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Ödenek, Yolluk, Diğer Malt ve Sosyal Haklar 
Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 

aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek Devlet memurunun 
almakta olduğu miktardır. En yüksek Devlet memuruna 
ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna 
göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde 
uyarnınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yol
luk olarak ödenir. 

Bu yolluklar her hangi bir suretle hac/edilemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek Dev

let memurunun almakta olduğu malî ve sosyal haklardan 
yararlanırlar. 

Emeklilik 
Madde 2 - (24/11 /1994 - 4049: 3.4.1997-4234) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (iyeleri ile dışarıdan 

atanan bakanlar, seçildikleri veya atandıkları, emekli olan
lar ise istekte bulundukları tarihi izleyen ayın başından i t i 
baren T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Emekli 
olanların iştirakçi oldukları sürece sosyal güvenlik kurum
larından aldıkları aylıkları kesilir. 



T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin emeklilik 
keseneğine esas aylıklarına T. C. Kmekli Sandığı iştirakçi
lerinin derece ve kademelerine göre yararlanmakta olduğu 
en yüksek ek gösterge rakamı uygulanmak suretiyle işlem 
yapılır. 

Bu şekilde ilgilendirilenlerden; 24.5.1983 tarihli ve 
2829 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak gerek 5434 
sayılı Kanunun, gerekse 506 ve 1479 sayılı Kanunların ge
nel hükümleri çerçevesinde, aylıklarını bağlaması gereken 
kurumun hizmet süresi ve diğer şartları taşıyanların T. C. 
Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-
Kur veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine ta
bi sandıklardan emekli olmaları halinde,T. C. Emekli San
dığında devam eden iştirakçiliklerine son verilerek, emek
li aylıkları i lgili sosyal güvenlik kuruluşunca bağlanır. 

T. C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuru
luşlarınca bağlanacak emekli aylıkları ile aynı hizmet sü
resine ve aynı öğrenim durumuna sahip emsali Yasama or
ganı Üyelerine makam tazminatı, ek gösterge ve diğer un
surlar dahil edilerek T. C. Emekli Sandığınca bağlanması 
gereken emekli aylığı tutan arasındaki fark tazminat ola
rak, bu Kanunun 5 inci maddesiyle oluşturulan fondan kar
şılanır. Yasama Organı (İyeliği sona erenler hakkında da 
yukarıdaki fıkralar uygulanır. 

İşbu hükümler; bu Kanundan yararlananlardan (ilenle
rin dul ve şetimleri hakkında da uygulanarak aylık bağlanır. 
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Makam tazminatı da T. C. Emekli Sandığı iştirakçile
rinin yararlanmakta olduğu en yüksek tutarın dörtte üçü 
üzerinden ödenir. Makam tazminatı ödenmesine ve kesil
mesine dair özel hükümler ile bu Kanunun 5 inei maddesi
ne göre ödenecek tazminata ilişkin hükümler saklıdır. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren. Yasama Organı Üyeleri ile dı
şarıdan atanan bakanların bu görevlerde geçen her hizmet 
yılı için aynı Kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde üç ay
lık f i i l i hizmet zammı uygulanır. 

Emekli Aylığının Bağlanması 
Madde 3 - (Değişik : 3/12/1992 - 3855/3 Md.) 
Yasama Organı Üyeleri ile dışardan atanan bakanların 

veya daha önce bu görevlerde bulunmuş olanların istekle
ri üzerine emekli aylıklarının bağlanmasında, emekli aylı
ğını bağlayacak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun mev
zuatında yer alan genel hükümler uygulanır. 

Milletvekilleri ile Yasama Organı Eski Üyelerinin 
Sosyal Hakları (I) 

Madde 4 - (Değişik : 24/1 l / l 1994 - 4049/4 Md.) 
Milletvekillerinin, Yasama Organı Üyeliği ile açıktan 

atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların bak
makla yükümlü oldukları aile fertlerinin; ölenlerin aylık 
veya 5 inci madde gereğince tazminat alan veya müstahak 
olup da, bu tazminatı 5 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki 

il) Bu madde lxıslığı 24/11/1994 tarih ve 4049 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesi ile metne islendiüi şekilde değiştirilmiştir 
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şartlar sebebiyle alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince sağlanır. 

Tazminat 
M A D D E 5. - (24.11.1994-4095; 3.4.1997-4234) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dışarıdan 

atanan bakanlar için emekli olup olmadıklarına bakılmak
sızın, görevleri devam ettiği sürece, aylık ödeneklerinin 
brüt tutarından her ay için verilecek % 8 oranında dayanış
ma primlerinden oluşacak bir fon kurulmuştur. Halen mil 
letvekili olmayıp da emekli aylıkları T. C. Emekli Sandığı 
dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlananlardan 
fondan yapılan ödemenin % 8'i oranında, aylıkları T. C. 
Emekli Sandığınca bağlananlardan da % 4 ' ü oranında fon 
idaresince fona kesinti yapılır. 2 nci Madde uyarınca ken
dilerine fark tazminat ödenenlerin sosyal güvenlik kuru
luşlarına prim ödemek suretiyle geçen sürelerinin son yedi 
yılının, T. C. Emekli Sandığına prim ödenerek geçirilen 
kısmının üçbuçuk yıldan az olması halinde; bu süreyi üç-
buçuk yıla tamamlayıncaya kadar geçen süre için ilgililer
den, en yüksek devlet memurunun T. ( ' . Emekli Sandığı 
keseneğine esas tutan üzerinden, ayrıca fona % 15 oranın
da tamamlayıcı prim kesilir. 

(3.4.1997 - 4234) Bu fondan, yasama organı üyeliği 
ve dışardan atanılan bakanlık süreleri sona ermiş olup da 
görev süreleri (2) yılı doldurmuş bulunanlara emekli olup 
olmadıklarına bakılmaksızın, (24 000) gösterge rakamının 
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memur aylıklarına ait katsayı ile çarpımından bulunan 
miktarda her ay için tazminat ödenir. Bu tazminatın ölen
lerinin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı 
aranmaz. Bu tazminat, ölenlerin 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 67 nci maddesinde belirtilen emekli 
aylığına müstahak dul ve yetimlerine eşit oranlarda ve ay
nı Kanunun 70. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 93 ve 108 inci mad
deleri hükümlerine göre ödenir. 

Bu tazminat, yönetim, denetim, danışma ve tasfiye 
kurulu üyeliği dahil olmak üzere kamu kesiminde veya 
özel kesimde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret 
mukabili görev alanlara ve gerçek usulde gelir vergisi mü
kellefi olmalarını gerektirecek şekilde ticarî veya sınaî fa
aliyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunanlara, bu 
durumları devam ettiği sürece ödenmez. Bu tazminat, 
damga vergisi hariç, her hangi bir vergi veya kesintiye ta
bi tutulmaz. 

Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kay
bedenler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Büyük M i l 
let Meclisi Başkanlığına bildirirler. Bu durumun ortaya 
çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tazminat öden
mesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara 
ödenen tazminat kanunî faizi ile birlikte geri alınır. 

Fonun nakit durumu gerekli ödemeleri karşılayamadı
ğı takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesine bu 
husus için konulacak ödenekten tediyede bulunulur. 
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Hak Kazanına ve Ödeme 
Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu 

sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, bu Kanunda belirtilen 
ıklenek ve yolluklara hak kazanırlar. Her hangi bir neden
le Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların 
istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takıp eden aybaşından 
itibaren verilmez. Ancak, ölüm ve çeşitli sebeplerle genel 
seçimin yenilenmesi halinde önceden aldıkları üç aylık 
ödenek ve yolluklar geri alınmaz. Aylık ödenek ve yolluk
ların üç aylığı peşin olarak ve çekle ödenir. 

Ölüm Yardımı 
Madde 7 - T ü r k i y e Büyük Millet Meclisi üyelerinin 

ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet memurunun 
almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) oniki aylık tu
tarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir. 

Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım 
ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak 
miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Mi l 
let Meclisi bütçesinden ödenir. 

Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer 
mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapıl
maz. 

Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
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Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 8 - 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Kanun yü

rürlükten kaldırılmıştır. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun ba Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Geçici Madde 1 - ( M ü l g a : 3/12/1992 - 3855/6 Md.) (I) 
Geçici Madde 2 - ( D e ğ i ş i k : 24/11/1994-4049/9 Md.) 
2 nci maddede yer alan 8 000 rakamı 1995 ve müte

akip yıllarda 9 (XX); 5 inci maddede yer alan 9 000 rakamı 
da 1995 yılında 12 000, 1996"da 13 (XX), 1997 ve müteakip 
yıllarda 14 (XX) olarak uygulanır. 

Geçici Madde 3 - (Değişik : 24/11/1994-4049; 
3.4.1997-4234)) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 28.10.1990 tarihinden 
önce görevleri sona ermiş olanlar için bu Kanunun 2 nci 
maddesinin 4 üncü fıkrasında söz konusu edilen makam 
tazminatı ile 5 inci maddesine göre tespit edilen tazminat
ların ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı 
aranmaz. Ancak bu hüküm 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 92 nci maddesi kapsamına girenler 
hakkında uygulanmaz. 

Geçici Madde 4 - (Mülga : 3/12/1992-3855/6 Md.) (I ) 
Geçici Madde 5 - (Mülga ; 3/1211992-3855/6 Md.) (I ) 
Geçici Madde 6-(3.4.1997-4234) Bu Kanunun yür-

ıülğe girdiği tarihten önce Yasama Organı (İyeleri ile dışa
rıdan atanan bakanlarla bunların dul ve yetimlerine çeşitli 
kanunlarda yeralan hükümlere göre bağlanmış bulunan ay-

(I) Hu maddelere göre yapılım} olan işlemlerin geçerli olduğu 
gibi kazandım} hakların da saklı kalacağı. 3/I21IVV2 tarih ve 
.W55 sayılı Kanunla hükme bağlanmışıır. 

