
için geçerli sayılır. 

BAŞKAN — «Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personelinin memu
riyet statülerinin gerçekleşmesi için alınmış bulunan 
her türlü onay bir defaya ma'hsus olmak üzere bu 
durumdaki personel için geçerli sayılır» fıkrasından 
kasıt nedir? Daha önce alınmış onaylar mı? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müs
teşar yardımcısı veya başkanı, muavini kararna
meyle atıyoruz. Onların geçerliliğinin devamını sağ
lıyoruz, tekrar bir işlem daha yapmayalım diye. 

BAŞKAN — Peki. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Bu maddeye gerek yok. Yeniden 
teşkilatlanması için, kanun maddeleri için de amir bir 
hüküm yok. Niye yeniden teşkilatlanıyor ki; geçen 
sefer arkadaşa da sordum... 

Bu kanunun 3 üncü maddesine, «Kuruluş» başlığı 
altında teşkilatın kuruluş şekli yazılmış. Yeni kurulan 
'bir teşkilat değil, aynı teşkilat. Buna niye gerek gö
rülüyor ki? 

BAŞKAN — Eskiden «müsteşar yardımcılığı» 
kadrosu yoktu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «MAH 
Başkanı aynı zamanda MİT Müsteşarının yardımcısı-
dır» diye kayıt vardı. 

SEDAT GÜNERAL (Miillî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Bu geçici madde, yeni kurulan bir 
görev için, eski memurların da bu eski kadrolara 
yeniden oturtulması, maaş alması gibi hususları ye
niden düzenliyor. Aslında bir kişi değişiyor. 

BAŞKAN — Bir kişi değişmekle beraber, dairelerde 
de değişiklikler oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Daireler
de ve bağlantılarında değişiklikler var. Bazı daireler 
doğrudan doğruya müsteşara bağlı idi, onlar değişi
yor. 

BAŞKAN — Onlar kanunda yazılı değildi. 
SEDAT GÜNERAL (MMl Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Kanun o yetkiyi veriyor, «Millî İstih

barat Teşkilatının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyaca 
göre yönetmelikle düzenlenir» diyor. 

BAŞKAN -r- Tamam, işte bu geçici madde «O 
yapılıncaya kadar, vaktiyle alınmış bir karar varsa, 
onu bozmayın; haklarını almaya devam etsin» di
yor. 

Bu maddeyi koymazsak sıkıntı çıkar. 
Geçici 1, inci madde üzerinde söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Halen faaliyette bulu

nan MİT Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği
nin her türlü malları ile üyelerinin sahip olduğu hak
lar, Dernek Genel Kurulunca alınacak fesih kara
rından sonra MİT Yardımlaşma Sandığına devredilir. 

BAŞKAN — Burada geçiyor; «Yardımlaşma San
dığına devredilir» demek, «kurun» manasına gelir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu geçi
ci madde. 

Yardımlaşma Sandığı kuruluyor ya, o haklar ay
nen oraya geçsin isteniyor, 

BURHANETTIN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bende
nize «Sandık kurma işi, bir kanun meselesidir» de
diler. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı temsilcisi arkadaşı
mız burada, ondan soralım; Bu sandığın kuruluşu 
için bir kanun maddesi şart mı? 

MEHMlıT ALPSEL (Mâliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, hayır şart değil. Diğer 
kurumların da vardır. Yalnız, MİT mensupları ile 
emniyet mensuplarına dernek kurma yasağı geldiği 
için, sanırım o yönden ihtiyaç doğmuş olabilir. 

BAŞKAN — Sandık kurma işlemi de dernek sta
tüsüne mi tabi oluyor? 

MEHMET ALPSEL (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Statüsü ve tüzelkişiliğini belirlemek açısından böy
le bir düzenlemeye gerek bulundu. 

BURHANETTIN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Bunu bize maliyeciler söylediler; 
onun üzerine konuldu efendim., 

BAŞKAN — Öbürünü kaldırdığımıza göre, bunu 
da kaldırmak lazım. 

SEDAT TÜZÜNBR (Yasama Sekreteri) — Sa
yın Cuırihurbaşkanıım, bütün dairelerde kurulan san
dıklar hukukî statüye tabi değildir. Sandık olarak ku
rulur, hukukî bir statüleri yoktur. Sanıyorum ki MİT 
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Teşkilatında, bir statüye bağlamak için dernek vas
fına girmişler. Şimdi de dernelk kuramayınca, resmî 
bir statü arıyorlar, onun için de böyle bir yola baş
vuruyorlar efendim, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mad
de ile derneğe ait malların Yardımlaşma Sandığına 
devredileceği hükme bağlanmak isteniyor. 

O isme söküyorlar. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Geçici maddede tekrar toparlana
bilir gerekiyorsa. 

BAŞKAN — Bir sandık kurulacağı, doğrudan 
doğruya bu maddenin içinde mündemiç. 

Dernek feshedileceği için, yardımlaşma sandığı ku
rulsun ve malları ona devredilsin deniyor. Öbür ana-
maddeyi çıkarsak bile bu geçici maddeye gerek var. 

Bu lağvedilmedi mi, halen duruyor mu? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî istihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Diğerlerinin hepsini düzelttim, 
merkezdekini düzeltmedim. Büyük bir kantin var, pa
ra ve aidat kesiyorlar. Yukarıdan bir heyet gelecek 
olsa bunlar suçlu duruma düşecekler. 

Bütün bölgelerde bu şekilde kantinler vardı, hep
sini kaldırdım ve Silahlı Kuvvetlerdeki gibi yönet
melik çıkardım, paralarını onlara verdim; kârını ise 
o tüzük hükümlerine göre harcıyorlar; eskiden onlar 
da sene sonunda risturn dağıtıyorlarmış, 
Bunları düzelttim, fakat merkezdekinde böyle bir 

müşkülatla karşılaştım, «Emniyet böyle yapmış, sizde 
öyle yapın» dediler. 

BAŞKAN — Bu geçici maddeyi de Komisyonda 
bir daha incelersek iyi olur. 

Geçici 2 nci maddenin Komiisyona iadesini teklif 
ediyorum ve oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Geçidi 2 nci madde Komisyona iade edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen 

yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 644 sayılı 
Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de-

- vam olunur. 
BAŞKAN — Sizinkiler daha evvel talimat mıy

dı, yönetmelik yok muydu? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönet-

meli'k var gibi geliyor bana. 
BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Hepsi talimattı, yönetmelik yoktu 
efendim. 

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

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

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Millî İstihbarat Teşkila

tında istihdam edilen işçi statüsündeki personel bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tah
sil şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu intiba'k hükümlerine göre memur kadrolarına 
intibak ettirilirler. 

BAŞKAN — Kaç personel var? 
BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş

kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad
deye gerek yok. İntibak ettirilecek altı tane işçi var, 
çok yaşlılar. Bunlar da kendi statüleri içinde geçe
cekler. 

Bu maddenin metinden çıkarılmasını arz ediyo
rum. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ilk 
teklif bize, «işçi olduklarından, memur statüsüne ge
çirilmeleri» şeklinde gelmişti. 

BAŞKAN — O halde bunu siz de kabul ediyor
sunuz. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — O zaman geçici 4 üncü maddenin 
mdtünden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bu madde metinden çıkarılmıştır. 
Görüşmeleri, yürürlük ve yürütme maddelerinde 

bırakıyorum. Sebebi ise, Komisyona iade edilen mad
deler var; onları da düzenledikten sonra bilahara o 
iki maddeyi de görüşürüz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Metnin 
5 inci maddes'iride bir husus var; yürürlük maddele
rine geçmeden evvel tekrar ele almaları belki gereke
bilir, buraya yazılmamış. 

5 inci maddede verilen görevler, «Bakanlıklar ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yü
kümlülükleri» başlığı altında şöyle sayılmış : 

«MADDE 5. — Bakanlıklar ve diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin gö
revleri şunlardır : 

a) Kendi konularında; 
1. Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluştur

mak, 
2. MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı 

elde etmek, 
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3. İstihbarata karşı koymak. 
b) Elde ettikleri millî güvenliğe ilişkin haber ve 

istihbaratı anında MİT'e ulaştırmak. 

MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getiril
mesi sırasında bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı gös
termekle yükümlüdürler.» 

Eskiden bu görevleri yapabilmek için MÎT Müs
teşarlığının başkanlığında «Millî İstihbarat Koordinas
yon Kurulu» diye bir çalışma getirilirdi. Yani bakan
lıklar bu hizmetleri nasıl yapacaklar? Bu görevi ya
parlarken bazı yönetmeliklere, talimatlara ihtiyaç hâ
sıl olmuş ve bunu kim, ne vakit, ne yapacak tarzın
da bir talimat çıkarılmıştı. 

Şimdi bu yükümlülük verilmiş; fakat zaman zaman 
toplanıp bu görevleri yapabilmeleri veya bazı bilgiler 
alabilmeleri için oryante edilmesi lazım. Yazılı ola
rak alabilirler; fakat çeşitli konularda toplantı yap
mak suretiyle birbirlerini daha iyi anlamaları ve 
oryante olmaları sağlanıyordu. 

O zamanki kanuna göre, buraya katılanlar Müs
teşar veya Müsteşarın görevlendireceği istihbarat ko
nuları ile alakalı kişilerdi. 

Bu teklifte ise bu yok, neden kalkmış? 

BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Bu, Millî İstihbarat Koordinas
yon Kurulunun görevini yapamadığı, her seferinde 
Millî İstihbarat Teşkilatının bunlara bazı konularda 
bilgi vermesi şeklinde tecelli etmiş ve tam bir hedefe 
ulaşamadığı için kaldırılmış. 

Anca'k, burada büyük faydalar var. Bu müste
şarlar bendenizin başkanlığında koruyucu güvenlik 
konularında, memleketimiz etrafında dönen, Ortado
ğu'daki siyasî gelişmeler hakkında, iktisadî konular
da ölü operasyonlar konularında, Türkiye'de yapılan, 
olmuş bitmiş casusluk konularında nasıl davranılması 
lazım geleceğine dair personelimizin genel kültürleri
ni artırmak için üç ayda bir toplanır. 

Buna mani bir hal yok Sayın Genelkurmay Baş
kanım. Biz bu toplantıları her zaman yaparız. Ancak 
onlar kabul etmez, gelmezler. 

BAŞKAN — Onlar gelmezler. 

BURHANETTtN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Bu toplantılar Başbakanın emri 
İle yapılacak. 

BAŞKAN — Bu hususu yönetmeliğe koysak. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 

onun ayrı bir yönetmeliği vardı, onu da kaldırmışlar. 

| BURHANETTİN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Bu 4 ünoü maddede ve onlara 
bağlı yönetmelik içerisine koyarız Sayın Genelkurmay 
Başkanım., 

BAŞKAN — Oraya koyun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben da-
ba evvel bir kanun tasarısı hazırladığım vakit Millî 
İstihbarat Teşkilatına, «kamuda istihbarat nosyonu
nun yaratılması» diye bir başka görev de vermiştim. 
Yani, dışarıda bir ecnebiye herhangi bir şeyi sorar
sanız size cevap vermez ve sizden de şüphelenir. Bi
zim insanımızda ise bu yoktur, her şeyi olduğu gibi 
söyler. 

Onun için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği ya
pılması suretiyle -bizim Silahlı Kuvvetlerin Millî Gü
venlik derslerinin içerisinde olduğu gibi- bu konuyla 
ilgili fikrin insanlarımızda yaratılması nosyonunu koy
muştum. 

Onu yapamadık, hiç değilse kendilerinin -bakan
lıkların böyle toplanması suretiyle çeşitli sorular so
ruyorlar ve aydınlanıyorlar- söylediğimiz şu vazifele
rini yapmada çok yararlı bir toplantı olduğunu tespit 
etmişimdir. Ama arzuladığımızı verirler veya vermez
ler. Fakat bazı konuları daima hevesle, şevkle açık
lamak suretiyle kendi bakanlıklarında yapılacak, bil
hassa istihbarata karşı koymak -orada bu tabir geç
miyor, «istihbarata karşı koyma»yı anlamadıkları için 
«koruyucu güvenlik» ismini verdirttim- gibi faaliyetle
rini nasıl teşkil edecekler? Bunun için, fizikî emni
yet, evrak emniyeti, dışarı giden personelin dikkat 
edeceği hususlar, gelirken bize verecekleri bilgiler, ve-
sair bilgileri içerisine alan «Koruyucu Güvenlik Esas
ları» diye bir kitap çıkarttım. Bu kitap, Genelkurmay 
Başkanlığında kullandığımız 33/5'in paralelindeydi; 
hâlâ vardır zannediyorum, kullanılması gerekir. 

İşte bütün bu konuları bakanlıklarda yaratmak, 
I emniyet ve güvenlik meselelerini ortaya koymak su

retiyle çdk faydalı çalışmalar yapılmıştır. 

Buraya, eğer mümkünse, yine eskiden olduğu gibi 
onun ismini koyup, hükümlerini yönetmeliklere at-

I fetmekte yarar vardır diye düşünüyorum. 

BURHANETTtN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Yönetmeliklere koyabiliriz. 

BAŞKAN — Ben de hatırlıyorum, eskiden bu ka
nunda vardı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İhtiyaç 
! da duyup yapıyorlardı. 
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BAŞKAN — O maddeyi niye kaldıralım? Ko
misyon eski kanunda var mı, yok mu bir baksın. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Faydadan 
âri değildir, çok faydaları vardır. 

BAŞKAN — Bunu, «diğer bakanlıkların görevle
ri arasındaki» kısma koyalbil'iriz. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Onun altına bir fıkra olarak 
koyabiliriz. 

BURHANETTIN BİGALI (Millî İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ben 
en büyük Atatürkçü mikrahlardan biri olan Millî İs
tihbarat Teşkilatının Müsteşarı olarak ve mensupları 
adına zatı âlinize ve M'illî Güvenlik Konseyi üyele
rine, onlara gösterdiğiniz teveccühten dolayı derin 
şükranlarımızı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Birleşime on'beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.48 

»>•« 

İKİNCÎ OTURUM 
Açılına Saati : 17.05 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî GUvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum : 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devanı) 

2. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 
(D, Meclisi : J/775; M. G. Konseyi : 1/613) (D. Mec
lisi S .Sayısı : 558; M. G. Konseyi S .Sayısı : 706) (1) 

BAŞKAN — Gündemlimizin ikinci sırasında, 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 'Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 706 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve di

ğer ilgililer yerlerini aldılar. 

(1) 706 S .Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Kanun tasarısının Itümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 

KURMAY YARJBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaade buyurursanız ıtasarıya geçmeden önce, ta
sarıyla ilgili önemli tanımlar konusunda 5 Aralık 1951 
tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
hakkında kısa bilgi arz edeceğim. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, fikir 
ve sanat eserlerinin tanımı ve sınıflandırılması, eser 
sahibinin hakları, hakları koruma süreleri, hakların 
tahdidi, hükümete tanınan yetkiler, sözleşme ve tasar
ruflar, cezalar ve sanatkârların korunmasıyla ilgili hü
kümleri kapsamaktadır, 

Bu Kanuna göre eser, sahibinin hususiyetini taşı
yan ve bu Kanundaki hükümler uyarınca ilim ve ede-
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biyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayı
lan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür. 

Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri ise; İlim ve ede
biyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanait eserleri ve 
sinema eserleridir. 

İlim ve edebiyat eserleri şunlardır : Herhangi bir 
şekilde! dil ile ifade olunan bütün eserler; her nevi 
rakslar, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne 
eserleri; bediî vasfı bulunmayan her nevi teknik ve 
ilmî mahiyette fotoğraf eserleriyle her nevi haritalar, 
planlar, projeler, krokiler, resimler; coğrafya, topog
rafya, mimarlığa ait maketler ve benzerleridir. 

Musiki eserleri; Her nevi sıözlü ve sözsüz beste
lerdir. 

Güzel sanat eserleri ise; bediî vasfı haiz olan : yağ
lı ve sulu boya tablolar, resimler, desenler, pasteller, 
gravürler ve tezhipler gibi eserler, heykeller, kabart-
malar ve oylmalar; mimarlık eserleri; elişleri ve küçük 
sanat eserleri; fotoğraf eserleridir. 

Sinema eserlerine gelince : Sinema filmleri; öğ
retici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları 
tespit eden filmler; her nevi ilmî, teknik veya be'diî 
mahiyette olan projeksiyon diyapozitifleridir. 

Kanuna göre işlenme, diğer bir eserden istifade su
retiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil 
olmayan fikir ve sanat mahsulleridir; tercümeler, mu
sikî, güzel sanat ilim ve edebiyat eserlerinin film ha
linde sokulması ve musikideki aranjmanlar ve buna 
benzer eserler. 

Aleni'leşmiş eser ise, hak sahibinin rızası ile umu
ma arz edilen eserlerdir. 

Yayınlanmış eser, bir eserin aslından çoğaltma ile 
elde edilen nüshalarının hak sahibinin rızası ile sa
tışa çıkarılmak veya dağıtılmak veya diğer bir şe
kilde ticaret mevkiine sokulmak suretiyle umuma arz 
edilmedir. 

Kanuna göre eser sahibi, bir eserin sahibi onu 
vücuda getirendir. Memur, hizmetli ve işçilerin işlerini 
görürken vücuda getirdikleri eserlerin sahipleri bun
ları çalıştıran veya tayin edenlerdir, örneğin, bir halı 
tezgâhında halıyı dokuyan işçiler eser sahibi değil, 
onları çalıştıran bunun sahibidir. 

IBir veya biı'den fazla kimseler, yayımlayanın ta
yin ettiği plan dairesinde bir eser meydana getirmiş-
lerse bu eserin sahibi yayımlayandır, örneğin, bir 
ansiklopedi bastırılacak, bunu basanlar değil, bunları 
çalıştıran kimse eserin sahibidir. 

Bir sinema eserinin sahibi onu imal ettirendir. 
Bir işlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları 

mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir. 

Eser sahibinin hakları, manevî haklar ve malî 
haklar olmak üzere iki bölümde bulunmaktadır. 

Manevî haklar, umuma arz salahiyeti, adının be
lirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını 
menetme şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Malî haklara gelince; henüz alenileşmemiş bir 
eserden ne şekilde olursa olsun faydalanma hakkı 
eser sahibine a'iMr. Aleriileş'miş bir eserden eser sa
hibine münhasıran tanınan faydalanma hakkı malî 
haklardan ibaretiür ve şunlardır : İşleme hakkı, ço
ğaltma halkkı, yayma hakkı, temsil hakkı, radyo ile 
yayım hakkıdır, 

Malî halklarla ilgili koruma sürelerini de kanun 
tespit etmiştir. Bu hükümlere göre, eser sahihinin 
yaşaidığı müddetçe ve ölümünden sonra 50 yıl koru
ma süresi; eser sahibinin ölümüriden sonra alenile-
şen eseriefde ölüm tarihinden sonra 50 yıl; eser sa
hibi bir tüzelkişi ise, aleriiyet tarihinden itibaren 50 
yıl; Türkçeye tercüme için yayım tarihinden itiba
ren 10 yıl; elişleri, küçük sanat eserleri .fotoğraf ve 
sinema eserlerinde aleriiyet tarihinden itibaren 20 
yıldır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 5̂ 846 sayılı Fikir ve Sa
nat Esefleri Kanununun 15 maddesinin değiştirilme-
sfıni ve bu Kanuna 2 geçici madde eklenmesini ön
gören kanun tasarısı, genellikle eser sahiplerinin hak
larını korumak ve takip etmek, telif ücretlerinin tah
sil ve dağıtımını sağlamak üzere süratle meslek bir
liklerinin kurulmasını temin etmek, bu kuruluşların 
işleyişi ile görev ve yetkilerini belirlemek, Türkiye 
R'a'dyo Televizyon Kurumunun fikir ve sanat eser
lerinden yararlanma yetki'sirii açıklığa kavuşturmak, 
izin almadan fikir ve sanat eserlerini çoğaltan, ba
san ve yayanlara verilecek cezaları artırarak caydı
rıcı hale getirmek amacıyla düzenlenmiştir ve mütea
kiben tensiplerinize sunulacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı efendim? 

'Buyurun. 
DEVLET BAKANI HJHAN ÖZTRAK — Sayın 

Cumhurbaşkanım, maddelere geçmeden önce bir 
maruzatım var. 

Metindeki 1 incî maddeden önce bir maddede 
daha değişiklik yapmak gerekiyor. Efendim; bunu 
tasarıyı Danışma Meclisine ve Millî Güvenlik Kon
seyine sunduktan sonra fark ettîk. 

Esas kanunun 2 nci maddesinde, ilim ve edebiyat 
eserlerini sayarken, «Her nevi rakıslar, pandomima-
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lar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri» diyor, ya
ni bale vesaire buna giriyor. 

Yalnız balede iki şey var efendim; biri müzik, 
diğeri de danslar; dansları koreograf! kısmı teşkil 
ediyor. Bizim memlekette nedense iticisi de eser sa
hibi olduğu halde yalnız müzik sahibine eser sahibi 
hakkı tanmıyormuş, uygulamada koreograflara ta-
nınmıyormuş. Halbuki kanun ve hakkın tanınmasını 
gerektiriyor. 

Sanatkârlar lehine böyle ileri bir adım atarken, 
müsaade buyurulursa, kanunda ufak bir değışikTik 
daha yaparak, «Her nevi rakıslar, yazılı koreografı 
eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne 
eserleri» diyerek ve bunu «Madde 1» olarak ilave 
etmek ve diğerlerinin madde numaralarını da; 1 inci 
maddenin «Madde 2», 2 nci maddenin «Madde 3» 
olarak değişt'iriîmesini teklif ediyorum. 

(BAŞKAN — Buna alt bir önergeniz var mı? 

iDEVUET BAKANI İLHAN ÖZTRAK - Var 
mı? 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN •— Yani, oraya bir tek «koreografi» 
kdli'mesinin ilave edilmesini istiyorsunuz?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 
efendim. Böylece ileri bir adım altmış oluyoruz. Ko-
redgralfi bir baleyi meydana getiren adım, figür ve-
ısairen'in liümüne verilen isimdir ve bunun sahibine 
de halk tanınması gerekir. Mesela, Devlet Tiyatro
sunda yalnız müzik salhîbine hak tanınryormuş, eser 
s'ah'ilbi koreografa tanınmıyormuş. Hallbuk'i doğrusu 
budur, bunu konunun uzmanlarına da danıştım, «(ta
nınması gerekir» dediler. Mademki tereddüt var, ha
zır bu işi yapmışken, uygun mütalaa edilirse bunun 
da ilave edilmesini talep ediyorum efendim. 

lORÖENERAL NURETTİN ERSİN — Halk 
danslarında bile var; onları organize eden ve yeni 
figürler meydana getiren koreograflar var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Tabiî 
efjendim, hepsine hak tanınmalı, yazılı olmak kay
dıyla; yazılı olmayan da varmış k'i, biz onu saymı
yoruz; çünkü o zaman herkes eser sahibi olduğunu 
iddia edebilir. 

İBAŞKA'N — Onu n'iye koyuyorsunuz? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER C*h-

tisa's Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Sayın Bakanımın ifade ettiği husus, esas kanunun 
2 nci maddesinin (2) numaralı bendinde, «Her nevi 
rakıslar, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sah
ne eserleri» şeklinde yer almış durumda. 
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BAŞKAN — Koreografi rakslara girmiyor mu? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Cumhurbaşkanım, esasında girmiş olması lazım; 
fakat bizdeki tatbikat bunu kabul etmemiş, Onun 
için mademki kabul edilmedi, açıklık getirelim de
dik efendim. 

BAŞKAN — Eğer girmiyorsa o zaman raksları 
çıkartalım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O da 
lazım Sayın Cumhurbaşkanım. Koreografi şeklinde 
olmayıp, bale şeklinde olmazsa belk'i raks da lazım 
olabilir. 

Müsaade buyurulursa aynen şöyle yazmıştık : 
«Her nevi rakslar, yazılı koreografi eserleri, pando
mimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri.» 

IKanun ilk önce bununla başladığı için arz ettim 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kore
ografi çok önemli efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yani, 
bu, sanalta verilen önemi de gösterecektir. Müsaade 
'buyurulursa ben büyük yarar görüyorum. 

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

Tümü üzerindeki görü'şimeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçmeden evvel Sayın Bakanın, 5846 

sayılı Fikir .ve Sanat Eserleri Kanununun 2 nci mad
desinin (2) numaralı bendinin değ'iştirimesi hakkın
da bir teklifi Var. Bu teklif şöyle : 

«Her nevi rakslar, yazılı koreografi eserleri, pan
domimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri» 

IBunu bizim KOrriisyon da uygun buluyor. Gerçi 
eski şeklinde «rakslar, pandomimalar ve buna ben
zer sözsüz sahne eserleri» kısmı da var (2) numa
raları ben'tte; buna, «yazılı koreografi eserleri» de 
'ilave edilmiş oluyor. 

!Bu teklif üzerinde soz almak isteyen var mı? 
Yok. 

O halde 1 inci madde olarak bu teklifi okutu
yorum : 

«5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 

«MADDE 1. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eser
leri Kanununun 2 nci maddesinin 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

12. Her neVi rakslar, yazılı koreografi eserleri, 
pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 
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1 inci madde olarak teklif edilen metni oyîarı- ı 
niza sunuyorum : Kaıbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eser

leri Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası 
ile son fıkrası aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Eser sahibi 14 ve 15 inci maddelerin birinci fık
ralarıyla tanınan salahiyetlerin kullanış tarzını tespit 
etmemişse yahut bu hususu herhangi bir kimseye bı-
ra'kmanıışsa bu salahiyetlerin ölümünden sonra kul
lanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tayın edil-
memişse sırasıyla sağ kalan eşi ile çocuklarına ve 
•mansup mirasçılarına, ana-ıba'basına, kardeşlerine ait- I 
tir. Bir eserin telif hakkını devir alan veya temellük 
öden gerçek ve tjüzelk'iş'iler de aynı haklara sahiptir. 

wl'8 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan 
salahiyetli kimselerden h'içlbiri bulunmaz veya bulu
nup da salâhiyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci 
fıkrada belirlenen süreler bitmişse, eser memleketin J 
kültürü baikımından önemli gömüldüğü takdirde, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı 14, 15, 16 ncı maddelerin 
üçüncü fıkralarında eser sahibine tanınan hakları 
kerMi namına kullanabilir.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde bir açıkla
mada bulunur musunuz? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bura'da bir de teklifim olacak : 
Biz Hükümet tasarısında sadece son fıkranın değişik
liğini teklif etmiştik, tasarı o şekilde hazırlanmıştı. \ 
Burada Komisyon birinci fıkrası ile son fıkrasını de
ğiştirdiği için, madde metninin tümü değiştirilmiştir I 
diye yazmamış, kanunun tedvin tekniği bakımıridan 
daha isabetli olacak; çünkü genellikle bu usulü uy
guluyoruz. Aksi takdirde, «Madde 2. — 19 uncu mad
denin birinci fıkrası», «Madde 3. — 19 uncu mad
denin son fıkrası» demek lazım; çünkü birden ziyade 
fıkra değiştiğine göre karışır. Müsaade buyurulursa 
maddenin tümünü okuruz efendim. I 

BBAŞKAN — Hepsi kaç fıkra? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mad

denin tümü beş fıkra halinde efendim. 
Aksi takdirde karışıyor, çünkü birinci ve sonun

cu fıkraları değiştirdik; birinci fıkra yukarıda tırnak 
işareti içinde bitiyor, sonra altında son fıkra tırnak 
işareti içinde; şimdiye kadar hiç böyle bir uygula
ma yapmadık, yanılmıyorsam. 

BAŞKAN — Zaten birinci fıkranın sonundaki tır
nak işareti kapanmamış. | 
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ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Gerek yok efendim; zaten Resmî Gazeteye gönderir
ken atıyoruz onları. 

BAŞKAN — O zaman tamamını «5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununun 19 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir» şeklinde yazsınlar. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Bize 
yetki verin, tamamını yazalım efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz bir arzım 
daha var : 

19 uncu madde, eser sahibine ait hakları kullana
bilecek kimselerle ilgilidir, eseri umuma arz etmek 
yetkisi; eserde eser sahibinin isminin bildirilmesini 
istemek yetkisi gibi. Ama Komisyon, Hükümet tasarı
sında olmayan bir hususu, değiştirdiği birinci fıkranın 
sonuna bir cümle olarak ilave etmiş. Hakikaten doğru 
da; «Bir eserin telif hakkını devir alan veya temel
lük eden gerçek ve tüzelkişiler de aynı hakka sahiptir»; 
fıkranın baş tarafında, eser sahibi yoksa, ölmüşse bu 
hakları kimlerin kullanacağı sayılıyor : «vasiyeti ten
fiz memuruna; bu tayin edilmemişse sırasıyla sağ ka
lan eşi ile çocuklarına ve mensup mirasçılarına, ana-
bafcasına, kardeşlerine aittir». Eğer eserini sağlığında 
devir etmişse devir alan da bu hakka sahip olsun diye 
konmuş; çünkü bunların hiçbiri yoktu ve çok doğru 
bir düşüncedir; ama onu şekilde ifade edersek, ile
ride bunlarla eseri satın alan arasında bir ihtilaf çı
kabilir. Çünkü adam zamanında yazmıştır ve o za
man için çok iyi bir eserdir; ama aradan bir zaman 
geçtikten sonra ailesi, o eserin tekrar o adamın ismi 
ile çıkmasını istemeyebilir, öteki halbuki para ala
caktır, telif hakkını devir almıştır. 

Onun için müsaade buyurulursa orayı şöyle de
ğiştirelim : 

«Bu kişilerden hiçbiri hayatta değiller veya bu 
fıkrayla tanınan hakları kullanmamışlarsa, bir eser 
üzerindeki malî 'hakların tamamını veya bir kısmını 
devir alan gerçek veya tüzelkişiler de aynı yetkiye sa
hiptirler.» 

'Doğru bir ımüessese, onlar hayatta değildir, hiç 
değilse eseri satın alan, eser sahibinin itibarını koru
sun. Onun için müsaade buyurulursa, ben birinci fık
rayı yazdım, Komisyona vereyim okunsun. 

IBirinci fıkrayı lbu şekiMe değiştirdikten sonra, di
ğerlerini kanundan aynen alalım; son fıkrası da Ko
misyondan geçtiği gibi kabul buyurulsun efendim. 

Böyle bir düzenlemenin dalha doğru olacağını bu
gün fark ettik; gelmedıen evvel teklifi hazırladım, der
hal size ve Komisyona takdim edeceğim efendim. 
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BAŞKAN — Teklifinizi Komisyona verin efen
dim. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKElR (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaaıde ederseniz bu madde ile neler getiriliyor, onu 
arz etaıek istiyorum : 

Kanuna göre 19 uncu madde, hakları kullanafbi-
lecek kişileri açıklamaktadır. Birinci fıkrada balhsi 
geçen 14 ünoü maddenin birinci fıkrası, bir 'eserin 
umuma arz edilmesi hakkının eser sahibine ait ol
duğunu; 15 inci maddenin birinci fıkrası ise, bir eser
de eser sahibinin adının belirtilmesi yetkisinin özellik
le eser sahibine ait olduğunu vurgulamaktadır. 

19 uncu madde, eser sahibinin bu haklan baş
ka birine devretmemesi halinde, mirasçılarına, ana
sına, babasına, kardeşlerine bu yetkiyi vermektedir. 

Bu konu ile ilgili birçok davalar çıkmıştır. Yar
gıtay da hu konulardaki birçok davalara bakmış; bu 
konudaki davalarla ilgili Yargıtay üyesi de 'burada
dır. 

Sayın Bakanın buyurdukları da doğrudur; tabiî 
eseri bıraktığı kimseler ana, baba ve kardeşleri yok
sa; bu malî hakları kulllananiların bunları koruması 
yönünden böyle bir ilke düşünüldü ve sadece 19 
uncu maddenin birinci fıkrasına bir cümle olarak ila
ve edildi. 

Müsaade ederseniz, Sayın Yargıtay üyesi bu ko
nudaki davalar konusunda bir açıklamada bulunmak 
istiyor. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSMAİL DOĞANAY (Yargıtay Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, 19 uncu madde ile ilgili pek 
çok davalar geldi. Bendeniz, 26 seneden beri Yargı
tay Ticaret Dairesinde çalşıyorum; orada dört sene 
de başkanlık yaptım. Şu anda sürem doldu, devrem 
bittiği için üye olarak vazife yapıyorum. 

'Bu maddeye, bu fıkrayı ilavedeki maksadımız şu: 
Bir kişi, bir eserini bir şirkete - kolektif, ko

mandit veya limited - aynî sermaye olarak koyuyor. 
Tasavvur buyurun, gelmiş geçmiş bir kişinin (ki, 
Esat Mahmut Karakurt'u ele alalım, Türkiye'de ta
nınmış bir romanını, onun vârisleri bir şirkete aynî 
sermaye olarak koymuş; diğer .biri kişinin matbaası 
var, o da matbaasını aynî sermaye olarak koymuş; 
diğer bir kişi kâğıtçılıkla iştigali ediyor; diğer bir ki
şi matbaa işlerinden anlıyor; bütün bunlar birleş
mişler bir şirket kurmuşlar. Şimdi, eser sahibinin te
lif hakkı o şirkete aynî sermaye olarak konduktan 
sonra, eser sahibi ve onun mirasçılarryla hukukî ir-
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ti'batı, ittisali kesiliyor. Ne oldu? Eser şirketin malı 
haline geldi. Bu eserden herhangi bir iktibas vaki ol
duğu takdirde veya bu eserin mahiyeti değiştirilerek 
bir başkası tarafından alınıp - intihal diyelim ona -
basılması halinde, eser sahibinin veya mirasçılarının 
eserle irtibatı kesildiği takdirde, bu eser hakkında 
dava açmak hakkı o şirketin hükmî şahsiyetine ait 
oluyor., 

İşte bu fıkraya, hükmî şahsiyet bakımından bu
nun ilavesini zorunlu gördük. Çünkü davalar müte
madiyen geliyor. 

Özel şahsa gelince; Sayın Cumhurbaşkanım, Safiye 
Ayla ile TRT arasında 'bir dava açıldı. Belki man
zum âlân in iz olmuştur. «TRT 78 Pazar» diye bir 
programda Saadettin Kaynak'ın «Çile Bülbülüm» 
adlı eseri, TRT'de bir İranlı erkek sanatkârla Emel 
Sayın arasında okundu; fakat bu okunuş piyano ile 
çalındı. Saadettin Kaynalk'tan bu eserin telif hakkını 
1954 senesinde alan Safiye Ayla, TRT aleyhine bir 
dava açtı. Bu dava birinci defa bir Grundig Şirketi 
aleyhine açıldı ve bizim dairemizden geçti. Safiye 
Ayla, bu eserin telif hakkını devir aldığını, hiç kullan
mamasını, TRT dahil bütün gazinolara, eser sahip
lerine, hepsine noter libtarnamesiyle ve aynı zaman
da gazetelerle bildirmiş O Grundig Şirketi hakkında
ki açtığı dava (yine sanatkâr Emel Sayın Çile Bül-
bülüm'ü okumuş) bizim dairemizden geçti ve Safiye 
Ayla'nın lehine neticelendi ve kesinleşti. 

Bu defa TRT - 78 programında Emel Sayın bu 
şarkıyı İranlı bir erkek sanatkârla birlikte piyanoyla 
okudu. Saadettin Kaynak'tan bu eserin telif hakkını 
devir alan Safiye Ayla, TRT aleyhine dava açtı. 
Davası şu; diyor ki: «Bu eser piyanoyla çalınmıştır. 
Türk sanat müziği, münhasıran keman, kanun, klar
net, Türk Sanat Müziğine has enstrümanlarla çalınır. 
Halbuki piyano garp stili enstrümandır. Eserin özel
liği ve hususiyeti değişmiştir» (ki, 16 ncı maddenin 
son fıkrasında aynen o tabir var); «Eser sahibi kayıt
sız ve şartsız olarak izin vermiş olsa bile şeref veya 
itibarını yahut eserin mahiyet ve hususiyetlerini bo
zan her türlü değiştirmelere muhalefet hakkını mu
hafaza eder, Bu haktan sözleşme ile vazgeçmek 
mümkün değildir.» Bu hüküm manevî haklarla ilgi
li 16 ncı maddenin son fıkrasıdır. 

Şimdi bu dava bizim dairemize değil, bu defa 
Yargıtayın Dördüncü Hukuk Dairesine geliyor. Dör
düncü Hukuk Dairesi, sadece malî hakların devre
dildiğini, manevî hakların Saadettin Kaynak tara
fından devir dışı bırakıldığı, kaldığı kanaatiyle da-
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vayı Safiye Ayla'nın aleyhine bozuyor. Mahallî mah
keme, evvelki karan veren İstanbul Onuncu Asliye 
Hukuk Mahkemesi. Bu defa, aynı hâkimin birinci 
kararı onanıyor, ûkinci kararı ise aynı Yargıtayın 
•başka bir dairesinden bozulup geliyor. 

Şimdi bu iki ayrı daireden geçmesinin sebebi de 
şu: Taraflar tacir ise, ticarî işletmelerle ilgiliyse dava
ya Ticaret Dairesi, yok değilse Dördüncü Hukuk 
Dairesi bakar. 

Bu defa da, Dördüncü Hukuk Dairesinin kararı
na karşı ısrar ettiler. Yargıtay Heyeti Umumiyesine 
geldi. Yargıtay Heyeti Umumiyesi, 26'ya karşı 9 oy
la Safiye Aylarnın lehine kararı tecelli ettirdi, büyük 
farkla. 

Şimdi Dördüncü Hukuk Dairesinin dayandığı 
husus şu; diyor ki. «Safiye Ayla, Saadettin Kaynak' 
tan bunu temellük etmiş telif hakkıyla; ama, 19 un
cu maddedeki sağ kalan eş, çocukları, mansup mi
rasçı, ana - bahasından biri değildir. Bu itibarla sade
ce malî haklar devredilmiştir.» Bu gerekçe ile bir 
bozma yapmıştı. Yüksek Genel Kurul bu bozmaya 
iltifat etmedi, manevî hakların da bunun içine gire
ceğini belirtti., 

Sayın Bakanın teklif ettiği değişiklikte sadece 
«malî haklar» tabiri var. O zaman sadece biz Sayın 
Bakanın teklif ettiği maddeyi kabul edersek, yuka
rıdaki manevî haklara atıf yapan 14 ve 15 inci mad-
delerlejenakuz olur. O mümkün olmaz. 

Yüce Heyet «Manevî halklar da bunun içerisine 
girer» dedi, karar verdi. TRT tashihi karar yoluna 
gitti, bundan 15 gün evvel tashihi karar talebi de 
yine büyük bir çoğunlukla 27'ye karşı 8 oyla red-
doldu, kesinleşti. 

Biz şu ihtilaflar, gerek şirketler hukuku bakımın
dan ve 'gerekse şu arz ettiğim Saadettin Kaynak, Sa
fiye Ayla, Emel Sayın ve TRT arasındaki dava mü
nasebetiyle buraya vuzuh getirmeyi takdirlerinize arz 
ettik. Gerekçesi bu. Sayın Bakanın teklif ettiği gibi 
yalnız malî hakları alırsak - Sayın Bakan manevî 
hakları dışında birakmak istiyor - o zaman birin
ci fıkrada 14 üncü ve 15 inci maddelere atıf yapan 
kısımla bir tenakuz olur. Maddeyle kabili telif de
ğildir, mümkün değildir. 

Takdir sizlerin efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

özür dilerim, sizi yoracağız Sayın Cumhurbaşkanım; 
ama kısa bir arzım olacak; öyle değil efendim. Za
ten eserin malî hakkını devretmedikten sonra manevî 
hakkını üçüncü şahıs ne yapsın, ondan para kazan-
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mayacak olduktan sonra? Adamın isminin korunma
sı veya eserin umuma arz edilip arz edilmemesiyle 
meşgul olmaz. 

Aksi takdirde şu olur Sayın Cumhurbaşkanım: 
Manevî haklar diye bir madde var; kitabınızı satar
sınız, 14 üncü madde böyle söyler, kitabı sattıktan 
bir müddet sonra (parayı da alırsınız) fark edersiniz 
ki, o kitap yayınlanırsa itibarınız bozulur. Bu tak
dirde cayma hakkınız vardır; tazminatı ödersiniz, 
kurtarırsınız. İşte benim getirdiğim madde, bir kim
senin ailesine ileride kendi ecdatlarının itibarını ko
ruma imkânını verecek. Sayın Doğanay'ın dediğiyle 
çelişmez; 'bilakis malî hakları devir almayan mane
vî haklarla niye uğraşsın? Zaten kimse manevî hakkı 
devretmez ki, manevî hakkın devrine imkân yoktur. 

Bunu yazarken de düşündüm, bu konuda benim 
gibi bu konuyu inceleyen ve öğreten bir profesör ar
kadaşıma ve diğer hukukçu arkadaşlarıma da danı
şarak maddeyi yazdım. Doğru olduğuna kaniyim. 
Aksi takdirde adamı koruyamayız, çünkü öteki sa
dece parayı düşünür. 

BA§KAN — Evvela o birinci fıkrayı okur mu
sunuz, nasıl oluyor: 

«MADDE 2. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eser
leri Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası 
ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eser sahibi 14 ve il 5 inci maddelerin birinci fıkra
larıyla kendisine tanınan salahiyetlerin kullanılış tarz
larını tespit etmemişse yahut bu hususu herhangi bir 
kimseye bırafcmamışsa, bu salahiyetlerin ölümünden 
sonra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu ta
yin edilmemişse sırasıyla sağ kalan eşi ile çocukları
na ve mansup mirasçılarına, ana - babasına, kardeşle-
lerine aittir. Bu kişilerden hiçbiri hayatta değiller ve
ya bu fıkrayla tanınan hakları kullanmamışlarsa, 
bir eser üzerindeki malî hakların tamamını veya 'bir 
kısmını devir alan gerçek veya tüzelkişiler de aynı 
yetkiye sahiptirler.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Burada bir tek «Bu kişilerden» diye başlayan cüm
lenin ilave edilmesini teklif etmiş oluyorum efen
dim. 

„ BAŞKAN — O var zaten, değil mi? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Yoktu efendim; «malî hakları satmışsa sadece satın 
alan uğraşsın» diyoruz. 

BAŞKAN — Burada «aynı haklara sahiptir» den
miş; siz «aynı yetkiye sahiptirler» demişsiniz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Efendim, müsaade buyurulursa, esasında bu bir yet-
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kidir; zaten temellük tabirini de kullanmadık, daha 
çok fikrî hakların özüne sadık kalarak ben bunu 
kaleme aldım. Burada temellük olmuyor efendim; 
hak değilde yetki var. Onun için böyle kaleme al
dık. Komisyonun metniyle benim teklifim arasında -
Hükümetin arasında - şu fark var efendim. Çok hak
lı, «sahip çıksın» diyor; tamam, ben de diyorum ki, 
asıl mühim olan, adamın itibarı ile ilgili olan, altesi
dir. Ailesi varsa, ilk önoe ona öncelik verelim. Eğer 
o hayatta değilse ve bunu kullanmıyorsa, eseri satın 
alan, ondan para kazanacak olan korusun. Eserden 
para kazanacak olan mı eser sahibinin itibarını ko
rur, düşünür; yoksa ailesi mi düşünür? 

Nitekim, kanunun esasında bir madde vardır; sat
tığı halde vazgeçer. 

BAŞKAN — Bunları daha evvel (görüşmemiş 
miydiniz siz? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Ben bugün aldım tasarıyı efendim. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Cuma günü gönder
dik, Sayın Cumhurbaşkanım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Ben Komisyon metnini bugün gördüm, görünce he
men bu önergeyi hazırladım. 

BAŞKAN — Koordinasyonu İyi yapmıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

«Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, 
sahibinin şeref ve itibarını düşürecek mahiyette 
ise, eser sahihi, başkasına salahiyeti vermiş olsa bi
te eserin gerek aslının ve gerek işlenmiş şeklinin umu
ma 'tanıtılmasını veya yayınlanmasını menedebilir. 
(Bu haktan sözleşme ile vazgeçme hükümsüzdür. Di
ğer tarafın tazminat hakkı mahfuzdur.» 14 üncü 
madde böyle diyor. 

BAŞKAN — O halde iki fıkrası değiştirildiği 
için, 19 uncu maddenin olduğu gibi değiştirilmesi la
zım. 

Maddenin o şekilde yazılması ve bu verdiğiniz 
tekliflerin de dikkate alınarak tekrar incelenmesi 
için bu maddenin Komisyona iadesini teklif ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde Komisyona iade edilmiştir. 
Bu yönden bir daha tezekkür edin ve sadece 

maddenin birinci ve son fıkraları değil, 19 uncu mad
de olduğu gibi değiştirilsin ve Sayın Bakanın verdiği 
bu teklif de dikkate alınarak madde yeniden düzen
lensin. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 3846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 20 inci maddesinin birinci fıkrasın
dan sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci 
fıkra dördüncü fıkra olarak aynen muhafaza edil
miştir: 

«Eser sahibinin meslek birliğine üye olması ha
linde, yazılı yetki belgesinde belirttiği eseri ve ona 
ilişkin malî haklarının takibi, telif ücretlerinin tah
sili, bu ücretlerin ve eserin dağıtımı meslek birli
ği tarafından yapılır. 

Yetki belgesiyle ilgili esas ve usuller, Kültür ve 
Turizm. Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetme
likle belirlenir.» 

BAŞKAN — «Meslek birliği tarafından yapılır» 
denilmekte., Bu madde, eski maddeye göre nasıl bir 
fark getiriyor? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu okunan iki fıkra, mevcut kanuna ikinci ve üçün
cü fıkra olarak ekleniyor. -

Malumunuz, bu konularla ilgili, eser sahipleri
nin haklarını takip etmek üzere bu tasarıda yeni mes
lek birlikleri kurulması öngörülüyor. Bu meslek bir
likleri kurulunca, malî hakların takibi, hak sahiple
rinin haklarının korunması için bu meslek birlikle
rine görev veren bir fıkra oluyor ve mevcut kanun
daki maddeye ilave oluyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Cumhurbaşkanım, eski kanunda da meslek birli
ği kurulması için hüküm vardı; fakat bunun kurulma
sı çOk zordu ve kurulamadı, bu 30 senelik hikâye
dir, şimdi bunu 30 sene sonra hallediyoruz. 

Zaten bunun esası, düğüm noktası burada olu
yor efendim. Bu meslek birliği sayesinde sanatkârlar 
haklarını alacaklar, meslek birliği tarafından tahsil 
edilecek ücretler ve yıl sonunda dağıtılacak. 

Eski 'kanunda 20 nci madde malî hakları düzenli
yordu; ama meslek birliğinin tahsil meselesi açıkça 
öngörülmediği için, şimdi 20 nci maddeyi bu fıkra
larla tamamlıyoruz sırf meslek birliğine işlerlik ka
zandırmak için efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
3 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bir maruzatım Olacak. 
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"BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN DÜLGERLER ^Kanunlar Müdürü) — 

3 üncü madde tümü ile ele alınırsa daha iyi olur 
efendim. Bunun da itki fıkrası var, araya bir fıkra 
giriyor, izin verirseniz maddenin bütününü birlikte 
yazalım. 

ıBAŞKAN — Onu o şekilde düzenleyin. 
Böyle birkaç fıkra değiştiriliyorsa, maddeyi ol

duğu gibi değiştirmekte büyük fayda var. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Kanun tekniği bakımından öyle olması gerekir; ama 
şimdiye kadar buna benzer birçok değişiklikler yap
tık efendim. 

BAŞKAN — Peki, onu o şekilde düzenleyin. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser

leri Kanununun 24 üncü maddesine, aşağıdaki fık
ra, son fıkra olarak eklenmiştir : 

«Temsil hakkı; eser sahibinin veya meslek birli
ğine üye olması halinde yetkili kıldığı meslek birliği
nin yazılı izni olmadan, diğer gerçek ve tüzelkişiler
ce kullanılamaz. Ancak, 33 üncü ve 43 üncü mad
delerdeki hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Bu «Temsil hakkı» dediğimiz şey
ler, tiyatro ve sahne eserlerinin temsil hakkı mı? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaş
kanım, sahne eserlerinin ve diğer eserlerin okunma
sı, gösterilmesi ve her türlü temsili ile ilgili hak, mün
hasıran eser sahibine aittir. Bu konu ile ilgili kanu
nun 24 üncü maddesi, bu hakkı açıklamıştır Ancak, 
bu hakkın eser sahibinin izni almadan veya eser sa
hibi meslek birliğine üye ise, birliğin izni olmadan, 
başka gerçek veya tüzelkişiler tarafından kullanılma
masını öngören, sanatçıyı koruyan bir hüküm. 

BAŞKAN — Peki, bunun içine müzik eserleri 
de dahil mi? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (ih
tisas Komisyonu Üyesi) — Hepsi dahil Sayın Cum
hurbaşkanım. 

'BAŞKAN — «Temsil hakkı» dediğimiz şeyler, 
değil mi? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

Müsaade ederseniz, kanundaki temsil hakkının 
ne olduğunu arz edeyim, 

BAŞKAN — Şimdi, şunu soracağım. Bir sanat
kâr bir beste yaptı; bunu herhangi bir yerde, sahne
de okumak için her seferinde müsaade mi alınacak? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (ih
tisas Komisyonu Üyesi) — Her seferinde değil, yazı
lı olarak bu izni bir defa alacak, daha sonra onu kul
lanacaklar Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Her okuyucu mu alacak? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (ih

tisas Komisyonu Üyesi) — Okuyucu yâlnız başına 
çalışıyorsa kendisi alacak, örneğin gazino için çalı
şıyorsa, gazino alacak, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Burada okuyucu yok. Burada güfte ve bestenin sa
hibi var. Okuyucunun meselesi ayrı, okuyucu icra
cıdır. İcracı zaten ücretini alır. Burada okuyucunun 
hakkı söz konusu değil. Burada söz konusu olan, 
eser sahibi, yani müzik eserinde beste ve güftenin 
sahibidir ve zaten onlar yakınıyordu «Okuyucular 
gazinolardan paraları alıyorlar, biz bir kere satıyo
ruz» diyorlardı. 

IBAŞKAN — Onu soruyorum» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
onu sağlamak için bunları yaptık. 

(BAŞKAN — Şimdi, sahnede bir ses sanatkârı 
herhangi bir besteyi, şarkıyı okuyacak; okurken mü
saade mi alacak? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Şimdi efendim, 'bu meslek birliği kurulduktan sonra, 
herhalde bu büyük gazinolar, plak şirketleri ve kaset 
şirketleri bir anlaşma yapmak zorundalar; aksi tak
dirde, başta anlaşma yapmadıysa, tabiî dava konu
su olacak; sene başında anlaşacak, «Bu sene 15 defa 
Yusuf Nalkesen'in eserini gazinomda okutacağım, 
15 defa okutmak için -telif hakkı olarak şunu ödüyo
rum» diyecek meslekî birliğe. 

Eğer bu anlaşmayı başta yapmamışlarsa... 
IBAŞKAN — Nasıl takip edecekler onu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Bütün dünyada öyle efendim; meslek birlikleri ta
kip e<|er. İşte kendileri takip edemedikleri için ala-' 
mıyorlar. Belki bir birlik kuracaklar, tabiî o birlik 
«iki kere iki dört eder» kadar kesin olmayacak, yal
nız plak şirketlerinden... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
Adam gazinoda şarkı istiyor, icracı geldi bir daha 
söyledi; ne olacak efendim? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mes
lek birliğinin her gazinoda bir tane temsilci bulundur
masına imkân yok tabiî. 

BAŞKAN — Hayır; orada temsilci var diyelim; 
ama «şu şarkıyı isteriz, isteriz» diye kıyamet kopu-
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yor, onun da telif hakkını almamış o gazino sahibi, 
sahneye çıkıp, «Hayır ben bunun telif hakkını alma
dım, bunu okutmam» mı diyecek? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Oku
tur efendim; yalnız, arkadan meslekî birliğe ödeye
cektir ücretini. 

BAŞKAN — Bu çok zor bir şey. 
İDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Esasında çok zor efendim. Yalnız, böyle kalınca ne 
olacak efendim? 

BAŞKAN — Eskiden böyle bir şey yoktu değil 
mi? 

İDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Eskiden hiçbir şey alamazlardı. Gazinolardan santim 
alamazlardı. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir kere sa
tarken ilk başta alıyordu, ondan sonra bir daha hiç
bir şey alamıyordu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
İşte plağı satarken alıyordu. Gazinoya satmaz zaten 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, TRT ne yapacak? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

TRT kompütür alacak; o sene onu kaç defa icra et
tiyse işleyecek, sene sonunda meslek birliğine onu 
ödeyecek. TRT'ninki, kolay. Şayet kompütür kay
detmezse perişan olur, ödeyemez. 

ıSEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, eski 
maddeyi okuyorum, hepsi var: 

«ç) Temsil Hakkı 
Madde 24. — Bir eserden, onun asıl veya işlen

melerini doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya re
sim nakline yarayan âletlerle umumî mahallerde 
okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil 
suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibi
ne aittir. 

Temsilin umuma arz edilmek üzere vuku bul
duğu mahalden başka bir yere herhangi bir teknik 
vasıta ile nakli de eser sahibine aittir.» 

BAŞKAN — İşte burada birlik kuruyorlar, bu
nu birlik takip edecek. 

DEVLET BAKANI tLHAN ÖZTRAK — 
Evet, kanunda var efendim. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (Ih-
*" tîsas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 

bu fıkra ilave oluyor. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

42 nci maddedeki bu meslek birliği kurulamadığı 
için olmuyor. 

Yalnız ben bu, 4 üncü madde olarak gelen metne 
gerek olmadığı kanısındayım. Çünkü, 20 nci madde
nin ikinci fıkrası zaten düzenlemiş; bunu zait te
lakki ediyorum. 

«Temsil hakkı; eser sahibinin veya meslek birli
ğine üye olması halinde yetkili kıldığı meslek birli
ğinin yazılı izni olmadan, diğer gerçek ve tüzelkişi
lerce kullanılamaz» deniliyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, anlaşılıyor ki bu ka
nun üzerinde Bakanlıkla Komisyon mutabakata var
mamış. Çünkü, her madde üzerinde böyle müzake
re çıkacaksa biz bunu bitiremeyiz. 

Daha aşağı yukarı 19 madde var, bundan sonra
ki maddelerde de varsa, her madde ile böyle uğra
şırsak 'bunu bitiremeyiz. Birinci müzakere gibi bir 
şey olacak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bunun dışında yalnız 42 ile 
43 üncü maddeleri değiştiren maddelerde olacak; 3 
maddede var, başka yok. Burada bunun çıkmasını 
öneriyorum, ötekinde iki nokta var, 'başka yok. 

BAŞKAN — O halde bu tasarıyı olduğu gibi Ko
misyona iade ederek yeniden bir daha gözden geçi
rilmesini teklif ediyorum. 4 üncü maddeye kadar 
konuştuk, ki «bu maddenin çıkması lazım, ötekine 
ilave edilmesi lazım» diyorsunuz. Bu bakımdan, bu 
yönden bir daha hazırlansın, önümüzdeki birleşimler
de tekrar konuşuruz. 

Ben bundan sonraki maddelerin olduğu gibi Ko
misyona iadesini teklif ediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/708; M. G. Konseyi : 1/617) (D. Mec
lisi S. Sayısı ; 546; M. G. Konseyi S. Sayısı : 707 (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz., 

Üçüncü sırada, Madalya ve Nişanlar Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru yer almaktadır. 

Bu rapor, 707 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Tem

silcileri yerlerini almışlardır. 

(1) 707 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

ISöz almak isteyen var mı? 
Komisyon Sözcüsü, buyurun. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUN-

AY (İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhur
başkanım, ülkemizde halen yurt ve kamu hizmetle
rinde üstün yararlık gösteren, memleketin yükselme
sinde gayretli çalışmalar yapan Türk vatandaşlarına 
ve Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki dostluğun 
gelişmesinde özel hizmet görmüş ve Türkiye'nin ya
rarına değerli yardımları görülmüş yabancılara ma
dalya verilmesine imkân sağlayan bir düzenleme 
mevcut değildir. Bu boşluğun giderilmesi ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri dışındaki diğer kurum ve kuruluş
ların madalya ve nişan mevzuatının kanunî temellere 
dayandırılması maksadıyla hazırlanan tasarı tensip
lerinize sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

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

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

1 inci maddeyi okutuyorum': 

Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 — Bu Kanun; Devlet madalya Ve ni-
şınlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, 
taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal 
şeklini,.zayi halinde yapılacak -işlemleri, bunların gi
derleri ile cazaî müeyyidelere ilişkin esasları düzenler. 
Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri sak
lıdır., 

BAŞKAN — «'Diğer kanunlardaki madalya ve 
nişan hükümleri saklıdır» deniyor burada. Bu hu
sus başka hangi kanunlarda var ki? 

DENİZ KURMAY ALIBAY TANER UZUN-
AY (İhtisas Komisyonu Üyesi) — İstiklal Madalya
sı Kanununda ve bir de 92i6 sayılı Kanunla diğer si
lahlı kuvvetler mensuplarına verilen madalya ve ni
şanlar var Sayın Cumhurbaşkanım. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Devlet madalyaları 
MADDE 2. — Devlet madalyaları aşağıda göste

rilmiştir : 
a) Devlet Şeref Madalyası; 
Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun 

teklifi, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cum
huriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bü
tünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için 
yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakâr
lık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uy
ruklu kişilere verilir. 

b) Devlet övünç Madalyası; 
Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, 

Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının 
tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorum
luluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, 
başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cum
huriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı 
teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin 
bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mirasçıla
rına verilir. 

c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası; 
(Devlet Üstün Hizmet madalyası, ilgili bakanın 

teklifi, ©akanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaş
kanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi 
bir alan da feragat, fedakâr ve gayreti ile yaptığı ça
lışmalarda ülke ve dünya çapında emsallerine naza
ran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine ve 
millî menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk 
vatandaşlarına verilir. 

BAŞKAN — Üç çeşit madalya tespit edilmiş; 
yalnız bunların altın veya başka bir madenden olup 
olmayacağı burada belli değil. 

DENİZ KURMAY AUBAY TANER UZUN-
AY (İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bunları yönetmelik maddesine koymayı uy
gun mütalaa ettik. Ayrıca Hukuk Dairemizle de gö
rüştük; ileride bir değişiklik olduğu tekdirde kanun 
değiştirilmesin, yönetmeliklerle bu husus daha ko
lay olur şeklinde mütalaa edildi ve o şekilde yönet
melik maddesine koyduk efendim. 

BAŞKAN — Bunların şekilleri, biçimleri vesai-
resini yönetmelik maddesine mi koydunuz? 

DENİZ KURMAY AUBAY TANER UZUN-
AY (İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cum
hurbaşkanını. 



M. G. Konseyi B : 177 24 , İÜ , 1983 O : 2 

BAŞKAN — 2 noi madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun, 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 

(ihtisas Komisyonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlı
ğı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir 
basım hatası olarak «fedakâr» yazılmış; o ibare «fe
dakârlık» olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet, «fedakârlık» olacak o. «Fera
gat, fedakârlık ve gayretiyle» şeklinde olacak.? 

Başka söz almak isteyen?.. 
Buyurun. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim bu 

madde ile acaba Cumhurbaşkanına bir Devlet Şeref 
Madalyası verilse nasıl bir sistem uygulanır? O da 
yönetmelikte mi belirtilir? 

BAŞKAN —• Cumhurbaşkanının kendisine mi? 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Ona artık verilmez herhalde. Başka 

devletler veriyor da, kendisi kendi kendine vermi
yor galiba. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Hayır, işte 
bu şekliyle olmuyor da efendim, onun için belirtiyo
rum; ama icap edebilir böyle bir madalya. Bu şe
kilde kalırsa kanunî bir sakınca olur o zaman. Ka
nunda, bütün Türk ve yabancı uyruklu kişilere ve
rilir dendiğine göre, Cumhurbaşkanına da verilebil
meli. 

BAŞKAN — Meclis, belki karar verirse verir. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Ama o eksik 
kalmış efendim. 

BAŞKAN — «Kendisine çıkarmış» derler şimdi. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Sizin şahsiye
tinizle ilgisi yok, ama kanun olduğu için söyledim. 

BAŞKAN — O zaman Meclis bir kanun çıkarır, 
kendiliğinden verirse verir. 

2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nişanlar 
MADDE 3. — Nişan çeşitleri aşağıda gösteril

miştir. 
a) Devlet Nişanı; 
Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı, Cumhur

başkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti ile men
sup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin gelişti

rilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını 
sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilir. 

b) Cumhuriyet Nişanı; 
Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu karan ve 

Cumhurbaşkanının tevcihi ve Türkiye Cumhuriyeti 
ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin 
geliştirilmesini, milletlerin 'birbirine yakınlaşmaları
nı sağlayan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve 
dış temsilcilik mensuplarına verilir. 

c) Liyakat Nişanı; 
Liyakat Nişanı, Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri 
alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve 
Cumhurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Türki
ye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılması ve 
yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilir. 

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

Yok. 
iMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler..». Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madalya ve nişanların verilmesi 
MADDE 4. — Madalya ve nişanlar, düzenlenen 

bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının 
görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti 
ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta ol
maması halinde madalya ve nişanlar en büyüklerin
den başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız ço
cuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa an
nesine, annesi yoksa eşine verilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Madalya ve nişanların intikali 
MAODE 5. — Madalya ve nişanlar hak edenin 

ölmesi halinde, bu madalya ve nişanlar kendileri ta
rafından mirasçılarından birine bırakilmamış ise, en 
büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, 
yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o 
da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yok
luğu halinde Medenî Kanun hükümlerine göre ka
nunî mirasçılarına intikal eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin 
ölümleri halinde birinci fıkradaki usul uygulanır. 

.BAŞKAN — Peki, vasiyetname ile «Benim ma
dalyalarımı filan yere verin» demiş ise ne olacak? 
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DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu maddede, «Madalya ve nişanlar hak edenin 
ölmesi halinde, bu madalya ve nişanlar kendileri 
tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise» 
denilmektedir ki, kendisi mirasçısına bıraikmamışsa, 
'bu yol takip edilecek; bırakmış ise, mirasçısına ka
lacak. Yani, söylediği, tevcih ettiği mirasçısına kalı
yor. 

BAŞKAN — Mirasçısı kim? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Onu düşünerek bu
raya yazdık. 

BAŞKAN — Saymışsınız; «bırakılmamış ise, en 
büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına» 
ki o zaten mirasçıdır; «yoksa ikiz çocuklarına»; o da 
mirasçıdır; «çocukları yoksa babasına»; o da mirasçı
dır, «o da yoksa annesine»; o da mirasçıdır; anne
si yok ise eşine:; eşi zaten baştaki mirasçıdır. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Biz onu düşünerek 
yazdık. 

BAŞKAN — «Vasiyeti yok ise» demek lazım. 
Yani, «mirasçılarından birisine bırakılmamış ise» de
niyor; nasıl bırakacak? Peki beş tane, ön tane ma
dalyası var, «erkek çocuklardan iki tanesi şuna, iki 
tanesini şuna» diyemez mi? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Der; biz de onu dü
şünerek böyle yazdık, yanlış ifade etmişiz. 

BAŞKAN — Mirasçısına da, miras yolu ile kalır 
efendim. «Madalya ve nişanlar kendileri tarafından 
vasiyet yoluyla ıbirisine bırakılmamış ise demek ge
rekir. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, metindeki ifade «vasiyet»i 
de kapsıyor. Bir defa, mirasçılar dışımda kimseye 
vermeyecek; eğer mirasçısı yok ise, verilmeyecek, 
Devlete kalacak; çünkü aileye mahsustur.-

BAŞKAN — «Ben müzeye bıraktım» der ise? 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

O bir tüzelkişilik, o olabilir; şahsa olmaz. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, biz bu maddeyi yazarken, çok yakında çıkmış 
olan 926 sayılı Kanunun 199 uncu maddesine ben
zeterek yazdık, orada da aynı ifadeler olduğu için, 
Hukuk Dairemizle görüştüğümüzde de bir proble
min olmadığını söylediler. 

BAŞKAN — Mirasçıya bırakmaktan kasıt, «va
siyet» diyor. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet, «Ben bu ma
dalyamı amcamın oğluna bırakıyorum» yahut da «en 
küçük kızıma bırakıyorum» diyebilir; dememiş ise, 
aşağıdaki hususlar uygulanacaktır. 

SEDAT GÜNERAL {Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Demiş ise, bu sıra takip edilmeye
cektir. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet, o zaman takip" 
edilmeyecek; doğrudan doğruya eşine de, küçük kı
zına da bırakmış olabilir. Onu düşünerek yazdık. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 
yukarıdaki maddede de vardı, ıburada belki fark edil
medi. Burada, «çocukları yoksa 'babasına, o da yok
sa annesine, annesi yoksa eşine» diyor. Şimdi, «o da 
yoksa annesine»den evvel bence «eşi» olması daha 
uygun değil mi? Çünkü, babası yok ise annesi de 
evlenebilir. Binaenaleyh, eşi daha yakın gibi geli
yor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Kızı 
da evlenecek; madalya veya nişanı alıp gidecektir. 

BAŞKAN — Kızı da evlenecek, kız da alıp gide
cektir. O sülaleden oluyor o; karısı, eşi o sülaladen 
olmuyor; babanın, annenin oğludur o; onu düşünmüş. 
Eskiden de hep böyle, idi, değil mi? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Hep öyle efendim. 

BAŞKAN — 926 sayılı Kanunda da böyle idi; 
hatta bu hususu konuşmuştuk.; Anlaşıldı; mirasçıdan 
kasıt, vasiyet yolu ile oluyor. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet. 

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

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Tescil ve terkin 
MADDE 6. — Hak kazananlara verilen veya 

geri alınan madalya ve nişanların Başbakanlık Per
sonel Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu 
genel müdürlükçe tescil veya terkinleri yapılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
| Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madalya ve nişanların geri alınması 
MADDE 7. — Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin mahkeme ka
rarı ile madalya ve nişanlarının geri alınmasına hük-
molunur. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların 

tescili ve takılması 
MADDE 8. — Başka devletler tarafından Türk 

vatandaşlarına verilen madalya ve nişanlar, Başba
kanlık Persone1 Genel Müdürlüğünce tescil edilir. 
Tescil yapılmamış madalya ve nişanlar takılmaz. 

BAŞKAN — Bunlar takılır mı ki, kim takar? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Yönetmelikte belirti
lecek. 

BAŞKAN — Ne zaman takılır? Gittiğimiz zaman 
ıbiz alıyoruz, öyle evde duruyor, takmıyoruz. Ben 
gidip Personel Dairesinde tescil mi yaptıracağım? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Tabiî «takılabilmesini 
yönetmelik belirler» dediğimiz için, hangi sürelerde, 
ne zaman, hangi merasimlerde, takılacağı yönetme
likle düzenlenecektir. Tabiî tescil edilmesi de lazım
dır efendim. 

BAŞKAN — Hangi merasimlerde takılacağı hu
susu sonraki maddelerde gelecek mi? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, nerelerde takılacağı, ne şekilde taşınacağı hu
susu yönetmelikte belirlenecek. 

BAŞKAN — Bizim kendi madalyalarımız takılır 
da, dışarıdan madalya alanların taktığını hiç gör
medim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O memleke
tin sefaretindeki resmî törenlerde, bir de o memle
ketin kendi ulusal törenlerinde takılır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

I 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
[ Madalya ve nişanın zayii 

MADDE 9. — Madalya ve nişan sahiplerinden 
nişan veya madalyası herhangi bir sebeple zayi olan
lar durumu en Ikısa zamanda tescil eden makama bil
dirmekle zorunludurlar. Madalya ve nişanın zayiin-
de ıkusursuz oldukları yetkili makamlarca belirlenen
lere Başbakanlıkça bedeli mukabilinde tören yapıl
maksızın ve bir defaya mahsus olmak üzere madal
ya veya nişanları tekrar verilir. 

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

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

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Giderlerin karşılanması 
MADDE 10. — Madalya ve nişanlar ile ilgili 

her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden karşıla
nır. 

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

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

11 inci maddeyi okutuyorum; 
Yasak tasarruflar 
MADDE 11. — Bu Kanuna göre verilmiş bulu

nan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, 
devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez. 

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

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

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Cezaî müeyyideler 
MADDE 12. — Bu Kanunun 11 inci maddesin

deki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı 
aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

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

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

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 13. — Madalya ve nişanların ebat, biçim 

ve özelliklerinin tespiti, ikimlere ve nasıl verileceği, 
bunların muhafaza ve taşınmasına ilişkin şekil ve 
esaslar; devletçe veya başka devletlerce verilen ma-
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dalya ve nişanların takılması ile bu Kanunun uygu
lanmasına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayınlan
masından itibaren 1 yıl içinde Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — «Konulacak yönetmelikle düzenle
nir» şeklinde olacak, oradaki «bir» kelimesini sile
lim. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Bir de, «Resmî Gazetede» yayınlaması konusu?... 

BAŞKAN — Resmî Gazetede yayınlanacak mı, 
yayınlanmayacak mı? Tabiî ki yayınlanacak, «düzen
lenir ve Resmî Gazetede yayınlanır» şeklinde ola-
caiki 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet efendim, «düzenlenir ve Resmî Gazetede yayın
lanır.» 

BAŞKAN — 13 üncü madlde üzerinde başka söz 
alımak isteyen?.. Yok. 

13 üncü maddeyi oylanmaz sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 14, — Bu Kanun yayımı 'tarihînde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN'— 14 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 15 inci madlde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Efendim, buyurun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, tü
münü oylamadan evvel bir hususun açıklanması için 
söz aldım 11 inci maddede, «Bu Kanuna göre veril
miş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce sa
tılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiş
tirilemez» denilmektedir. 