13 



Iık vc sair tazminatlarla, bunların diğer o/.lıik, sağlık ve 
sosyal haklarına ilişkin olarak yapılmış bulunan her türlü 
işlem ve tahsisler geçerli olduğu gibi bu kanunların uygu
lanmasından doğmuş olan haklar ve bağlanmış bulunan 
aylık ve tazminatlar kazanılmış hak olarak saklı olup, i lg i 
lileri hakkında uygulanmasına ve bağlanmış bulunan em
ekli, dul ve yetim aylık, tazminat ve sair haklarının öden
mesine devam edilir. 

Birinci fıkra kapsamında bulunan aylık ve sair hak ve 
tazminatların tahsis ve bağlanmasına ilişkin her türlü iş
lemler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölenle
rin dul ve yetimleri bakımından da geçerli olup, dul ve ye
tim aylıkları bu Kanundaki oranlar dahilinde bağlanır ve 
sair özlük, sağlık ve sosyal haklarının sağlanmasına da de
vam olunur. 

Geçici Madde 7 - (3.4.1997-4234) Emekli aylığı 
bağlanmasına esas hizmet süreleri toplamı kadın ise 20 yıl
dan, erkek ise 25 yıldan eksik olan ve halen bu Kanun uya
rınca kendilerine sandıkça aylık bağlanmış bulunanlardan 
istekte bulunanlar, eksik kalan sureleri için en yüksek ıştı 
rakçinin T. C. Emekli Sandığı keseneğine esas aylık tutan 
üzerinden toplam kesenek vc kurum karşılıklarını bu Ka
nunun yayımı tarihini takip eden dört ay içinde defaten 
ödemeleri halinde borcun tamamının ödendiği tarihi takıp 
eden ay başından itibaren aylıkları yükseltilir. Bu suretle 
ihya edilen süreleri için ikramiye ve aylık farkları öden
mez ve bu süreler için f i i l i hizmet zammı verilmez. 
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Ayrıca borcun tahakkukunun yapıldığı tarihi takıp 
eden aybaşı ile borcun tamamının ödendiği tarihi takıp 
eden ay başına kadar geçen sürede emekli aylığı ödenmez. 

Yürürlük 
Madde 9 - Bu Kanunun 2 nci maddesi ile geçici 4 ün

cü maddesi I Temmuz 1990 tarihinde; diğer maddeleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 2 nci maddenin son 
fıkrasında yer alan fiilî hizmet zammı verilmesinden dola
yı bu Kanunun yürürlüğünden (ince geçmiş süreler için ay
lık ve ikramiye farkı ödenmez. 

Yürütme 
Madde 1 0 - B u Kanunun Türkiye Büyük Millet Mec

lisi ile i lgil i hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ ÜYELİĞİ İLE 
BAĞDAŞMAYAN İŞLER 

HAKKINDA KANUN 





Kanun Numarası : 3069 
Kabul Tarihi : 31/10/1984 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1984 
Sayı : 18587 
Madde 1 - Bu Kanunun amacı . Türkiye Büyük M i l 

let Meclisi üyelerinin yapamayacakları görev ve işleri be
lirlemektir. 

Madde 2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. 
Devlet \e diğer kamu tüzelkişilerinde \e bunlara bağlı ku
ruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğ
rudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve 
ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları ka
nunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve 
Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıf
ların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 
sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları te
şebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında 
görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işi
ni doğrudan veya dolaş lı olarak kabul edemezler, temsilci
lik ve hakemlik yapamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme orga
nının teklif, inha. atama ve onamasına bağlı resmi veya 
özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin bel
li konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca 
verilecek geçici bir görevi kabul etmesi. Meclisin kararına 
bağlıdır. 
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Madde 3 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ay
rıca; 2 nci maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarda ücret 
karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk, müşavirlik yapa
mazlar; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zim
met, ihtilas, irtikâp, kaçakçılık ve döviz suçları gibi Devle
tin maddi çıkarlarıyla i lg i l i davalarda Devlet aleyhine ve
kil olamazlar; serbest mesleklerini icrada, ferdi işletmele
rini idarede milletvekilliği unvanlarını kullanamazlar. 

Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 2 
nci maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarda genel sekre
ter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir 
yönetim görevi alamazlar. 

Milletvekilleri , yabancı bir devlet veya milletlerarası 
bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli her
hangi bir işi veya görevi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararı olmadıkça kabul edemezler. 

Madde 5 - Milletvekillerinin yapamayacakları işlere 
ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. 

Madde 6 - T ü r k i y e Büyük Millet Meclisi üyesi seçil
meden önce bu Kanunla yasaklanan herhangi bir yüküm
lülük üstlenmiş bulunan üyeler mevcut durumlarını allı ay 
içinde Kanuna uygun hale getirirler. 

Madde 7 - Bu Kanuna aykırı hareket eden üyeler 
hakkında. İçtüzük hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

(iyeliğin düşmesine; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilir. 
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Madde 8 - Bu Kanun yayımından altı a\ soma yürür
lüğe girer. 

Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Buvük 
Millet Meclisi Başkanı ve Bakanlar Kurulu yürütür. 
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M A L BİLDİRİMİNDE 
BULUNULMASI, RÜŞVET 
V E Y O L S U Z L U K L A R L A 

MÜCADELE KANUNU 





Kanun Numarası : 3628 
Kabul Tarihi : 19.4.1990 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4.5.1990 
Savı : 20508 

* 

Bu Kanını ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe giren yönetmelik için. " yönetmelikler Külliyatı " 

um kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluk
larla mücadele cümlesinden olarak: bu Kanunda sayılanla
rın mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin Nemlen
mesini, mal edinmelerin denetimiyle, haksız mal edinme 
veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulana
cak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlar
dan dolay ı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takıp 
ve muhakeme usulünü düzenlemektir. 

Mal bildiriminde bulunacaklar 

Madde 2 - a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu 
görevlileri \e dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri. 
(Muhtarlar \e ihtisar heyeti üyeleri hariç) 

b) Noterler. 
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c) Türk Hava KuruiTiıınıın genel sönelim ve merkez 
denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilâtında ve 
Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde. Türkiye Kızılay Derne
ğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilâtında 
göre\ alanlar vc bunların şube başkanları. 

d) Genel ve katma bııtçelı daireler. ıl özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, 
kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri vc 
kamu iktisadı kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağ
lı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya o/el ka
nunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hiz
meti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşla
rında vc;a komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak 
suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşı
mayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim ku
rulu üyeleri, 

e) (Mülga : 24/6/1995 - KHK - 557/21 Md.) 
f) Siyasi parti genel başkanları, v akılların idare organ

larında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin baş
kanları, yönelim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yemin
li mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici 
ve deneticileri, 

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile. gazete sahibi şir
ketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu mü
dürleri, başyazarları vc fıkra yazarları. 

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 
Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak 

/orunda olanlar da bu Kanun hükümlerine tabidir. 
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Hediye 
Madde 3 - Yukarıdaki maddede sayılan kamu görev

li leri , milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket ka
ideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı 
devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlera
rası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan 
herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları 
tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan he
diye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itiba
ren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorunda
dırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası ku
ruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraf
larının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir. 

Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeli
ğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır. 

Haksız mal edinme 
Madde 4 - Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak 

sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya i lgi l inin sosyal ya
şantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edileme
yecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanu
nun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

Bildirimlerin konusu 
Madde 5 - Bu kanun kapsamına giren görevlilerin 

kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına 
ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net 
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ödemenin, (ideme yapılmayan görevlilerin ise. I inci dere
ce Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş ka
tından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, pa
ra, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer 
taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların 
kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusu
nu teşkil eder. 

Bildirim zamanı 
Madde 6 - M a l Bildirimlerinin; 
a) Bu kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve 

giriş için gerekli belgelerle, 
b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı 

izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi 

tarihini izleyen iki ay içinde, 
d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir 

ay içinde, 
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon 

üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini 
izleyen bir ay içinde, 

f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izle
yen bir ay içinde, 

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şir
ketlerin yönetim ve denelim kurulu üyeleri faaliyete geç
me tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra ya
zarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir 
ay içinde. 
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Verilmesi zorunludur. 
(a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve ala

ma yapılamaz. 
Bildirimin yenilenmesi 

Madde 7 - Bu Kanun kapsamındaki görev lere devam 
edenler, sonu (0) ve (5) ile bilen yılların en geç Şubat avı 
sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yet
kili merci taralından daha önceki bildirimler ile karşılaştı
rıl ular. 

Bildirimlerin verileceği merciler 

Madde 8 - Bildirimlerin verileceği merciler şunlar
dır : 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu 
(İyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel 
için özlük işleriyle i lgil i sicil ve belge raporlarının bulun
duğu makam veya merci. 

c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel 
müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için i lgi l i Bakanlık. 

d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için 
mahkemenin başkanı. 

e) Noterler için Adalet Bakanlığı. 
T) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri 

için atamaya yetkili makam veya merci. 
g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğin

de görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı. 
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h) (Mülga : 24/6/1995 - KHK - 557/21 Md.) 
i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken 

bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci, 
j ) Siyasî parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuri

yet Başsavcılığı, 
k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim ku

rulu üyeleri ve genel müdürleri için k<xıperatıflerin ve bir
liklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar, 

I) Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, 

m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneği
nin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim 
ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, 
bunların şube başkanları için bulundukları İl Valilikleri. 

n) İl Genel Meclisi üyeleri için valiler. Belediye Mec
lisi üyeleri için belediye başkanları, belediye başkanları 
için İçişleri Bakanlığı, 

o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi ku
ruluşlarının özlük işleri ile i lgil i makam veya merci, 

p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şir
ketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu mü
dürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en 
büyük mülki amirliği, 

r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Va
kıflar Genel Müdürlüğü, 

Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bu
lunması gerekenler aslî görevlerinden dolayı bir tek mal 
bildiriminde bulunurlar. 
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Bildirimlerin gi:. İtliği 

Madde 9 - Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hü
kümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel 
dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında. 20 nei 
madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz 
ve bilgi verilemez. Ayrıca mal bildirimlcrindckı bilgiler ve 
kay Ular esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulanla/.. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Madde 1 0 - 6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal 
bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği merci
lerce ihtarda bulunulur. İhların kendisine tebliğinden itiba
ren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunma
yana üç aya kadar hapis cezası verilir. 