Burada biraz evvel buyurduğunuz nokta, yani 
müzeye devretmek istese, bu maddeye göre devrede
mez. Halbuki yine bundan evvelki bir maddede mi
rasçılarına dair bir madde vardı. Şimdi bu şartlar da 
aynen böyle geçerse, müzeye de veremez, bir insan. 
O bakımdan buna, «müzelere verilmesi hâli hariç» gi

bi bir ilave yapsak acaba yararlı olmaz mı? Şimdi 
ben bu maddeden, verilemez anlamını çıkarıyorum. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (İh
tisas Komisyonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı 
Temsilcisi) — Efendim, 5 inci madde buna bu imkânı 
sağladığı için. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O, ölmesi ha
linde. ölmesi halinde zaten mirasçılarından birisi ala
cak. 

BAŞKAN — Ölmeden ©vvel de vermez ama; vasi
yet eder, «Ben öldükten sonra şunları şuraya verin» 
der. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 5 
inci maddede «bu madalya ve nişanlar kendileri tara
fından mirasçılarından birine bırakilamamış» ise diye 
hüküm var; «mirasçılarından birine» diye tasrih 6t-
miş. Burada yok. Müze hiçbir zaman mirasçı kade
mesinde değildir. 

BAŞKAN — Ben demin onu söyledim işte. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER - Ben acaba bu

nu bir değişiklik olarak getirebilir miyiz diye düşün
düm. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (İh
tisas Komisyonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı 
Temsilcisi) — «Vasiyet yoluyla» dersek, o zaman mü
zeye de bağışlayabilir efendim. 

BAŞKAN — Nereye koyarsak? 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (İh

tisas Komisyonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı 
Temsilcisi) — 5 inci maddeye efendim. 

BAŞKAN — «Vasiyet yoluyla» kelimelerini o mad
dede nereye koyacağız? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) >— «Mirasçılarından birine veya bir mü
esseseye bırakılmamış ise» şeklinde. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Başka bir 
vasiyette bulunmaması» diye bir hüküm ilave eder
sek «halinde» kelimesinden sonra olur efendim. 

5 inci maddede «Madalya ve nişanlar hak edenin 
ölmesi halinde», yahut «hayatta iken vasiyet etme
mesi halinde» 

BAŞKAN — Şöyle düşünelim : Çocukları yok, 
karısı ölmüş, anne ve babası da ölmüş, kimse kal
mamış; ne yapacak bu insan? 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (İh
tisas Komisyonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı 
Temsilcisi) — Diğer mirasçıları var. 

BAŞKAN— Diğer mirasçıları yok. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Var 

ya efendim. 
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BAŞKAN — Onlar da geçmiyor; o halde diye
cek ki bu aidam : «©enim madalyamı da filan yere 
verin.» Vasiyet yoluyla bırakabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mirasçı
larına da bırakmak istemeyebilir. 

SEDAT GÜNBRAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Eğer sağlığında verirse olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sağlığında 
verir efendim. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim, genel hükümlere göre Devlete kalıyor bu 
durumda, Devlet de uygun göreceği bir müzeye veya 
ımüesseseye herhalde verecektir; en uygunu. 

BAŞKAN — Efendim, Devlete bırakmayıp da 
kendisi belki başka bir yere vermek istiyorsa? 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (İh
tisas Komisyonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «vasiyet yo
luyla» denirse- 5 inci maddeye, za'tıâlinizin endişeleri 
giderilebilir. Mirasçılarına değil de efendim, mirasçı
larından birine bırakılmamış ise. 

BAŞKAN — Ama, vasiyet yoluyla herkese ver
me hakkını da vermeyelim. Vasiyetinde tutar da, be
nim amcamın itorununa verin, derse o da ollmaz. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Yabancı birisine de bırakabilir. 

BAŞKAN — Yabancı birisine de bırakabilir. Öy
le bir açık kapı bırakırsak, yabancı 'birisine de bıra
kabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN •— Yalnız 
açıklamalı; «vasiyet yoluyla arzu ederse müzeye de 
verir» şeklinde yazılmalı. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, «(mü
zelere intikal hariç)» şeklinde parantez içinde bir ifa
de kullanırsak?.. 

BAŞKAN — O zaman müzelerin başına bir dert 
çıkar. Herkes, mademki müzelere bırakılabiliyor diye 
benimkini de müzeye verin derse, o zaman müze
lere gitmemesi lazım gelen şeyler de müzeye gider. Ki-
miriki gidecek müzeye? Yani yüksek makamlara gel
miş kimseler olabilir; ama fedakârlık ve yararlık gös
termiş memurlara da veriliyor bu maldalyalar, onlar 
da vasiyet ederse, «benimkini falanca müzeye verin 
diye» almak zorunda kalacaklar; o da müzeye gir
mez; onun için böyle kalsın.' 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
biraz önce ecnebi devletlerden verilen madalyalarda 
geçti; bunların tescili halinde onlar da aynı muame
leye tabi tutulacak mı? 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Efendim, bu Kanun gereğince ve
rilen bütün madalyalar. 

BAŞKAN — Hepsi. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Kanunun kapsamına 
giren bütün madalyalar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tescil 
edilmesi halinde, bu verilen madalyalar içine giriyor, 
>onu belirtelim de. 

BAŞKAN — Esasında o tescil muamelesi de bi
raz saçma. Zaten dış ülkelerde madalya verilirken be-
ratıyla beraber verilir ve tescil edilmiş bir madalyadır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Fakat 
kimse bilmiyor efendim. Kolay kolay farkına varmaz; 
kime verilmiş, kime verilmemiş. 

BAŞKAN — Onun için bir de buradan geçsin 
denımiş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buradan 
geçmesinde yarar var. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Yalnız efendim, 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ol* 
duğu gibi, onun da tescil edilmesi lazım. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (İh
tisas Komisyonu Üyesi - Millî Savunma Komisyonu 
Başjkanı) — Efendim, 926 sayılı Kanunun 2C0 üncü 
maddesi şöyle bir Ihüküm getiriyor : «Bu Kanun ge
reğince verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak 
Genelkurmay Başkanlığınca tescil edilerek numarala
nırlar.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir kaç 
tane aldık, tescil yaptırmadık. 

BAŞKAN — Bundan sonra yaptırırız. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir de 
müsaade ederseniz bir şey var, o da lazım. 4 üncü 
maddede, «Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir tö
renle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görev
lendireceği bir kişi tarafından beraltı ve rozeti ile bir
likte» deniyor. Rozetin bir de minyatürü var. 

BAŞKAN — Rozet dediği işte o. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O değil, 

hayır; rozet başka. 
BAŞKAN — Minyatürünü düşünmemişler. Bizim 

926 sayılı Kanunumuzda var, burada yok. Koymamış
lar. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Onu düşünmedik efen
dim. Biz sadece rozetini düşündük. Madalyayı takar, 
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takmazsa dalha küçük çapta rozetini kullanabilir diye 
düşündük. 

BAŞKAN — O daha ziyade gece elbiselerinde 
falan kullanılıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Askerle
re ait; siviller kullanmış. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

4. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal 
Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 2/107; M. G. Konseyi : 2/146) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 520; M.G. Konseyi S. Sayısı : 698) il) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında 
yer alan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal 
Güvenlik, lış ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu yer 
almaktadır. 

Bu rapor, 698 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Sözcüsü ile Sayın Bakan ve ilgililer yerlerini almış
lardır. 

Kanun teklifinin' tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Komisyonun bir açıklaması olacak mı? 
iBuyurun. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) .— Sayın Cumhurbaşkanım, işçi emeklilerine de 
memur emeklileri paralelinde bir düzenleme ile zam 
getirilmesi öngörüldüğünden 506 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması gerekmiştir. Zammı öngören kanun 
tasarısı Danışma Meclisine sevk edilmişse de komis
yonlarda görüşülememiş; ancak Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortaları Kanunu Tasarısı Danışma Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülürken, Hükümet tasarısına uygun 
olan bir önerge ile söz konusu tasarıya eklenmiştir. 

(1) 698 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

ı Kanun yapma tekniği açısından 506 sayılı Kanun-
I da yer alması gerekli bir hükmün bir başka tasarıda 
I yer alması uygun bulunmadığından ve Komisyonu

muzda, söz konusu Kanunun 26 ncı maddesinin de-
I ğişikliğine ilişkin bir kanun teklifi bulunduğundan, 
I 'bu teklifle birlikte incelenmiştir. 
I Bundan başka, aylık alan çocuğu bulunmayan dul 

eşlerin aylık bağlama oranları, Türkiye Cumhuriyeti 
I Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kurumları ile paralellik 

sağlanması amacıyla üçte iki oranından yüzde 75 
I oranına yükseltilmiştir. 
I Aynı şekilde Tarım İşçileri Kanunu Tasarısıyla 

getirilen yeni düzenlemeye uygun olarak, 50)6 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinde > de 
yapılan değişiklik, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Ka
nunu Tasarısından çıkarılarak bu tasarıya eklenmiştir. 

I Arz ederim. 

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

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
I Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
• f 

I 1 inci maddeyi okutuyorum : 

I 50)6 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad-
I delerinin Değiştirilmesi, 26 ncı Maddesine Bir Fıkra 
I ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Haitkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi-

I nin I/A bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I «A. a) Kamu sektörüne ait tarım ve orman iş-
I lerinde ücretle, 
I b) Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde üc-
I retle ve sürekli olarak, 
I C) Tarım sanatlarına ait işlerde, 
I d) Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden 
I sayılmayan işlerde, 
I e) Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bah-
I çe, fidanlık ve benzeri işlerinde, 
I Çalışanlar hariç olmak üzere tarım işlerinde ça-
I lisanlar.» 

I BAŞKAN — Peki, tarım işçileri hakkındaki ka-
I nunla ilgili değil mi şimdi bu? Bunu buraya niye koy

duk? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

I (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
I kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu hükmün düzen-
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lenmesinin ana amacı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda sigortalı sayılmayanların belirtilmesiydi. 

BAŞKAN — Tarım işyerlerinde çalışanları Sosyal 
Sigortalar kapsamı içerisine aldık, tabiî alınca bunu 
buraya koymak gerekti, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tıs ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
'kanı) — EVet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

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

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

2~nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun değişik 23 üncü maddesinin I/A, B bentleri 
ile 68 inci maddesinin I/A, B bentleri ve 71 inci mad
desinin I/A, B bentlerindeki «üçte iki» oranı «% 75» 
olarak değiştirilmiştir. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 506 sayılı Stosyal Sigortalar Kanu

nunun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmişime 
«Ancak; iş kazası veya meslek ha'sftalıkları sonucu 

ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapı
lacak her türlü yardım ve ödemeler için, iş kazası ve
ya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya 
kusuru bulunup da aynı iş 'kazası veya meslek hasta
lığı sonucu ölen sigortalının bak sahiplerine Kurumca 
rücu edilemez.» 

BAŞKAN — Bu geçen sefer konuşuldu, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, ön takdimde konuşuldu. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nuna 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen 
Ek Madde l'de belirtilen ve 28.1.1983 tarih ve 2795 
sayılı Kanunla değişik gösterge tablosu ekteki şekilde 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu ek gösterge tablosunu okutmu
yorum, çünkü dağıtılmıştı daha evvel. 

İki tane değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu, 1985 tarihinden itibaren uygu
lanacak gösterge tablosu. 

öteki geçici maddede galiba? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Geçici 3 üncü maddeye bağlı olarak efen
dim. 

BAŞKAN — öteki tablo 1984'teki?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim. 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — 506 Sayılı Kanunun 2100 

sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin 1 /A bendi
nin yürürlüğe girdiği 24.11.1977 tarihinden 1.1.1984 
tarihine kadar, özel sektöre ait tarım ve orman işle
rinde ücretle ve süreksiz olarak çalışanların 506 sayılı 
Kanun yönünden sonuçlandırılan sigortalılık işlemleri 
ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından prim 
ödeme gün sayılarına ilişkin hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Bunu izah eder misiniz? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, tarım işçilerini sos
yal güvenliğe kavuşturan kanun, malumu âliniz, özel 
kesimde süreksiz olarak çalışanları kapsamaktadır. 

Ancak, bu gibi durumda olanlar 506 sayılı Kanu
na göre sigortalı olmuşlar ve primlerini ödüyorlar ise, 
bu hakları öteki kanun dolayısıyla ellerinden alınma
sın, müktesep hakları devam etsin amacıyla getiri
len bir maddedir. 

BAŞKAN — 1977'den itibaren?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim; çünkü, 2100 sayılı Kanun 
1977'den itibaren yürürlüğe girmiştir, oraya monte 
edilecektir. 

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

Geçici madde l*i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



M. G. Konseyi B : 177 24 . 10 , 1983 O : 2 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇÎCt MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tari

hinden önce kasıt ve kusuru sonucu meydana gelen iş 
kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölen sigortalı
ların hak sahiplerine karşı, Kurumca açılmış davalar 
düşer. 

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

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir de 2 nci fıkrası vardı; onu kal
dırdınız değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım; emirleriniz 
üzerine kaldırdık efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇtCl MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu gereğince alınacak prim ve verilecek öde
nekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanma
sında 1984 yılı için ekteki gösterge tablosu uygula
nır. 

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

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

* n « m i 

Kabul edilmiş bulunan geçici 1, 2, 3 üncü madde
ye bağlı çerçeve 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanunun; 
a) 1, 2, Geçici 1, Geçici 3 üncü maddeleri 

1.1.1984 tarihinde, 
b) 4 üncü maddesi 1.1.1985 tarihinde, 
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü, ek cetvellerle birlikte oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemimize göre görüşülecek başka konu bu
lunmadığından bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.33 

• • 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

177 NCt BİRLEŞİM 

24 Ekim 1983 Pazartesi 

Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî istih

barat Teşkilatı Kanunu Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
ihtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/740; 
M. G. Konseyi : 1/616) (D. Meclisi S. Sayısı : 585; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 705) 

2. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/775; M. G. Konseyi : 1/613) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 558; M. G. Konseyi S. Sayısı : 706) 

3. — Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/708; M. G. Konseyi : 1/617) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 546; M. G. Konseyi S. Sayısı : 707) 

4. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve. Millî Güvenlik Konseyi Sosyal 
Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 2/107; M. G. Konseyi : 2/146) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 520; M. G. Konseyi S. Sayısı : 698) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 705 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Müsteşarlığı 
Teşkilatı Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 1/740; M. G. Konseyi : 1/616) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 585) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-4044 6 Ekim 1983 

(1/740) 4874 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Ekim 1983 tarihli 170 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 

kabul edilen, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 4, 5 Ekim 1983 tarihli 169 ve 170 inci Birleşimlerinde gö
rüşülmüştür. 

T.C, 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi Başkanlığı 28 Haziran 1983 
Sayı : K.K.T.D. 

18/101-1528/05467 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.6.1983 tarihinde kararlaştırılan «Devlet İstihbarat Hizmetleri 
ve Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

6.7.1965 tarihli ve 644 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olmak üzere kurulmuş bulunan Millî İstihbarat 
Teşkilatı 17 yılı aşkın bir süre istihbarat çalışmalarıyla Devletin bekası ve güvenliğinin sağlanmasında im
kânları ölçüsünde kendisine düşen görevi yerine getirmeye çalışmış bulunmaktadır. 

Bu süre zarfında değişen yurt ve dünya şartları ve bunun sonucu meydana çıkan ağır sorunlar Teşkila
tın faaliyetlerinde de bir büyüme ve çeşitlenmeyi zarurî hale getirmiştir. 

Milletlerarası terörizmin yaygınlaşması ve teknik ilerlemeler, istihbarat örgütlerinin bünyelerinde ve çalış
ma usul ve metotlarında ileriye yönelik atılımlar yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 17 yıllık bir süreyi kapsayan uygulanması sonucu ortaya çıkan ak
saklıkların giderilmesi, boşlukların doldurulması, meri maddelerin günün koşullarına göre yeniden tanzimi ve 
bu meyanda kamu kurum ve kuruluşlarıyla istihbarat konusunda yapılan işbirliği ve koordinasyonunun daha 
etkin bir hale getirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesiyle uygulama imkânı kal
mamış ve yürürlükten kalkmış olan maddelerin Kanun metninden çıkarılması ve meri Kanunda yer almayan 
bazı hükümlerle birlikte malî, idarî, cezaî ve sosyal konulara ait yeni hükümlerin tedvini zarureti hâsıl olmuş
tur. 

Bu amaçları karşılayacak nitelikte bir düzenlemenin 644 sayılı Kanunun tadili suretiyle halli mümkün gö
rülebilir ise de, meri Kanun maddelerinin büyük bir kısmının değiştirilmesi ihtiyacı yanında; tadili gereken 
maddelerle, aynen muhafazası icabeden veya yeniden tedvin zarurî görülen maddelerin Kanun tekniği açısın
dan bir sıraya ve düzenlemeye tabi tutulması mecburiyeti 644 sayılı Kanunun kaldırılarak yerine yeni bir 
Kanun Tasarısı hazırlanması zaruretini doğurmuştur. 

Devletin bütünlüğüne .bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve Millî Güce yönelik faaliyetlere 
ait güvenlik istihbaratı ile birlikte millî güvenlik poti tikasıyla ilgili planların hazırlanmasına esas teşkil ede
cek stratejik istihbaratı istihsal etmek gibi Devletin bekası için hayatî önemi haiz bir konuda faaliyet göste
ren Millî İstihbarat Teşkilatının bu görevini lâyıkı veçhile yerine getirebilmesini temin amacıyla, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından farklı bazı yetkilerle teçhiz edilmesi zarureti aşikârdır. 

Hazırlanan Tasarı ile getirilen yeniliklerin nedenlerini genel olarak aşağıdaki şekilde belirtmek müm
kündür. 

1. Meri Kanunda, emsali gizli servislerdeki tatbikatın aksine, Teşkilatın anabirimleriyle bunların görevleri 
zikredilmekle, hem gizlilik kısmen ihlâl edilmiş, hem de ihtiyaçtan doğan yeni ünitelerin süratle kurulama
ması gibi önemli sakıncalara yol açılmıştır. 

Bu bakımdan ,Atatürk ilke ve inkilaplarına dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını tehdit eden 
ve beynelmilel merkezlerden planlı, yepyeni metotlarla ve örgütlerle organize edildiğinde şüphe bulunmayan 
anarşi ve terör odaklarının zamanında teşhisi ve eylemlerine daha ortaya çıkmadan engel olunabilmesi -İlle
gal metotlarla faaliyet gösteren ve taktik ve stratejilerini devamlı değiştiren bu yıkıcı ve bölücü örgütler kar
şısında- Millî İstihbarat Teşkilatının kuruluş, personel, araç-gereç ve kanunî yetkilerinin süratle organizesini 
temin edecek yasal imkânlara sahip olunması icabetti ği aşikârdır., 

Aynı ihtiyaç ve zaruretler yabancı devletlerin gizli servisleri için de varit olmuş ve bunlardan bazıları giz
li Teşkilatları için Kanun çıkarmayı dahi uygun bulmayarak b uyola gitmemiş, bazıları ise sadece global gö
rev maddeleri ile yetinmişlerdir. 

Ancak ,Anayasamız ile iç hukukumuz hükümleri ve yukarıda arz edilen durum muvacehesinde, Teşkilatın 
kuruluşu ve anagörevi Tasarıda genel hatlarıyla belirtilmekle yetinilmiş; birimlerin sayısı ve ayrıntılı görevleri, 
iç örgütlenme ile ilgili esasların tanzimi Başbakanın o naylayacağı yönetmeliklere bırakılmak suretiyle her an 
değişen ihtiyaç ve zaruretler karşısında Millî İstihbarat Teşkilatına hedeflere karşı süratle tedbirler alabilme 
imkânı sağlanmak istenmiştir. 

2. 644 sayılı Kanunda yer almasına rağimen, bugüne kadarfci uygulamada yeterince işletilemediği için, 
Devletin diğer diaire ive kurumlalrının görev ve yükümlülükleri ile istihbarat komusurıjda koörd'inasiyohu sağ
layacak esaslar açık bir şekilde 'belirtilerek değişik bir düzenleme ile Tasarıya alınmıştır. 

Bu suretle, işbirliği ve koordinasyon konusunda daha etkin ve geniş bir uygulamayı sağlayacak nite-
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lîkte hükümler Tasarıya konulmuş olup, mezkûr Kanunun 8 inci maddesindeki Millî istihbarat Koordinas
yon Kurulunun fonksiyonu böylelikle yerine getirilmekte olduğundan, bu madde tasarıya itihal edememiştir. 

3. Görevlerinin ifasında, Millî İstihbarat Teşkilatının genel idare içerisinde tamamen özel bir yeri ve 
fonksiyonu olduğu aşikârdıır. Teşkilat Kanunundan sonra yürürlüğe giren ve muhtelif tarihlerde değişikliğe uğ
rayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 644 sayılı Kanunun bir çok hükümlerini yürürlükten kaldırmış 
bulunmaktadır. 

iBu Tasarı ile özellik arz eden hususlarda yeni hükümler" getirilmiş Teşkilat personelinin kimlerden olu
şacağı, kadrolara ilişkin görevler, 'bunların nitelikleriyle yetki ve sorumlulukları, Teşkilata alınma, atama ve 
yükselme ile diğer bazı özlük işlerinde Teşkilata elastikiyet sağlanması derpiş olunmuştur. Tasarıda hükme 
bağlanmayan hususlarda ise genel Kanun olan 657 sayılı Kanunun uygulanacağı tabiîdir. 

Millî istihbarat Hizmetleri Sınıfı adı altında 657 saydı Kanunun kapsamına alınan MİT personelinde, 
ifa ettikleri görevler nazara alındığında, diğer Devlet dairelerinde istihdam edilen personelde aranacak genel 
nitelikler dışında özel nitelikler de aranması ve bunlara hizmetleri sırasında yönetim bakımından katı disiplin 
hükümlerinin uygulanması zarurî olduğundan, bu konularda Tasarı ile ihtiyaca cevap verecek mahiyette hü
kümler getirilmiştir. 

4. Millî istihbarat Teşkilatı, emsali bir çok yabancı Devletler gizi servislerinden farklı olarak iki ana 
görevi birden deruhte etmiş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi iç istihbarat (Güvenlik istihbaratı) diğeri de 
yabancı devletler istihbaratı (Stratejik istihbarat) dır. Her iki istihbaratı da birlikte yürütmek durumunda olan 
Teşkilat personeli, bu görevlerinin günün 24 saatinde mesai gerektirecek şekilde devamlılık arz etmesi ve 
yıpratıcı olması ve ayrıca istihbarata karşı koymak vazifesi meyanında bulunan yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin 
ortaya çıkarılması ve çökertilmesi için yapılan çalışmalarda personelin her an hayatî tehlikelerle karşı kar
şıya bulunması, MİT personelinin sosyal münasebet ve temaslarında maskeli bir kimlik içinde daima kendini 
gizlemek zorunda kalması, gerek kendisini ve gerekse aile efradını sürekli ve ağır bir yük altında bırakmak
tadır. 

Bütün bunların sonucu olanak, gerek sadece MİT mensubu olmalarından dolayı hedef seçilerek anarşist
ler ve teröristler tarafından ve gerekse görevleri nedeniyle yaralanan veya öldürülen veyahutta ağır çalıişma 
şartları karşısında sinirsel gerginlikten kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanan veya bu nedenlerle hayatını kay 
beden İMIT mensuplarının kendilerinin ve yakınlarının bazı maddî ve sosyal imkânlarla desteklenmesi gerekli 
bulunmaktadır. 

i 

5. Ayrıca Teşkilatın diğer Devlet dairelerinin tabi olduğu mialî mevzuat hükümlerine bağlı kılınması ne
ticesi, gerek bütçe tatbikatında gerekse ihtiyaçların temini sırasında MtT faaliyetlerinin gizliliği ihlâl olun
makta ve hizmetin gereği derhal ifası icabeden hususlar, zamanında yerine getirilememektedir. Bu nedenle 
hazırlanan Tasarıda; gizliliği ihlâl etmeyecek ve başta satınalma konusu olmak üzere, ihtiyaçların tedarikinde 
gecikmeleri önleyerek zaman israfını bertaraf edecek hükümlere de yer verilmiştir. 

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLÎ İSTİHBARAT MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLÂTI 
KANUNU TASARISI MADDELERİNİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu maddede Kanunun amacı; Devlet istihbaratının elde edilmesi ve kullanılması ile Millî 
İstihbarat Teşkilâtının kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin esasların belirlenmesi olarak açıklanmaktadır. 

Madde 2. — Kanunun kapsamını belirleyen bu madde ile, Devlet istihbaratının istihsali ve kullanılmasıy
la ilgili ve görevli Kurum ve Kuruluşlar Kanununun şümulüne dahil edilmektedir. 

Madde 3. — Bu maddede, Kanun Taslağı içinde geçen MtT mensubu ve MtT personeli tarif edilmek 
suretiyle değişik anlamaların önüne geçilmek istenmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede, 644 sayılı Kanundaki esasa uygun olarak, Devlet istihbaratı yapan Millî is
tihbarat Teşkilatının; Anayasa gereğince Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden, Bakanlar Kurulu ile 
birlikte Başbakanın sorumluluğu bulunduğu göz önünde tutularak, Başbakanlığa bağlanması öngörülmüştür. 

Maddede, müsteşarı tarafından yönetilen MtT'in görevlerini ifa edebilmesi için gerekli temel yapının 
belirtilmesi ile yetinilmiş, istihbarat yöntem ve tekniğinin devamlı surette gelişme ve değişiklik arzetmesi se-
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bebiyle, ihtiyaç duyulan ünitelerin Kanun değişikliğine gerek kalmadan zamanında kurularak faaliyete geçiri
lebilmesi amacıyla Teşkilatın yapısının yönetmelikle düzenlenmesi derpiş olunmuştur. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesinde, MİT ile Bakanlıklar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
görevleri anahatlarıyla belirtilmektedir. 

Millî istihbarat Teşkilatının görevleri, esas itibariyle; güvenlik istihbaratı ve stratejik istihbaratın Devlet 
çapında istihsali, kıymetlendirilmesi ve dağıtımıyla istihbarata karşı koymak olup, bunun yanında Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarının istihbarat çalışmalarının aynı amaçla yönlendirilmesi için Anayasamıza göre Devle
tin Millî Güvenlik sisteminin tayini, tespiti ve uygulamasıyla ilgili kararların alınması konusunda görüş be
lirtmekle görevli bulunan Millî Güvenlik Kuruluna ve Başbakana tekliflerde bulunmak ye yine aynı Kurul
ca uygun görülen diğer görevleri ifa etmek ve ayrıca istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerinde 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına teknik konularda eğitim dahil müşavirlik yapmak ve koordinasyonu sağla
mak şeklinde açıklanmaktadır. 

Diğer taraftan Bakanlıklar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi konularında görevlerinin ge
rektirdiği istihbaratı oluşturmaları, istihbarata karşı koymaları ve ayrıca MİT tarafından istenecek haber ve 
istihbaratı elde ederek, millî güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MİT'e ulaştırmaları, Devlet istihba
ratının oluşturulması amacıyla bu Kurum ve Kuruluşlara görev olarak verilmektedir. 

Madde 6. — Devlet çapında güvenli bir istihbaratın süratle sağlanması ve istek makamlarına anında, 
doğru, tam ve sağlıklı bilgi verilebilmesi için, MİT'in Kamu Kurum ve Kuruluşlarında mevcut bulunan bil
gi işlem merkezleri ile arşivlerden yararlanabilmesi, sorumlu kişilerle doğrudan ilişki kurarak koordinas
yon yöntemleri uygulayabilmesi ve gerekli dokümanları alabilmesi büyük önem arzetmektedir. 

Bu meyanda, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, kimliğini ibraz etmesi halinde MİT personeline her 
türlü kolaylığın sağlanması ve olanaklardan istifade imkânı tanınmasındaki zaruret de aşikârdır. 

Maddenin son fıkrasına ise, 644 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki, MİT mensuplarına genel zabıta 
hak ve yetkilerinin tanınmasına ilişkin hüküm aynen dercedilmiştir. 

Madde 7. — MİT Müsteşarının, bu Kanunda belirtilen görev ve faaliyetlerin yerine getirilmesinden sade
ce Başbakana karşı sorumlu olduğunu belirten bu madde ile 644 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü 
aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 8. — Bu maddede, meri 28 inci maddeye mütenazır olarak, olağanüstü hal, sıkıyönetim, sefer
berlik ve savaş halinin ilanında MİT'in Silahlı Kuvvetler Komutanlığı ve diğer Devlet kurumlarıyla müna 
sebetlerinin Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak Yönetmelikle düzenleneceği ve MİT'in personel, her 
türlü teknik araç ve gereç, akaryakıt, silah, savaş gereci, donatım, giyecek, bina ve tesis gibi ihtiyaçlarının 
Millî Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık ve dairelerle MİT arasında. hazırlanacak planlarla tespit edileceği 
belirtilmiş, ayrıca bu maddeye, seferberlik veya savaş hali ilanında silah altına alınacak MİT mensupları
nın görevin aksamaması bakımından MİT enirine tertip edilerek, Teşkilatta çalışmalarını sağlayacak bir fık 
ra ilave edilmiştir. 

Madde 9. — 644 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü bu maddede aynen muhafaza 
edilerek, MİT için fiilî kadro esası benimsenmiş ve kadroların gizliliği sağlanmıştır. 

Madde 10. — Bu maddede, Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfının özelliği göz önünde bulundurularak, MtT 
personelinin kimlerden oluşacağı, kadrolara ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar ve personelin nitelikleri, 
Teşkilata alınma usul ve şartları, atama, yükselme ile sair özlük işleri ve bunlara bağlı işlemlerin bir yönet
melikle düzenlenmesi esası getirilmiş ve bu konularda idareye tanzim yetkisi tanınmıştır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun MİT'de sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili 
Ek Geçici 48 inci maddesinde, özel Kanununda değişiklik yapılıncaya kadar bu personele uygulanacak 
esaslar geçici olarak düzenlenmiştir. 

MİT'de çalıştırılmaları zarurî bulunan sözleşmeli personelin, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki 
şartlar aranmaksızın; istihdam şekilleri, sözleşme esasları ve ücretleri ile diğer özlük ve sosyal haklarının 
bir yönetmelikle tespiti için bu maddenin ikinci fıkrası tedvin olunmuştur. 
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Ayrıca, MİT'in iştigal konularının özelliğine binaen, emekli kamu görevlilerinin sözleşmeli olarak istih
dam edilmeleri halinde emekli aylık ve ücretlerinin kesilmemesini teminen maddenin son fıkrası vazedilmiş
tir. 

Madde 11. — MİT personeli olarak görevlendirilen Silahlı Kuvvetler mensuplarının; Teşkilata atanmala
rı, istihkakları ve sair hususlar bu maddede düzenlenmiş, ayrıca askerî şahısların başka kurumlarda çalış
tırılmaları halinde Bakanlar Kurulundan karar alınması zorunluluğunu getiren 926 sayılı Kanunun 124 üncü 
maddesinden istisnayı sağlamak üzere, maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 12. — Bu maddede; Teşkilatın temel kuruluşundaki hiyerarşik sıra esas alınarak, atama konusu 
yeniden düzenlenmiş ve gizliliği sağlamak bakımından da yapılan atamaların Resmî Gazete'de yayımlanma
ması hükme bağlanmıştır. 

Madde 13. — MİT fiilî kadrosuna atanan personel, mu'htelıf kurs ve hizmet içi eğitim aşamalarına 
tamamladıktan ve Teşkilatın faaliyetleriyle ilgili gizli kategorideki bilgilere de vakıf olduktan sonra Teş
kilata faydalı olabilecekleri safhada çeşitli nedenlerle istifa suretiyle görevlerinden ayrılmaktadırlar. 

Bu hal ise; Teşkilat için gizliliği ihlal ve yerine alınacak personelin yetişmesine kadar geçecek süre 
bakımından hizmetin aleyhine olmaktadır. 

Zikredilen mahzurları telafi bakımından, bu madde ile 5 yıllıik bir istifa memnuıyeti getirilmiş ve ay
rıca müeyyidesi de gösterilmiştir.' 

Madde 14. — Bu madde hükmü ile: 644 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer aldığı şekilde, MİT 
mensuplarının ve MlT'de vazife alanların görevlerinin zorunlu kıldığı giderlerin Yönetmelikle tespit oluna
cak esaslar çerçevesinde karşılanması ve bu harcamalarda 1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesi hükmünün 
uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 15. — Bu maddeye, MİT'in fiili kadrosunda görevli personele brüt aylıklarının tutarının yüzde 
yirmisinin hizmet tazminatı olarak ödenmesi hakkındaki 13.3.1981 tarih ve 2425 sayılı Kanun hükümleri 
aynen dercedilmiştir. ' 

Madde 16. — Millî İstihbarat Teşkilatı Mensupları, 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamı içinde görünmekte iseler de, bu Kanunda öngörülen tazmi
nat ve sair haklardan yararlanabilmeleri, ancak, MİT mensuplarının «İç güvenlik ve asayişin korunması ve
ya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmiş olmaları» şartına bağlı bulunmakta
dır. Ayrıca, Nakdî Tazminat Kanunu, yukarıda belirtilen görevleri sona ermiş olsa bile, yaptıkları hizmet 
nedeniyle ölmeleri' ve sakat kalmaları halinde de Kanunun kapsamındakilere yardımı öngörmektedir; 

Diğer taraftan, 23^4.1981 tarihinde kabul edilen 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Taz
minat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun; yurt dışında sürekli görev veya her türlü geçici 
görev nedeniyle bulunan Türk uyruklu kamu personelinden bu görevlerinden dolayı (Görevleri sona ermiş 
olsa bile) yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş ve uğradıkları suikast sonucu ölme, sakat kalma ya da yara
lanma durumunda bunlara Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygu
lanmasını kabul etmiş bulunmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeli kanunen iç güvenlik ve asayişin 
korunması ile görevli olduklarından tamamıyla 2330 Sayılı Kanun kapsamına dahil bulunmaktadırlar. 

Bu bakımdan, Millî İstihbarat Teşkilat Kanunundaki görevleri ifa ile mükellef bulunan ve Devletin gü
venliği ile ilgili çalışmalar yapan MİT mensuplarının bu sıfatları nedeniyle maruz kalacakları saldırı sonu
cu yaralanmaları, sakat kalmaları veya ölmeleri halinde, iç güvenlik ve Asayişir/ korunması konularında gö
revlendirilme şartı aranmaksızın, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanundan yararlandı
rılmalarında^ zaruret göz önünde bulundurularak bu madde kaleme alınmıştır. 

644 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına mütenazır olarak hazırlanan (b) bendi ile, MİT 
mensuplarının görevleri nedeniyle yaralanmaları, hastalanmaları, maluliyete uğramaları halinde kendilerine, 
ölmeleri halinde ise, metinde zikredilen yakınlarına tazminat verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 17. — Bu madde ile MİT personeli ile yakınlarının, yapılacak her türlü muayene ve tedavileri
nin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait (Askerî veya sivil) her türlü hastane ve sağlık kurumlarında yapıl
ması suretiyle tedavide sürat temin etmek ve kısmen de olsa bu personelin afişe olmalarının önlenmesi 
amaçlanmış bulunmaktadır. 
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MİTde görevli Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile aileleri efradının gereğinde 
sivil sağlık tesislerinde, sivil personel ve aileleri efradının ise askerî sağlık tesislerinde yapılacak muayene ve 
tedavilerine ilişkin giderlerin MÎT bütçesinden karşılanması ve böylelikle tatbikatta birlik sağlanmasının 
uygun olacağı düşünülmüştür. 

Ayrıca MİT mensuplarından görevleri nedeniyle yaralanan veya hastalananların yurt dışında tedavilerinin 
yaptırılabileceğine ilişkin 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü bu maddeye aynen 
alınmış, muayene ve tedaviye ait esasların ise, Yönetmelikle tanzimi öngörülmüştür. 

Madde 1'8. — 657 sayılı Kanuna 23.12.1972 tarih ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname île eklenen 
ek geçici 48 inci maddede, «Özel Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; ...b) MÎT mensuplarından Teşki
latta çalışmalarında hizmetin gereği olarak sakınca görülenler, Başbakanlık Teşkilatında başka bir göreve, 
MÎT Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar.» hükmü yer almaktadır. Bu madde esasları 
çerçevesinde hazırlanan Tasarının 18 inci maddesinde; hakkında bu şekilde işlem yapılacak şahsın, Başbaka
nın uygun göreceği Kamu Kurum veya Kuruluşlarına naklen atanmaları öngörülmektedir. 

Madde 19. — Bu madde ile, diğer bazı devletler gizli servisleri bütçeleri hakkında da uygulandığı şe
kilde görev ve faaliyetlerde gizliliği sağlamaya matuf olmak üzere; MİT'in örtülü ve diğer açık giderlerinin, 
bütçe cetvellerinin bölüm ve maddelerinde tadat edilerek açıklanmaması, bölümlerin ve maddelerin topla
mının global bir rakam halinde Başbakanlık bütçesinde yer alması, bütçenin kâfi gelmemesi halinde ihtiyaç 
duyulacak ödeneğin öncelikle karşılanması, ita âmiri olan MÎT Müsteşarının bu yetkisini devredebilin esi, 
bütçenin müzakeresinin yasama organında gizli bir oturumda yapılması esasları getirilmiştir. 

Madde 20. — 644 sayılı Kanunun 17 nci maddesine paralel olarak hazırlanan bu maddede; MİT Müs
teşarının gizli hizmet giderlerinin sarfından BAŞBAKAN'a karşı sorumlu olduğu açıklanmaktadır. 

Madde 21. — Madde ile, görevlerin ifasında hizmetin gereği olan gizliliğin ve süratin sağlanması ba
kımından, Teşkilat harcamalarının 1050 ve 2490 sayılı Kanunlar hükümlerine tabi olmaksızın, Yönetmelikte 
belirtilecek usûl ve esaslar çerçevesinde yapılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. — Millî İstihbarat Teşkilatının, hizmetin gereğine ve teknik gelişmelere uygun olarak donatıl
ması için, yurt dışından sağlanacak her çeşit silah, araç, gereç ve malzemenin temininde bu madde ile 
Teşkilata bazı haklar ve kolaylıklar tanınmaktadır. 

Esasen, 644 sayılı Kanunun 26 nci maddesi «MİT'in ihtiyacı olan her türlü teknik araç, gereç ve yedek 
parçalarının ithalinde Millî Savunma Bakanlığının bağlı olduğu işlem uygulanır» hükmünü amir olduğu gibi, 
aynı Kanunun 27 nci maddesi de «MİT'e gelen araç, gereç ve yedek parçalar Bakanlar Kurulu kararı ile 
her türlü gümrük ve resimleriyle damga resmi, harç ve belediye hissesinden muaftır» hükmünü taşımaktadır. 

Madde 23. — Teşkilat hizmetlerinde kullanılan taşıt araçlarının hedef servis, zümre ve kişiler tarafından 
teşhis ve sabotaja maruz bırakılmamasını ve yurt içinden veya yurt dışından alınacak araçların cins ve mik
tarları ile nereden alınacaklarının Başbakanın onayı ile tespit edilmesini temin etmek üzere, 237 sayılı Ta
şıt Kanununun bazı hükümlerinden istisnayı içeren bu madde hükmü görevin mahiyetinden doğmaktadır. 

Madde 24. — MİT mensuplarının silâh taşıma yetkisinin bir madde halinde Teşkilat Kanununda yer al
masını temin etmek üzere bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 25. — Madde ile, MİT mensuplarının, bu Kanun ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yö
netmelikler hükümleri dairesinde görevlerini yerine getirmeleri sırasında işledikleri veya vazifenin niteliğin
den doğan suçlardan dolayı haklarında cezaî takibat yapılabilmesi Başbakanın iznine bağlı tutulmaktadır. 

MİT mensuplarının, Devlet bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine ve Anayasal düzenine karşı yönel
tilen yıkıcı faaliyetlerle mücadelede istihbarat istihsali görevini yerine getirirken işledikleri veya bu görevle
rinden, doğan suçlardan dolayı haklarında takibat i' rasınm Zabıta Aminleri ile Hâkimler ve Savcılar gibi 
bir üst ımiakamın iznine bırakılması, Devletin bekasıyla ilgili istihbarat görevinin lâyıkı ile yerine getirilmesin
de bir güven unsuru olarak hizmetin en iyi şekilde ifasına yardımcı olacaktır. 

Bilindiği üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 89 unıou maddesinde, hâkim ve savcıların gö
revlerinden doğan ıveya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı haklarında takibat yapılabilmesi için 
Adalet Bakanlığınca gerek görülmesi şart olduğu gibi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü mad-
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desinin 3 üncü fıkrasında da savcıların şifahî veya yazılı talep ve emirlerini yapmakta suiistimal veya terahileri 
görülen zabıta amirleri Ihakkıinda savcılıkça takibatta bulunulabilmesi, hâkimlerin tabi oldukları muhakeme 
usulüne ve dolayısıyla Adalet Bakanının iznine bağlı kılınmıştır. 

Ayrıca, Anayasamızın 129 uncu maddesinde de memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri 
iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması idarî menciden izin alınması koşuluna bağlanmıştır. 

Madde 26. — Türk Ceza Kanununun; 132 nci maddesinde, Devletin emniyetine veya dahilî yahut bey
nelmilel siyasî menfaatlerine taalluk eden veyahut salahiyetli makamların neşir ve işaasını men ettiği malû
matı istihsal edenlerle, 136 ncı maddesinde bu malûmatı ifşa eden kimselerin cezalandırılmaları öngörülmüş ve 
ayrıca bu konulardaki evrak ve vesikaları elinde bulunduran veya malûmata ımlalük olan kimsenin taksiri ne
ticesi mümkün kılınan veya sadece kolaylaştırılan fiiller dolayısıyla da 134 üncü madde ile evrak, vesika ve 
malumata malik olanların cezalandırılmaları yoluna gidilmiştir. 

Tasarımın 5 inci maddesinde yazılı görev ve faaliyetlerin ifasında, gizliliğin sağlanması hususunun her 
türlü mülahazanın dışında büyük önem taşıdığı, aksi halde istihbarat hizmetinin istenilen düzeyde yerine 
getirilmesinin mümkün olamayacağı aşikârdır. 

Bu nedenle, istihbarat çalışmalarına dair belge ve bilgilerin gizliliğinin, Teşkilat Kanununda yer alan bir 
ceza hükmü ile sağlanması ihtiyaç olarak belirmektedir. 

Madde 27. — MİT personelinin, bu Kanunda yazılı görevlerinim ifasını veya yetkilerinin kullanılmasını 
ihmal veya suiistimal suretiyle önleyen kamu görevliîeri hakkında bu madde ile cezaî müeyyide öngörülmüş
tür. 

Madde 28. — Millî istihbarat Teşkilatı mensuplarının görevleri nedeniyle vâkıf oldukları Devlet sırlar 
hakkında MİT Müsteşarının izni olmadıkça şahitlik yapamamaları, Devletin yüce menfaatlerinin korunması 
amacına imatulf olup, bu ımıadde ile şahadet rnevzuunun. Devlet menfaatlerini zedeleyip zedelemeyeceğini takdir 
etmek hususunda MİT Müsteşarı yetkili kılınmakta ve izin verilmediği halde ilgiliye şahadetten imtina hakkı 
tanınmaktadıır. 

Madde 29. — Tasarının bu maddesi ile; Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatının merkez ve taşra ku
ruluşları ve personelinin, merkezî idarenin taşra teşkila ını düzenleyen Kanunum kapsamı dışında bırakılmasını 
sağlayacak bir hüküm getirilmiştir. 

Madde 30. — Dernekler Kanununa göre kurulmuş olan MİT Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği, 
adı geçen Kanun hükümleri çerçevesinde amacına ulaşmaya yeterli faaliyet gösterebilme imkânını bulamamak
tadır. Bu bakımdan, Emniyet Teşkilat Kanununun 90 inci maddesine dayanılarak kurulmuş olan Polis Ba
kım ve Yardım Sandığı gibi, Dernekler Kanunu dışında, tüzelkişiliği haiz bir sandık kurulmasının daha ya
rarlı olacağı düşüncesiyle Tasarının bu maddesi düzenlenmiştir. 

Sandığın gelir ve muamelâtı her türlü vergiden ımuaf olup, statüsü ile yönetiminin bir Yönetmelikle düzen
leneceği tabiîdir. 

Madde 31. — 644 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; emniyet müfettişi, emniyet müfettiş yardımcıla
rı ve dedektiflerin 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan yılda üç aylık fiilî hizmet 
zammından yararlanacakları belirtilmiştir. Bu suretb, mezkûr Kanunun yürürlüğe girmesiyle adı geçen 
kadrolarda bulunanlar bu haktan yararlanmışlar, ancak, aynı görevi ifa eden ve fakat kadro unvanları de
ğişik olan personel bundan faydalanamamışlardır. 

Esasen, bilahara yürürlüğe giren 1897 sayılı Kanunla Millî istihbarat Hizmetleri ayrı bir sınıf haline ge
tirildikten sonra, münhasıran Emniyet Hizmetleri Sınıfında zikri geçen bu unvanlar yerine, kadrolar (Millî 
İstihbarat Hizmetleri Sınıfının gereği olarak) yönetici, haber toplayıcı, haber değerlendirici ve destekleyici 
olmak üzere ihdas edilmiş, bu durumda maddenin tatbiki Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Müdürler Ku
rulu kararı ile mümkün olabilmiş ve yine bazı personel aleyhine uygulamalara yol açılmıştır. 

iDiğer taraftan, MİT'in fiilî kadrosunda çalışan tüm memurlar, istihbarat hizmetinin özelliği sebebiyle yıp-
ıatıcı işlerde hizmet verdikleri, bedenen ve fikren yıpranmaya maruz kaldıkları halde, bunlardan bir kısmı
nın 32 nci madde hükmünden yararlanmaları teşkilât içinde eşitliği bozduğu kadar, pek çok kurum mensup
larının zikredilen haktan istifade etmeleri de Teşkilât personeli aleyhine eşitlik ilkesini zedelemiş bulunmak
tadır. 
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Yukarıdaki gerekçelerle, bütün Teşkilât personelinin fiilî hizmet zammından yararlandırılmaları maksa
dıyla bu madde hazırlanmıştır. 

Madde 32. — Hazırlanan Teşkilât Kanunu Tasarısının muhtelif maddelerinde çıkarılması öngörülen Yö
netmeliklerin ne şekilde yürürlüğe konulacağının her maddede ayrı ayrı zikredilmesi yerine, müstakil bir 
madde ile bu Yönetmeliklerin, MİT Müsteşarlığınca hazırlanarak, Başbakanın onayı ile meriyete gireceği
nin belirlenmesi, tekrardan kaçınmak bakımından yerinde görülerek 32 nci madde hazırlanmıştır. Maddede 
bu yönetmeliklerin Resmî Gazete'de yayımlanmayacağı da ayrıca gösterilmiştir 

Geçici Madde 1. — Bu maddeye; Tasarının kanunlaşması halinde Teşkilatın yeniden düzenlenmesi so
nucu doğacak boşlukların giderilmesi bakımından zaruret bulunmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Bu maddede; MİT Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneğinin mameleki ile üye
lerinin haklarının aynen MİT Sandığına geçeceğine dair bir intikal hükmüne yer verilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Madde; bu Kanunla yürürlüğe konulması öngörülen Yönetmelikler çıkarılıncaya 
kadar'644 sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış bulunan Talimatların, «»intikal devresinde hizmetin aksamaması 
için yürürlükte bırakılması düşüncesiyle düzenlenmiştir. 

Madde 33. — Bu maddede; 644 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir. 
Tasarının 34 ve 35 inci maddeleri yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 19 Ekim 1983 
Esas No. : 1/616 
Karar No. : 165 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu Tasarısı Komisyonumuzca incelenip 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi halen Devlet istihbarat hizmetleri esas itibariyle 6.7.1965 tarihli ve 644 sayılı Kanunla ku
rulmuş bulunan Millî İstihbarat Teşkilatınca yürütülmektedir. Aradan geçen süre içerisinde yurt ve dünya 
şartlarında meydana gelen değişiklikler sonucunda istihbarat hizmetlerinde de bir büyüme ve çeşitlenme 
zarurî hale gelmiştir. İncelenen bu tasarı ile teşkilat ve faaliyetleri günün şartlarına göre yeniden düzenlen
mektedir. Komisyonumuz tasarının tümünü uygun mütalaa ederek, madde metinlerinin görüşülmesine geç
miş ve Danışma Meclisinin kabul ettiği metni esas alarak gerekli incelemeleri yapmıştır. 

1 inci maddede tasarının amacı belirtilmektedir. Komisyonumuz teşkilatın görevinin düzenlenmesinin de 
tasarının amacına dahil olduğunu hükme bağlamıştır. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin 2 noi maddesi kapsam maddesidir. Komisyonumuz, tasarının 
kapsamının belirtilmesinin uygulamada güçlükler doğurabileceği endişesi ile bu maddeyi benimsememiştir. 

Komisyonumuz 2 nci maddede MİT, MİT mensubu ve MİT personelinin tanımlarına yer vermiştir. Bu 
maddede, Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi ifade yönünden düzeltilerek, benimsenmiştir. 

Teşkilatın kuruluşu Komisyonumuzun teklif ettiği metnin 3 üncü, Danışma Meclisinin kabul ettiği met
nin 4 üncü maddesinde yer almaktadır. Komisyonumuz birinci ve ikinci fıkralara yaptığı ilave ile teşkilatın 
müsteşarlık olduğunu vurgulamış, üçüncü fıkrada «MİT» ibaresini açık yazmayı uygun bulmuştur. 

4 üncü maddede görevler 7 bent halinde sayılmıştır. Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesinde yer 
alan görevlerle ilgili hükümde, teşkilatın görevleri rakamlarla ayrılan bentlerde gösterilmiştir. Komisyonu
muzun tasarının diğer maddelerini göz önüne alarak bentleri harflerle göstermiştir, (a) bendine yapılan 
ilave ile Türkiye Cumhuriyetinin «varlığına» ve «millî değerlerine» karşı yöneltilen faaliyetlerin de teşkilatın 
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görevlerine dahil olduğu hükme bağlanmıştır, (b) bendinde «politika» kelimesi yerine «siyaset» kelimesinin 
kullanılması uygun görülmüştür, (c), (d), (e), (f) ve (g) bentleri Danışma Meclisi metninin 3, 4, 5, 6 ve 7 nci 
bentlerinden aynen alınmıştır. Geçmişteki kötü uygulamalar göz önüne alınarak, maddenin son fıkrasına ek
lenen bdr hükümle, teşkilatın Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikameıtlerine 
yöneltilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin görevle ilgili maddesinin (B) fıkrasında, Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görevleri belirtilmiştir. Komisyonumuz bu konunun ayrı bir mad
de olarak düzenlenmesini uygun bulmuş ve 5 inci rnadlede hükme bağlamıştır. 

6 ncı maddede teşkilatın yetkileri hükme bağlanmıştır. Komisyonumuz bu maddede yaptığı değişiklikle, 
MİT'in bakanlıklarla da ilişki kurmaya yetkili olduğunu açıklamıştır. 

Sorumlulukla ilgili 7 nci maddede MİT Müsteşarının hangi görevlerin yerine getirilmesinden Başbakana 
karşı sorumlu olduğu belirtilmiştir. 

Olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik veya savaş halinde MİT'in bakanlıklar, Silahlı Kuvvetler ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleyen 8 inci madde, Danışma Meclisinin kabul 
ettiği metnin aynı maddesinden ifade yönünden düzeltilerek alınmıştır. 

Kadroyla ilgili 9 uncu madde «MİT» ibaresi açık yazılmak suretiyle Danışma Meclisi metninin 9 uncu 
maddesinden alınmıştır. 

10 uncu maddede memur ve sözleşmeli personel ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Komisyonumuz, MlT 
kadrolarında istihdam edilen memur ve sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hü
kümlerine tabi olduğunu hükme bağlamıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında, Danışma Meclisi metninin üçüncü 
fıkrası aynen benimsenmiştir. 

Askerî personelle ilgili 11 inci madde Danışma Meclisi metninden alınmış, maddeye yapılan ilave ile bu 
personelin emsali MİT personelinden daha az zam vetazminat alması önlenmiştir. 

Tasarıya Komisyonumuzca eklenen 12 nci madde ile personele ilişkin özel hükümlerin teşkilatın özelliği 
dolayısıyla yönetmelikle düzenlenmesi hükme bağlanmıştır, 

Atama işlemlerine ilişkin 13 üncü madde, Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesinden alınmıştır. Bu 
maddede «onama» tabiri yerine, diğer kanunlarda yerleşmiş bir tabir olan «onay» tabiri kullanılmış, başkan 
yardımcıları ile daire başkanlarının atanmasının kanunda belirtilmesi uygun görülmemiştir. 

İstifaya ilişkin 14 üncü madde Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesinden alınmıştır. Maddeye 
eklenen ikinci fıkra ile 657 sayılı Kanunun değişik 97 nci maddesinin (D) bendi hükümleri saklı tutulmuş
tur, 

Zorunlu giderlerle ilgili 15 inci maddede, Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi aynen benimsen
miştir. 

Hizmet tazminatı 16 ncı maddede düzenlenmiştir. Komisyonumuz bu tazminatın en yüksek Devlet me
muru aylığının % 20'si kadar olacağını ve kimlere ne oranda ödeneceğinin MİT Müsteşarının teklifi üzeri
ne Başbakanca tespit edileceğini hükme bağlamıştır. Bu tazminatın damga vergisi dışında vergiye tabi tu
tulmaması da uygun görülmüştür. 

17 nci maddede nakdî tazminat düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesinden alınan bu 
hükmün (b) bendinde yapılan değişiklikle kimlere hangi sırayla tazminat verileceği belirtilmiş, bu tazminatın 
genel hükümlere ilave olarak ödeneceği açıklığa kavuşturulmuştur. Danışma Meclisi metninde yer alan, taz
minatın vergiye tabi olmayacağına ilişkin hüküm gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

Sağlık işleri 18, başka kuruma nakile ilişkin hükümler 19 uncu maddelerde düzenlenmiştir. Bu konular 
Danışma Meclisi metninin 17 ve 18 inci maddelerinde yer almaktadır. 

20 nci maddede teşkilatın bütçesi belirlenmiştir. Bu madde, Danışma Meclisi metninin bütçeyi düzenleyen 
19 uncu maddesinin 3, 4 ve 6 ncı fıkraları çıkarılarak düzenlenmiştir. 

Gizli hizmet giderlerine ilişkin 21 nci maddede Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen benim
senmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 705) 



— 10 — 

Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesine Komisyonumuzun teklif ettiği metinde yer verilmemiştir. 
Döviz tahsisi ve muafiyetlere ilişkin 22 nci maddede, ardiye ücretinden muafiyet uygun görülmemiştir. 
23, 24, 25 ve 26 ncı maddelerde Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
27 nci madde, «yetkilerin kullanılmasının önlenmesi» başlığı eklenerek Danışma Meclisi metninden alın

mıştır. 
Tanıklıkla ilgili 28 inci maddede, Danışma Meclisi metninin 28 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
İstisna ile ilgili 29 uncu maddede, merkezî idarenin taşra teşkilatını düzenleyecek kanunun adı yazılmış, 

pratisyen tabipler ile uzman tabiplerin 4'er yıl MtT'de sürekli çalışmaları şartı getirilmiştir. 

Yardımlaşma sandığı ile ilgili 30ı uncu maddede Danışma Meclisi metninin 30 uncu maddesi aynen be
nimsenmiştir. • 

31 inci maddede fiilî hizmet zammı, T. C. Emekli Sandığına aşırı yük yüklemeyecek şekilde düzenlemiştir. 
32 nci madde yönetmeliklerle ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. 

Danışma Meclisi metninde geçici maddelerden sonra yer alan yürürlükten kaldırmaya ilişkin 33 üncü 
madde, Komisyonumuzca geçici maddelerden önce düzenlenmiş, 644 sayılı Kanunun ek ve değişikliklerinin 
de yürürlükten kaldırıldığı açıklığa kavuşturulmuştur. 

Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
.Komisyonumuz, tasarıya eklediği geçici 4 üncü madde ile MİT Teşkilatında işçi statüsünde çalışan per

sonelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre nasıl intibak ettirileceğini hükme bağlamıştır. 
34 ve 35 inci maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı Proje Subayı 
Yurdakul GÜNCEK Altan ATEŞ 

Tuğamiral Mu. Alb. 

Üye Üye 
Erkan ERSÎL Şevki GÖĞÜSGER 

MİT Müs. Per. D. Bşk. Başbakanlık DPD Uzm. 

Üye 
Selahattin SAVAŞ 

MtT Müs. Huk. Müş. 
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HÜKÜMETİN TEKJLlM 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

IMADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Devlet istihbaratının istihsali ve kullanılması ile Millî İstihbarat Müs
teşarlığı Teşkilâtının kuruluşuna ve faaliyetine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

'MADDE 2. — Bu Kanun; Devlet istihbaratının istihsali ve kullanılması ile görevli ve ilgili kurum ve ku
ruluşları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — a) MİT mensubu: Bu Kanun veya bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklerde yazılı görev
leri yerine getirmekle görevlendirilmiş kimsedir. 

b) MİT 'personeli: MİT'in fiilî kadrosunda gösterilen, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİT' 
de görevlendirilen veya sözleşmeli olarak çalıştırılan kimselerdir. 

İKİNCİ BÖUÜM 
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Kuruluş , 

MAIDDE 4. — Başbakana bağlı Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı kurulmuştur. Teşkilatın kısa adı 
MİTMir. 

Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı; MİT Müsteşarı, MİT Müsteşar Yardımcısı, Başkanlıklar, Daire
ler ve Şubeler ile diğer Teşkilat birimlerinden oluşur. 

MİT, Müsteşarı tarafından idare edilir. 
Millî İstihbarat Teşkilatının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyaca göre yönetmelikle düzenlenir. 

Görevler 

MADDE 5. — a) Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatının görevleri : 
1. Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal dü

zenine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhte
mel faaliyetler hakkında millî güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhur
başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Mülî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaş
tırmak, 

% Devletin millî güvenlik politikasıyla ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, 
Başlbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat 
istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, 

3< Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Millî Güvenlik Kurulu 
ve Başbakana tekliflerde bulunmak, 
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4. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik konularda 
müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak, 

5. Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler İçin lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak 
protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak, 

6. Millî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak, 
7. İstihbarata karşı koymaktır. 
Millî istihbarat Müsteşarlığı Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez. 
Ib) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görevleri •: 
1. Kendi konularında : 
a) Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, 
b) MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek, 
c) İstihbarata karşı koymaktır. 
2. Elde ettikleri millî güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MİT'e ulaştırmaktır. 
MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuıu-

luşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Yetkiler 

MADDE 6. — a) MİT : 
1. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istih

baratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurmaya, uygun koordinas
yon yöntemlerini uygulamaya, 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden yararlanmaya 
ve bunlarla irtibat kurmaya, 

yetkilidir 
b) iBu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetki

lerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yönetmelikte belirtilir., 

Sorumluluk 

MADDE 7. — MİT Müsteşarı, görevlerinin yerine getirilmesinden Başbakana karşı sorumlu olup, Başba
kanın dışında herhangi bir makama karşı sorumlu tutulamaz., 

ÜÇÜNCÜ 'BÖLÜM 
Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik veya Savaş Hali 

MADDE 8. — Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş halinin ilânında, MİT'in Silahlı Kuv
vetler Komutanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetleri, Millî Güvenlik Kurulu'nun mü
talâası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

IBu hallerde gerekli görülecek munzam personel, her türlü teknik araç ve gereçler, akaryakıt, silah, savaş 
gereci, donatım ve giyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Millî Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık ve kuru
luşlarla MİT arasında önceden hazırlanacak planlarla belli edilir. 

Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah altına alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip edilir. 
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tKİNCt KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kadro ve Personel İşleri 

Kadro 

MADDE 9. — MİT'in fiilî kadrosu, her yıl MİT Müsteşarlığınca tespit olunur ve Başbakan tarafından 
onaylanarak uygulanır. 

Personel işleri 

MADDE 10. — MİT personelinin kimlerden oluşacağı, kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumluluklar 
ile bu kadrolara atanacakların nitelikleri, Teşkilata alınma usul ve şartları, atama, ilerleme, yükselme, yer 
değiştirme ve Teşkilatla ilişiğin kesilmesi gibi özlük idleri ve bunlara bağlı işlemler yönetmelikle düzenlenir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin 
şartlar aranmaksızın; bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, alacakları ücretlerin tavan ve tabanı, diğer 
özlük ve sosyal hakları ile sağlık işlerine ait esaslar yönetmelikle düzenlenir., 

MİT'de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personeline ödenecek ücretler, kendilerine sosyal Güvenlik 
Kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

Askerî personel 

MADDE 11. — Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİÎT'de görevlendirilecek Subay, Astsubay, 
sivil memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe ve miktarları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığı ve MİT 
Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. 

Subay ve Astsubayların MİT'de giörövlendirilmelerindSe 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 124 ünoü maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı almak şartı aranmaz 

Genelkurmay Başkanlığınca usulüne göre MtT emrine verilen Subay ve Astsubayların Teşkilat içinde 
görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ihtiyaca göre MİT'çe yapılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e verilecek personelin her türlü İstihkakları mevcut hüküm
ler dairesinde kendi bütçesinden ödenir 

Atama işlemleri 

MADDE 12. — Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra 
Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır. 

MİT Müsteşar Yardımcısı ve Başkanlar, MİT Müsteşarının teklifi üzerine, Millî Güvenlik Kurulunda 
görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır. 

Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından atanır. 
İBu atamalar Resmî Gazete'de yayımlanmaz. 

İstifa 

IMADDE 13. — MİT fiilî kadrosuna atanan personelden, bu teşkilattaki göreve başladıkları tarihten iti
baren 5 yıl geçmeden istifa edenler veya istifa etmiş sayılanlar, görevle ilişkileri kesildikleri tarihten itiba
ren 5 yıl geçmedikçe Devlet Memurluğuna alınamazlar. 
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Zorunlu giderler 

MADDE 14. — MİT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere yönetmelikte 
belirlenecek miktar ve esaslara göre ödeme yapılır.: 

Bu harcamalar hakkında 10,50 sayılı Mühasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesi hükmü uygula
nır, 

Hizmet tazminatı 

MADDE 15. — MİT fiilî kadrosuna dahil personele (Bağlık hizmetlerindekiler dahil), verilen brüt ay
lıkları (Ek göstergeler dahil) tutarının yüzde yirmisi, hizmet tazminatı olarak ödenir. 

Yurt dışına sürekli görevli gönderilenlere bu tazminat verilmez. 
Hizmet tazminatının ödenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri 

uygulanır. 
IBu (tazminat vergiye tabi değildir. 

Nakdi tazminat 

MADDE lı6. — MİT Mensuplarından :. 
a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş ofsa bile MİT mensubu olmaları nedeniyle maruz ka

lacakları saldırı sonucu yaralanan, sakat kalan veya ölenler hakkında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdî 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Ib) Görevleri nedenliyle yaralanan veya hastalananlardan maluliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul ve ye
timlerine veya muhtaç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerine tazminat verilir. Bu 
tazminatın miktarı birinci derecedeki Devlet Memurunun maaşının brüt tutarının 10 katını geçemez. Bu taz
minat vergiye tabi değildir. 

c) İBu tazminatların birinden yararlanan diğerinden yararlanamaz. 
d) Tazminatın verilmesine ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir, 

Sağlık işleri 

(MADDE 17. — MİT personeli Me herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmak
la yükümlü olduğu anası, babası ve aile yardım ödeneğine hak kazanan çocuklarının muayene ve tedaviler; 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü sağlık tesislerinde yaptırılabilir. Muayene ve tedavi giderleri MİT 
bütçesinden karşılanır. Muayene ve tedavilerin ne şekilde yapılacağına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
MİT mensuplarımdan hizmetleri nedeniyle yaralanan veya hastalananların yurt dışında tedavileri yaptırıla
bilir., 

Başka kuruma nakil 

MADDE 18. — MİT fiilî kadrosuna dalhİ'l personelden, Teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı 
şart ve Vasıflar göz önüne alınarak, Teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler MİT Müsteşa
rının teklifi ve Başbakanın uygun görmesiyle başka bir kurum veya kuruluşla naklen atanırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe 

MADDE 19. — MİT'in giderlerini karşılamak amacıyla her yıl Başbakanlık bütçesi içerisinde özeî bir ter
tibe yeteri kadar ödenek konulur. 
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MİT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin malî yıl içerisinde hizmete kâfi gelmemesi halinde ihtiyaç du
yulan ödenek öncelikle karşılanır. 

MİT'e tahsis edilen ödeneklerin ita amiri MİT Müsteşarıdır. 
MİT. Müsteşarı bu yetkisini yazılı olarak devredebilir. 
MİT Müsteşarlığı için Başbakanlık bütçesine konulan ödenekler, Yasama Organının ilgili komisyonunda 

gizli bir oturumda görüşülerek karara bağlanır. 
MİT Müsteşarlığı bütçesinin (hazırlanması ile harcama esas ve usulleri yönetmelikle belMenin 

Gizli hizmet giderleri 

MADDE 20. — MİT Müsteşarı gizli hizmet giderlerinin hizmetin gereklerine göre harcanmasından 
Başbakana karşı sorumludur. 

Bütçe uygulaması 

MADDE 21. — MİT Müsteşarlığının harcamaları, 1050 sayılı Muhasdbe-î Umumiye Kanunu ile 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. 

Bu konularda takip edilecek usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir. 

Döviz tahsisi ve muafiyetler 

MADDE 22. — MİT Müsteşarlığınca yurt dışından sağlanacak her türlü silah, araç, gereç ve malze
me için acil ve zorunlu hallerde normal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapıhr. Bu silah, araç, 
gereç ve malzemeler hibe yoluyla sağlansa dahi gümrük ve her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretle
rinden muaftır. 

Taşıt alımı 

MADDE 23. — MİT Müsteşarlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine tabi değildir. 
Aynı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından alınacak araç

ların cins ve miktarı ile nereden alınacağı Başbakanın onayı ile tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Silah taşıma 

MADDE 24. — MİT mensupları, memuriyetlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya 
şalisi silahlarını meskûn 'bölgeler dahil her yerde taşıyabilirler. 

Cezaî takibat izni 

MADDE 25. — MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya gö
revin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezaî takibat yapılması Başbakanın 
iznine bağlıdır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 26. — Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatının görev ve faaliyetlerine taalluk eden evrak ve
ya malumatı istihsal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa iki seneden sekiz seneye kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Birinci fıkrada yazıJı suçun icrası, resmi sıfat ve memuriyeti sona ermiş olsa dahi görevi gereği bu 
evrak veya malumatı elinde bulunduran veya malûmata malik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün kı
lınmış veya sadece kolaylaştırılmış olursa malumatı elinde bulunduran hakkında bir seneden beş seneye 
kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Bu evrak ve vesikaların münderecatı ile malûmatı ifşa eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmi-
yorsa, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır. Eğer fiil suçlunun taksiri neticesi vuku 
bulmuş ise, altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. 

tfşa suçunun yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde verilecek ceza 1/2 nispetinde artırılır. 

MADDE 27. — Bu Kanunda yazılı yetkilerin kullanılmasını ihmal veya suiistimal suretiyle önleyen ka
mu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Tanıklık 

MADDE 28. — Görevin gizliliği ve Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT Mensuplarının 
tanık olarak dinlenebilmesi, MİT Müsteşarının iznine bağlıdır. 

İstisna 

MADDE 29 .— Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı merkez ve taşra kuruluşları ve personeli, merkezî 
idarenin taşra teşkilatını düzenleyen Kanunun kapsamı dışındadır. 

Yardımlaşma sandığı 

MADDE 30. — Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı personelinin sosyal yardımlaşma ve dayanışmala
rını sağlamak maksadıyla tüzelkişiliğe sahip bir sandık kurulmuştur. Bu sandığın gelirleri her türlü vergiden 
muaftır. 

Fiilî hizmet zammı 

MADDE 31. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Eklenecek 
Hizmetin Müddetler 

«İştirakçi veya Tevdiatçılar Geçtiği Yerler Ay 

b) Polis, komiser yardımcısı, komiser .başkomiser, 
emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha 
yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensup
ları, Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatında ça- Emnliydt ve polis mesleğinde, Mlillî 
lışan her derece ve kademe personelin; îsfcihlbarat Müsteşarlığı Teşkilatında 3» 

Yönetmelikler 

MADDE 32. — Bu Kanunun, muhtelif maddelerinde çıkartılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde MİT Müsteşarlığınca hazırlanarak Başbakan tarafından onaylan
mak suretiyle yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler Resmî Gazete'de yayımlanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Millî İstihbarat Teşkilatının kuruluşu yeniden 
düzenlenir. Bu kuruluşa uygun şekilde yeniden kadrolar alınır. 
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Bu kadroların alınması ve atamaların yapılması tarihine kadar geçecek süre zarfında eski kadrolar yürür
lükte kalır ve bu kadrolara istinaden ödemelere devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî istihbarat Hizmetleri Sınıfı personelinin memuriyet statülerinin 
gerçekleşmesi için alınmış bulunan her türlü onay bir defaya mahsus olmak üzere bu durumdaki personel için 
geçerli sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen faaliyette bulunan MİT Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneğinin her 
türlü malları ile üyelerinin sahip olduğu haklar, Dernek Genel Kurulunca alınacak fesih kararından son
ra MİT Yardımlaşma Sandığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 644 sayılı 
Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Yürürlükten kal4ırma 

MADDE 33. — 644 sayılı Millî istihbarat Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 34. — Bu Kanun hıülkümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 8.6.1983 
BM Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Baykara Prof. Dr. t. Öztrak M. Özgüneş Prof. Dr. Af. N. Özdaş 

Devlelt Bakanı V. Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakam 
A, B. Kafaoğlu K. Akdoğan Ü. H. Bay ülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/., Türkmen A. B. Kafaoğlu H< Sağlam Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Balkanı V. Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. M. Aysan M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu (Kanunun amacı; Devlet istihbaratının istihsali ve kullanılması ile Millî İstihbarat Teş
kilatının kuruluşuna ve faaliyetine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; Devlet istihbaratının istihsali ve kullanılması ile görevli ve ilgili kurum ve ku
ruluşları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — a) MİT: Millî İstihbarat Teşkilatının kısaltılmış adıdır. 
b) M'ÎT mensubu: Bu Kanun veya bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklerde yazılı 'görevleri yerine 

getirmekle görevlendirilmiş kimsedir. 
c) MİT personeli: MitT'in fiilî kadrosunda gösterilen, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİT' 

de 'görevlendirilen veya sözleşmeli olaraik çalıştırılan kimlerdir. 