Soruşturma ile i lgil i olarak verilen süre zarfında mal 
bildiriminde bulunmayana üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Gerçeğe aykırı açıklama 
Madde 11 - Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 

uncu maddeye aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

Bu fi i l in basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ce
za yarı oranında artırılır. 

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma 

Madde 12 - Kanunen daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana allı ay
dan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme 
Madde 13 - Kanunen daha ağır bir cezayı gerektir

mediği takdirde haksız mal edinene Uç yıldan beş yıla ka
dar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Haksız edinilen malı kaçıran ve gizleyene de aynı ce
za verilir. 

'Zoralım 
Madde 1 4 - Haksız edinilmiş olan malların zoralımı 

na hükmolunur. Bu malların elde edilememesi veya bir 
malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmeme
si sebeplen ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde hak
sız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine ka
rar verilir. Bu bedel. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur. 

Kamu hizmetlerinden yasaklanma 
Madde 1 5 - Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hü

kümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi kadar; 13 üncü 
madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu 
hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur. 

Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı 
Madde 16 - Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu 

maddenin birinci fıkrası hariç tecil edilemez, şahsî hürriye
ti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri 
hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hü
kümleri uygulanamaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı 

Soruşturma Usulü 

Soruşturma 
Madde 1 7 - Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikâp, rüş

vet, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya 
görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satım
lara fesat karıştırma, devlet sırlarının açıklanması veya 
açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçla
ra iştirak etmekten sanık olanlar hakkında Memurin Mııha-
kematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulan
maz. 

Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kay
makamlar hakkında uygulanamaz. 

Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve 
kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla i lgil i kanun hü
kümleri saklıdır. 

Suçun ihbarı 

Madde 1 8 - Yukarıdaki maddede yazılı suçlara iliş
kin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapı
lır. İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir 
örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca 
umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabi
lir. Muhbirlerin kimlikleri , rızaları olmadıkça açıklanmaz. 
İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi 
üzerine muhbirin kimliği açıklanır 
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Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de so
ruşturma neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdir 
de. işi yetkili ve görevli Cumuriyet Başsavcılığına ihbar ve 
evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve 
muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lü/.um görülme
diği halde dahi evrakın taalluk ettiği ış hakkında soruştur
ma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu 
merciden isteyebilir. 

17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya 
emare elde eden müfettiş ve muhakkikler durumu yetkili 
ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tev
di etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak taki
battan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu 
Muvakkat Hükümleri uygulanmaz. 

İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya 
kadar bilgi vermek ve yayın yapmak yasaktır. 

Soruşturma usulü 
Madde 19 - Cumhuriyet Savcısı 17 nci maddede ya

zılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında 
doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla be
raber durumu atamaya yetkili amirine veya 8 inci madde
de sayılan mercilere bildirir. 

Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı 
doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan, haksız 
edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edil 
diğı takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sihri hı 
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sınılan ilo gelini ve damadından mal bildiriminde bulun
malarını ister. Bu istemin sanığa vc diğer ilgililere ulaştığı 
tarihten itibaren yedi giın içinde Cumhuriyet Sav cısına mal 
bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş 
veya muhakkik tarafından sapılması halinde müfettiş veya 
muhakkik de sanıktan ve Mikanda sayılan ilgililerden mal 
bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve i lgi l i 
lere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya 
muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur. 

Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan once 
haksız edinildıği yolunda delil veya emare elde edilen pa
ra veva mal ile i lgil i tedbirin alınmasını görev I mahkeme
den veya para veya malın bulunduğu yer hukuk mahkeme
sinden isteyebilir. 

Bilgi verine zorunluğu 
Madde 20 - Özel Kanunlarında aksine bir hüküm 

mevcut olsa bile i lgil i kişiler özel veya kamu kuruluşları 
bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi 
ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek /orundadır. 
Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan allı aya katlar 
hapis cezası v erilir. 

Asker kişilerin soruşturması 
Madde 21 - Bu Kanunda yazılı suçların asker kişiler 

tarafından işlenmesi halinde soruşturmaları askeri savcılar 
taralından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yönetmelik 
Madde 22 - Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçi

mi, sasısı, neleri kapsayacağı ve merciine nasıl ulaştırıla
cağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından ge
rekli görülecek diğer konular. Kanunun yayımını izleyen 
altı ay içinde Bakanlar Kurulu tararından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir ve bu yönetmelik Resmî Gaze
le'de yayımlanır. 

Kaldırılan hükümler 

Madde 23 - 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Ka
mu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu ile bu Ka
nunun y üriirlükten kaldırıldığı Kanunlar ve 15.5.1930 tarih 
ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve .Şe
rikleri Hakkında Takıp v e Muhakeme l 'sülüne Dair Kanun 
y üriirlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihi takip eden bir ay içinde 2 nei maddede sayılanlar mal 
bildiriminde bulunurlar 

Mal bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı bc-
vanda bulunanlar hakkında üçüncü bölümdeki ceza hü
kümleri uy gulanır. 

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 2 nei maddesinde sa-
yilanlardan 22 nei maddeye müsteniden çıkartılacak yö
netmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 9 Ağustos 1983 
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tarih ve 2871 sayılı Kanuna göre hazırlanan beyannamenin 
alınmasına devam olunur. 

(ieçici Madde 3 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce bu Kanunla kapsama yeni alınan suçlardan dola
yı. Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 
Hükümlerine göre, kesinleşmiş lüzumu muhakeme veya 
meni muhakeme kararları hariç, yapılan tahkikat evrakı 
derhal i lgi l i Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği için tev
di olunur. 

Yürürlük 
Madde 2 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi

re r. 
Yürütme 
Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 

yürütür 
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TÜRKİYE BÜYÜK M I L L E T 
MECLİSİ G E N E L 

SEKRETERLİĞİ TEŞKİLÂT 
KANUNU 





Kanun Numarası : 2919 
Kabul Tarihi : 13/10/1983 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 
S a y ı : 18195 

Amaç 
M A D D K 1 — Bu Kanunun amacı. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının; kuruluşunu, 
görevlerini ve yönetim esaslarını düzenlemektir. 

Kuruluş 
M A D D E 2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka

nına bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli
ği; üç (ienel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Ge
nel Sekreter İdarî Şubesi, Sivil Savunma Uzmanlığı. Sa-
tınalma Komisyonu Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Protokol 
Müdürlüğünden meydana gelir. 

Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Müşavirler görev yö
nünden doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
na, idarî yönden ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliğine bağlıdır. 

(ienel Sekreter Yardımcılarına bağlı birimler aşağıda 
gösterilmiştir. 

A) Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yardımcısı 
I . Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
(a) İdari Şube Müdürlüğü, 
(b) Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
(c) Bütçe Müdürlüğü 
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(d) Tutanak Müdürlüğü 
(c) Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdür

lüğü 
(f) Basımevi Müdürlüğü 
2. Genel Evrak ve Basın - Halkla İlişkiler Daire Baş

kanlığı 
(a) Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 
(b) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
(c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü 
B) Genel Sekreter İdarî Hizmetler Yardımcısı 
1. Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 
(a) İdarî Şube Müdürlüğü 
(b) Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü 
(c) Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü 
(d) Saymanlık Müdürlüğü 
(e) Bütçe - Maliye Müdürlüğü 
(f) Mal Saymanlığı 
2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
(a) İç Hizmetler Müdürlüğü 
(b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
(c) Baştabiplik 
(d) Ulaştırma Şube Müdürlüğü 
C) Genel Sekreter Teknik Hizmetler Yardımcısı 
1. Teknik Daire Başkanlığı 
(a) İşletme ve Yapım Müdürlüğü 
(b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
2. Millî Saraylar Daire Başkanlığı 
(a) İdarî Şube Müdürlüğü 
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(b) Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı 
(e) Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı 
M A D D E 3 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreterliğinin görev ve sorumlulukları şunlardır : 
a) Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine veri

len yetki ve görevlerin ifasında; Başkanlık Divanına, ko
misyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine her 
türlü idarî desteği sağlamak. 

b) Komisyonlarda görevli raportörler marifetiyle; ka
nun tasarı ve tekliflerini komisyonlara takdim etmek, ko
misyon raporlarını hazırlamak, talep halinde milletvekille
rince verilen prensipler çerçevesinde kanun teklifi taslak
larını hazırlamak. 

c) Tutanak ve basım hizmetleri ile doküman ve bilgi 
sağlama hizmetlerini yapmak. 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi tesislerini her an 
hizmete hazır bulundurmak, bakım ve onarımlarını yap
mak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının vereceği 
genel direktifler çerçevesinde güvenlikle i lgi l i faaliyetleri 
düzenlemek ve koordine etmek. 

e) Milletvekillerinin ve Genel Sekreterlik teşkilatı 
kadrolarında görevli personelin; personel, sağlık ve sosyal 
hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

0 Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayıştayın 
bütçe ve malî işlemlerini düzenlemek ve yürütmek. 

g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve arşiv 
hizmetlerini yürütmek. 
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h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve halkla 
ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek. 

i) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bulu
nan millî saray, köşk, kasır ve müştemilatının bakım, ona
rım ve muhafazası ile i lgil i hizmetleri yapmak. 

j ) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile 
ilgil i olan görevlerinin yerine getirilmesinde Cumhurbaş
kanlığı (ienel Sekreterliği ile koordinasyonda bulunmak. 

k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri: görev

lerinin yürütülmesinden dolayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanına karşı sorumludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri. Genci 
Sekreterlik Teşkilatının amiridir. Yetkilerinin bir kısmını 
yardımcılarına devredebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine yok
luğunda uygun göreceği Genel Sekreter Yardımcısı vekâlet 
eder. 

Personel Hükümleri 
M A D D E 4 — (Değişik : 21/12/1989-3594/1 Md.) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teş

kilatının kadroları ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu kad
rolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun istisnaî memurluklarla ilgili hükümle
ri uygulanır. 

Yasama faaliyetiyle i lgil i idarî hizmetleri yürüten uz
man, uzman yardımcısı ve raportörlerle stenograflar, yük-
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seköğrenim görmüş kişiler arasından özel yarışma sınavı 
ile alınırlar. Bunlarda aranacak nitelikler, hizmete alınma
ları, yetiştirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi 
ilerlemeleri ile istisnaî memurluklara atanacaklarda arana
cak özel şartlar ve atamalarda uygulanacak esaslar Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yö
netmelikle belirlenir. 

Atama esasları 
M A D D E 5 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreteri, Özel Müşavirler ile Özel Kalem Müdürü doğru
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teş
kilatının diğer personeli ise, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Sekreterinin teklifi üzerine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı tarafından atanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı atama yetkisi
nin uygun göreceği kısmını, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Sekreterine devredebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teş
kilatı kadrolarında görevli personel, atamalarında belirti
len aynı usulle görevden alınır. 

Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarmdaki görevli per
sonelden herhangi bir personelin diğer kamu kurum ve ku 
ruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde; atamaya 
ilişkin talep Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık personelin atanacağı 
kadro görevini tespit eder. İlgili kuruluşlar atama işlemle
rini genel hükümlere göre yaparlar. 

(Mülga: Beş ve altıncı fıkralar 21/12/1989-3594/3 Md.) 
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Kadrolar 

M A D D E 6 - Türkiye Büyük Millet Meelisi Başkan
lık Divanı bu Kanuna bağlı cetvellerde belirtilen kadro sa
yısı ile sınırlı kalmak şartıyla, yılda bir defa kadro derece
lerinde gerekli değişikliği yapabilir. ( I ) 

Çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararına lüzum 
gösterilen hususlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliği ile i lgil i olanları, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı kararları ile yürütülür. 

Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri 

M A D D E 7 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının sorumluluğuna tahsis edilmiş; bütün bina, tesis, ek
lenti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hizmetleri için 
Genelkurmay Başkanlığınca askerî bir birlik ve İçişleri 
Bakanlığınca bir polis kuvveti tahsis edilir. 

Bu suretle tahsis edilen kuvvetlere emniyet ve diğer 
kolluk hizmetleri ile ilgili görevler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı tarafından verilir. 

( I) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar I8/10/19M tarih ve 1X195 
stivili Resmî Gazete'de ve besinci tertip düsturlardan 22. ciltle, 
726. sahifede yayımlanmıştır. 
Dalia sonra mezkûr kadrolara 2I/I2/I9X9 tarih ve 3594 sayılı 
Kanımla yapılan ekler 5/1/1990 tarili ve 20393 sayılı Kesini 
Gazele de yayımlanmıştır. 
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Malî hükümler 
M A D D E 8 — Türkiye Büyük Millet Meelisi bütçesi 

genel bütçeye dahildir. İta Amir i Türkiye Büyük Millet 
Meelisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meelisi Başka
nı, İta Amirliği yetkilerinin bir kısmını Türkiye Büyük 
Millet Meelisi Genel Sekreterine devredebilir. 

M A D D E 9 — Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen askerî 
kuvvetin; ulaştırma, barınma, yakacak, akaryakıt veya 
elektrik, su ve havagazı, döşeme, demirbaş, büro makine
leri ile demirbaşların bakım ve onarım ihtiyaçları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, özlük haklan 
dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvet
lerce karşılanır. 

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinin 
kadrosundaki görevli emniyet personelinin aylık ve öde
nekleri ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumların
ca ödenmeye devam olunur. Bunlara verilecek ek ödeme 
ve sosyal yardımlar Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki emsali kadro personeline tatbik edilen 
esaslara göre tespit edilir. 

M A D D E 10 - (Değişik : 5/4/1988-3424/1 Md. ; 
Mülga : 5/7/I991-KHK-433/16 Md. ; Yeniden düzenleme : 
20/I/1992-KHK-478/2 Md.) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalışan memur
lara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en 
yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil). 
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a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 2()'siııı. 
b) 10 ila 7 nei derecelerden aylık alanlara % 25"ini, 
c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara ''/< 30'unu, 
d) 3 ila I inci derecelerden aylık alanlara % 35*ini, 
Geçmemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığınca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her 
ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabı olmaksızın, peşin 
olarak fazla çalışma ücreti ödenir. 

M A D D E 11 — Komisyonlarda görevli raportörlerden 
sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ücret ve sa
ir hakları genel uygulama çerçevesinde Başkanlık Diva
nınca kararlaştırılır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlen 

dirilmesi 

M A D D E 12 - (Değişik : 21/12/1989-3594/4 Md.) 
Genel ve Katma bütçeli dairelerle iktisadî devlet te

şekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarında ve bunlara bağ
lı kuruluş ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının ve 
kendilerinin muvafakati ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdarî Teşkilatında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler 
Başkanlığın bu konudaki talepleri, i lgi l i kurum ve kuruluş
larca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumun 
dan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuri
yetleri ile i lgil i özlük hakları devam ettiği gibi. bu süreleı 
terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca 
bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bu perso
nelin Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalıştıkları süre, 
varsa mecburî hizmetlerine sayılır. 
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Mu madde hükmüne göre çalışanlara Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İdarî Teşkilatında çalıştıkları süre, karşılı 
ğında herhangi bir mecburî hizmet yükleti lme/. 

Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel, 
aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî 
ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kay
dıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatında görev
lendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek perso
nel, (emniyet hizmetleri sınıfında görevli olup. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde sUrekli görevle görevlendirilen
ler dahil) Türkiye Büyük Millet Meclisi personeline uygu
lanan fazla çalışma, özel hizmet tazminatı ve sağlık hiz
metlerine ilişkin hükümlerden usulüne göre faydalandın 
lir. Ayrıca, kurumlarından farklı olarak ödenen zam ve ta/ 
minatlarla emsali Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli
nin almakta olduğu zam ve tazminat miktarları kurumla
rında ödenen zam ve tazminatlardan fazla ise aradaki fark 
Türkiye Büyük Millet Meclisince ödenir. 

M A D D E 13 — Millî Saray, köşk ve kasırların gezi 
ücretlerinin yıllık hâsılatı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinde açılacak "Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı
na Yardım" tertibine ödenek kaydolunur. Bu gelir sadece 
millî saray, köşk ve kasırların bakım, onarım ve muhafaza
larında kullanılır. 

Denetim 
M A D D E 14 - Türkiye Büyük Millet Meclisi harca 

malarının denetimi Türkiye Buyuk Millet Meclisi üycle 
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rinden oluşacak Hesaplan İnceleme Komisyonu tarafından 
yapılır. 

Yayın temini 
M A D D E 15 — 2527 sayılı Basmayazı vc Resimleri 

Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü basmaya/.ı 
vc resimlerden birer nüshayı basımevciler. adı geçen Ka
nun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Kü
tüphanesine gönderilmek üzere Kilittir ve Turizm Bakanlı
ğı emrine vermeye zorunludurlar. 

Bu yolla derlenen yayınlar Kütüphane - Dokümantas
yon ve Tercüme Müdürlüğü tarafından değerlendirilir vc 
amaç dışı kalanlar Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne dev 
redilır. 

Yönetmelik 
M A D D E 16 — Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri 

için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet Meelı 
sı Başkanı taralından kullanılma ve idame esaslarına iliş
kin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlı
ğının görüşleri alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

B ı̂ Kanuna göre hazırlanacak yönetmeliklerde Türki
ye Bü \ük Millet Meclisi Başkanlık Divanının görüşü alı
mı 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı a\ içinde hazırla
nır vc Resmî Gazetede yayımlanır. 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 
M A D D E 17 - 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet 

Meelisi Memurları Hakkındaki Kanun ile 1934 say ılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ve değişiklik
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1322 sayılı (ienel Kadro Kanunu ile Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 yılı büt
çe tekliflerine ekli Danışma Meclisi ve Millet Meclisi kad
ro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan kadrolardan 
emniyet personeline tahsis edilenler ile şahsa münhasır 
olanlar dışında kalanlar iptal edilmiştir. 

Sözleşmeli personel 
E K M A D D E 1 - (Ek : 21/12/1989-3594/5 Md.) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî 'Teşkilatında Ge

nel Sekreter, (ienel Sekreter Yardımcısı, Başkanlık Özel 
Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı. Müdür, Müdür 
Yardımcısı, Uzman, Raportör ve Stenograf kadroları karşı
lık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılma
sı hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli 
personel çalıştırılabilir. 

Gerekli hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ya
sama faaliyetleri ile i lgi l i özel bilgi ve ihtisas gerektiren 
konularda, kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleş
meli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı 
kalmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
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Sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı. Başbakan
lık Merkez Teşkilatında uygulanan esaslarla paralellik sağ
lanacak şekilde Başkanlık Divanınca tespit olunur. 

Birinci fıkra hükümlerine göre kadit» karşılığı sözleş
me ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emek
li Sandığı ile ilgilendirilir. 