İKİNCİ ©ÖLÜM 
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Kuruluş 

MADDE 4. — Başbakana bağlı Millî İstihbarat Teşkilatı kurulmuştur. 
Millî İstihbarat Teşkilatı; MİT Müsteşarı, MİT Müsteşar Yardımcıları, Başkanlıklar, Daireler ve Şubeler 

ile diğer teşkilat birimlerinden oluşur. 
MİUT, Müsteşarı tarafından idare edilir. 
(Millî İstihbarat Teşkilatının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyaca göre yönetmelikle düzenlenir. 

Görevler 

MADDE 5. — A) Millî İstihbarat Teşkilatının görevleri : 
1. Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal dü

zenine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muh
temel faaliyetler halklkında millî güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhur
başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara 
ulaştırmak, 
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(M. G. K.) 
İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Devlet istihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler, Kuruluş ve Görevler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Devlet İstihbaratının istihsali ve kullanılması ile Millî İstihbarat Teş
kilatının kuruluş, görev ve faaliyetlerine ait esas ve usulleri düzenlemektedir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) MİT : Millî İstihbarat Teşkilatının kısaltılmış adını, 
b) MİT mensubu : Bu Kanun veya bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklerde yazılı görevleri yerine 

getirmekle görevlendirilmiş MİT personeli ile diğer görevlileri, 
c) MİT personeli; 
1. MİT'in kadrosuna dahil memurları, 
2. Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup MİT'te görevlendirilenleri, 
3. MİT'te çalıştırılan sözleşmeli personeli, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Kuruluş 

MADDE 3. — Başbakana bağlı Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kurulmuştur. 
Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Müsteşar, Müsteşar yardımcıları, başkanlıklar, daireler ve şubeler 

ile diğer teşkilat birimlerinden oluşur. 
Millî İstihbarat Teşkilatı, Müsteşar tarafından idare edilir. 
Millî İstihbarat Teşkilatının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyaca göre yönetmelikle düzenlenir. 

Millî İstihbarat Teşkilatının görevleri 

MADDE 4. — Millî İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır; 
a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Ana

yasal düzenine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına ve millî değerlerine karşı içten ve dıştan 
yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında millî güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak 
ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

2. Devlerin millî güvenlik politikasıyla ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat 
istelk ve ihtiyaçlarını Ikarşılamak, 

3. Kamu kurum ve kuurluşjarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Millî Güvenlik Kurulu 
ve Başbakana tekliflerde bulunmak, 

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik konular
da müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak, 

5. Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak 
protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak, 

6. 'Millî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak, 
7. İstihbarata karşı koymaktır. 
Millî İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez. Millî İstihbarat Teşkilatı birimlerinin 

görev, yetki ve sorumlulukları Başkanca onaylanacak 'bir yönetmelikte belirtilir. 
B) Başkanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görevleri: 
İv Kendi konularında : 
a) Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, 
b) MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elide etmek, 
c) İstihbarata karşı koymaktır. 
2. Elde ettikleri millî güvenliğe ilişikün haber ve istihbaratı anında MllT'e ulaştırmaktır. 
MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve ku

ruluşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Yetkiler 

MADDE 6. — A) MİT : 
1. Kamu <kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istihba

ratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurmaya, uygun koordinas
yon yöntemlerini uygulamaya, 

2. Kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat kurarak Ibunların arşivlerinden ve elektronik billgi işlem mer
kezlerinden yararlanmaya, 

' Yetkilidir. 

B) Bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetki
lerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yönetmelikte «belirtilir. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

b) Devletin millî güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Baş
bakan, Genelkurmay Başkam, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek 
ve ihtiyaçlarını karşılamak 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Millî Güvenlik Kurulu 
ve Başbakana tekliflerde bulunmak. 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik konularda 
müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak. 

e) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak 
protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak. 

f) Millî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak. 
g) İstihbarata karşı koymak. 
Millî İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat Devletin güvenliği ile ilgili 

istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. Millî İstihbarat Teşkilatı birimlerinin gö
rev, yetki ve sorumlulukları Başbakanca onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülükleri 

. MADDE 5. — Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görevleri 
şunlardır : 

a) Kendi konularında; 
1. Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, 
2. MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek, 
3. İstihbarata karşı koymak. 
b) Elde ettikleri millî güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MlT*e ulaştırmak. 
MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluş

ları gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Yetkiler 

MADDE 6. — Millî İstihbarat Teşkilatı; 
a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu 

kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurmaya, uy
gun koordinasyon yöntemlerini uygulamaya, 

b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak bunların arşivlerinden ve elek
tronik bilgi işlem merkezlerinden yararlanmaya ve bunlarla irtibat kurmaya. 

Yetkilidir. 

Bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkilerin, 
MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yönetmelikte belirtilir. 
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Sorumluluk 

MADDE 7. — MİT Müsteşarı, görevlerinin yerine getirilmesinden Başbakana karşı sorumlu olup, Başba
kanın dışında herhangi bir kişi veya makama karşı sorumlu tutulamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik veya Savaş Hali 
MADDE 8. — Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş halinin ilanında, MİT'in Silahlı Kuv

vetler Komutanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetleri, Millî Güvenlik Kurulunun mü
talaası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

iBu hallerde gerekli görülecek ilave personel, her türlü teknik araç ve gereçler, akaryakıt, silah, savaş 
gereci, donatım ve giyacek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Millî Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık ve ku
ruluşlarla MİT arasında önceden hazırlanacak planlarla belli edilir. 

Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah altına alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip edilir. 

İKtNCl KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kadro ve Personel İşleri 

Kadro 

MADDE 9. — MİT'in fiilî kadrosu, her yıl MÎT 'Müsteşarlığınca tespit olunur ve Başbakan tarafından 
onaylanır. 

Personel isleri 

MADDE 10. — MİT personelinin kimlerden oluşacağı, kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumlu
luklar ile bu kadrolara atanacakların nitelikleri, teşkilata alınma usul ve şartlan, atama, ilerleme, yüksel
me, yer değiştirme ve teşkilatla ilişiğin kesilmesi gibi özlük işleri ve bunlara bağlı işlemler yönetmelikle 
düzenlenir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin 
şartlar aranmalksızın bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, alacakları ücretlerin tavan ve tabam, diğer 
özlük hakları ve sosyal yardımlar ile sağlık işlerine ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

MİT'de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ödenecek ücretler, kendilerine sosyal güvenlik 
kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez, 

Askerî personel 

MADDE 11. — Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİT'de görevlendirilecek subay, astsubay, sivil 
memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe ve miktarları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay 'Başkalnhğı ve MIİT Müs
teşarlığınca müştereken tespit edilir. 

Subay ve astsubaylarının MİT'de görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 124 üncü maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu kararı almak şartı aranmaz. 

Genelkurmay Başkanlığınca usulüne göre MİT emrine verilen subay ve astsubayların teşkilat içinde görev
lendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ihtiyata göre MİT'çe yapılır. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Sorumluluk 

MADDE 7. — MİT Müsteşarı 4 üncü maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden Başbakana 
karşı sorumlu olup, Başbakanın dışında herhangi bir kişi veya makama karşı sorumlu tutulamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Olağanüstü Hal, Sıkıyönetimj, Seferberlik veya Savaş Hali 

MADDE 8. — Olağanüstü haller ile sıkıyönetimj, seferberlik veya savaş halinin ilanında, Millî istihbarat 
Teşkilatının bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetleri, 
Millî Güvenlik Kurulunun mütalaası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Bu hallerde MİT için gerekli görülecek ilave personel, her türlü teknik araç ve gereçler, akaryakıt, silah, 
savaş gereci, donatım ve giyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Millî Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık, 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla MİT arasında önceden hazırlanacak planlarla belli edilir. 

Seferberlik veya savaş halinin ilamnda silah altınî alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip edilir. 

İKİNCİ KISIM 
Kadro, Personeji ve Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kadro ve Personel İşleri 

Kadro 

MADDE 9. — Millî İstihbarat Teşkilatının fiilî kadrosu, her yıl MİT Müsteşarlığınca tespit olunur ve Baş
bakan tarafından onaylanır. 

Memur ve sözleşmeli personel 

MADDE 10. — MİT kadrolarında istihdam edilen memurlar, bu Kanunda belirtilen özel hükümler dışın
da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 

MİT'de istihdam edilen sözleşmeli personelin istihdam şekli, sözleşme esasları, alacakları ücretlerin taban 
ve tavanı ile sağlık işlerine ait esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki sözleş
meli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaksızın, bir yönetmelikle düzenlenir. 

MİT'de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ödenecek ücretler kendilerine sosyal güvenlik ku
ruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

Askerî personel 

MADDE 11. — Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİT'de görevlendirilecek subay, astsubay, si
vil memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe, unvan ve miktarları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığı ve 
MİT Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. 

Subay ve astsubayların MİT'de görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 124 üncü maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu kararı almak şartı aranmaz. 

Genelkurmay Başkanlığınca usulüne göre MİT emrine verilen subay ve astsubayların teşkilat içinde gö
revlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ihtiya ca göre MİT'çe yapılır. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e verilecek personelin her türlü istihkakları mevcut hükümler 
dairesinde kendi bütçesinden ödenir. 

Atama işlemleri 

MADDE 12. — Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Baş
bakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır. 

MİT Müsteşar Yardımcıları ve Başkanlar, MİT Müsteşarının teklifi üzerine, Başbakanın inlhası ve Cum
hurbaşkanının onaması ile atanır. 

Başkan yardımcıları ve Daire Başkanları MİT Müsteşarının teklifi üzerine Başbakanın onanmasıyla atanır
lar, 

Diğer personel MİT Müstielşarı tarafımdan atanır. 
Bu atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz ve gizli tutulur. 

İstifa 

MADDE 13. — MİT fiilî kadrosuna atanan personelden, bu teşkilattaki göreve başladıkları tarihten iti
baren beş yıl geçmeden istifa edenler veya istifa etmiş sayılanlar, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten iti
baren beş yıl geçmedikçe Devlet Memurluğuna alınamazlar. 

Zorunlu giderler 

MADDE 14, — MİT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere yönetmelikte be
lirlenecek miktar ve esaslara göre ödeme yapılır. 

Bu harcamalar hakkında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Hizmet tazminatı 

MADDE 15. — MİT fiilî kadrosuna dahil personele (Sağlık hizmıetlarindekiler dahil), verilen brüt aylık
ları (Ek göstergeler dahil) tutarının yüzde ellisi, hizmet tazminatı olarak ödenir. 

Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu tazminat verilmez. 
Hizmet tazminatımın ödenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uy

gulanır. 
Bu tazminat vergiye tabi değildir. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e verilecek personelin her türlü istihkakları mevcut hüküm
ler dairesinde kendilerinin bağlı bulundukları bakanlık bütçelerinden ödenir. Ancak bu personele 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek - 3 üncü maddesi gereğince yapılan zam ve tazmi
natlar toplamı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen zam 
ve tazminatlara ilişkin ek maddenin 1, 2, 3, 4, 5 inci fıkraları gereğince emsali MlT personeline yapılan 
ödemeler toplamından az olduğu takdirde aradaki fark kendilerine MİT bütçesinden tazminat olarak ödenir. 

Personele ilişkin özel hüküm 

MADDE 12. — MİT personelinin görev, yetki ve sorumlulukları genel hükümlere ilave olarak nitelikleri, 
atama ve hizmet süreleri, yer değiştirme esasları ile teşkilata alınma usul ve şartları ve teşkilatla ilişkilerinin 
kesilmesi gibi hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Atama işlemleri 

MADDE 13. — Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Baş
bakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. 

MİT Müsteşar yardımcıları ve başkanlar, MİT Müsteşarının teklifi üzerine, Başbakanın inhası ve Cumhur
başkanının onayı ile atanır. 

Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından atanır. 
Bu atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz ve gizli tutulur. 

istifa 

MADDE 14. — MİT fiilî kadrosuna atanan personelden, bu teşkilattaki göreve başladıkları tarihten iti
baren beş yıl geçmeden istifa edenler veya istifa etmiş sayılanlar, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten itiba
ren beş yıl geçmedikçe Devlet memurluğuna alınamazlar. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 97 nci maddesinin (D) bendi hükümleri saklıdır. 

Zorunlu giderler 

MADDE 15. — MİT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere yönetmelikte 
belirlenecek miktar ve esaslara göre ödeme yapılır. 

Bu harcamalar hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Hizmet tazminatı 

MADDE 16. — MİT personeline 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet 
memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 20'sine kadar özel hizmet tazminatı ödenir. Ancak bu tazminatın 
kiimlere ne oranda ödeneceği, personelin görev, yötlki sorumluluk ve nitelikleri esas alınarak MİT Müsteşa
rının teklifi üzerine Başbakanca tespit edilir. 

Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu tazminat verilmez. 
Hizmet tazminatına hak kazanmada ve ödenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara 

ilişkin hükümleri uygulanır. 
Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Nakdî tazminat 

MADDE 16. — MİT mensuplarından : 
a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş olsa bile MİT mensubu olmaları nedeniyle maruz kala

cakları saldırı sonucu yaralaman, sakat kalan veya ölenler hakkımda 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdî Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

b) Görevleri nedeniyle yaralanan veya hastalananlardan maluliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul ve ye
timlerine veya miulhtaç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerimle tazmint verilir. Bu taz-
mliınatın miktarı birinci derecedleki Devlet memurunun maaşının brüt tutarının on katım geçemez. Bu tazminat 
vergiye tabi değildir. 

c) Bu tazminatların birinden yararlanan diğerinden yararlanamaz. 
d) Tazminatın veriılmesıine ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Sağlık işleri 

MADDE 17. — MİT personeli ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmakla 
yükümlü olduğu anası, babası ve aile yandım ödeneğine hak kazanan çocuklarının muayene ve tedavilerini ka
mu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü sağlık teslislerinde yaptırabilir. Muayene ve tedavi giderleri MİT 
bütçesinden karşılalmr. Muayene ve tedavilerin ne şekilde yapılacağına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. MİT 
mensuplarından hizmetleri nedeniyle yaralanan veya hastalananların yurt dışında tedavileri yaptırılabilir. 

Başka kuruma nakil 

MADDE 18. — MİT fiilî kadrosuna dahil personelden, teşkilatın özelliği ve hizmetim gerekli kıldığı şart 
ve vasıflar göz.önüne alınarak, teşkilata intibak edemedikleri üstlıerince tescil edilenler MİT Müsteşarının tek
lifi ve Başbakanın uygun görmesi üzerine genel hükümlere göre başka bir kurum veya kuruluşa naklen ata
nırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe 

MADDE 19. — MİT'in giderlerini karşılamak amacıyla her yıl Başbakanlık bütçesi içerisinde özel bir ter
tibe yeteni kadar ödenek konulur. 

MİT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin malî yıl içerisinde hizmete kafi gelmemesi halinde ihtiyaç duyu
lan ödenek Maliye Bakanlığınca öncelikle karşılanır. 

MİT'e tahsis edilen ödeneklerin ita amiri MİT Müsteşarıdır. 
MİT Müsteşarı bu yetkisini yazılı olarak devredebilir. 
MİT Müsteşarlığı için Başbakanlık bütçesine konulan ödenekler, Yasama Organının ilgili Komisyonunda 

gizli bir oturumda görüşülerek karara bağlanır, 
MİT Müsteşarlığı bütçesinin hazırlanması ile harcama esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir. 

Gizli hizmet giderleri 

MADDE 2ty — MİT Müsteşarı gizli hizmet giderlerinin hizmetin gereklerine göre harcanmasından Baş
bakana karşı sorumludur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 705) 



— 27 — 

(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Tenlif Ettiği Metin) 

Nakdî tazminat 

MADDE 17. — MİT mensuplarından : 
a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş olsa bile MlT mensubu olmaları nedeniyle maruz kala

cakları saldırı sonucu yaralanan, sakat kalan veya ölenler hakkında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdî Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

b) Görevleri nedeniyle yaralanao veya hastalananlardan maluliyete uğrayanlara \«ya ölenlerin dul ve 
yetimlerine, yoksa muhtaç ana ve babasına yoksa bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerine genel hükümlere 
ilave olarak ayrıca tazminat verilir. Bu tazminatın miktarı birinci derecedeki Devlet memurunun maaşının 
brüt tutarının on katını geçemez. 

c) Bu tazminatların birinden yararlanan diğerinden yararlanamaz. 
Tazminatın verilmesine ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Sağlık işleri 

MADDE 18. — MİT personeli ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmak
la yükümlü olduğu anası, babası ve aile yardım ödeneğine hak kazanan çocuklarının muayene ve tedavilerini, 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü sağlık tesislerinde yaptırabilir. Muayene ve tedavi giderleri MİT 
bütçesinden karşılanır. Muayene ve tedavilerin ne şekilde yapılacağına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
MİT mensuplarından hizmetleri nedeniyle yaralanan veya hastalananların yurt dışında tedavileri yaptırıla
bilir. 

Başka kuruma nakil 

MADDE 19. — MİT fiilî kadrosuna dahil personelden, teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart 
ve vasıflar göz önüne alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, MİT Müsteşarının 
teklifi ve Başbakanın uygun görmesi üzerine genel hükümlere göre başka bir kurum veya kuruluşa naklen 
atanırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe 

MADDE 20. — Millî İstihbarat Teşkilatının giderlerini karşılamak amacıyla her yıl Başbakanlık bütçesi 
içerisinde özel bir tertibe yeteri kadar ödenek konulur. 

MİT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin malî yıl içerisinde hizmete kâfi gelmemesi halinde ihtiyaç duyu
lan ödenek Maliye Bakanlığınca öncelikle karşılanır 

MİT Müsteşarlığı için Başbakanlık bütçesine konulan ödenekler, Yasama Organının ilgili Komisyonunda 
gizli bir oturumda görüşülerek karara bağlanır. 

Gizli hizmet giderleri 

MADDE 21. — MİT Müsteşarı gizli hizmet giderlerinin hizmetin gereklerine göre harcanmasından Baş
bakana karşı sorumludur. 
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Bütçe uygulaması 

MADDE 21. — MİT Müsteşarlığının harcamaları, 10510 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sa
ydı Devlet İhale Kanunu ve bunların ek ve değişikliklerime tabi değildir. 

Bu konularda takip edilecek usul ve esaslar yönetmelikte tespit edilir. 

Döviz tahsisi ve muafiyetler 

MADDE 22. — MİT Müsteşarlığınca yurt dışından sağlanacak her türlü silah, araç, gereç ve malzieme için 
acil ve zorunlu hallerde normal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah, araç, gereç ve mal
zemeler her ne yolla sağlanırsa sağlansın gümrük ve her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretinden muaftır. 

Taşıt alımı 

MADDE 23. — MİT Müsteşarlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine tabi değildir. 
Aynı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından alınacak araçla

rın cins ve (miktarı ile nereden alınacağı Başbakanın onayı ile tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Silah taşıma 

MADDE 24. — MİT mensupları, memuriyetlerinin devamı süresince dlemirblaşa kayıtlı silahları veya şahsî 
silahlarını meskûn bölgeler dahil her yerde taşıyabilirler. 

Cezaî takibat izni 

MADDE 25. — MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin 
ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezaî takibat yapılması Başbakanın iznine 
bağlıdır, 

Ceza hükümleri 

MADDE 26. — Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatının görev ve faaliyetlerine taalluk eden evrak veya 
malumatı iıstihsal öden kişi, fiil dalha ağır bir cezayı gereklirmiyorsa iki seneden sıefciz seneye kadar ağır hapis 
cezası ile cezalandırıuır. 

Birinci fükrada yazılı suçun icrası, resmî sıfat ve me:mıriyeti sona ermiş olsa dahi görevi gereği bu evrak 
veya malumatı elinde bulunduran veya malumata malik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün kılınmış veya 
sadece kolaylaştırılmış olursa malumatı elinde bulunduran hakkında bir seneden beş seneye kadar ağır hapis 
cezası hükmolunur. 

Bu evrak ve vesikaların mühderecatı ile malumatı ifşa eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyor-
sa, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır, Eğer fiil suçlunun taksiri nitecesi vukubul-
muş ise, altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. 

İfşa suçunun yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde verilecek ceza 1/2 nispetinde artırılır. 

MADDE 27. — Bu Kanunda yazılı yetkilerin kullanılmasını ihmal veya suiistimal suretiyle önleyen ka* 
mu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Döviz tahsisi ve muafiyetler 

MADDE 22. — MİT Müsteşarlığınca yurt dışından sağlanacak her türlü silah, araç, gereç ve malzeme için 
acil ve zorunlu hallerde normal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah, araç, gereç M H 
malzemeler her ne yolla sağlanırsa sağlansın gümrük ve her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Taşıt afimi 

MADDE 23. — MİT Müsteşarlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine tabi değildir. 
Aynı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından alınacak araçların 

cins ve miktarı ile nereden alınacağı Başbakanın onayı ile tespit edilir. 
^ 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Silah taşıma 

MADDE 24. — MİT mensupları, memuriyetlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya şahsî 
silahlarını meskûn bölgeler dahil her yerde taşıyabilirler. 

Cezaî takibat izni 

MADDE 25. — MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin 
ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezaî takibat yapılması Başbakanın iznine 
bağlıdır. 

Cezaî hükümler 

MADDE 26. — Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine taalluk eden evrak veya malumatı is
tihsal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyor sa iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı suçun icrası, resmî sıfat ve memuriyeti sona ermiş olsa dahi görevi gereği bu ev
rak veya malumatı elinde bulunduran veya malumata malik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün kılınmış 
veya sadece kolaylaştırılmış olursa malumatı elinde bulunduran hakkında bir seneden beş seneye kadar ağır 
hapis cezası hükmolunur. 

Bu evrak ve vesikaların münderecatı ile malumatı ifşa eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyor-
sa, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır. Eğer fiil suçlunun taksiri neticesi vukubulmuş 
ise, altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. 

İfşa suçunun yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde verilecek ceza 1/2 nispetinde artırılır. 

Yetkilerin kullanılmasının önlenmesi . * 

MADDE 27. — Bu Kanunda yazılı yetkilerin kullanılmasını ihmal veya suiistimal suretiyle önleyen ka
mu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
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Tanıklık 

MADDE 28. — Görevin gizliliği ve Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının ta
nık olarak dinlenebilmesi, MİT Müsteşarının iznine bağlıdır. 

İstisna 

MADDE 29. — Millî İstihbarat Teşkilatı merkez ve taşra kuruluşları ve personeli, merkezî idarenin taşra 
teşkilatını düzenleyen Kanunun kapsamı dışındadır. 

Millî İstihbarat Teşkilatında çalışan tabiplere bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne 
dair 21.8.1982 tarihli ve 2514 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Yardımlaşma sandığı 

MADDE 30. — Millî İstihbarat Teşkilatı personelinin sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak 
maksadıyla tüzelkişiliğe sahip bir sandık kurulmuştur. Bu sandığın gelirleri her türlü vergiden muaftır. 

Fiilî hizmet zammı 

MADDE 31. - - 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. Hizmetin Eklenecek Müddetler 
«İştirakçi veya Tevdiatçılar Geçtiği Yerler Ay 

b) Polis, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, 
emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha Emniyet ve polis mes-
yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, leğinde Millî Istihba-
Millî İstihbarat Teşkilatında çahşan her derece ve rat Teşkilatında 3» 
kademe personelin; 
(Halen, Millî İstihbarat Teşkilatında görevli bulu
nanlara teşkilata intisap tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere) 

Yönetmelikler 

MADDE 32. — Bu Kanun muhtelif maddelerinde çıkalrılması öngörülen yönetmelikler, kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde MİT Müsteşarlığınca hazırlanacak Başbakan tarafından onaylanmak 
suretiyle yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Millî İstihbarat Teşkilatının kuruluşu yeniden 
düzenlenir. Bu kuruluşa uygun şekilde yeniden kadrolar alınır. 

Bu kadroların alınması ve atamaların yapılması tarihine kadar geçecek süre zarfında eski kadrolar yürür-
Aikte kalır ve bu kadrolara istinaden ödemelere devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personelinin memuriyet statülerinin 
gerçekleşmesi için alınmış bulıuıan her türlü onay bir defaya mahsus olmak üzere bu durumdaki personel 
için geçerli sayılır. 
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Tanıklık 

MADDE 28. — Görevin gizliliği ve Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının ta
nık olarak dinlenebilmesi, MÎT Müsteşarının iznine bağlıdır. 

İstisna 

MADDE 29. — Millî İstihbarat Teşkilatı merkez ve taşra kuruluşları ve personeli, Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun kapsamı dışındadır. 

Millî İstihbarat Teşkilatında çalışan tabiplere bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne 
Dair 21.8.1982 tarihli ve 2514 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan pratisyen tabiplerin 
4 yıl, uzman tabiplerin 4 yıl süre ile MİT'de sürekli çalışmaları şarttır. 

Yardımlaşma Sandığı 

MADDE 30, — Millî İstihbarat Teşkilatı personelinin sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak 
maksadıyla tüzelkişiliğe sahip bir sandık kurulmuştur. Bu Sandığın gelirleri her türlü vergiden muaftır. 

Fiilî hizmet zammı 

MADDE 31. — MİT kadrolarına dahil memurlardan emniyet müfettişi, emniyet müfettiş yardımcıları 
ve dedektifler ile bunların yürütmekte oldukları hizmetlerde çalışanlar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası hükmünden faydalanırlar. 

Yönetmelikler 

MADDE 32. — Bu Kanunun muhtelif maddelerinde çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde MİT Müsteşarlığınca hazırlanarak Başbakan tarafından onaylan
mak suretiyle yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 33. — 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Millî İstihbarat Teşkilatının kuruluşu yeni
den düzenlenir. Bu kuruluşa uygun şekilde yeniden kadrolar alınır. 

Bu kadroların alınması ve atamaların yapılması tarihine kadar geçecek süre zarfında eski kadrolar yürür
lükte kalır ve bu kadrolara istinaden ödemelere devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personelinin memuriyet statülerinin 
gerçekleşmesi için alınmış bulunan her türlü onay bir defaya mahsus olmak üzere bu durumdaki personel 
için geçerli sayılır. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen faaliyette bulunan MİT Mensupları Sosyal Yardımlaşma Demeğinin her 
türlü mallan ile üyelerinin sahip olduğu haklar, demek genel kurulunca alınacak fesih kararından sonra MİT 
Yardımlaşma Sandığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 644 sayılı 
Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların bu Kanuna aykın olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 33. — 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 34. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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M. G. K. 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

GEÇlCt MADDE 2. — Halen faaliyette bulunan MİT Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneğinin her 
türlü malları ile üyelerinin sahip olduğu haklar, Dernek Genel Kurulunca alınacak fesih kararından sonra MlT 
Yardımlaşma Sandığına devredilir. 

GEÇlCl MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 644 sayılı 
Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

GEÇÎCl MADDE 4. — Millî İstihbarat Teşkilatında istihdam edilen işçi statüsündeki personel bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tahsil şartı aranmaksızın 657 sayıh Devlet Memurları Kanu
nu intibak hükümlerine göre memur kadrolarına intibak ettirilirler. 

Yürürlük 

MADDE 34. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve İki Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/775; M. G. Konseyi : 1/613) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 558) 

T. C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-4213 30 Eylül 1983 

(l/\775)5083 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Eylül 1983 tarihli 167 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Kaldırılması ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 15, 29 Eylül 1983 tarihli 163 ve 167 nci Birleşimlerinde gö
rüşülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 5 Ağustos 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D, 18/101 -1255/04189 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.8.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldınlması ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Tasarının Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Bir ülkede kültür hayatının sağlıklı olarak toplum yararına gelişmesi, öncelikle fikir ve sanat adamının 
saygı görmesine, kültürü yaratan emeğin ve kültür ürünlerinin hukuken de sağlıklı ve dengeli biçimde düzen
lenmesine ve korunmasına bağlıdır. 

Bir milletin fikir ve kültür hayatı ile ilgili olup o milletin serveti sayılan fikir ve sanait ürünlerini mey
dana getiren eser sahipleriyle ondan yararlanacak kimseler arasındaki hukukî münasebeti düzenleyen ve ha
len yürürlükte bulunan 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ön tasarısı Prof. 
E. HIRSCH tarafından aşağıda belirtilen beş esas göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 

1. Eser sahibine tanınan hakların korunması, 
2. Eser sahiplerinin kanundan yararlanmasının mülm'kün olduğu kadar sağlanması ve fertlerin fikir ve 

sanat eserlerinden en geniş ölçüde yararlandırılması, 
3. Etkin ve uygulama kabiliyeti olan müeyyideler ve hadisenin bünyesine uygun bir usul konulması, 
4. Hazırlanan kanunun milletilerarası anlaşma (Bsrn Antlaşması) hükümleri ile ahenkli olması, 
5. tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 27 nci maddesini 'kapsaması. 
Böylece hazırlanan 5846 sayılı Fikir,ve Sanat Eserleri Kanunu bu prensipleri büyük ölçüde gerçekleştir

miştir. 
Ancak gerek millî, gerek milletlerarası bir düzenlemeye kavuşmuş olan kültür faaliyetlerinin sayısı ve so

runları her an artmaktadır. 
Her ülkede kanun koyucunun, kültür faaliyetlerini giderek ihtiyacın zorlaması ile yeniden düzenlediği 

görülmektedir. Dengeli bir Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, düzenleyici eğitici ve kültür hayatını teşvik et
me görevi olmalıdır. 

Memleketimizde kültür faaliyetleri ve ürünleri, her geçen gün gelişmektedir. Bunun sonucu olarak eser 
sahiplerinin' yürürlükteki 5846 sayılı Kanuna rağmen çözüm bekleyen birçok sorunları vardır ve bu sorun
lar önemli boyutlara ulaşmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri gibi bütün bir toplum hayatını yakından ilgilendiren 
bir kanunun hakikî değeri, eser sahibine tanınan haklarla birlikte, fertlerin ondan yararlanmaları için geti
rilen kısıtlamalarla anlaşılır. 

Bu anlayış ile, Kanunda düzenlenen husus sadece eser sahibine tanınan haklar olmayıp, fikir ve sanat 
eserlerinin toplumun hatta insanlığın kültür hayatının bir parçası olarak kabulü ile bundan doğacak hukukî 
münasebetlerin tanzimidir. 

Bu amaç ile bir taraftan Medenî Kanunumuzdaki sisteme uyulmuş, diğer taraftan da tanzimi isıtenen 
müesseseye ait hükümler getirilmiştir. 

Bu bakımdan, kanundaki asıl himaye konusu eser değil, eser üzerindeki malî ve manevî yararlar olmuş
tur. Halen yürürlükte olan 5846 sayılı Kanun bu yararları büyük ölçüde gerçekleştirmiş olmakla beraber, 
etkin bir uygulamasının sağlandığı ve eser sahiplerinin haklarının da layıkı ile korunduğu söylenemez. 

Bu maksatla, hazırlanan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Taslağı'ndaki değişiklik iki noktada toplanmakta
dır : 

1. Türk eser sahiplerinin Yurt içinde doğan haklarının takip, tahsil ve dağıtımını gerçekleştirmekle bir
likte bu hakların yurt dışında da milletlerarası korunmasını sağlamak üzere, meslek birlikleri oluşturmak, 

2. Yazılı izin müessesesini getirerek Kanunun işlerlik kazanmasını temin etmek. 
Yapılan inceleme sonunda, uygulama da göz önünde bulundurularak, konuya köklü bir çözüm getirebil

mek için herşeyden önce yürürlükteki 5846 sayılı Kanunun bazı maddelerinin günümüz ihtiyaçlarına göre ve 
milletlerarası anlaşmalarla uyum sağlayacak biçimde değiştirilmesi zarurî halle gelmiştir. 

Bu değişikliklerle Bern Antlaşmasını imzalayan tüm ülkelerde olduğu gibi, eser sahiplerinin malî menfa
atlerini müşterek bir tarzda kollamak ve korumak amacıyla Meslek Birlikleri kurulmasına işlerlik kazandı
rılacaktır. Eser sahiplerinin her türlü malî hakları yurt içinde ve yurt dışında bu kuruluşlar aracılığıyla sağla
nacaktır. Ülkemizde kaset ve video üretiminde kopyacılık (korsanlık) hâkimdir. Yapım masrafları sadece 
boş kaset ve kopya (çoğaltma) ücretinden ibarettir. Kanunda öngörülen değişiklikler yapılıp, meslek bir
likleri oluşturulduğunda vergi kaybı da önlenmiş olacaktır. 
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Bu değişikliklerle kurulacak olan Meslek Birlikleri kamu yararına çalışan özel hukuk tüzelkişiliğini haiz 
bir kuruluş olacaktır. 

Mevcut Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesi ile Hükümete tanınan yetki bugüne kadar 
kullanılmadığından, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 6 ay içerisinde Meslek Birlikleri kurula
mamıştır. Bu sebeple de 42, 43, 44 üncü maddelerle ilgili hususlar yerine getirilememiştir. Değişiklik tek
lif ^ettiğimiz maddelerle Kanun işlerlik kazanacak, Bakamlar Kurulunca onaylanacak tip statüye göre kuru
lacak meslek birlikleri faaliyete geçerek eser sahiplerinin maddî hakları korunmuş olacaiktır. 

MADDELER GEREKÇESt 

Madde 1. — Eser sahiplerinin eserlerinden doğacak malî haklarını yurt içinde ve yurt dışında takip et
melerini kolaylaştırmak amacıyla meslek birliklerinin kurulması öngörülmüş ve bu suretle de eser sahibinin 
malî haklarının üye oillduğu meslek birliği aracılığıyla korunması esası benimsenmiştir. Eser sahibi bu kuru
luş aracılığı ile emeğinin karşılığını takip ettirebilecek ve malî ha'klarının karşılığını tahsil edebilecek ve bu 
suretle vergi kaybı da önlenecektir. 

Düzenlenmesi öngörülen yetki belgesinin esas ve usullerine ilişkin ayrıntıların yönetmelikle belirtilmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 2. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa işlerlik kazandırmak ve ülke kültürü bakımından gerekli 
görüldüğünde, eser sahibine tanınan hakları kullanabilme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi 
düşünüldüğünden, 5846 sayılı Kanundaki Millî Eğitim Bakanlığı yerine Kültür ve Turizm Bakanlığının yer 
alması daha uygun olacaktır. 