Özel hizmet tazminatı 
K K M A D D E 2 - (Ek : 21/12/1989-3594/5 Md.) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatında çalışan 

personelden hangi görevleri yapanlara ne miktarda özel 
hizmet tazminatı ödeneceği, ifa edilen görevin niteliği, 
yetki ve sorumluluk mevkileri ile hizmet sınıfı, kadro de
rece ve unvanları da göz. önünde bulundurulmak suretiyle 
her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir. 

Ancak bu tazminatın miktarı 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru as lığının 
(ek gösterge dahil) Vo 50'sinden fazla. % 20'sinden az ola
maz. 

Bu tazminatın eklenmesinde aylıklara ilişkin hüküm
ler uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi 
hır vergiye tabı tutulmaz. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa göre ödenmekte olan özel hizmet tazminatının en 
süksek tiranının değişmesi halinde bu maddenin ikinci fık
rasındaki oranları aynı nispetlerde azaltıp, çoğaltmaya 
Başkanlık Divanı yetkilidir. 

Sözleşmeli personele özel hizmet tazminatı ödenmez. 
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Geçici hükümler 
GEÇİCİ M A D D E I — Bu Kanunun yayımı tarihin

de Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma 
Meclisi kadrolarında gösterilen emniyet personeli kadrola
rı ile bu kadrolarda görevli emniyet personeli ve Kmniyet 
Teşkilatına tahsis edilmiş her türlü araç, gereç, silah ve 
mühimmat Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilir. Emni
yet Genel Müdürlüğüne devredilecek bu kadrolar, işgal et
mekte olan personelin aylıkları bakımından kazanılmış 
hakları saklı kalmak kaydıyla, aynen intikal eder. 

GEÇİCİ M A D D E 2 - Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreterliği 
kadrolarında görevli memurların; bu Kanuna ekli kadrola
ra atanma ve intibakları. Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterinin onayı ile bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren iki ay içinde yapılır. 

Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler nede
niyle yeni kadroları eski kadrolarından daha aşağıda olan 
görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her 
türlü zam ve tazminat hakları Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreterliği görevlerinde kaldıkları sürece şahıs
larına bağlı olarak saklı tutulur. 

Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin 
malî, sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ M A D D E 3 - Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği: Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bitinceye 
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kadar. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî Güvenlik 
Konseyi (ienel Sekreterliğinin halen kullandığı bölümden 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bölüm ve ko 
Iay 11klarından faydalanır. 

GEÇİCİ MADDE, 4 — İlk genel seçimler sonucu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp. Başkanlık Divanı 
oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliği. Millî Güvenlik Konseyi 
(ienel Sekreterliği bünyesi içinde görevine devam eder. 

Danışma Meclisinin faaliyetleri devam ettiği sürece 
idarî hizmetleri için memur ihtiyacı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (ienel Sekreterliğince karşılanır. 

GEÇİCİ M A D D E 5 — Bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren. Danışma Meclisi (ienel Sekreterliği 
memurlarına. 1983 yılı Danışma Meclisi Bütçesinde tahsis 
edilmiş olan ödenekleri kullanmaya. Millî Güvenlik Kon
seyi (ienel Sekreterliği; 

İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büv ük Millet Mec
lisi toplanıp. Başkanlık Divanı oluştuktan sonra Danışma 
Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi (Millî Güvenlik Kon
seyi (ienel Sekreterliği) bütçelerindeki ödenekleri kullan 
maya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yetkilidir. 

( îEÇİCİ M A D D E 6 — Bu Kanun hükümlerine göre 
hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar ha 
len yürürlükte bulunan Millet Meclisi idarî teşkilatına ait 
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yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan 
hükümleri uygulanmaya devam olunur. 

GEÇİCİ M A D D E 7 — Hu Kanunun 7 inci maddesi 
gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tah
sis edilen askerî birlik ile polis kuv\etinin aylık \e her tür 
lü özlük hakları 1/1/1984 tarihine kadar. 1983 yılı Millî 
Güvenlik Konseyi (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliği) bütçesinden ödenmeye devam olunur. 

GEÇİCİ M A D D E 8 — (Ek : 21/12/1989-3594/6 Md.) 
Bu Kanunun 2 nci maddesiyle. 13/10/1983 tarih ve 

2919 sayılı Kanuna eklenen kadroların; 

a) Hizmet gereklerine göre sınıl', unvan ve derecelen 
nin tespiti Başkanlık Divanınca. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatında 
görevli personelin bu Kanuna ekli kadrolara atanma ve in
tibakları ise. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca. 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde ya
pılır. 

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İdarî Teşkilatında, hizmet akdi (Emanet 
komisyonlarınca geçici işçi statüsünde çalıştırılanlar hariç) 
veya sözleşmeli olarak istihdam edilmekle olan personelin 
bu Kanunla ihdas edilen kadrolara atanmalarında sınav 
şartı aranma/. 

GEÇİCİ M A D D E 9 - ( E k : 21 12.1989 3594/6 Md.) 

55 



Hu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle Türkiye Kııyıik 
Millet Meclisinde görev yapmakta olanlardan; 2919 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesindeki nitelikleri taşımaları kay
dıyla u/man veya uzman yardımcılığı kadrolarına Başkan
lık Divanınca belirlenecek esaslar dahilinde Başkanlıkça 
atama yapılabilir. 

Yürürlük 

M A D D K 18 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 

M A I ) I ) F 19 — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı sürütür. 



K A L K I N M A PLANLARININ 
YÜRÜRLÜĞE KONMASI V E 

BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI 
HAKKINDA KANUN 





Kanun Numarası : 3067 
Kabul Tarihi : 30. 10. 1984 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6. 11. 1984 
Sayı : 18567 

Kalkınma Plânları 
Madde 1 - Kalkınma Planları Devlet Planlama Teşki

latı tarafından kendi Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
mevzuata göre hazırlanarak Bakanlar Kurulunca kabul 
edilip. Bakanlar Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmak üzere Baş
bakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulur. 

Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisin
de görüşülmesi 

Madde 2 - I. Kalkınma Planları ,Türkiye Büyük M i l 
let Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür. Bu 
Komisyon Anayasanın 162 nei maddesine göre seçilen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi "Bütçe Komisyonu" üyele
rinden kuruludur. 

2. Plan ve Bütçe Komisyonu. Kalkınma Planlarını 
kendisine havale edildiği tarihten itibaren en çok yirmidört 
saat içinde gündemine alarak görüşmeye başlar ve en çok 
yirmi gün içinde karara bağlayarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunar. 

Komisyon, planın incelenebilmesi amacıyla gündeme 
alındığı tarihten itibaren, görüşmelere beş gün ara verir. Bu 
süre yirmi günlük süreye dahildir. 
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3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, planı 
en çok sekiz gün içinde görüşerek karara bağlar. 

4. Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde görüşülmesi ve oylanmasında aşağıdaki esaslar uy
gulanır. 

a) Plan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda aralıksız görüşülür. 

b) Kalkınma Planlarının Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşül
mesi, planın tümü üzerinde bölümler itibariyle yapılır. 

e) Plan ve Bütçe Komisyonunda planın tümü üzerin
deki görüşmeler bittikten sonra, planın bütünlüğünü boz
mayacağı Hükümet tarafından belirtilen değişiklik önerge
leri önce oylanır ve karara bağlanır 

d) Komisyonda (c) bendindeki değişiklik önergeleri 
karara bağlandıktan sonra planın bütünlüğünü bozacağı 
Hükümetçe belirtilen değişiklikler gerekçeli geri verme 
önergesi sayılarak görüşülür ve bu önergelerdeki gerekçe
lerin ayrı ayrı oylanmasına geçilir. 

Geri verme önergelerinin her biri hakkında, sadece. 
Hükümet ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi 
veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen geri verme 
gerekçeleri, plan ile birlikte Hükümete geri verilir. 

Hükümet, Komisyonca kabul edilen geri verme ge
rekçelerinden katıldığı gerekçelere göre planı değiştirir ve 
katılmadığı gerekçelerin hangileri olduğunu Komisyona 
bildirir, komisyon, bu hususu raporunda belirtir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır ve bu Kanunda aksine hüküm olma
yan hallerde, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile ka
rar verilir. 

e) Plan ile Komisyon raporunun tümü üzerinde Türki
ye Büyük Millet Meelisi (ienel Kurulundaki görüşmeler 
bittikten sonra, planın Hükümete gen verilmesine dair ge
rekçeli önergeler ile Komisyonca kabul edilip Hükümetçe 
benimsenmemiş olan geri verme gerekçeleri görüşülür ve 
bu gerekçelerin ayrı ayrı dikkate alınıp alınmaması karar
laştırılır. 

Bu önergelerin her biri üzerinde, sadece. Komisyon. 
Hükümet ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi 
veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir. 

Dikkate alınmasına karar verilen geri verme gerekçe
len üzerinde en sonra yeniden görüşme açılır. 

Bu görüşme sırasında da. bunlardan her bin hakkında, 
sadece. Komisyon, hükümet ve geri verme önergesindeki 
birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahihi 
konuşabilir. 

Bu görüşme sonunda geri verme gerekçeleri ayrı ayrı 
oylanır. Kabul edilen geri verme gerekçelen plan ile birlik
te Hükümete geri verilir. 

Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edi
len geri verme gerekçelerini de dikkate alarak, planda uy
gun gördüğü değişiklikleri yapar ve bu hususları bir rapor
la Türkiye Büyük Millet Meclisi (ienel Kuruluna sunar 
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Cicri verme gerekçelerinden hiçbiri Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmemişse veyahut yukarıdaki 
fıkra gereğince yapılan değişiklikleri bildiren raporun gö
rüşülmesinden sonra, planın tümü açık oya sunulur. 

Kamın tasarısı ve tekliflerinin Kalkınma Planına uy

gunluğu 

Madde 3 - I . Türkiye Büyük Millet Meclisi Komis
yonları kendilerine havale edilen kanun tasarısı vc teklifle
ri ile bu tasarı ve teklifler üzerinde verilen değişiklik öner
gelerini. Kalkınma Planına uygunluk bakımından da ince
ler ve uygun bulmadıkları takdirde, reddederler. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kalkınma 
Planıyla ilgili gördüğü tasarı ve teklifleri en son olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale eder. Kanun tasarı ve 
teklifleri. Hükümetin veya Genel Kurulun lüzum göster
mesi halinde de, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunur. 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan vc Bütçe Komis
yonu yukarıdaki fıkrada belirtilen kanun tasarı ve teklifle
rinden başka kamu harcama veya gelirlerinde artış veya aza
lış gerektiren kanun tasan veya tekliflerini veyahut sadece bel
li maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı veya tekliflerini inceler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında kanun 
teklifleri ile bu tekliflerin belli hükümlerinin veya kanun 
tasarı ve teklifleri üzerinde verilen Kalkınma Planının bü
tünlüğünü bozacak mahiyetteki değişiklik önergelerinin 
Hükümetçe yürürlükteki kalkınma planına aykırılığı gc-
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rekçesiylc reddi istenilmesine rağmen Komisyonca kabu
lü, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur. 

Yukarıdaki fıkranın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(îcnel Kurulunda uygulanması. Hükümetin red istemim 
güven istemine bağlamasıyla mümkündür. 

Kalkınma Planlarında değişiklik yapılması 
Madde 4 - Kalkınma Planının kabulünden sonra bu 

planda değişiklik yapılmasında. 1 inci ve 2 nei maddeler 
hükümleri uygulanır. 

Kalkınma Planının onaylanmasına dair karar ile Ba
kanlar Kuruluna planın değiştirilmesi için verilen yetkiler 
saklıdır. 

Uygulanacak İçtüzük 
Madde 5 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 

Bütçe Komisyonunun çalışmalarında, bu Kanunda açıklık 
olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 
Madde 6 - 16. 10. 1962 tarih ve 77 sayılı Uzun Vade

li Planın Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 8 - Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Mec

lisi ile i lgil i hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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K A M U İKTİSADÎ 
TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNCE 

DENETLENMESİNİN 
DÜZENLENMESİ HAKKINDA 

KANUN 





Kanun Numarası : 3346 
Kabul Tarihi : 2. 4. 1987 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9. 4. 1987 
Sayı : 19426 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu iktisadî teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince kuruluş amaç
larına göre denetlenmesine dair usul ve esasları düzenle
mektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası 
kamu tüzelkişilerincc sağlanmış olan kurumlar ile bu ku
rumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını sağla
mış oklukları diğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan ol
mamakla beraber kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri 
verilmiş olup galip vasıfları bu kamu hizmetlerini yürüt
mek olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rından olmayan özel kanunlara tabı kurumlar ve İller Ban
kası, bu Kanunla konulan denetime tabidirler. 

Mahallî idarelerin ve kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının, ödenmiş sermayesinin yarısından fazla
sını sağladıkları kurumlar ile bu kurumların ödenmiş ser
mayesinin yarısından fazlasını sağladıkları kurumlar (...) 
(1) bu Kanunla konulan denetime tabi değildirler. 

(l)Bıı aralardaki ibareler 28.1.I9XX hır İh ve E. 19X7112. K t 9XX/.İ \a 
yılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiş olup. İm kurur 
7.4.19X9 tarihinde yürürlüce girecektir. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kamu iktisadî 
Teşebbüsü sayılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez. Banka 
sı ile (...) (1) bu Kanunla konulan denetime tabi değildir. 
Sözü geçen bankaların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesi Anayasanın 162 nci maddesinde söz konusu 
millî bütçenin incelenmesi yoluyla yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

Komisyonun kuruluşu 

Madde 3 - Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesini sağlamak üzere. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilecek 35 milletveki
linden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyon 
üyelikleri için. bir yasama döneminde iki seçim yapılır, i lk 
seçilenlerin görev süresi i k i , ikinci devre için seçilenlerin 
görev süresi üç yıldır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevcut siyasî parti 
grupları ve siyasî parti grubu mensubu olmayanlar. Mec
listeki sayılarının -boş üyelikler hariç- üye tamsayısına 
nispet edilmesiyle bulunacak yüzde oranına uygun olarak 
Komisyonda temsil edilirler. Siyasî parti grubu mensubu 
olmayanların temsili siyasî parti gruplarının temsilini en-
gelleyecekse, siyasî parti grupları herhalde kendilerine dü 
şen sayıları aşmamak şartıyla tercih olunur. 

I/) Hu anılardakı ibareler 2H.I.19HH tardı ve E. 19X7112, 
KI^KM/J savdı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiş olup, 
bu karar 7.4.1W tarihinde yürürlüğe girecektir 



Komisyona Başkan. Başkanvekili. Sözcü ve Kalıp se
çimi 

Madde 4 - T ü r k i y e Büyük Millet Meclisi Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Komisyonu, donem başında iki yasama 
yılı için bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir de kâ
tip seçer, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıl
dır. 

Allkomısvonların ve raportörlerin seçimi 
Madde 5 - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

Başkanı. Komisyonun tasvibini almak suretiyle kamu ikt i
sadî teşebbüslerinin durumunu incelemek ü/ere raportörler 
seçebilir ve altkomisyonlar kurabilir Altkomisyonlar da, 
ilk devre için i k i . ikinci devre için üç yıl görev yaparlar. 

Başkan, başkanvekili. sözcü ve kâtip altkomisyonlar-
da lüzumu halinde görev alabilirler. 

Komisyonun toplantı ve karar yetersayısı 
Madde 6 - T ü r k i y e Büyük Millet Meclisi Kamu İkti

sadî Teşebbüsleri Komisyonu, üye tamsayısının en az üçte 
bin ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
karar verir; ancak karar yeter sayısı hiç bir şekilde üye 
tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az. olamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Denetlenmesi 

Komisyonun İnceleme Usulleri 
Madde 7 - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu. 

Başbakanlık Yıiksek Denetleme Kurulunun raporlarıyla 
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Başbakanlığın sevkedeceği diğer raporları ve varsa kendi 
since tespit edilen konuları inceler. Her teşebbüsün bilan
çosu ile netice hesaplarını kapsaması gereken bu raporlar: 
i lgil i bakanlıkların görüşleri ve denetlenen kuruluşların ce
vapları ile birlikte, en geç ertesi yılın Aralık ayı sonuna ka
dar Başbakanlıkça,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulur. 

Başkanlığa sunulan raporlar, uç gün içinde Komisvo 
na havale edilir. Komisyon, incelemelerim, raporun kendi
sine havale edilmesinden itibaren doksan gün içinde ta
mamlar. 

Komisyon ve allkomisyonlar. denetleyecekleri kuru
luşların durumunu, ulusal ekonomiye faydalı olabilmeleri 
için o/erk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik 
gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultu 
sunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını temi-
nen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planı 
na ve planın uygulama programlarına uygunluğu yönlerin 
den inceler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi ka
mu iktisadî teşebbüsleri ile bu kamu iktisadî teşebbüsleri
nin iştirakiyle kurulan diğer kamu kurulaşlarının denetimi, 
üst teşebbüsün denetimi ile bir arada yapılır. Değişik kamu 
kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş olan böyle bir teşebbü
sün hangi üst teşebbüsle bir arada denetime tabı tutulacağı 
hususunda esas. ödenmiş iştirak miktarı üstünlüğüdür. Bu 
miktarlar eşitse, bu husus. Komisyonca karara bağlanır 
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İnceleme ve değerlendirme, esas olarak dosya ii/eriıı 
de yapılır, Komisyonun çalışmaları sırasında denetlenen 
kuruluşların yöneticileri ve ilgili bulundukları hakanlık 
temsilcileri ile Devlet Planlama Teşkilatı. Ha/ine \c Dış 
Ticaret Müsteşarlığı. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kıı 
rulu yetkilileri bulunur ve gerekirse dinlenir 

Komisyon Başkanı, gerekli gördüğünde altkomisyon 
lar eliyle, kuruluşlarda yerinde inceleme yaptırır. 

Merkezleri Başkentten başka bir yerde bulunan kamu 
iktisadî teşebbüslerinin denetimi için raportörler veya alt-
komisyonların en fazla onbeş gıin sureyle Ankara dışına 
gitmelerine Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunca 
karar verilebilir. Bu karar, gerekli yolluğun tahakkuku için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir yazı ile bil 

dirilir. 
Altkomisyonlar ve raportörler, inceleme sonuçlarını 

Komisyon Başkanına sunarlar. Komisyon, altkomisyçınla
rın ve raportörlerin raporlarını. Başbakanlık Yüksek De 
netleme Kurulu raporları ve ilgili kuruluş ve hakanlıkların 
görüşleriyle birlikte ele alarak, kuruluşların durumlarını 
yeniden inceler ve bunların bilanço ve netice hesaplarını 
tasvip ederek yönetim kurullarının ibra edilmesine veya 
bilanço ve netice hesaplarını tasvip etmeyerek yönelim kıı 
rullarının ibra edilmemesine gerekçeli olarak karar verir. 

Komisyonun, bütün kamu iktisadî teşebbüslerini kap 
şaması gereken, tasvibe ve genel görüşmeye sunulan ra 
poıiarı basılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine da 
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ğıtılır, dağılım tarihindeki Türkiye Buyuk Millet Meclisi 
tutanağına eklenir ve Hükümete iletilir. 

Komisyon raporunun kesinleşmesi 

Madde 8 - Dağıtılan rapora; sıvası parti grupları. 20 
milletvekili veya Hükümet dağıtım tarihinden itibaren 15 
gün içinde ıtıra/, edebilir. Bu süre içinde itirazda hulunul-
ına/sa. Komisyon raporu kesinledir. 

İtiraz, incelenen kuruluşlardan hangilerinin bilanço v e 
netice hesaplarına yapılacaksa; gerekçe gösterilerek vc ya 
zıh olarak Komisyon Başkanlığına bildirilir. 