Madde 3. — Fıkranın son oümlesine video bant ve kasetler eklenerek, sinema eserleri gibi çoğaltılmaları 
men edilmiştir. 5846 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihlerdeki teknik gelişme ve ülkemizin o zamanki 
imkânları göz önüne alındığında bu günkü ihtiyaçları karşılayamaması doğaldır. Günümüz teknik gelişmesi 
çerçevesinde çoğalan video bant ve kasetlerle rahatça korsan kasetçilik yapılmakta ve eser sahipleri hiçbir 
hak iddia edememektedirler. 

Bilhassa yurt dışında bu tür korsan kasetçiliğin yapılması ve bu yoldan ülkemizin döviz kaybına uğrama
sı nedeniyle çoğaltma ve yayımların önlenmesi gerekmektedir. 

Bu değişiklikle, açıklanan bu hususların önlenmesi amaçlanmıştır. 
Madde 4. — 5846 sayılı Kanunun 41 inci maddesi mevcut şekli ile günümüzde büyük ölçüde artmış 

olan video kayıtlarını kapsamamaktadır. Bu bakımdan mekanik prodüksiyonlar da maddeye dahil edilmiştir. 
Ayrıca maddede, tazminat miktarının tespiti, takibi ile bunların paylaştırılması ve benzeri hususları düzenle
mek amacıyla, 44 üncü maddedeki yönetmelikle de ilişkili olarak bir Yönetmeliğin hazırlanmasına yer veril
miştir. 

Madde 5. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun işlerlik kazanması ancak meslek birliklerinin 
kurulması ile sağlanabilecektir. 

Bu Kanunun amacının tahakkuk ettirilebilmesi için, eser sahiplerinin haklarını korumak hususunda uya
nık olmaları ve kanunun tatbikatında faal rol almaları gerekmektedir. Bu ihtiyaç birçoik ülkede eser sa
hiplerinden meydana gelen ihtiyarî ve mecburî, meslek binlikleri veya derneklerin kurulması sonucunu do
ğurmuştur. 

Meslek birliklerinin görevi herşeyden önce eser sahiplerine kanunun tanıdığı yetkileri kullanmak ve ge
rektiğinde savunmaktır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1952 tarihinden itibaren 30 yıldan beri meslekî birlikler kurulamamış
tır. Kanun ile korunmalk istenen eser sahiplerinin menfaatlerinin fiilen temini için meslek birliklerinin kurul
ması ve ülke şartlarına uygun tarifelerin hazırlanması ile bu sahadaki teknik ve hukukî güçlüklerin gideril
mesi bakımından Hükümete verilmiş bulunan meslek birliklerini kurma yetkisinin konu ile ilgili olan Kül
tür ve Turizm Bakanlığına verilmesi gerekli görülmüştür. 

Halkımıza en geniş şekilde fikir ve sanat eserlerinden yararlanma imkânını sağlamakta Devletin ve onun 
şahsında Kültür ve Turizm Bakanlığının nazım bir rol oynaması pek tabiidir. Fikir ve Sanat eserleri çeşitle-

ı 
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rinden her biri için bir meslek birliği kurulur. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu birliklerin kurulmasını sağla
mak için tip statüler hazırlar. Böylece meslek birliklerinin biran önce gerçekleşmesi temin edilecektir. Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununun bugün ülkemizde telif haklarına beklenen katkıda bulunaımaması tamamen 
meslek birliklerinin kurulamamasından kaynaklanmaktadır, 

Bu birlikler kamu yararına çalışan özel hukuk tüze* kişileri olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, bu birliklerin 
ve federasyonun organları, genel kurul için gerekli yeteı ayı ve benzerlerine ilişkin esas ve usullerin ayrın
tılarının bir tüzükle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 6. — 5.12.1951 gün ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 25 inci maddesinde, «Radyo 
ile Yayım Hakkı» başlığı altında, bir eserden, onun asıl veya işlenmelerini radyo veya buna benzeyen ve 
işaret, ses yahut resim nakline yarayan diğer teknik tesislerle yaymak; böylece yayılan eserleri diğer bir 
radyo teşekkülünden naklen alarak ister telli, ister telsiz olsun tekrar yaymak veya oparlör yahut buna ben
zeyen ve işaret, ses yahut resim nakline yarayan diğer teknik tesislerle umumî mahallerde temsil etmek su
retiyle faydalanma hakkının münhasıran eser sahibine ait olduğu öngörülmüştür. 

Bu sebeple, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunca radyo ve televizyon programı uygulamasına girişil
meden önce program malzemesi olarak faydalanmayı düşündüğü eserin kanunî koruma süresi içerisinde bu
lunması halinde, hak sahibinden izin alınması ve izin karşılığında hak sahibine bir ücret ödenmesi gerek
mektedir. Eserin radyo veya televizyona uygulanabilmesi de sahibinden öncelden izin almayı zarurî kılmakta
dır. 

Kanunun 3 üncü bölümünün ilk kesiminde eser sahiplerinin hakları sayılmış, malî halkllan sınırlandırılmış 
ve ikinci kesiminde sınırlamalar öngörülmüştür. Dört kategoride öngörülen bu sınırlamalardan «HÜKÜ
METE TANINAN YETKİLER» içinde «Radyo ile yayım hakkı»na sınırlama getirilmiştir. 

Mevcut Kanun metni eserden toplumun daha büyük ölçüde yararlanmasını temin etmek için kanunî li
sans olarak adlandırılabilecek bu tedbiri öngörmüştür. Doktrinde «nakıs kanunî ruhsat» olarak da nitelendi
rilen bu. lisans sistemi doğrudan doğruya kanunun verdiği bir yetki mahiyetinde bulunmamakta, Bakanlar 
Kurulunca çıkarılması öngörülen bir Kararnameden neş'et etmektedir. 

Okuma yazma bilmeyen geniş kitlelere görsel - işitsel eğitim olanaklarını en iyi şekilde sağlayan kitle ile
tişim aracı olarak radyo ve televizyona mümkün olan ölçüde geniş bir hareket serbestliği tanınması zarurî 
bulunmaktadır. Bu itibarla, kamu yararı ile eser sahibinin yararı arasında bir denge kurulması gerekmekte
dir. 

Eser sahiplerinden ön izin almanın çeşitli güçlüklerini göz önüne alan kanun koyucu 43 üncü maddeyi, 
radyo ve televizyon hizmetinin özelliklerine göre düzenlemiştir. 

Ancak, radyo ve televizyon yayımlarında son yıllarda önemli teknik gelişmeler kaydedilmiştir. Bu tek
nolojik gelişmeler millî yayın sistemleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Devam etmekte olan yenilikler 
radyo ve televizyon programlarının çoğalmasına yolaçoıakta ve böylece kültürel ve fikrî gelişmeye katkıda 
bulunmaktadır. 

Teknolojinin kaçınılmaz ve hızlı gelişmesi gerçeği karşısında, millî kültürümüzün kendi bütünlüğü içeri
sinde diğer milletler kültürleri ile karşılıklı Zorunlu etkileşmesine büyük önem verilmesi gerekmektedir. 

Bu gelişmelerden her anlamda Ülkemizin uzak kalamayacağı düşünüldüğünde, gelişmelerin yansıyabile
cek etkilerinin önlenmesi imkânlarının araştırılması zorunlu görülmektedir. 

Kısaca ifade edilen bu durum sebebi ile, eser sahibinin radyo ile yayım hakkına halen mevcut madde ile 
getirilen sınırlamanın yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüşitür. Bu düzenleme yapılırken, mevcut 43 üncü 
maddeye göre çıkarılmış bulunan 15 Mart 1980 tarih ve 8/423 siayllı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Ku
ruma verilmiş bulunan yetkiler dikkate alınmıştır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna verilen yetkilerin sınırları düzenlenmiştir. Eser sahiplerine üc
ret ödenmeksizin eserlerin ne gibi şartlar altında kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu düzenleme sırasında 
Kanunun 30 - 41 maddelerinde öngörülen sınırlamalardan Kurumun faydalanabilme imkânı korunmuştur. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna verilen yetki karşılığında eser sahiplerine ödenecek ücretlerin 
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tespitinde, Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıklarının görüşlerinin alınması hususu, Kurumun malî imkânları
nın ve ödeme gücünün en iyi Kurumca bilinebileceği dikkate alınarak madde metninden çıkarılmıştır. 

TRT, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumlarının birlikte düzenleyecekleri radyo ve tele
vizyonla yapılacak eğitim yayınları dolayısıyla ön izin almamaları ve ücret ödememeleri esası kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu madde ile izin almadan yapılan veya satışa çıkartılan ses ve görüntü tekrarına yara
yan aletleri imal eden ve basan kuruluşlar ile basımevleri ve benzerlerinin teşhisinin kolaylaştırılması ve 
kaçakçılığın önlenmesi amaçlanmıştır. Yabancı ülkelerde de uzun yıllardan beri uygulanan bu usul hukukv* 
muza da getirilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının bu maddesi ile; faydalanma selâhiyötinin kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi 
öngörülmüştür, 

Ülke kültürünün gelişmesinde en büyük rolü olan bu eserlerden kamu kurum ve kuruluşlarının faydalan
ma haJkkına sahip olmasının daha yararlı olacağı düşünülmüştür. Ancak bilimsel ve sair amaçlarla yarar
lanmak isteyen kişi ve kuruluşlara izin almak şartıyla eser üzerinde çalışma yapabilme imkânı sağlanmıştır. 
Ayrıntılarının düzenlenmesi tüzük hükümlerine bırakılmıştır, 

Madde 9. — 5846 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin birinci, ikinci fıkralarına geçen «Eser sahibinin rı
zası» deyimi yerine «yazılı izin» ifadesi konmuştur. Bununla diğer değişiklik yapılan (maddeler arasında 
uyum sağlanmıştır. 

Dördüncü fıkrada ceza hükümleri değiştirilmiştir. 
Madde 10. — Bu maddeler ile 2248 sayılı Kanun ile artırılan para cezalarının bu maddeler için uy

gulanması öngörülmüştür., 
Hapis cezası bir aydan üç aya kadar, para cezası ise 15 000,— liradan 150 000,— liraya kadar artırıl

mıştın 
Cezalar,' mevcut kanunlarla uyum sağlanması amacıyla artırılmıştır, 
Madde 11. — Bu maddede hapis ve para cezaları artırılmıştır-
Madde V2. — Maddeddki değişiklikle kanunun öbür maddeleriyle uyum sağlaması bakımından Millî 

Eğitim Bakanlığı yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı eklenmiştir. 
36 ncı madde gereğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller konusunda açıklık getirmek ama

cıyla ilgili kurumlar artırılacak Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı eklenmiştir. 
Madde 13. — Maddedeki değişiklikle, değişiklik gören diğer maddelerde yer alan «ses ve resim tekra

rı» ve «yazılı izîin» ifadelerine yer verilmek suretiyle maddeler arasında bir uyum sağlanması amaçlanmış
tır* 

Madde 14. — Cezalar artırılarak, ilgili kanunlarla ve değişen diğer maddelerle uyum sağlanmıştır. Ay
rıca 44 üncü maddeye aykırı hareketin müeyyidesi getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde kanunun 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılma
sına ilişkin bulunmaktadır. 

Madde 16. — Bu Kanuna 2 geçici madde eklenmesine ilişkindir. Birinci geçici madde ile meslek birlik
lerinin ve federasyonun mecburî organlarının başkan ve üyelerinin tüzükte öngörülecek usule kadar ilk te
şekkül tarzı düzenlenmiştir. 

ikinci geçici madde ile halen yürürlükte bulunan 8/423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve buna 
bağlı çıkarılacak ücret kararnamesi hükümlerinin yürürlükleri düzenlenmiştir. 

Madde 17. - 18. — Yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

T. a • 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/613 20 Ekim 1983 
Karar No. : 167 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen «5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Üç Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» ilgili Bakanlık ile kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı Komisyonu
muzda incelenerek görüşülmüştür. 

Tasarı ile getirilen değişikliklerin, Anayasanın 64 üncü maddesinde yer alan «Sanatın ve sanatçının korun
ması» ile ilgili hükümlere uygun olduğu değerlendirilmiştir. Ancak yapılan incelemede; 

1. 5846 sayılı Kanunun 14 ve 15 inci maddelerindeki hakları, bir eseri devir alan veya temellük eden 
kişilerin de kullanabileceğinin açıklığa kavuşturulması, ı 

2. 5846 sayılı Kanunun 24 üncü maddesindeki temsil hakkının eser sahibinin veya meslek birliğine üye 
olması halinde ilgili meslek birliğinin yazılı izni olmadan kullanılamayacağının açık bir şekilde ifade edil
mesi için bu maddeye bir fıkra ilave edilmesi, 

3. Kamu düzenini koruma amacıyla, kurulacak meslek birliklerinin de 4 . 10 . 1983 tarih ve 290,8 sa
yılı Dernekler Kanununun 92 nci maddesindeki hükümlere uymak zorunda olduklarının belirlenmesi, 

4. Çerçeve 7 nci madde ile değiştirilen 44 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre stopaj suretiyle elde 
edilen gelirin, hazihe yerine Millî bir bankada Kültür ve Turizm Bakanlığı adına açılacak bir özel hesaba 
yatırılması, bu hesapta birikecek meblağın aynı bakanlıkça dağıtımının sağlanması, 

5. Millî Eğitim Bakanlığının okullarla ilgili radyo yayınları hazırlanmasına ve bu amaçla seçme ve top
lama eserler meydana getirmesine imkân verdiğinden, 5846 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fık
rasının yürürlükten kaldırılmaması, 

6. Fikir ve sanat eserleriyle ilgili birimin, Kültür ve Turizm Bakanlığının kuruluşu ile ilgili olarak dü
zenlenen Kanun Hükmünde Kararnamede yer alması uygun olacağından, bu hususla ilgili çerçeve 16 ncı 
madde ile düzenlenen geçici 3 üncü maddeye ihtiyaç olmadığı, 

7. Yanlış anlaşılmayı önlemek üzere bazı çerçeve maddelerin yeniden düzenlenmesi, 
Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve ilgili maddeler bu değerlendirme ışığında yeniden düzenlen

miştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 

Üye 
Müfit YÜKSEL 

Adalet Bak. 
Tetkik Hâkimi 

Üye 
Altan ATEŞ 

Mu. Alb. 

Üye 
Necmettin StLİER 

Kültür ve Turizm Bak. 
I, Hukuk Müşaviri 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur. Yb„ 

Üye 
Özger SEZEN 

TRT Huk. Müş. 
Yrd, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 706) 



— 7 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5846 Saydı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldı
rılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

«18 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan salahiyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz veya bulunup 
da salahiyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci fıkrada belirlenen süreler bitmişse, eser memleketin kültürü 
bakımından önemli görüldüğü takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 14, 15, 16 ncı maddelerin üçüncü 
fıkralarında eser sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.» 

MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra 
eklenmiş, mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak aynen muhafaza edilmiştir: 

«Eser sahibinin meslek birliğine üye olması halinde, yazılı yetki belgesinde belirttiği eseri ve ona ilişkin 
malî haklarının takibi, telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı meslek birliği tarafından yapılır. 

Yetki belgesinin esas ve usullerine ilişkin ayrıntılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlana
cak yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 3. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda* 
ki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlanması veya kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mah
sus belli sayıda nüshalara münhasır kalmak kaydıyla çoğaltılması mümkündür. Sinema eserleri ve video 
bant-kasetleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.» 

MADDE 4. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti* 
rilmiştir. 

«4. Plâk, Video Bant ve Ses Kasetlerinin Umumî Mahallerde Kullanılması 
(Madde 41. — Eser sahibinin izniyle, ses, görüntü veya ses ve görüntü tekrarına yarayan vasıtalara alınmış 

ve umumî mahallerde temsil edilmek üzere özel işaretlenmiş olan musikî, ilim ve edebiyat eserlerinin umumî 
mahallerde çalınması ve gösterilmesi suretiyle temsili mümkündür. Ancak, özel olarak işaretlenmemiş plâk, 
video |bant ve ses kasetlerinden eser sahibinin veya yetkili kıldığı hallerde meslek birliğinin uygun bir be
deli tazminat olarak isteme hakları saklıdır. 

Bu tazminat miktarının tespiti, takibi, eser sahibi ile meslek birliği arasında paylaştırılmasına ilişkin usul 
ve esaslar Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile meslek birliğinin görüşü alındıktan sonra Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 5. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«IV. — Kültür ve Turizm Bakanlığına tanınan yetkiler 
1. Meslek Birliklerinin Kurulması 
Madde 42. — Üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde 

malî haklarının takibini, telif ücretlerinin tahsil ve dağıtımını sağlamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip statü ere uygun olarak; 

1. İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği, 
2. Musikî Eserleri Meslek Birliği, 
3. Güzel Sanat Eserleri Meslek Birliği, 
4. Sinema Eserleri Meslek Birliği, 

adları altında «Meslek Birlikleri» kurulur. Aynı alanda birden çok meslek birliği kurulamaz. Ancak, bir mes
lek birliğinin bölgelerde şube açmaları caizdir. 
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Meslek Birlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlayacağı ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip 
statüye uygun olarak «Fikir ve Sanat Eserleri Meslek Birlikleri Federasyonu» adı altında bir federasyon 
kurabilirler. 

Meslek Birlikleri ve Federasyon kamu yararına çalışan özel hukuk tüzelkişileridir. Üyeleri sermaye koy 
mak, kâr ve zarara veya hukukî mesuliyete iştirak etmekle yükümlü tutulamazlar. 

Meslek Birliklerinin ve federasyonun tip statülerinde genel kural, yönetim kurulu, denetleme kurulu, 
teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulu mecburi organ olarak düzenlenip, bu birliklerin ve federasyonun ku
rulması, kontrolü, denetlenmesi ile lilk genel kurullarını toplayabilmeleri için gerekli en az üye sayısı, diğer 
ihtiyarî organları, kurullarının teşekkül tarzı, üye sayışı ve görevleri, üyeliğe girme, çıkma ve çıkarılma şart
ları, şubelerini kurabilecekleri bölgelerin tespiti, yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, 
gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile olan ilişkileri ve bu ilişkilerdeki hak ve yetkileri, üyeleriyle olan malî 
ilişkileri ve elde edilen telif ücreti ve tazminatların dağıtımı ve diğer usul ve esaslara ilişkin hususlar ilgili 
kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle belirlenir. 

Türk uyruklu eser sahiplerinin malî hakları, ülke içinde, sadece bu madde hükmüne göre kurulan meslek 
birlikleri tarafından takip olunur.» 

MADDE 6. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

«2. Fikir ve Sanat Eserlerinden Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Yayınlarında Faydalanma 
Yetkisi. 

Madde 43. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) radyo ve televizyonla yapacağı yayınlarında 
faydalanacağı Türk veya yabancı uyruklu yazar, besteci ve diğer eser sahiplerinin tespit şekli ne olursa olsun 
umuma arzedilmiş ve koruma süresi dolmamış bütün eserlerini, eser sahiplerinin, malî hak sahiplerinin ve 
meslek birliklerinin ön iznini almaksızın; 

a) Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma; 
b) Radyo ve Televizyon program tekniklerinin gerektirdiği ve esenin özünü bozmayan her türlü iş

lemlere tabi tutma; 
c) Uygun bulunacak sanatçı veya sanatçılara icra ettirme; 
ç) Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma ve eğitim ve kültür kurumları ile yabancı radyo ve televizyon 

kuruluşlarına gönderilmek üzere her türlü teknik usullerle tespit ve çoğaltmalarını yapma; 
d) Programlarında yer verdiği yayınlanmış müzik eserlerini ses nakil ve tekrarına yarayan aletlere alma 

yetkisine sahiptir. 
Yayın tipi ve türü ne olursa olsun yukarıdaki fıkrada öngörülen yetki, eser sahiplerine, bunlardan malî 

hakları devir almış olanlara veya meslek birliklerine, esasları Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle belirlenecek 
şekilde ücret ödenmesi kaydıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından kullanılır. Bu yetki karşı
lığında, eser sahiplerine, TRT Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tarifeye 
göre ödeme yapılır. Ancak, bu Kanunun 32, 34, 36, 37 ve 39 uncu maddeleri gereğince yayımı esasen serbest 

ı olan hususlar için ücret ödenmez. 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, bu yetkiyi başka kişi veya kuruluşlara devir edemez. TRT her 

türlü teknik yöntemlerle tespit ve çoğaltma yetkisini, sadece kendi yayınları için kullanır. Bu yetkinin kulla
nılması sırasında TRT eser sahiplerinin manevi haklarını korumak ve gözetmekle yükümlüdür. 

TRT eğitim ve kültür kuruluşlarına ve yabancı radyo ve televizyon kuruluşlarına göndereceği tespitlerle 
ilgili olarak, bu kuruluşlara gönderilen tespitlerin ticarî maksatlarla kullanılamayacağını, çoğaltılamayacağı-
nı ve başka kuruluşlara kullanılmak üzere gönderileme 'eceğinıi bildirir. 

TRT, her yayın yılı sonunda yayınlarında yer verdiği ve yurt dışında başka kuruluşlara gönderdiği eser
lerin yazar, besteci, güfte yazarı, mütercim ve işleyenlerinin isimlerini ve bu eserlerin canlı, bant, plak, fiilm 
ve benzeri tespit şekillerini, yayın gününü, saatini, suresini ve tekrarlarım gösterir bir çizelgeyi hak sahipleri 
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veya meslek birlikleri tarafından incelenmek üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür. Yayın çizelgesinin 
düzenlenme esasları ve bunun ilgililer tarafından incelenme şartlan TRT tarafından tespit edilir. 

TRT'nıin bu şekilde yayınladığı eserlerden memleket tarihî ve kültürü bakımından önemli olanlar, Kül
tür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, masrafı anılan Bakanlık bütçesinden karşılanarak çoğaltılır ve bir 
nüshası saklanmak üzere Millî Kütüphane Genel Müdürlüğüne verilir^ 

TRT kısa tespitler için eser sahiplerine herhangi bir ücret ödemez ve bunları yayın çizelgelerinde göster
mez. TRT yayınlarında eserlerin herhangi bir bölümünün söz veya müzik programlannı tanıtma, yardımcı 
dramatik unsur, sinyal, jenerik, geçiş müziği ve benzeri maksatlarla kullanılması kısa tespit sayılır. 

TRTnin özel bir program düzenlemesi hali dışında, televizyon yayınlarında görüntüye giren her türlü 
güzel sanat eserlerinin yayını dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmez. 

TRT, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı ile örgün ve yaygın eğitim» 
Yükseköğretim Kurumu ile açık eğitim yayımlannı birlikte düzenlediği takdirde, TRT ve bu kurumlar ya
rarlandıkları eserlerin sahiplerinden ön izin almazlar ve ücret ödemezler. 

TRT'nin kısa dalga radyo istasyonlarından yurt dışına yapılacak yayınlarda yararlanılan eserler dolayısıy
la eser sahiplerine ücret ödenmez. 

Takip hakkı yetki belgesi ile Meslek Birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağıtılmak 
için Meslek Birliğine, diğer hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. 

MADDE 7. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

«3. Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi: 
Madde 44. — Malî hak sahipleri ile fikir ve sanat eserlerinin işaret, ses ve resimle tekranna yarayan alet

leri imal edenler ve basanlar, bu Kanunun öngördüğü şekilde çoğaltarak satışa çıkarılacak, dağıtılacak veya. 
başka türlü ticaret mevkiine konacak bir eserin bütün nüshalarında pul, işaret veya seri numarası bulundur
makla müştereken yükümlüdürler. 

Nüshaların şahsî veya umumî mahallerde temsil edilmek üzere kullanımlarına göre üzerlerine konacak 
pul, işaret ve seri numaralarına, bunu taşımayan nüshaların toplattırılmasına, çoğaltılan ve dağıtılan nüsha 
sayısının kime bildirileceğine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarı
lacak yönetmelikle tespit edilir.» 

MADDE 8. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«5. Devletin faydalanma salahiyeti 

Madde 46. — Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça men edilmemiş olan umumî kütüpha
ne, müze ve benzeri müesseselerde saklı bulunan henüz yayınlanmamış veya alenileşmemiş eserler, malî hak
larla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna ait olur. Bunlar
dan kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel ve sair amaçla yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların izin alacak
ları merci ve bunlardan alınacak ücretlerle bu ücretlerin hangi kültürel gayelerde sarf edileceği ve diğer hu
suslar ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle be
lirlenir.» 

MADDE 9. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinin bir, iki ve dört numa
ralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«1. Eser sahibi veya halefinin yazdı izni olmadan alenîleşmiş olsun olmasın bir eseri umuma arz eden 
veya yayımlayan, 

2< Bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına sahip veya halefinin yazılı izni olmadan bir ad koyan, 
4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut 

kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kimseler hakkında 15 000 liradan 150 000 liraya kadar ağır para ce
zası veya bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur.» 
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MADDE 10. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesi birinci cümlesi ile dört 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«2. Malî haklara tecavüz 
Hak sahibinin yazılı izni olmaksızın bu Kanuna aykırı olarak kasten : » 
«4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya teşhir eden yahut umumî yerlerde gösteren veya radyo ya

hut buna benzer vasıtalar ile yayan, kimseler hakkında 15 000 liradan 150 000 liraya kadar ağır para cezası 
veya bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur.» 

MADDE 11. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«4. Kendisine sözleşme veya kanunla müsaade edilen miktardan fazla nüsha çoğaltan veya çoğalttı
ran; 

Kimseler hakkında 30 000 liradan 300 000 liraya kadar ağır para cezası veya bir aydan üç yıla kadar ha
pis cezası hükmolunur.» 

MADDE 12. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının bir ve 
iki numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«1. 71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 35 inci madde gereğince kaynak gös
terme mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, Millî Eğitim ve Kültür ve Turizm bakanlıkları veya teca
vüz eden yahut tecavüze maruz kalan kimsenin mensup olduğu meslek birliği» 

«2. 71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 36 ncı madde gereğince kaynak göster
me mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı ite Basın Yayın Genel Müdür
lüğü ve Türk basınını temsil eden kurumlardır.» 

MADDE 13. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«II - İşaret, resim ve ses tekrarına yarayan aletlerde 
İlim, edebiyat veya musikî eserlerinin, çalınma veya temsili; doğrudan doğruya veya radyo - televizyon 

ve buna benzer vasıtalarla yayımından faydalanılarak, dolayısıyla işaret, ses ve resim tekrarına yarayan alet
ler üzerine alınırsa bunlar ancak sanatkârın yazılı izni ile çoğaltılabilir, yayımlanabilir.» 

MADDE 14. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir : 

«Kanunun 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve 3 üncü fıkralarında zikredilen yazılı izni almadan işa
ret, resim ve ses tekrarına yarayan aletleri çoğaltan veya yayanlar hakkında 15 000 liradan 150 000 liraya 
kadar ağır para cezası veya bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur.» 

«44 üncü madde gereğince pul, işaret veya seri numa rası taşımayan bir eser ve nüshalarını bu Kanunun ön
gördüğü şekilde çoğaltan, satışa çıkaran, dağıtım veya başka türlü ticaret mevkiine koyanlar hakkında da 
ikinci fıkra hükmü uygulanır.» 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 15. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 16. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Meslek birliklerinin ve federasyonun ilk genel kurul toplantılarını yapmaları için 
tüzükte öngörülen üye sayısını tamamlayıp, seçimleri yapılıncaya kadar mecburî organlarının başkan ve 
üyelerini Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu atar. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesine göre çıkarılmış 
olan 15.3.1980 tarih ve 8/423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 31.12.1984 tarihine kadar uygulanır. 

Bu Kararnameye göre çıkarılacak ücret tarifesi 15.3.1980 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.1984 ta
rihine kadar uygulanır. 

Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre çıkarılacak ücret tarifesi gereğince, takip hakkı yetki belgesiyle 
meslek birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili meslek birliğine; diğer 
hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. Bu ödemeler Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca en geç 
31.12.1984 tarihine kadar gerçekleştirilir. 

Meslek Birliği Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından verilen bordro gereğince, üyesi olan hak 
sahiplerine kendi hissesini mahsup ederek, bakiyesini kendisine yapılan ödemeyi takip eden iki yıl içinde 
öder. 

iki yıl içinde üyelerce talep olunmayan ücretlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulacak Fona 
devredilerek gelir kaydedilir. 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

3.8.1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
5, R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakam 
Prof. M. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/„ Evlîyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Prof. Dr. T. Esener M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 706) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Baza Maddelerinin Kaldı
rılması ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«18 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan salahiyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz veya bulunup 
da salahiyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci fıkrada belirlenen süreler bitmişse, eser memleketin kültürü 
bakımından önemli görüldüğü takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 14, 15, 16 ncı maddelerin üçüncü fık
ralarında eser sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.» 

MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasından son
ra aşağıdaki iki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra dördüncü fıkra olarak aynen muhafaza edilmiştir : 

«Eser sahibinin meslek birliğine üye olması halinde, yazılı yetki belgesinde belirttiği eserin ve ona ilişkin 
malî hakların takibi, telif ücretlerinin tahsili, bu ücretlerin ve eserin dağıtımı meslek birliği tarafından ya
pılır. 

Yetki belgesinin esas ve usullerine ilişkin ayrıntılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 3. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlanması veya kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus 
belli sayıda nüshalara münhasır kalmak şartıyla, çoğaltılması mümkündür. Sinema filmleri ve video bant -
kasetleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.» 

MADDE 4. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«4. Plak, video bant ve ses kasetlerinin umumî mahallerde kullanılması : 
Madde 41. — Eser sahibinin izniyle, ses, görüntü veya ses ve görüntü tekrarına yarayan vasıtalara alın

mış ve umumî mahallerde temsil edilmek üzere özel işaretlenmiş olan musikî, ilim ve edebiyat eserlerinin umu
mî mahallerde çalınması veya gösterilmesi suretiyle temsili mümkündür. Ancak, özel olarak işaretlenmemiş 
plak, video bant ve ses kasetlerinden eser sahibinin veya yetkili kıldığı hallerde meslek birliğinin uygun bir 
bedeli tazminat olarak isteme haklan saklıdır. 

Bu tazminat miktarının tespiti, takibi, eser sahibi ile meslek birliği arasında paylaştırılmasına ilişkin usul 
ve esaslar; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile meslek birliğinin görüşü ahndıktan sonra, Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.» 
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(M. G. K.) 
İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

«5846 Saydı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici 
Madde Eklenmesi «Hakkında Kanun Tasarısı.» 

MADDE 1. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Eser sahibi 14 ve 15 inci maddelerin birinci fıkralarıyla tanınan salâhiyetlerin kullanış tarzını tespit et
memişse yahut bu hususu herhangi bir kimseye bırak mamışsa hu salâhiyetlerin ölümünden sonra kullanıl
ması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tayin edilmemişse sırasıyla sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mi
rasçılarına, ana-habasına, kardeşlerine aittir. Bir eserin telif hakkını devir alan veya temellük eden gerçek 
ve tüzelkişiler de aynı haklara sahiptir. 

«18 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan salahiyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz veya bulu
nup da salâhiyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci fıkrada 'belirlenen süreler bitmişse, eser memleketin kül
türü bakımından önemli görüldüğü takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 14, 15, 16 ncı maddelerin üçüncü 
fıkralarında eser sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.» 

MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20 inci maddesinin birinci fıkrasından 
sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra dördüncü fıkra olarak aynen muhafaza edilmiştir : 

«Eser sahibinin meslek birliğine üye olması halinde, yazılı yetki 'belgesinde belirttiği eseri ve ona iliş
kin malî haklarının takibi, telif ücretlerinin tahsili, bu ücretlerin ve eserin dağıtımı meslek birliği tarafından 
yapılır. 

Yetki belgesiyle ilgili esas ve usuller, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir.» 

MADDE 3. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 24 üncü maddesine, aşağıdaki fıkra, son 
fıkra olarak eklenmiştir : 

«Temsil hakkı; eser sahibinin veya meslek birliğine üye olması halinde yetkili kıldığı meslek birliğinin 
yazılı İzni olmadan, diğer gerçek ve tüzelkişilerce kullanılamaz. Ancak, 33 üncü ve 43 üncü maddedeki 
hükümler saklıdır. 

MADDE 4. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlanma veya kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mah
sus belli sayıda nüshalara münhasır kalmak şartıyla, çoğaltılması mümkündür. Ancak, ses ve görüntü tek
rarına yarayan vasıtalarla alınmış sinema filmleri, video kasetleri ve benzerleri hakkında bu hüküm uygu
lanmaz.» 

MADDE 5. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 41 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Plak, video kasetleri ve ses kasetlerinin umumî mahallerde kullanılması 
Madde 41. — Eser sahibinin izniyle, ses, görüntü veya ses ve görüntü tekrarına yarayan vasıtalara alın

mış ve umumî mahallerde temsil edilmek üzere özel işaretlenmiş olan musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin 
umumî mahallerde çalınması veya gösterilmesi suretiyle temsili mümkündür. Ancak, özel olarak işaretlenme
miş plâk, video kaset ve ses kasetlerinden eser sahibinin veya yetkili kıldığı hallerde meslek birliğinin uy
gun bir bedeli tazminat olarak isteme hakları saklıdır. 

Bu tazminat miktarının tespiti, takibi, eser sahibi ile meslek birliği arasında paylaştırılmaşına ilişkin usul 
ve esaslar; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile meslek birliğinin görüşü alındıktan sonra, Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 706) 



— 14 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«IV. — Kültür ve Turizm Bakanlığına tamnan yetkiler 
1. Meslek Birliklerinin Kurulması : 
Madde 42. — Üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde ma

lî haklarının takibini, telif ücretlerinin tahsil ve dağıtımını sağlamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip statülere uygun olarak; 

1. ilim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, 
2. Musikî Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, 
3. Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, 
4. Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, 
Adları altında «Meslek Birlikleri» kurulur. Aynı alan da birden çok meslek birliği kurulamaz. Ancak, bir mes

lek birliğinin bölgelerde şube açmaları caizdir. 
Meslek Birlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlayacağı ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip 

statüye uygun olarak «Fikir ve Sanat Eserleri Meslek Birlikleri Federasyonu» adı altında bir federasyon ku
rabilirler. 

Meslek Birlikleri ve Federasyon özel hukuka tabi kamu kurumu niteliğinde tüzelkişilerdir. Üyeleri ser

maye koymak, kâr ve zarara veya hukukî mesuliyete iştirak etmekle yükümlü tutulamazlar. 
Meslek birliklerinin ve federasyonun tip statülerinde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, 

teknik - bilim kurulu ve haysiyet kurulu mecburi organ olarak düzenlenip, bu birliklerin ve federasyonun ku
rulması, kontrolü, denetlenmesi ile ilk genel kurullarını toplayabilmeleri için gerekli en az üye sayısı, diğer 
ihtiyarî organları, kurullarının teşekkül tarzı, üye sayısı ve görevleri, üyeliğe girme, çıkma ve çıkarılma şart
ları, şubelerini kurabilecekleri bölgelerin tespiti, yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, 
gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile olan ilişkileri ve bu ilişkilerdeki hak ve yetkileri, üyeleriyle olan malî 
ilişkileri ve elde edilen telif ücreti ve tazminatların dağıtımı ve diğer usul ve esaslara ilişkin hususlar ilgili 
kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle belirlenir. 

Türk uyruklu eser sahiplerinin malî hakları, ülke içinde, sadece bu madde hükmüne göre kurulan meslek 
birlikleri tarafından takip olunur.» 

MADDE 6. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«2. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yayınlarında fikir ve sanat eserlerinden faydalanma yet
kisi, 

Madde 43. — a) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT); radyo ve televizyonla yapacağı yayın
larında faydalanacağı Türk veya yabancı uyruklu yazar, besteci ve diğer eser sahiplerinin sözlü ve sözsüz 
sahne eserleri dışında tespit şekli ne olursa olsun, umuma arz edilmiş ve koruma süresi dolmamış bütün eser
lerini, eser sahiplerinin, malî hak sahiplerinin ve meslek birliklerinin ön iznini almaksızın; 

1. Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma, 
2. Radyo ve televizyon program tekniklerinin gerektirdiği ve eserin özünü bozmayan her türlü işlemle

re tabi tutma, 
3. Uygun bulunacak sanatçı veya. sanatçılara icra ettirme, 
4. Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma ve eğitim ve kültür kurumları ile yabancı radyo ve televiz

yon kuruluşlarına gönderilmek üzere her türlü teknik usullerle tespit ve çoğaltmalarını yapma, 
5. Programlarında yer verdiği yayınlanmış müzik eserlerini ses nakil ve tekrarına yarayan aletlere al

ma, 
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(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmşitir. 

«/. Meslek birliklerinin kurulması 
Madde 42. — Üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde 

malî haklarının takibini, telif ücretlerinin tahsil ve dağıtımını sağlamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip statülere uygun olarak; 

1. İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 
2. ıMulsiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 
3. . Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 
4. Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 
Adları altında miesiek birlikleri kurulur. Aynı alanda birden çok meslek birliği kurulamaz. Ancak, 

meslek birliklerinin bölgelerde şube açmaları caizdir. 
Meslek Birlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlayacağı ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip sta

tüyle uygun olarak «Fikir ve Sanat Eserleri Meslek Birlikleri Federasyonu», adı altında bir federasyon ku
rarlar. 

Meslek birlikleri ve Federasyon özel hukuka tabi tüzelkişilerdir. Üyeleri sermaye koymak, kâr ve zarara, 
hukukî mesuliyete iştirak etmekle yükümlü tutulamazlar. 

Meslek birliklerinin ve federasyonun tip statülerinde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, tek-
nik-bilim kurulu we haysiyet kurulu mecburî organ olarak düzenlenir. Bu birliklerin ve federasyonun kurul
ması, kontrolü, denetlenmesi ile ilk genel kuruUarmı toplayabillmeleri için gerekli en az üye sayısı, d'iğer 
ihtiyarî organları, kurullarının teşekkül tarzı, üye sayısı ve görevleri, üyeliğe girme, çıkıma ve çıkarılma şartları, 
şubelerini kurabilecekleri bölgelerin tespiti, yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve 
özel hukuk tüzelkişileri ile olan ilişkileri, bu ilişkilerdeki hak ve ydtkileri, üyeleriyle olan malî ilişkileri, 
elde edilen telif ücreti ve tazminatların dağıtımı ve diğer usul vte esaslara ilişkin hususlar; ilgili kuruluşların gö
rüşleri alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle belirlenir. 

4.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, 30, 37, 40, 42, 43, 
45, 48, 65, 67, 68, 69, 70 ve 90 inci maddeleri, bu maddeye göre kurulacak mesldk birlikleri ve federasıyon 
için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır. 

Eser sahiplerinin malî hakları, bu maddeye göre kurulan meslek birlikleri dışında; başka birlik, dernek 
ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez. 

MADDE 7. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayınlarında fikir ve sanat eserlerinden faydalanma yetkisi» 
Madde 43. — Türkiye Radlyo-Televizyonı Kurumu; ıradiyo ve televizyonla yapacağı yayınlarında faydala

nacağı Türk veya yabancı uyruklu yazaır, besteci ve diğer esıer isahiplerinin sözllü ve sözsüz sahne eserleri dışın
da tespit şekli ne olursa olsun, umuma arz edilmiş ve koruma sıüıresi dolmamış bütün eserlerini, eser sahip
lerinin, malî hak sahiplerinin ve meslek .birliklerinin iznini almaksızın; 

1. Sesli ve görün'tülü yayınlarda kullanma, 
2. Radlyo ve televizyon program tekniklerinin gerektirdiği ve eserin özünü bozmayan her türlü işlem

lere tabi tutma, 
3. Uygun bulunacak sanatçı veya sanatçılara icra ettirme, 
4. Sesli vie görüntülü yayınlarda kullanma ve eğitim ve kültür kurumları ile yabancı radyo ve televizyon 

kuruluşlarına gönderilmek üzere her türlü teknik usullerle tespit ve çoğaltmalarını yapma, 
5. Programlarında yer verdiği yayınlanmış müzik.eserlerini sıas nakil ve tekrarına yarayan aletlere alma, 
Yetkisine sahiptir. 
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Yetkisine sahiptir. 
b) Yayın tipi ve türü ne olursa olsun yukarıdaki fıkrada öngörülen yetki, eser sahiplerine, bunlardan 

malı hakları devir almış olanlara veya meslek birliklerine, esasları Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle belirle
necek şekilde ücret ödenmesi kaydıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından kullanılır. Bu yetki 
karşılığında, eser sahiplerine, TRT Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
tarifeye göre ödeme yapılır. Ancak, bu Kanunun 32, 34, 36, 37 ve 39 uncu maddeleri gereğince yayımı esa
sen serbest olan hususlar için ücret ödenmez. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, bu yetkiyi başka kişi veya kuruluşlara devir edemez. TRT 
her türlü teknik yöntemlerle tespit ve çoğaltma yetkisini, sadece kendi yayınları için kullanır. Bu yetkinin 
kullanılması sırasında TRT eser sahiplerinin manevî haklarını korumak ve gözetmekle yükümlüdür. 

d) TRT eğitim ve kültür kuruluşlarına ve yabancı radyo ve televizyon kuruluşlarına göndereceği tespit
lerle ilgili olarak, bu kuruluşlara gönderilen tespitlerin ticarî maksatlarla kullanılamayacağını, çoğaltılamaya-
cağını ve başka kuruluşlara kullanılmk üzere gönderilemeyeceğini bildirir. 

e) TRT, her yayın yılı sonunda yayınlarında yer verdiği ve yurt dışında başka kuruluşlara gönderdiği 
eserlerin yazar, besteci, güfte yazarı, mütercim ve işleyenlerinin isimlerini ve bu eserlerin canlı, bant, plak, 
film ve benzeri tespit şekillerini, yayın gününü, saatini, süresini ve tekrarlarını gösterir bir çizelgeyi hak sa
hipleri veya meslek birlikleri tarafından incelenmek üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür. Yayın çizelgesi
nin düzenlenme esasları ve bunun ilgililer tarafından incelenme şartları TRT tarafından tespit edilir. 

f) TRT'nin bu şekilde yayınladığı eserlerden memleket tarihi ve kültürü bakımından önemli olanlar, Kül
tür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, masrafı anılan Bakanlık bütçesinden karşılanarak çoğaltılır ve bir 
nüshası saklanmak üzere Millî Kütüphane Genel Müdürlüğüne verilir. 

g) TRT kısa tespitler için eser sahiplerine herhangi bir ücret ödemez ve bunları yayın çizelgelerinde gös
termez. TRT yayınlarında eserlerin herhangi bir bölümünün söz veya müzik programlarını tanıtma, yardım
cı dramatik unsur, sinyal, jenerik, geçiş müziği ve benzeri maksatlarla kullanılması kısa tespit sayılır. 

h) TRT'nin özel bir program düzenlemesi hali dışında, televizyon yayınlarında görüntüye giren her tür
lü güzel sanat eserlerinin yayını dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmez. 

i) TRT, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı ile örgün ve yaygın eğitim, 
yükseköğretim kurumları ile açık eğitim yayımlarını birlikte düzenlediği takdirde, TRT ve bu kurumlar ya
rarlandıkları eserlerin sahiplerinden ön izin almazlar ve ücret ödemezler. 

j) TRT'nin kısa dalga radyo istasyonlarından yurt dışına yapılacak yayınlarda yararlanılan eserler dola
yısıyla eser sahiplerine ücret ödenmez. 

k) Takip hakkı yetki belgesi ile meslek birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağı
tılmak için meslek birliğine, diğer hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. 

MADDE 7. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«3. Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi : 
Madde 44. — Malî hak sahipleri ile fikir ve sanat eserlerinin işaret, ses ve resimle tekrarına yarayan 

aletleri imal edenler ve basanlar, bu Kanunun öngördüğü şekilde çoğaltarak satışa çıkarılacak, dağıtılacak 
veya başka türlü ticaret mevkiine konacak bir eserin bütün nüshalarında pul, işaret veya seri numarası bu
lundurmakla müştereken yükümlüdürler. 

Her türlü boş video bant ve ses kasetlerini imal veya ithal edenler, imalat veya ithalat bedeli üzerinden 
yüzde beş oranındaki meblağı stopaj suretiyle keserek, bir ay içerisinde toplandıkları meblağı müttakip ayın 
en geç onuncu gününe kadar Hazineye yatırmakla yükümlüdürler. 
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Yayın tipi ve türü ne olursa olsun yukarıdaki fıkrada öngörülen yetki, eser sahiplerine, bunlardan malî 
hakları devir almış olanlara veya meslek birliklerine, esasları Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle belirlenecek 
şekilde ücret ödenmesi kaydıyla Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından kullanılır. Bu yetki karşı
lığında, eser sahiplerine, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek tarifeye göre ödeme yapılır. Ancak, bu Kanunun 32, 34, 36, 37 ve 39 uncu 
maddeleri gereğince yayımı esasen serbest olan hususlar için ücret ödenmez. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, bu yetkiyi başka kişi veya kuruluşlara devir edemez, her türlü 
teknik yöntemlerle tespit ve çoğaltma yetkisini, sadece kendi yayınları için kullanır. Bu yetkinin kullanılması 
sırasında Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu eser sahiplerinin manevî haklarını korumak ve gözetmekle 
yükümlüdür. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, eğitim ve kültür kuruluşlarına ve yabancı radyo ve televizyon 
kuruluşlarına göndereceği tespitlerle ilgili olarak, bu kuruluşlara gönderilen tespitlerin ticarî maksatlarla 
kullanılmayacağını, çoğaltılamayacağını ve başka kuruluşlara kullanılmak üzere gönderilemeyeceğini bildirir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu her yayın yılı sonunda yayınlarında yer verdiği ve yurt dışında baş
ka kuruluşlara gönderdiği eserlerin yazar, besteci, güfte yazarı, mütercim ve işleyenlerinin isimlerini ve bu 
eserlerin canlı, bant, plak, film ve benzeri tespit şekillerini, yayım gününü, saatini, süresini ve tekrarlarını 
gösterir bir çizelgeyi hak sahipleri veya meslek birlikleri tarafından incelenmek üzere hazır bulundurmakla 
yükümlüdür. Yayın çizelgesinin düzenlenme esasları ve bunun ilgililer tarafından incelenme şartları Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu tarafından tespit edilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun bu şekilde yayınladığı eserlerden memleket tarihi ve kültürü 
bakımından önemlî olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine ve masrafı bu Bakanlık bütçesin
den karşılanmak şartıyla çoğaltılır ve bir nüshası saklanmak üzere Millî Kütüphane Başkanlığına verilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kısa tespitler için eser sahiplerine herhangi bir ücret ödemez ve 
bunları yayın çizelgelerinde göstermez. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayınlarında, eserlerin 
herhangi bir bölümünün söz veya müzik programlarını tanıtma, yardımcı dramatik unsur, sinyal, jenerik, ge
çiş müziği ve benzeri maksatlarla kullanılması kısa tespit sayılır. 

Türkiye 'Radyo - Televizyon Kurumunun özel bir program düzenlemesi hali dışında, televizyon yayın-
, larında görüntüye giren her türlü güzel sanat eserlerinin yayını dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmez. 

Uadyo ve televizyonda yayınlanmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte düzenlenen örgün ve yay
gın eğitim yayınları ve yükseköğretim kurumlarıyla birlikte düzenlenen açık eğitim yayınları için, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu ile adı geçen diğer kurumlar yararlandıkları eserlerin sahiplerinden izin almazlar ve 
ücret ödemezler. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kısa dalga radyo istasyonlarından yurt dışına yapılacak yayın
larda yararlanılan eserler dolayısıyla eser sahiplerine ücret ödenmez. 

Yetki belgesi ile meslek birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağıtılmak için meslek 
birliğine, diğer hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır.» 

MADDE 8. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. * 

«3. Fikir ve Sanat Eserlerinin işaretlenmesi 
Madde 44. — Malî hak sahipleri ile fikir ve sanat eserlerinin işaret, ses ve resimle tekrarına yarayan 

aletleri imal edenler ve basanlar; bu Kanunun öngördüğü şekilde çoğaltarak satışa çıkarılacak, dağıtılacak 
veya başka türlü ticaret mevkiine konacak bir eserin bütün nüshalarında pul, işaret veya seri numarası bu
lundurmakla müştereken yükümlüdürler. 

Her türlü boş video kaset ve ses kasetlerini imal veya ticarî amaçla ithal eden gerçek ve tüzelkişiler, ima
lat veya ithalat bedeli üzerinden yüzde beşden az olmamak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edile-
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Maliye Bakanlığı bu fonda birikecek meblağı, yıl sonunda, bu Kanunda öngörülen meslek birliklerine 
eşit olarak paylaştırır. . v 

Meslek birlikleri bu yolla almış oldukları parayı, ancak meslek birliğine dahil üyeleri için sosyal tesisler 
inşaası, bu tesislerin bakımı ve geliştirilmesi ile diğer sosyal hizmetlerin görülmesi için kullanabilir. 

Nüshaların şahsî veya umumî mahallerde temsil edilmek üzere kullanımlarına göre üzerlerine konacak 
pul, işaret ve seri numaralarına, bunu taşımayan nüshaların toplattırılmasına, çoğaltılan ve dağıtılan nüsha 
sayısının kime bildirileceğine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıka
rılacak yönetmelikle tespit edilir.» 

MADDE 8. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : . , 

«5. Devletin yararlanma yetkisi, 
Madde 46. — Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça menedilmemiş olan ve umumî kütüpha

ne, müze ve benzeri müesseselerde saklı bulunan henüz! yayınlanmamış veya alenileşmemiş eserler, malî hak
larla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna ait olur. Bunlardan 
kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel vesair amaçla yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların izin alacak
ları merci ve bunlardan alınacak ücretlerle bu ücretlerin hangi kültürel gayelerde sarfedilecegi ve diğer hu
suslar, ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle belir
lenir.» 

MADDE 9. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinin bir, iki ve dört numa
ralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«1. Alenîleşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz 
eden veya yayımlayan, 

2. Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına, ad koyan, 
4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut 

kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren, 
Kimseler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce

zasına hükmolunur.» 

MADDE 10. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesinin birinci fıkrası ile dört 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«2. Malî haklara tecavüz, 
Hak sahibinin yazılı izni olmaksızın bu Kanuna aykırı olarak kasten :» 
«4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya teşhir eden yahut umumî yerlerde gösteren veya radyo ya

hut buna benzer vasıtalar ile yayan, 
Kimseler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce

zasına hükmolunur.» 
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cek orandaki meblağı stopaj suretiyle keserek, bir ay içerisinde topladıkları meblağı müteakip ayın en geç 
onuncu gününe kadar, Kültür ve Tur'izm Bakanlığı adına bir millî bankada açılacak özel hesaba yatırmakla 
yükümlüdürler. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu hesapta birikecek meblağı, yıl sonunda, bu Kanunda öngörülen meslek bir
liklerine eşit olarak paylaştırır. 

Meslek birlikleri bu yolla akmış oldukları parayı, ancak meslek birliğine dahil üyeleri için sosyal tesisler 
inşaası, bu tesislerin bakımı ve geliştirilmesi ille diğer sosyal hizmetlerin görülmesi için kullanabilirler. 

Fikir ve sanat eserleri nüshalarının şahsî veya uimumî mahallende temsil edilmek amacıyla kullanımlarına 
göre üzerlerine konacak pul, işaret ve seri numaralarına, bunu taşımayan nüshaların toplattırılmasına, çoğaltı
lan Ve dağıltılan nüsha sayısının kime bildirileceğinle ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Külttür ve Turizm 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.» 

MADDE 9. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça men edilmemiş olan ve umumî kütüphane, müze ve 
benzeri müesseselerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış veya alenîleşınemiş eserler, malî haklarla ilgili ko
ruma süresi dolanmış olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna ait olur. Bunlardan kamu kurum 
ve kuruluştan ile bilimsel vesair amaçla yararlanılmak isteyen kişi ve kuruluşların izin alacakları merci ve bun
lardan alınacak ücretlerle bu ücretlerin hangi kültürel gajyelerde sarfedileceği ve diğer hususlar, ilgili kuru
luşların görüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle belirlenir.» 

MADDE 10. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserler) Kanununun 71 inci malddesi, aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Madde 71. — Bu Kanunun hükümlerine aykırı olarak kasten : 
1. Alenîleşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz eden 

veya yayımlayan, 
2. Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına, ald koyan, 
3. Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 15 inci 

maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden, 
4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci madkJelendeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifa

yetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren, 
Kimseler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza

sına hükmolunur.» 

MADDE 11. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserler; Kanununun 72 nci maddesi, aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Madde 72. — Hak sahibinin yazılı izni olmaksızın, bu Kanuna aykırı olarak kasten : 
1. Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen, 
2. Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan, 
3. Bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya satışa veyahut teda

vüle arz eden, 
4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya teşhir eden yahut umumî yerlerde gösteren veya radyo yahut 

buna benzer vasıtalar ile yayan, 
Kimseler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza

sına hükmolunur.» 
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MADDE 11. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«4. Kendisine sözleşme veya Kanunla müsaade edilen miktardan fazla nüsha çoğaltan veya çoğalttı
ran, 

Kimseler hakkında bir aydan üç yıla kadar hapis ve 50 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası, 

MADDE 12. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının bir ve 
iki numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştiriirr? iştir : 

«L 71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 35 inci madde gereğince kaynak gös
terme mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, Millî Eğitim ve Kültür ve Turizm bakanlıkları veya teca
vüz ©den yahut tecavüze maruz kalan kimsenin mensup olduğu meslek birliği» 

«2. 71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 36 ncı madde gereğince kaynak göster
me mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Genel Müdür
lüğü ve Türk basınını temsil eden kurumlar.» 

MADDE 13. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«II - İşaret, resim ve ses tekrarına yarayan aletlerde 
İlim, edebiyat veya musikî eserlerinin, çalınma veya temsili; doğrudan doğruya veya radyo - televizyon 

ve buna benzer vasıtalarla yayımından faydalanılarak, dolayısıyla işaret, ses ve resim tekrarına yarayan alet
ler üzerine alınırsa bunlar ancak sanatkârın yazılı izni ile çoğaltılabilir, yayımlanabilir.» 

MADDE 14. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. 

«Kanunun 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında zikredilen yazılı izni almadan, işaret, 
resim ve ses tekrarına yarayan aletleri çoğaltan veya yayanlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 
30 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

«44 üncü madde gereğince pul, işaret veya seri numarası taşımayan bir eser ve nüshalarını bu Kanunun hü
kümlerine aykırı şekilde çoğaltan, satışa çıkaran, dağıtım veya başka türlü ticaret mevkiine koyanlar hakkın
da da ikinci fıkra hükmü uygulanır.» 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 15. — 584)6 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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M O. K. 
(îhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 73 üncü maddesi, aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Madde 73. — Kasten: 
1. Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıl 

lannı satışa çıkaran veya bunlardan umumî yerlerde temsil veya radyo ile yayım maksadı ile yahut kâr 
temini için diğer herhangi bir suretle faydalanan; dığını bildiği veya bilmesi icabettiği bir eserin nüsha-

2. Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak satışa çıkarıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir eserin 
nüshalarını başkalarına satan veya bunlardan umumî yerlerde temsil veya radyo ile yayım maksadıyla veya 
kâr temini için herhangi bir surette faydalanan; 

3. Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf salâhiyeti bulunmadığım bildiği veya bilmesi icabettiği 
malî hakkı veya ruhsatı başkasına devreden veya veren yahut rehin eden veyahut herhangi bir tasarrufun 
konusunu yapan; 

4. Kendisine sözleşme veya Kanunla müsaade edilen miktardan fazla nüsha çoğaltan veya çoğalttıran, 
Kimseler hakkında bir aydan üç yıla kadar hapis ve 50 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce

zasına hükmolunur.» 

MADDE 13. — 5846 «ayılı .Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrası, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Tecavüze maruz kalan kimseden başka şikâyete salahiyetli olanlar şunlardır : 
1, 71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 35 inci madde gereğince kaynak göster

me mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları veya teca
vüz eden yahut tecavüze maruz kalan kimsenin mensup olduğu meslek birliği; 

2. 71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 36 ncı madde gereğince kaynak gösterme 
mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
ve Türk basınını temsil eden kurumlar.» 

MADDE 14. — 5846 sayılı Fikir ye Sanat Eserleri Kanununun 81 inci 'maddesinin madde başlığı ve bi
rinci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«II. İşaret resim ve ses tekrarına yarayan aletlerde» 
«İlim, edebiyat veya musikî eserlerinin, çalınma veya temsili; doğrudan doğruya veya radyo veya tele

vizyon veya buna benzer vasıtalarla yayımundan faydalanılarak, işaret, ses ve resim tekrarına yarayan aletler 
üzerine alınırsa bunlar ancak sanatkârın yazılı lizni ile çoğaltılabilir, yayımlanabilir.» 

MADDE 15. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
sekide değiştirilmiştir. 

«Kanunun 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında zikredilen yazılı izni almadan, işa
ret, resim ve ses tekrarına yarayan aletleri çoğaltan veya yayanlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis 
ve 30 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza sına hükmolunur.» 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Meslek birliklerinin ve federasyonun ilk genel kurul toplantılarını yapmaları 
için tüzükte öngörülen üye sayısını tamamlayıp, seçimleri yapılıncaya kadar mecburî organların başkan ve 
üyelerini Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu atar. 

GEÇtCt MADDE 2. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesine göre çıkarıl
mış olan 15.3.1980 tarih ve 8/423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 31.12.1984 tarihine kadar uygulanır. 

Bu Kararnameye göre çıkarılacak ücret tarifesi 15.3.1980 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.1984 ta
rihine kadar uygulanır. 

Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre çıkarılacak ücret tarifesi gereğince, takip hakkı yetki belgesiyle 
meslek birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili meslek birliğine; di
ğer hallerde doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. Bu ödemeler Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca 
en geç 31.12.1984 tarihine kadar yerine getirilir. 

Meslek birliği Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından verilen bordro gereğince, üyesi olan hak 
sahiplerine kendi hissesini mahsup ederek, bakiyesini kendisine yapılan ödemeyi takip eden iki yıl içinde 
öder, 

İki yıl içinde üyelerce talep olunmayan ücretler de Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulacak Fona dev
redilerek gelir kaydedilir. 

GEÇİCt MADDE 3. — Kültür ve Turizm Bakanlığı, fikir ve sanat eserleri ile ilgili konulan oluşturma, 
uygulama ve takibi için kendi teşkilatı içinde ayrı bir birim kurar. 

Tüzük ve yönetmelik 

MADDE 17. — Bu Kanuna bağlı tüzük ve yönetmelikler 6 ay içinde hazırlanır, Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ' ' ' ' 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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M. G. K. 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 16. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir, 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Meslek birliklerinin ve federasyonunun ilk genel kurul toplantılarım yapmaları 
için tüzükte öngörülen üye sayışım tamamlayıp, seçimleri yapılıncaya kadar mecburî organların başkan ve 
üyeleri Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesine göre çıkarıl
mış olan 15 . 3 . 1980 tarih ve 8/423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve bu Kararnameye göre çıkarı
lacak ücret tarifesi, 15 . 3 . 1980 tarihinden geçerli olmak üzere 31 . 12 . 1984 tarihine kadar uygulanır. 

Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre çıkarılacak ücret tarifesi gereğince, yetki belgesiyle meslek birliğine 
devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili meslek birliğine; diğer hallerde doğ
rudan malî hak sahiplerine yapıhr. Bu ödemeler Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunca en geç 31.12.1984 
tarihine kadar yerine getirilir. 

Meslek birliği, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından verilen bordro üzerinden kendi hissesini 
mahsup ederek, bakiyesini kendisine yapılan ödemeyi takip eden iki yıl içinde üyesi olan hak sahiplerine 
öder. 

İki yıl içinde üyelerce talep olunmayan ücretler, 44 üncü maddeye ıgöre Kültür ve Turizm Bakanlığı adı
na bir millî bankada açılacak özel hesaba yatırılır.» 

Tüzük ve yönetmelik 

MADDE 17. — Bu Kanuna göre çıkarılacak tüzük ve yönetmelikler 6 ay içinde hazırlanır ve Resmî Ga 
zetede yayımlanır, 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

iMillî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 706) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 707 
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MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Ekim 1983 tarihli 170 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 24 Mayıs 1983 
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DANIŞMA MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

MilK Sayunma Bakanbğınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.5.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
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GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyetinin bekası, Türk Milletinin bölünmezliği, birlik ve beraberliği için yurt içinde ve 
dışında üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösterenlere keza ilim, sanat ve spor alanlarında ba
şarılı olanlara Devletçe verilecek madalya ve nişanlara duyulan ihtiyaç sebebiyle bunların verilme usul ve 
esaslarının düzenlenmesi amaçlanmış ve bu Tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarıda önce Devlet Madalyaları ele alınmıştır. Devlet Şeref Madalyası, Devlet. ÖVünç Madalyası ve 
Devlet Üstün Hizmet Madalyası olarak belirtilen Devlet Madalyaları ile Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı 
ve Liyakat Nişanı olarak saptanan nişanların verilebilme kıstasları ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Tasarıda ayrıca, madalya ve nişanların verilmesi, taşınması, geri alınması ve intikaline ilişkin esaslar ile 
başka devletlerce verilen , madalya ve nişanların takılması hususu düzenlenmiştir. 

Bunun yanında, madalya ve nişanları kayba uğrayanlardan kusursuz oldukları anlaşılanlara bedeli mu
kabilinde tören yapılmaksızın ikinci defa madalya ve nişanlarının verile'bileceği esası getirilerek madalya ve 
nişanlara ilişkin giderlerin Başbakanlıkça karşılanacağı 'belirtilmiştir. 

Madalya ve nişanların hak sahiplerince satılması, devredilmesi ya da bağışlanması hallerinde cezaî mü
eyyide öngörülmüş; Madalya veya nişanlara hakarette bulunanların hak sahibi olmaları halinde ise öngörü
len hapis cezasına ilaveten madalya ya da nişanlarla bunların berat ve rozetlerinin geri alınabileceği hükmü 
getirilmiştir. 

Son olarak, tasarıda yer almayıp Kanunun uygulanmasını sağlayacak diğer hususlar yönetmeliğe bı
rakılarak bunların neler olabileceği de belirtilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madalya ve Nişanlar Kanun Tasarısının bu maddesiyle sözkonusu tasarının amacı belir
tilerek, yürürlükte bulunan diğer kanunlardaki bu konuya ilişkin hükümlerin saklı tutulduğu, vurgulanmış
tır. 

Ezcümle, İstiklal Madalyası Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bu ko
nudaki hükümleri saklı tutulmuştur. 

Madde 2. — Sözkonusu madde ile tasarının; madalya ve nişanların çeşidini, verilecek kişileri, verilme, 
tescil, taşınma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, bunların kaybı hallerinde yapılacak iş
lemleri, madalya ve nişanlara ait giderler ile cezaî müeyyidelerin yanında diğer hususları kapsadığı belirtil
miştir. 

Madde 3. — Bu madde ile Devlet Madalyaları ele alınarak bunlar; Devlet Şeref Madalyası, Devlet 
Övünç Madalyası ve Devlet Üstün Hizmet Madalyası olarak üçe ayrılmıştır. 

Maddenin (a) 'bendinde Devlet Şeref Madalyası ele alınarak bu madalyanın, Bakanlar Kurulunun tek
lifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyetinin bekası, Türk Milletinin bölünmezliği, birlik 
ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakârlık başarı ve yararlık gösteren asker 
veya sivil kişilere verileceği belirtilmiştir. 

Maddenin (b) bendinde Devlet övünç Madalyasının, ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı 
ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışının bilincin
de feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ya da Türk Milleti 
adına onur vesilesi durumuna gelerek şehit olan asker veya sivil kişilerin bu Kanunun 6 ncı maddesinde sı
rası belirtilen yakınlarına verileceği açıklanmıştır. 

Maddenin (c) bendinde ise, Devlet Madalyalarından son olarak, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ele 
alınmış ve ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde 
veya dışında herhangi bir alanda (bilim, sanat, spor gibi) feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık dolu ça
lışmaları neticesinde emsallerine kıyasla çok üstün derecede başarılı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
yücelmesine veya ulusal menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan asker veya sivil vatandaşlara bu madalya
nın verileceği açıklanmıştır. 
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Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Devlet Madalyalarından sadece Devlet Üstün Hizmet Madal
yası vatandaşlara hasredilmiştir. Devlet Şeref Madalyası ya da Devlet övünç Madalyasımn vatandaşlara 
olduğu gibi yabancı kişilere de verilmesi esası getirilmiştir. 

'Madde 4. — Bu madde ile Nişanlar ele alınarak bunlar, Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat 
Nişanı olmak üzere üçe ayrılmıştır. 

Maddenin (a) bendinde Devlet Nişanının Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihiyle Tür
kiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostane ilişkilerin kurulması ya da geliştirilmesini sağ
layan veya milletlerin birbirine yakınlaşmalarında katkısı olan ülkelerin devlet başkanlarına verileceği be
lirtilmiştir. 

Aynı maddede daha sonra Cumhuriyet Nişanına yer verilerek bu nişanın, Bakanlar Kurulu Kararı ve 
Cumhurbaşkanının tercihiyle Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin ge
liştirilmesinde ya da^ milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarında katkısı olan ülkelerin başbakanlarına, ba
kanlarına ya da elçi, konsolos, ateşe, temsilci gibi diplomatik misyon mensuplarına verileceği vurgulanmış
tır. 

•Bu maddede son olarak (c) bendi başlığıyla Liyakat Nişanı ele alınarak bu nişanın, ilgili Bakanın tek
lifi, Başbakanın onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası 
alanda tanıtılmasını ve yücelmesini sağlayan yabancı kişilere verileceği belirtilmiştir. 

Bu Kanuna göre verilebilecek Devlet Madalyaları ve Nişanların tek dereceli olma esası, getirilmiştir. 
Madde 5. — Tasarının bu maddesiyle hak kazananlara verilen madalya ve nişanların kayıtlarının tutula

rak, bunların beraatlarına dayanılmak suretiyle tescillerinin tek elden yürütülmesi uygun görülmüştür. Bu 
Kanuna göre verilecek olan madalya ve nişanların kayıt ve tescilleri Baş'bakanlık Personel Genel Müdürlü
ğünce yapılacağı hususu benimsenmiştir. 

'Madde 6. — Bu madde ile madalya ve nişanların bir tören düzenlenerek Cumhurbaşkanı ya da Cum
hurbaşkanının yetkili kılacağı bir temsilci tarafından, beratı ve rozetiyle birlikte, hak edene, hak edenin 
ölümü halinde ise büyük oğluna, yoksa büyük kızına, çocuğu yoksa babasına, babası yoksa anasına, o da 
yoksa eşine verileceği hükme bağlanmıştır. 

'Madde 7. — Tasarının bu maddesiyle madalya ve nişanların geri alınması düzenlenmiştir. Buna göre, 
Türk Ceza Kanununda belirtilen «Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden» dolayı hüküm giyenlerin 
mahkeme kararı ile madalya ve nişanları geri alınır. 

Madde 8. — Bu madde ile madalya ve nişanların, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, yoksa bü
yük kızına, çocuğu yoksa babasına, yoksa anasına, o da yoksa eşine; bunların ölümlerinde varislerine inti
kal edeceği hükme bağlanarak mirasçıların kendilerine miras kalan madalya ve nişanlar ile nişan rozetlerini 
lakamayacakları belirtilmiştir. 

'Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile başka devletler tarafından Türkiye Cumhuriyeti mensuplarına ve
rilen madalya ve nişanların Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce tescil edileceği ve tescili yapılma
mış madalya ve nişanların takılamayacağı belirtilmiştir. 

»Böylelikle, Devletimizce verilen madalya ve nişanlar ile başka devletlerce verilen madalya ve nişanların 
kayit ve tescilleri konusunda paralellik sağlanarak Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğü bu konuda yet
kili kılınmıştır. 

'Madde 10. — Bu madde ile madalya ve nişanların kaybı halinde yapılacak işlemden söz edilmiştir. Bu
na göre .madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası yok olan, kaybolan veya çalınan durumu 
en kısa zamanda madalya ve nişanları veren makama bildirmekle mükellöftir. Başbakanlık Personel Genel 
Müdürlüğünce yaptırılacak inceleme sonucu idarece kusursuz oldukları anlaşılanlara, bedeli mukabilinde, 
ikinci defa madalya veya nişanlarının verileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 11. — Tasarının bu maddesi ile madalya ve nişanların verilmesi ile ilgili giderlerin Başbakanlık 
bütçesince karşılanacağı belirtilmiştir. 

'Madde 12. — Bu madde ile yasak tasarruflar düzenlenmiştir. Böylece, bu Kanuna göre verilmiş olan 
madalya ve nişanların hak edenlerce satılması, devredilmesi, bağışlanması ya da şeklinin değiştirilmesi ya
saklanmıştır. 
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Madde 13. — Tasarının bu maddesiyle bu Kanunun 12 nci maddesindeki hükümlere aykın hareket 
edenler hakkında cezaî müeyyide getirilmiştir. Aykırı hareketin müeyyidesi bir aydan altı aya kadar hapis 
cezasıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, madalya ve nişanlara küçük düşürücü mahiyette sözle veya fiille hakaret 
edenler hakkında getirilen cezaî müeyyide ise altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. 

Maddenin son fıkrasında bir özel müeyyide getirilerek, ikinci fıkrada adı geçen hakaret fiilinin madalya 
ve nişan sahibi tarafından işlenmesi halinde, cezaî müeyyideye ilaveten mahkemece, madalya ve nişanlar ile 
'bunların berat ve rozetlerinin geri alınarak Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğüne verilebileceği belirtil
miştir. 

Madde 14. — «Yönetmelik» başlığını taşıyan bu madde ile Kanunda belirtilmesine lüzum görülmeyen 
ayrıntıların söz konusu Tasarının kanunlaşmasını müteakip altı ay içinde, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konacak bir yönetmelikle belirleneceği saptanmıştır. 

Madde 15. — Tasarının bu maddesi yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 16. — Bu madde ile yürütme düzenlenmektedir. 

İhtisas Komisyonu Rapora 

20 Ekim 1983 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Ekim 1983 tarihinde yaptığı 170 nci birleşiminde işaret oyu ile 
kabul edilen «Madalya ve Nişanlar Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Komisyonumuz Danışma Meclisince kabul edilen metnin tümünü benimseyerek maddelerin görüşülme
sine geçilmesine karar vermiştir. 

Madde 1. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin Birinci ve İkinci maddeleri birleştirilerek amaç ve 
kapsam altında ifade edilerek onaylarına sunulmuştur. Yapılan bu düzeltme ile Kanun tasarısının maddele
ri tekrardan düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin üçüncü maddesi aynen benimsenerek kabul edilmiş 
ve onaylarına sunulmuştur. 

Madde 3. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin dördüncü maddesi aynen benimsenerek onaylarına 
sunulmuştur. 

Madde 4. — Kanun tasarısı metninde akıcılığı temin maksadıyla öncelikle Madalya ve Nişanların ve
rilmesi hususuna yer verilmesinin uygun olacağı düşüncesiyle bu husus bu maddede düzenlenerek hak ka
zananlara hak kazananların hayatta olmaması halinde Madalya ve Nişanların kimlere verileceği hükme bağla
narak onaylarına sunulmuştur. 

Madde 5. — Madalya ve Nişanların intikali hususu düzenlenmiş ve onaylarına sunulmuştur. 
Madde 6. — Tescil ve terkin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair Danışma Meclisince kabul edilen 5 inci 

madde aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 7. -*- Danışma Meclisince kabul edilen metnin 7 nci maddesi aynen benimsenerek onaylarına su

nulmuştur. 
Madde 8. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 9 uncu maddesi aynen benimsenerek onaylarına 

sunulmuştur, 
Madde 9. — Madalya ve Nişanların kaybolması çalınması veya buna benzer durumlarla yok olması 

halinde yapılacak işlemler hükme bağlanarak onaylarına sunulmuştur. 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/617 
Karar No. : 166 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 707) 



— 5 — 

Madde 10. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 11 inci maddesi aynen benimsenerek onayları
na sunulmuştur. 

Madde 11. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 12 nci maddesi aynen benimsenerek onayla
rına sunulmuştur. 

Madde 12. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aynen be
nimsenmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilen metniin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları Madalya ve 
Nişanları küçük düşürücü mahiyette sözle ve fiilen yapılan eylemlerin doğrudan madalya sahibine yapılmış 
olacağı düşünülerek metinden çıkarılması uygun mütalaa edilmiştir. Madde bu değişiklikle onaylarına su
nulmuştur. 

Madde 13. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 14 üncü maddesi aynen benimsenerek onayla
rına sunulmuştur. 

Madde 14. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 15 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Madde 15. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 16 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyine saygıyla sunulur., 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 

Üye 
Taner UZUN AY 

Dz. Kur. Alb. 

• Üye 
Süleyman YILDIRAN 

Hk. Kd. Alb. 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Bşk. 

Üye 
Tevfik ODMAN 
Dz. Hâkim Bnb. 

Üye 
Sadık İNAN 

Tetkik Hâkimi 
M. S. B. Kanunlar 
Kararlar D. Bşk. 

Üye 
H. Tahsin EKİNCİ 
M. G. K. Gn. Sek. 
Bütçe - Plan Dairesi 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 
Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; madalya ve nişan verilmesline ilişkin esasları düzenlemektir. 
Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri sakilidir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; madalya ve nişanların çeşiıdiini, verileaek kişlileriı, verilme, tescil, taşınma ve 
geri alınma usullerimi, mirasçılara intikal şeklini, kaybı hallerinde yapılacak işlemleri, bunların giderlerimi, 
cezaî müeyyideleri ve diğer hususları kapsar. 

Devlef madalyaları 

MADDE 3. — Devlet madalyaları aşağıda göslterilmüşltir. 
a) Devlet Şeref Madalyası : 
Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuri

yetinin bekası, Türk Milletinin bölünmezliği, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya dışında üstün feragat, 
fedakârlık, başarı ve yararük gösteren kişilere verilir. 

b) Devlet Övünç Madalyası : 
Devlet övünç Madalyası, ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi 

ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve ya
rarlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek şe
hit olan kişilerin bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir. 

c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası : 
Devlet Üstün Hizmet Madalyası, ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının 

tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda feragat, fedakârlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda 
emsallerine nazaran üstün derecede başarı göstererek Devletin yücelmesine ve ulusal menfaatlere önemli öl
çüde katkısı olan vatandaşlara verilir. 

Nişanlar 

MADDE 4. — Nişan çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Devlet Nişanı : 
Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti ile mensup 

olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ül
kelerin devlet başkanlarına verilir. 

c) Cumhuriyet Nişanı : 
Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevdilhi ile Türkiye Cumhuriyeti ile 

mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan 
ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve diplomatik misyon mensuplarına verilir. 

c) Liyakat Nişanı : 
Liyakat Nişanı, ilgili Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta 

Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yücelmesini sağlayan yabancı kişilere verilir. 

Tescil 

MADDE 5. — Hak kazananlara verilen madalya ve nişanların Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce 
kayıtları tutulur ve bu Genel Müdürlükçe beratlarına dayanılarak tescilleri yapılır. 
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(Hükümetin Tddifi) 
Madalya ve nişanların verilmesi 

MADDE 6. — Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya O'nun yetkili kılacağı 
temsilci tarafından, beratı ve rozeti ile birlikte, hak edene, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, yoksa 
büyük kızına, çocuğu yoksa babasına, babası yoksa anasına, o da yoksa eşine verilir. 

Madalya ve nişanların geri alınması 

MADDE 7. — Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin mahkeme kararı ile 
madalya ve nişanlarının geri alınmasına hükmolunur. 

Madalya ve nişanların intikali 

MADDE 8 .— Madalya ve nişanlar, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, yoksa büyük kızına, ço
cuğu yoksa babasına, yoksa anasına, o da yoksa eşine intikal eder. Bunların ölümlerinde varislerine, aynı şe
kilde verilir. Mirasçılar, kendilerine miras kalan madalya ve nişanlar ile nişan rozetlerini takamazlar. 

Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takılması 

MADDE 9. — Başka devletler tarafından Türkiye Cumhuriyeti mensuplarına verilen madalya ve nişanlar, 
Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilir. Tescili yapılmamış madalya ve nişanlar takılamaz. 

Zayii halinde yapılacak işlem 

MADDE 10. — Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası yok olan, kaybolan veya çalı
nanlar durumu en kısa zamanda bunları veren makama bildirmek zorundadır. Başbakanlık Personel Genel Mü
dürlüğünce kusursuz oldukları anlaşılanlara, bedeli mukabilinde, tören yapılmaksızın ikinci defa nişanları veri
lir, 

t 
Giderlerin karşılanması 

MADDE 11. — Madalya ve nişan verilmesi ile ilgili giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır. 

Yasak tasarruflar 

MADDE 12. — Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, devre
dilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez. 

Cezai müeyyideler 

MADDE 13. — Bu Kanunun 12 nci maddesindeki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı aya 
kadar hapisle cezalandırılır. 

Madalya ve nişanlara küçük düşürücü mahiyette sözle veya fiille hakarette bulunanlara altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiil madalya ve nişan sahibi tarafından işlenmişse, madalya ve nişan ile bunların berat ve rozetinin 
geri alınmasına ayrıca hükmolunur. 

Yönetmelik 

MADDE 14. — Madalya ve nişanların ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti; bunların muhafaza, verilme 
ve taşınmasına ilişkin şekil ve esaslar; Devletimizce ya da başka devletlerce verilen madalya ve nişanların ta
kılması ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayınlanmasından itibaren altı ay için
de Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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{Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
9.5.1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R Pasiıt 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bay ülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R Bayazıt 

Maliye Bakanı V. 
& R Pasın 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı V. 
S. Çetiner 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı V. 
M. özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Tek. Balkanı V. 
Prof. Dr. T. Esener K. Cantürk 

İmar ve iskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R Güney 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; madalya ve nişan verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. 
Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri saiklıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; madalya ve nişanların çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşınma ve 
geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, kaybı hallerinde yapılacak işlemleri, bunların giderlerini 

ı • • • . 

cezaî müeyyideleri ve diğer hususları kapsar. 

Devlet madalyaları 

MADDE 3j — Devlet madalyaları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Devlet Şeref Madalyası : 
Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuri

yetinin ıbdkası, Türk Milletinin bölünmezliği, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya dışında üstün fera
gat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren kişilere verilir. 

b) Devlet Övünç Madalyası : 
Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi 

ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk: ve görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve ya
rarlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek şe
hit olan kişilerin bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir. 

c) IDevlet Üstün Hizmet Madalyası : 
Devlet Üstün Hizmet Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Balkanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanı

nın tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda feragat, fedakârlık ve gayreti ile yaptığı çalış
malarda emsallerine nazaran üstün derecede başarı göstererek devletin yücelmesine ve millî menfaatlere önem
li ölçüde katkısı olan vatandaşlara verilir. 

Nişanlar, 

MADDE 4. — (Nişan çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Devlet Nişanı : 
Devlet Nişanı, Ba'kanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ve Türkiye Cumhuriyeti ile mensup 

olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ül
kelerin devlet başkanlarına verilir 

b) Cumhuriyet Nişanı : 
Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tevhici ve Türkiye Cumhuriyeti ve men

sup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan 
ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve diplomatik misyon mensuplarına verilir. 

c) Liyakat Nişanı : 
Liyakat Nişanı, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve Cum

hurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yücel
mesini sağlayan yabancı kişilere verilir. 
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(M. G. K.) 
İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Madalya ve Nişan Kanunu Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun; Devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, ta
şıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayii halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri 
ile cezaî müeyyidelere ilişkin esasları düzenler. Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri saklıdır. 

Devlet madalyaları 

MADDE 2. — Devlet madalyaları aşağıda gösterilmiştir : 
a) Devlet Şeref Madalyası; 
Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifli, Cumhurbaşkanının tevcihi ile TüddiVe Cumhufiye-

tlinin 'bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve (beraberliği için yurt için
de veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık , gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişile
re verilir. 

*b) Devlet övünç Madalyası; 
Devlet övünç Madalyası, İlgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevci

hi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı 
ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ede
rek malul olanlara ve şehit olan kişilerin bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir. 

c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası; 
Devlet Üstün Hizmet madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının 

tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda feragat, fedakar ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda 
ülke ve dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine ve millî menfaat
lere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilir. 

Nişanlar 

MADDE 3. — Nisan çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Devlet Nişanı; 
Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaş kanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti ile mensup 

olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan 
ülkelerin devlet başkanlarına verilir. 

b) Cumhuriyet Nişanı; 
Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar, Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ve Türkiye Cumhuriyeti ile 

mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarım sağ
layan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilir. 

c) Liyakat Nişanı; 
Liyakat Nisam, Dışişleri (Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri alına

rak ilgili balkanın teklifli, Başbakanın onayı .ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile iliiımı ve sanatta Türkiye Cu)mhu-
riyetinin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 707) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Tescil ve terkin 

MADDE 5. — Hak kazananlara verilen veya geri alman madalya ve nişanların Başbakanlık Personel 
Genel Müdrlüğünce (kayıtları tutulur ve bu Genel Müdürlükçe tescil veya terkinleri yapılır. 

Madalya ve nisanların verilmesi 

MADDE 6. — Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya O'nun yetkili kılacağı 
temsilci tarafından, beratı ve rozeti ile birlikte, hak edene, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, oğlu 
yoksa büyük kızına, çocuğu yoksa babasına, babası yoksa anasına, o da yoksa eşine verilir. 

Madalya ve nişanların geri alınması 

MADDE 7. — Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin mahkeme kararı 
ile madalya ve nişanlarının geri alınmasına hükmolunur^ 

Madalya ve nişanların intikali 

MADDE 8. — Madalya ve nişanlar, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, oğlu yoksa büyük kızına, 
çocuğu yoksa babasına, yoksa anasına, o da yoksa eşine intikal eder. Bunların ölümlerinde varislerine, aynı 
şekilde verilir. Mirasçılar, kendilerine miras kalan madalya ve nişanlar ile nişan rozetlerini takamazlar. 

Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescili ve takılması 

MADDE 9. — Başka devletler, tarafından Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanlar, Başbakanlık 
Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilir. Tescili yapılmamış madalya ve nişanlar takılmaz. 

Kayıp halinde yapılacak işlem 

MADDE 10. — Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası yok olan, kaybolan veya çalınan
lar durumu en kısa zamanda bunları veren makama bildirmek zorundadır. Başbakanlık Personel Genel Mü
dürlüğünce kusursuz oldukları anlaşılanlara, bedeli mukabilinde tören yapılmaksızın ikinci defa madalya ve 
nişanları verilir. 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 11. — Madalya ve nişan verilmesi ile İlgili giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 707) 
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^M. G. K.) 
(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Madalya ve nişanların verilmesi 

MADDE 4. — Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının 
görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olma
ması halinde madalya^ve nişanlar en büyüklerinden başUataak üzere erikeik çocuklarına, yoksa kız çocukla
rına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine verilir. 

Madalya ve nişanların intikali 

MADDE 5. — Madalya ve nişanlar hak edenin ölmesi halinde, 'bu madalya ve nişanlar kendileri tara. 
fından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına» yoksa 
kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde 
Medenî Kanun hükümlerine göre kanunî mirasçılarına intikal eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fıkradaki usul uygulanır. 

Tescil ve terkin 

MADDE 6. — Hak kazananlara serilen veya geri alınan madalya ve nişanların Başbakanlık Personel 
Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu genel müdürlükçe tescil veya terkinleri yapılır. 

Madalya ve nişanların geri alınması 

MADDE 7. — Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin mahkeme kararı 
ile madalya ve nişanlarının geri alınmasına hüklmolunur. 

Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescili ve takılması 

MADDE 8. — Başka devletler tarafından Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanlar, Başbakanlık 
Personel Genel Müdürlüğünce tesoil edilir. Tescili yapılmamış madalya ve nişanlar takılmaz. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 707) 
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(Danışına, Meclisinin Kabul Ettiği Metuv) 

Yasak tasarruflar 

MADDE 12. — Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, devredi
lemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez. 

Cezaî müeyyideler 

MADDE 13. — Bu Kanunun 12 noi maddesindeki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madalya ve nişanlara küçük düşürücü mahiyette sözle veya fiille hakarette bulunanlara fiil daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiil madalya ve, nişan sahibi tarafından işlenmişse, madalya ve nişan ile bunların berat ve rozetinin 
geri alınmasına ayrıca hükmolunur. 

Yönetmelik 

MADDE 14. -— Madalya ve nişanların ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti; bunların muhafaza, veril
me ve taşınmasına ilişkin şekil ve esaslar; devletçe veya başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takıl
ması ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayınlanmasından itibaren altı ay için
de Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 707) 
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<M. G. K.) 
(thtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Madalya ye nişanın zayii 

MADDE 9. — Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası her hangi bir sebeple zayi olanlar 
durumu en kısa zamanda tescil eden makama bildirmekle zorunludurlar. Madalya ve nişanın zayiiınde ku
sursuz oldukları, yetkili makamlarca belirlenenlere Başbakanlıkça bedleli mukabilinde tören yapılmaksızın ve 
bir defaya mahsus olmak üzere madalya veya nişanları tekrar verilir. 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 10. — Madalya ve nişanlar ile ilgili her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır. 

Yasak tasarruflar 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, devre
dilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez. 

Cezaî müeyyideler 

MADDE 12. — Bu Kanunun 11 inci maddesindeki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır, 

Yönetmelik 

MADDE 13. — Madalya ve nişanların ebat, biçim ve özeliklerinin tespiti, kimkıre ve nasıl verileceği, bun
ların muhafaza ve taşınmasına ilişkin şekil ve esaslar; devletçe veya başka devletlerce verilen madalya ve ni
şanların takılması ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer huluslar, Kanunun yayınlanmasından itibaren 1 
yıl içinde Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 707) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 698 

1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 
ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir 
Geçici Madde İlavesi/ Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Gü
venlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2 /107; 

M. G. Konseyi : 2 /146) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 520) 
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13 Eylül 1983 

Konu : Kanun Teklifi. 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEY* GBNEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 13 Eylül 1983 tarihli 161 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

30.3.1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine bir fıkra eklenmesi ile bu 
Kanuna bir Ek ve bir Geçici Madde ilavesi hakkında kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılması hususunu arz ederiz. 
Saygılarımızla 
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GEREKÇE 

1. Sosyal güvenlik, bir anlamda çalışanların yaşlılık, malûllük, kaza, hastalık ve ölüm hallerimde ortaya 
çıkacak karta günlerin sigortasıdır, 

IBu sigortamın ehemımilye'ti bilhassa ölümle neticelenen iş kazalarında oltaya çıkar. Ölen işçinin arkasında bı
raktığı dul ve yetimlerime aylık gelir bağlanır hak ettiği ölçüde tazmiinalt ödenir. 

(Ancak; 506 sayılı Sosyal Sîgomtaıliaır Kanununun 110 ve 111 inci maddeleri, kazaya uğrayan sigortalıyı ce
zalandırmakta ve kusuru ölçüsümlde yapılacak yartli'mları azaltmakta veya tamamen kesmektedir. 

IBu uygulama sosyal sigortacılık esprisi ile bağdaşmadığı hailde aynı Yasanın 26 ncı maididesd son bendi 
uygulaıması ile kazada ölen sigortalılara kusur yükletilerek yüklü 'tazminatlar oluşturulmakta ve ölen sigor
talının idul ve yetimlerine rtiou edilmektedir. 

Atalarımızın söyledikleri gibi kusursuz kaza olmaz demesine, ailelerinden öç alırcasına, kaza sonucu dul 
ve yetimleri ömür boyu ödeyemıiyecekleri malî külfet altına sokulmaktadırlar. ' 

'Kazanın oluşunlda gerçekten öilenin bir suçu, kusuru varsa ıdalhi o kişinin kusuru hayatına mail olduğuna 
göre Iboynu Ibükülk dul ve yetifmleıiîni cezalandırmayı Uygun bulmadığımızdan 506 sayılı Yasanın 26 ncı mad
desine önleyici bir fıkra eklenmesini ön görmekteyiz. 

2. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunuın'da primlerin 'tahsili için kesin hükümler ve gecikme zam ve ce
zaları 'bulunmasına rağmen sigortalılara yapılacak tahsis ve ödemeler için zaman beli'rlenmemişitiir, 

Bu durum karşısında S. S. K,'ca tahsis i'şlemlerinde bütün şikayetlere rağmen 'gerekli 'etkin önlemler 
alınmamakta, emekli olimaya hak kazanımış sigortalıları yıllarca gelirîden mahrum bırakarak perişan etmekte
dir. Çok kez geciken işlemler hemen her ıgüin basına yansımakta ve böylece S.S.K.'ya duyulan güven önemli 
derecede sarsimaktaidır. 

(Örnekti oDmıak amacıyla işinden ayrılan bir işçinin yıllarca ımaaş bağlanmasını beklemesini anlamak ve izah 
etmek mümkün değildir. Bu kbnufdlafci haklı gerekçermzi ispatlamak için binlerce şikayetçi ve mağdur arasın
dan sadece 6 sim örnek olarak gerekçemize yazıyoruz. 

a) 10.6728169 Sigorta sicil nolu Recep YILDIZ 30.3.1977 tarihinde başvurmuş 1 sene 7 ay 24 gün bek
lemiş ve maaşı bağlanamadan 24.11.1978 yıllınida vefat e'timiş ve müdahalemiz üzerine dul ve yetimlerine 
20.11 .1982 tarihinde 210396037 tahsis numarası ile gelir bağlanmıştır. Gecikme süresi 5 yıl 7 ay 24 gündür. 

b) 19.05918 Sigorta sicil nolu Metin ÇETÎN, 29.5.1981 tarihinde başvurmuş ve müldahaJlemiz üzerine 
21.0396054 tahsis numarası ile gelirli bağlanmıştır. Gecikme süresi 1 yıl 5 ay 21 gün/dür, 

c) 6,459784 Sigorta sicil numaralı Cevdet ÇUBUKÇU 27.5.1981 tarihinde başvurmuş geliri 20.1(1.1982 
tarihinde bağlanabilmiiştir. Gecikme süresi 1 yıl 5 ay 23 gündün 

d) 12.066797 Sigorta sicil nolu Perihan SEKENDUR 25.16.1981 tarihînde başvurmuş, gelirli 23.11.1982 
tarihinlde bağlanabiltmiiştir. Geoilklme süresi 1 yıl 4 ay 28 gülnldür. 

e) 7185974 Sigorta sicil nolu t. Oğuz Naki SAYIN 28.9.1981 tarihinde başvurmuş, geliri 24.11,1982 tari
himde beğlanmış geoilklme süresi 1 yıl 2 ay 25 'gündür. 

'f) Hüseyin ÖZD'EMtR tahsis için 25.5J1981 t'arihîm'de başvurmuş maaşı bağlanamadan 7.6J1982 tarihin^ 
de vefat etmiş, müdahalemiz üzerine dul ve yetimlerine 21039(6158 tahsis numarası ile 25.11.1982 tarilhinlde ge
lir bağlanalbilımeşitir. Gecikme ısüresii 1 yıl 6 aydır., 

(Bu misalleri çoğaltmak mümkündür !bu nddenle S.S.!K.*nu zamanırida gelir bağlamaya zorlıamak ve mağ
duriyetleri Önlemek a'macıyia tedbir olarak teklifimizde bir Ek Madde önererek tahsis talebi sahiplerine 60 
gün içimldie gelir bağianamadığı takdiirjde bankaların bir yıllık mevduata uyguladıkları faizler oranında ge
cikme zammı uygulanmasını öngörmekteyiz. 

3.? öiülmle sonuçlanan iş kazalarınida kusurlu görülmüş sigortalıların 'dul ve yetimılerJine ikinci oeza ola
rak1; gördüğümüz kusur cezalarıınldan kurtarmak atmacıyla talri&il edilememiş borçlarından vaz geçilmesi ama
cıyla bir Geçici Madde düzenlenmesi uygun bulunmuştur, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 698) 
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Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Raporu 
T.C. 

Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliği 

Sosyal Güvenlik İş ve 21 Ekim 1983 
İşçi İlişkileri Komisyonu 

Esas No. : 2/146 
Karar No. : 17 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun! 13 Eylül 1983 tarihli 161 inci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen 
«1.3.1965 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu 
Kanuna, Bir Ek ve Bir Geçici Madde Bklenimesine İlişkin Kanun Teklifi, Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda yer alan hükümlerin işlerliğini ve uyumluluğu
nu sağlamak ve aynı zamanda 2898 sayılı Kanunla, T.C. Emekli Sandığına tabi işlerden emekli olmuş ve 
olacak memurlara, gösterge sayısının artırılmasıyla yapılacak zamlar paralelinde işçi emeklilerine de zam ya
pılabilmesi imkânını Vermök ve nilsbî de ol'sa sosyal güvenlik kanunları arasındaki flarmaitif yaklaşımı temin 
için Komilsyonumuz Dektife bazı maddeler eklenmesini uygun görmüştür. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle; Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısında yer aldığı halde 506 
Sayılı Sosıyal Sigortalar Kanununda yer alması gerektiği için Tasandan çıkarılan «Tarım işlerinde çalışan
l a r ı n istisnaları 2925 ve 2926 sayılı Kanunların hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlen
miştir. 

Buna göre 506 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesinin l/A bendi 1 inci madde; 23, 68 ve 71 inci mad
delerde yapılan değişiklik 2 nci madde; Teklifin 1 inci maddleisi 3 üncü madde; 1985 yılından itibaren uygu
lanacak gösterge tablosu 4 üncü madde olarak düzenlenmiıştiır. 

Teklifin Danışımla Meclisinde değiştirilerek kabul edilen 2 nci maddesi Komisyonumuzca benimsenrne-
miştiiir. Zira, aylıkların geç bağlanması halinde sigortalı ve hak sahiplerine aıvans verilmesi hususunun mev
cut yasada yer alması, geciklmfö nedenlerinin çok çeşitli olması ve bu nedenlerin bir kısımının sigortalı ve hak 
sahiplerinin Vecibelerini zamanında Ve eksiksiz olarak yerine getirmemelerinden, diğer önemli bir kısmının 
ise çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi işlerde geçen hizmet sürelerinin Kuruma gecikerek irttikal etme
si gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Böylece gecikilen süre için faiz yürütülmesinde çeşitli sakınca
lar çıkacağı göz önünde bulundurularak madde benimsenmemiştir. 

Yukarıdaki değişiklikler dikkate alınarak Teklifin ismi «506 Sayılı Sosıyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmiesi, 26 nfcı Maddesine Bir Fıkra ve bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi» olarak değiştir i Dmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, 5106 sayılı Kanunun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin I/A bendi 
değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile, kamu sektörüne ait Tarım ve Orman İşlerinde ücretle çalışanlar ile özel 
sektöre ait tarım ve oriman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 506 sayılı Kanun kapsamında bıra
kılmışlardır. Yapılan değişiklik, hukuken kapsamda olup da, fiilen 506 sayılı Kanun kapsamına alınması ger
çekleştirilemeyen ve gerçekleştirilmesi mümkün olmayan tarım işlerinde süreksiz olarak hizmet akdî ile ça
lışanların kapsam dışına çıkartılması ile bu kimselerin 17.1Q.1983 tarih ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu kapsamına alınmasından ibarettir. 

Madde 2. — Dul eşlere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalının hak kazandığı aylık 
veya toptan ödemenin 2/3'si bağlanmakta idi. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 698) 
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Değer iki sosyal güvenlik ikuruluşu olan T. C. Emekli Sandığı ve BAĞ - KUR kanunlarında bu oran 
% 75'tir. Ayrıca, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile tarım işçileri Sos
yal Sigortalar Kanununda da bu oran % 75 olarak tespit edilmiştir. 

Kanunda belirtilen üçte iki oranın % 75 olarak düzenlenmesi ile bu konuda sosyal güvenlik kanunlarında 
norm ttrliği sağlanmıştır. 

Ayrıca, % 66 olan dul eş aylığı % 75'e çıkarılarak dul eşler korunmuştur. 
Madde 3. — Teklifin 1 inci maddesi esasda benimsenerek ifade değişikliği ile 3 üncü madde olarak dü

zenlenmiştir. 

Madde 4. — Bilindiği üzere Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık ve gelir alanlara katsayı ve gösterge 
esasına dayanan bir sisteme göre ödeme yapılmaktadır., Hızlı fiyat artışları ve ıgeçinme endekslerindeki değiş
me sigortalı ve hak sahiplerinin aylık ve gelirlerinde devamlı Ibir düşme husule getirmekte, bunun telafisi iiçin 
de gösterge tablosunda sık sıık değişiklik yapılması zarureti ortaya çıkmaktadır. Katsayı ve sosyal yardım 
miktarlarının Bütçe Kanunu ile belirlenmesi ve Bütçe Kanununun da yılın son günlerinde çıkarılması yüzün
den Kurum emeklilerinin aylık ve gelirlerinde gösterge tablosundaki değişiklikle yapılacak zam gecikmekte 
bu durum sigortalılar ve hak sahiplerinin haklı sızlanmalarına neden olmaktadır. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda son defa yapılan değişiklikle Devlet Memurları emeklilerine 
1985 ve müteakip yıllarda uygulanacak gösterge tablosu ^şimdiden tespit edilmiştir. Bu nedenle benzer kuru
luş olan Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine ve hak sahiplerinin 1985 ve müteakip yıllar aylıik ve gelirle
rinin tespitine esas olmak üzere gösterge tablosu değişikliğine gidilmiş bulunmaktadır. 

Madde 5L — Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte geçiş dönemindeki hukukî düzenlemeyi sağlamakta
dır. 

Geçici Madde 1. — Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1984 tarihine 
kadar geçen süre içinde, özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve süreksiz olarak çalışanların 
müktesep haklarını korumaktadır. 

Geçici Madde 2. — Teklifin 3 üncü maddesi ifade değişikliği yapılmak suretiyle geçici 2 nci madde ola
rak düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda 23.9.1983 tarih ve 2898 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklik paralelinde işçi emeklilerine de 1984 yılı için zammı öngören gösterge tablosu değişikliğine 
ilişkindir, 

Madde 6. — Yürürlüğe ilişkindir^ 

Madde 7. — Yürütmeye ilişkindir. 

Başkan Üye 
Erberk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR 
Dz. Öğ. Alb, Hv. Prs. Kd. Bnb. 

Nuri ERNAM 
Üye 

S. S. K. Yönetim Kurulu 
Üyesi 
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T E K L İ F 

1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine aşağıdaki fıflcra eklenmiştir. 
Ancak; iş kazası ve meslek hastalıkları tonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapı

lacak her türlü yardım ve ödemeler için ölen sigortalının kusurluluğu aranmaz. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE, — Bu Kanuna göre bağlanacak malullük ve yaşlıhk aylıkları ile ölen sigortalıların hak sa
hiplerine bağlanacak gelir ve aylıkları başvuru tarihini takiben en geç 60 gün içinde bağlanarak ödenir. 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun 60 gün içinde İbağlanıp ödenmeyen aylıklara hak ediş tarihinden ge
çerli olarak en yüksek banka faizi uygulanır. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE. — İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalıların kusurluluğu nedeniyle varis
lerine rücu etmiş S.S.K. alacakları talkip ve tahsil edilmez bu konuda açılmış davalar düşer. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5t — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTIĞt METİN 

1.3.1965 Tarih ve 506 Sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Ancak, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasıt veya kusuru bulunan üçüncü kişi 

sigortalı ise ve aynı kaza veya meslek hastalığı sonucu ölmesi halinde kurumca, hak sahiplerine rücu edile
mez.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 
EK MADDEf — Bu Kanuna göre bağlanacak malullük ve yaşlılık aylıkları ile ölen sigortalıların hak 

sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıkları başvuru tarihini takiben en geç doksan gün içinde bağlanarak öde
nir., , 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun doksan gün içinde bağlanıp ödenmeyen aylıklara, hak ediş tarihin
den geçerli olarak devlet bankalarınca Ibir yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği 
uygulanır., 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE. — Kasıt veya kusuru sonucu meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyr 
le öden sigortalının, bu iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen diğer sigortalılara yapılan yardımlar için 
hak sahipleri aleyhine Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından herhangi bir takip ve tahsilde bulunulamaz. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 698) 
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M. O. K, 
SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONU METNİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 26 ncı Maddesine Bir Fıkra ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin 
I/A bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A. a) Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle, 
b) Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak, 
c) Tarım sanatlarına ait işlerde, 
d) Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde, 
e) Tarım işyeri sayılmayan işyerlerin'in park, bahçe, fidanlık ve benzeri işlerinde, 
Çalışanlar hariç olmak üzere tarım işlerinde çalışanlar.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 23 üncü maddesinin I/A, B bentleri ile 68 
inci maddesünin I/A, B bentleri ve 71 inci maddesinin l/A, B bentlerindeki «üçte iki» oranı «% 75» olarak de
ğiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Ancak; iş kazası veya meslek hastalıkları sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapı

lacak 'her türlü yardım ve ödemeler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya 
kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının ıhak sahiplerine Kurumca rü-
cu edilemez.» 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen Bk 
Madde l'de belirtilen ve 28.1.1983 tarih ve 2795 sayılı Kanunla değişik gösterge tablosu ekteki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

/ 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmişitir. 
Geçici Madde 1. — 506 Sayılı Kanunun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin I/A bendi

nin yürürlüğe girdiği 24.11.1977 tarihinden 1.1.1984 tarihine kadar, özel sektöre ait tarım ve orman isterin
de ücretle ve süreksiz olarak çalışanların 50|6 sayılı Kanun yönünden sonuçlandıırılan sigortahhk işlemleri ile 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından prim ödeme gün sayılarına ilişkin hakları saklıdır.; 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kasıt ve kusuru sonucu meydana gelen iş 
kazası veya mlösldk hastalığı medeniyle ölen sigortalıların hak sahiplerine karşı, Kurumca açılmış davalar 
düşfâr. 

Geçici Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigoırtalar Kanunu gereğince alınacak prim ve verilecek ödenek
ler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasında 1984 yılı için ekteki gösterge tablosu uygulanır. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu (Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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M. O. K. 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu Metni) 

MADDE 6. — Bu Kanunun; 

a) 1, 2, Geçici 1, Geçici 3 üncü maddeleri 1.1.1984 tarihinde, 
b) 4 üncü maddesi 1.1.1985 tarihinde, 
c) Diğer madldeleri yayımu tarihinde, 
Yürürlüğe girer., 

MADDE 7. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi 7 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

1 Ocak 1985 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Gösterge Tablosu 

K A D E M E L E R 

Derece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

' 8 
9 
10 
11 
12 

1108 
1060 
1012 
964 
916 
868 
820 
772 
724 
676 
628 
580 

1112 
1064 
1016 
968 
920 
872 
824 
776 
728 
680 
632 
584 

1116 
1068 
1020 
972 
924 
876 
828 
780 
732 
684 
636 
588 

1120 
1072 
1024 
976 
928 
880 
832 
784 
736 
688 
640 
592 

1124 
1076 
1028 
980 
932 
884 
836 
788 
740 
692 
644 
596 

i 128 
1080 
1032 
984 
936 
888 
840 
792 
744 
696 
648 
600 

1132 
1084 
1036 
988 
940 
892 
844 
796 
748 
700 
652 
604 

1136 
1088 
1040 
992 
944 
896 
848 
800 
752 
704 
656 
608 

1140 
1092 
1044 
996 
948 
900 
852 
804 
756 
708 
660 
612 

1096 
1048 
1000 
952 
904 
856 
808 
760 
712 
664 
616 

1100 
1052 
1004 
956 
908 
860 
812 
764 
716 
668 
620 

1104 
1056 
1008 
960 
912 
864 
816 
768 
720 
672 
624 

1 Ocak 1984 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Gösterge Tablosu 

K A D E M E L E R 
Derece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

976 979 982 985 988 991 994 997 1000 
940 943 946 949 952 955 958 961 964 967 970 973 
904 907 910 913 916 919 922 925 928 931 934 937 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

868 
832 
796 
760 
724 
688 
652 
616 
580 

871 
835 
799 
763 
727 
691 
655 
619 
583 

874 
838 
802 
766 
730 
694 
658 
622 
586 

877 
841 
805 
769 
733 
697 
661 
625 
589 

880 
844 
808 
772 
736 
700 
664 
628 
592 

883 
847 
811 
775 
739 
703 
667 
631 
595 

886 
850 
814 
778 
742 
706 
670 
634 
598 

889 
853 
817 
781 
745 
709 
673 
637 
601 

892 
856 
820 
784 
748 
712 
676 
640 
604 

895 
859 
823 
787 
751 
715 
679 
643 
607 

898 
862 
826 
790 
754 
718 
682 
646 
610 

901 
865 
829 
793 
757 
721 
685 
649 
613 
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