İtiraz olunan raporlar. Komisyonca ıtıra/ suresinin bi
timinden itibaren en çok 30 gün içinde itiraz olunan husus
lara dair Komisyonun görüşü ile birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. 

Bu raporlar, Genel Kurulda (incelikle görüşülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu raporu 

hemen gündemine alır vc 20 gun içerisinde bu rapor üze
rinde genel görüşme açar. genel görüşme en çok I 5 gün sü
rer. Bu genel görüşme sonunda Türkiye Büyük Mil le i 
Meclisi Genel Kurulu, bilançolarla netice hesaplarını tas 
vıp etmek suretiyle kamu iktisadî teşebbüslerinin yönetim 
kurullarının ibra edilmesini karara bağlar \ eyahui bilanço 
kırkı netice hesaplarını tasvip etmemek suretiyle kamu ik
tisadî teşebbüslerinin yönelim kurullarının ibra edilmesini 
reddeder 

Genel görüşmeye tabı olan kuruluşlar 

Madde 9 - 2 nci maddenin birinci fıkrası hükmüne 
tabi olup da. genel kurulları Türk Ticaret Kanununa veya 
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özel kanunlarına tabi şirket vc kurumlar hakkında da. 7 vc 
8 inci madde hükümleri uygulanır. Ancak, bunların bılan 
ço vc netice hesaplarıyla i lgil i olarak Komısy onda, yine bi
lanço vc netice hesapları ile bunlar hakkında Komisyonca 
hazırlanan raporlarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (ienel Kurulunda herhangi bir oylama yapılamaz 
ve bunların yönetim kurullarının ibra edilmesi veya edil
memesi hususunda karar verileme/.; bu raporlar, sadece 
genel görüşme konusu olur. 

Kararların yayımlanması 

Madde 10 — Komisyonca karara bağlanıp suresi 
içinde kesinleşen veya itiraz üzerine (ienel Kurulca tasvip 
edilen veya edilmeyen bilançolarla netice hesapları veya 
malî durumları gösteren tablolar ibra edilme veya edilme
me kararı ile birlikte Resmî Gazetede yayımlanır. 

İbra etmeme kararlarının ilgili mercilere bildirilmesi 

Madde 11 — İbra edilmeyen kuruluşların sorumlula

rı hakkında genel hükümlere göre adlî kov uştıırma veya iş

lem yapılabilmesi için karar. Türkiye Büyük Millet Mecli

si Başkanlığınca. Başbakanlığa ve ilgili adlî mercie bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Fonların Denetlenmesi 

Denetim usulü 

Madde 12 - (İptal : Anayasa Malı. 28.1.1988 tarih 
ve H. 1987/12. K. 1988/3 sayılı Karar ile. Bu karar 
7.4.1989 tarihinde yürürlüğe girecektir.) 

73 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Uygulanacak İçtüzük 

Madde 13 — Türkiye Büyük Mille! Meclisi Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun ve altkomisyonları-
nın çalışmalarında, bu Kanunda sarahat olmayan hallerde. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü gereğince komisyonlar üze
rinde haiz olduğu denetleme yetkisine bu Komisyon için 
de haizdir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

Madde 14 — 12/5/1964 tarihli ve 468 numaralı Ka 
mu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 
ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde — Denetimleri bu Kanunun 2 nei mad
desinin son fıkrası hükümlerine tabi kuruluşların henüz so
nuçlanmamış, önceki yıllara ilişkin faaliyetlerinin dene
timleri de bu Kanun hükümleri dairesinde yapılır 

Yürürlük 

Madde 15— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 16 — Bu Kanunun; Yasama Organıyla i lgil i 
hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam, diğer 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DİLEKÇE HAKKININ 
K U L L A N I L M A S I N A DAİR 

KANUN 





Kanun Numarası : 3071 
Kabul Tarihi : 1/11/1984 
Yayımlandığı K. Gazete : Tarih : 10/11/1984 
Sayı : 18571 
Amaç 
Madde 1 — Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşları

nın kendileriyle veya kamu ile i lgil i dilek ve şikâyetleri 
hakkında. Türkiye Büyük Millet Meclisine vc yetkili ma
kamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini 
düzenlemektir. 

Kaspsam 
Madde 2 — Bu Kanun, Türk vatandaşlarınca Türki

ye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek 
ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar. 

Dilekçe hakkı 

Madde 3 — Türk vatandaşları kendileriyle veya ka
mu ile i lgil i dilek ve şikâyetleri hakkında. Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma 
hakkına sahiptirler. 

Dilekçede bulunması zorunlu şartlar 

Madde 4 — Türk vatandaşlarının Türkiye Buyuk 
Millet Meclisine veya yetkili makamlara verdikleri veya 
gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve 
imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir. 

Gönderilen makamda hata 

Madde 5 — Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir 
idarî makama verilmesi durumunda, bu makam taralından 
yetkili idarî makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine 
de bilgi verilir. 
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İnce/enemeyecek dilekçeler 

Madde 6 — Türkiye Büyük Millet Meclisine veya 
yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; 

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, 
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla i lgil i 

olanlar, 
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi bi

rini taşımayanlar. 
İncelenemezler. 
Dilekçenin İncelenmesi ve Sonucunun Bildirilmesi 

Madde 7 — Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu 
ile i lgi l i dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara 
yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işle
min safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç iki ay 
içinde cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde 
alınan sonuç ayrıca bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların 

incelenmesi 

Madde 8 — Türkiye Büyük Millet Meclisine gönde
rilen dilekçelerin, dilekçe komisyonunda incelenmesi ve 
karara bağlanması esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde gösterilir. 

Kaldırılan büküm 

Madde 9 — 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk 
Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe 
ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara 
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Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kamın yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Geçici Madde I — (3071 sayılı Kanunun kendi nu
marasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırıl
mıştır. ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli 
değişiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaş
larının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Baş
vurmaları ve Dilekçelerin incelenmesi ile Karara Bağlan
masının Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komis
yonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 
Madde 10 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
Yürütme 
Madde 11 — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İNSAN H A K L A R I N I İNCELEME 
KOMİSYONU KANUNU 





İNSAN H A K L A R I N I İNCELEME KOMİSYONU 
K A N U N U 

Kanun Numarası : 3686 
Kabul Tarihi : 5/12/1990 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/12/1990 
Sayı : 20719 

Amaç 

Madde 1 — Bu Kanunun amacı: Dünya"da vc ülke

mi/de insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri iz

lemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu 

sağlamak ve başuruları incelemek üzere Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde bir İnsan Haklarını İnceleme Komisyo

nunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını dü

zenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Kanun; T C . Anayasası ile İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi vc Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi gibi çok taraflı uluslararası belgelerde belirlen

miş bulunan insan hak ve hürriyetleri ile uluslararası alan

da genel kabul gören insan haklarını kapsar. 

Komisyonun Kuruluşu 

Madde 3 — (İye sayısı Danışma Kurulunun teklılı 

üzerine Genel Kurulca belirlenecek İnsan I laklarını İnce 

leme Komisyonunda; siyasî parti grupları ile bağımsızlar 
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Meclisteki sayılarının -boş üyelikler hariç- üye tamsayısı
na nispet edilmesi ile bulunacak yüzde oranına uygun ola
rak temsil edilirler. 

Hu Komisyon üyelikleri için. bir yasama döneminde 
iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi i k i . ikinci 
devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. 

Komisyon, Siyasî Parti gruplarının yüzde oranlarına 
göre, bir başkan, iki başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip se
çer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla topla
nan Komisyonun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğu
nun gizli oyuyla yapılır. 

Komisyonun Görevleri 

Madde 4 — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
nun görevleri şunlardır : 

a) Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakla
rı konusundaki gelişmeleri izlemek, 

b) Türkiye'nin insan haklan alanında taraf okluğu 
uluslararası andlaşmalarla T.C. Anayasası ve diğer millî 
mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıy
la yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu 
amaçla yasal düzenlemeler önermek, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının 
gündemindeki konular hakkında, istem üzerine görüş ve 
öneri bildirmek, 

d) Türkiye 'nin insan hakları uygulamalarının, taraf 
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olduğu uluslararası andlaşmalara. Anayasa ve Kanunlara 

uygunluğunu incelemek ve bu amaçla, araştırmalar yap

mak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler önermek, 

e) İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile 

ilgil i başvuruları incelemek veya gerekli gördüğü hallerde 

ilgili mercilere iletmek, 

f) Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlalleri

ni incelemek ve bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dik

katlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar ara

cılığıyla sunmak. 

g) Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, 

yurt IÇI ve dışında İnsan Haklarına saygı ve uygulamaları 

kapsayan bir rapor hazırlamak. 

Komisyonun Yetkileri 

Madde 5 — İnsan Haklarını inceleme Komisyonu, 

görevleri ile i lgil i olarak. Bakanlıklarla Genel ve Kalma 

Bütçeli Dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklar

dan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşla

rı ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda ince

leme sapmak, ilgil i lerini çağırıp bilgi almak yetkisine sa

hiptir. 

Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uz

manların bilgilerine başvurabilir ve Ankara dışında da ça

lışabilir 
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Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları 

Maddi ' 6 — insan Haklarını İnceleme Komisyonu, 
use tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar ye
ter sasısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir 
fazlasından az olamaz. 

Konu ss tın. incelemelerini alt komi ss onlar kurmak su 
retıs le de s apabilir. 

Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazırladığı rapor 
lan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Bu 
raporlar Danışma Kurulunun görüş ve onerisi ile Genel 
Kurul gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle seva 
üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir. 

Komisyon raporları Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara 
da Başkanlıkça gönderilir. 

Komisyonun gerekli görmesi halinde; inceleme konu 
sunun sorumluları hakkında genel hükümlere gore kovuş
turma veya işlem yapılabilmesi için. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınca Komisyon raporu ilgil i mercie bil
dirilir. 

Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve sıııt 
dışı görevlendirmelere ait giderler. Komisyonun Karan ve 
Türkiye Büsuk Millet Meclisi Başkanının onayı ile 6245 
sasılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçesinden karşılanır 
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İnceleme ve Sonucun Bildirilmesi 

Madde 7 — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca havale olu 
nan başvurular ile ilgili konuları inceler. 

Komisyon, başvuruların sonucu veya yapılmakla olan 
işlem hakkında başvuru sahibine en geç uç ay içinde bilgi 
verir. 

Uygulanacak İçtüzük 

Madde 8 — İnsan Haklarını inceleme Komisyonu 
nun çalışmalarında, bu Kanunda sarahat olmayan hallerde. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü/.üğü hükümleri uygula
nıl. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının. Türkiye 
Buyuk Millet Meclisi İçtü/.üğü gereğince komisyonlar 
üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisi bu Komisyon için 
de geçerlidir. 

Yürürlük 

Madde 9 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 

Madde 10 — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Buyuk 
Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kumlu yürütür. 
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TÜRKİYE B U Y U K MİLLET 
MECLİSİNİN DIŞ 

İLİŞKİLERİNİN DÜZENLEN
MESİ HAKKINDA 

KANUN 





T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN I)IS 
İLİŞKİLERİNİN D Ü Z E N L E N M E S İ 

H A K K I N D A KANUN 

Kanun Numarası 
Kabul Tarihi 

: 3620 
: 28.3.1990 

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6.4.1990 
Sayı : 20484 

Dış İlişkiler 
Madde 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin millet

lerarası faaliyetlerinden başlıcaları şunlardır : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu milletlerarası 

kuruluşlardan, üye ülke parlamentolarının temsil edildiği 
organlar çerçevesinde yürütülen ilişkiler. 

h) Türkiye Cumhuriyeti ile bünyesinde parlamenter
lerden müteşekkil bir organ bulunan milletlerarası bir ku
ruluş arasında mevcut bir anlaşma gereği tesis edilmiş ve
ya edilecek karma parlamento komisyonları çerçevesinde
ki ilişkiler. 

c) Millellararası bir anlaşma ile veya böyle bir anlaş
ma olmaksızın kurulmuş veya kurulacak parlamento bir
likleri çerçevesindeki ilişkiler. 

d) Yabancı devletler parlamentolarının bir veya birka
çı ile karşılıklılık ilkesine göre kurulacak dostluk grupları 
ile yürütülen ilişkiler. 
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e) Yabancı devletler parlamentoları ile karşılıklı resmi 
ziyaretler. 

f) Yabancı parlamentolar, hükümetler, milletlerarası 
kurum, kurul veya kuruluşların parlamento üyelerinin işti
rakiyle düzenleyecekleri milletlerarası toplantılar ile bun
lardan Türkiye Büyük Millet Meclisince düzenlenecek 
toplantılar. 

g) Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren konularda 
yabancı ülkelere gönderilecek özel parlamento heyetleri
nin faaliyetleri 

Üyelerin Seçimi 
Madde 2 — Birinci maddede gösterilen dış ilişkiler

de, dostluk grupları hariç. Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil edecek heyet üyeleri aşağıdaki esaslara göre seçilir
ler. 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek asıl 
ve yedek üyeler mensup oldukları siyasî parti grubunun iç 
yönetmelik hükümlerine göre aday gösterilirler. Bu aday
lar T .B .M.M. Başkanlığınca Genel Kurulun bilgisine su
nulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Asıl üyenin katılamadığı her toplantı ve çalışmaya ye 
dek üye ov verme hakkı da dahil olmak üzere lam \e tk i \ 
le katılır. Bu katılımı sağlamaktan Heyet Başkanı sorumlu 
ve yetkilidir. 

b) Her hır sıvası parti grubuna düşen savı. bunların, 
parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranların,ı göre 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilir. 
Bu savı ve oranlara, siyasî parti grupları, bıİdilimden itiba
ren üç gün içinde itiraz edebilirler. Bu itirazlar. Başkanlık 
Divanı taralından kesin olarak karara bağlanır. 

c) Bir siyasî parti grubunun, kendisine düşen asıl ve
ya yedek üyeliklerden bir diğer siyasî parti grubu lehine, 
seçim sonuçları kesinleşmeden önce feragat etmesi müm
kündür. 

d) Yedek üyelikler için de yukarıdaki bendler uyarın
ca işlem yapılır. Aynı siyasî parti grubuna mensup bir asıl 
üyenin yerini ancak aynı gruba mensup bir yedek uy e ala
bilir; (c) bendi uyarınca yapılmış olan fcragatlar saklıdır. 

e) Bu madde gereğince yapılan seçimler Türkiye Bu
yuk Millet Meclisinin çalışma dönemi olarak kabul edilen 
Başkanlık Divanı görev süresince geçerlidir. Birinci dö
nem 2 yıl. ikinci dönem 3 yıllık süreyi kapsar. 

f) Heyet üyelerinin kendi aralarından üye tamsayısı
nın salt çoğunluğunun oyu ile seçecekleri milletvekili o 
heyetin başkanı olur. 

Üyeliğin Sona Ermesi 

Madde 3 — Birinci maddeye göre oluşan parlamen-
tolararası grupların üyelerinden mensubu olduğu siyasi 
parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Buyuk Millet 
Meclisinde grup kurma hakkını kaybeden bir siyasî parti 
grubu mensubu milletvekilinin üyeliği kendiliğinden sona 
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Siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması 
sonucunda bunların birheyette sahip oldukları üyelik sayı
sı değişen oranlara uymuyorsa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı bu durumu tespit eder. Bunun üzerine 
ikinci madde uyarınca gerekli işlem yapılır. 

Dostluk Grupları ve Parlaıııeııtolararası Birlik Grupları 

Madde 4 — Dostluk grupları ve parlamentelorarası 
birlik grupları Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lundan alınacak karar üzerine kurulurlar. 

Dostluk grupları Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu
tun üyelerine açıktır. 

I 'arlamentolararası birlik gruplarının veya temsil he
yetlerinin teşkili amacı ile ikinci maddeye göre yapılacak 
seçimlerde, i lgil i parlamcntolararası birliğin ana tüzüğü 
varsa bu tıiz.uk hükümleri de nazara alınır. 

Dostluk gruplarının dış temas heyetleri temsili olarak 
oluşturulur. Bu temaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının oluruyla ve mütekabiliyet esaslarına göre dü
zenlenir \ e y uıütülür. 

Tüzükler 

Madde 5 — a) Dostluk grupları tüzüklerini kendileri 
yaparlar. Bu amaçla hazırlanacak tüzüklerde: (ı) değişik si
yasî eğilimli üyelerin gerek dostluk grubu yönetim kuru
lunda, gerek grup adına dış ülkelere gönderilecek temsil 
heyetlerinde adaletli bir şekilde yer almalarını sağlayacak: 
(ıı) aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin birden faz-
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la dostluk grubu yönetim kuruluna seçilmesini önleyecek 
ve ( IÜ ) ılış ülkelere gönderilecek dostluk grubu heyetlerini 
yalnı/ca yönetim kurulu üyeleri ile sınırlandırmayacak hü
kümlerin de öngörülmesi gereklidir. 

b) Parlamentolararası birlik için Grup Tüzüğü yapıl 
ması gerekiyorsa, bu Tüzük Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanınca ve Hükümetin görüşü alındıktan son
ra yapılır. Parlamentolararası birlik için hazırlanacak tü
züklerde bu maddenin (a/i) bendinde kayıtlı hususa ilave
ten yurt dışında yapılacak temas ve toplantılara muntaza
man katılmasını sağlayacak hükümler de öngörülür. 

Yabancı Parlamentolara Yapılacak Resmî Ziyaretler 

Madde 6 — Yabancı parlamentolardan Türkiye Bü
yük Millet Meclisine yapılan ziyaret davetlerine uyup uy -
mamak konusunda karar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı alınan kararı diplomatik yoldan dav et sahibine dıı-
y tırur. 

Davete uyulacaksa, ikinci madde uyarınca seçim ya
pılır 

(9.10.1996-4186) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanının heyete başkanlık etmesi halinde, grubu bulunan 
tüm partiler İçtüzük hükümleri uyarınca kendilerine düşen 
oran nispetindeki sayıda üye ile heyette temsil edilir. 

Daveti yapan Parlamento ile karşılıklı dostluk grupla 
rı kurulmuş ise. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. 
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Dostluk Grubu Başkanını veya ilgil i siyasî parti grubunun 
müspet görüşünü almak kaydıyla bir milletvekilini bu hc 
yete dahil edebilir. Bu takdirde, bu üyenin mensup olduğu 
gruba düşen sayıdan bir kişi eksiltilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine Yapılacak Resmî Zi
yaretler 

Madde 7 — Türkiye Büyük Millet Meelısı taralın 
dan, yabancı parlamentolara yapılacak ziyaret davetleri. 
Başkanlık Divanınca kararlaştırılır. Bu karar Genel Kuru
lun bilgisine sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı alınan kararı 
diplomatik yoldan davet edilene duyurur. 

Yürütme Organının Dış Temaslarına Katılım 

Madde 8 — Cumhurbaşkanı . Başbakan ve Bakanla

rın saptıkları yurt dışı gezi, temas ve toplantılara Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin 

milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku

rulunun kararıyla katılabilirler. 

Kongre ve Konferanslar 
Madde 9 — Yabancı parlamentolar. Hükümetler, mil

letlerarası kurum, kurul veya kuruluşların, parlamento 
üyelerinin iştirakiyle düzenlenip. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin de bir heyetle katılması istenilen kongre ve 
konferans gibi milletlerarası toplantılara katılıp katılmama 
konusunda Meclis Genel Kurulundan karar alınır. Alınan 
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karar Meclis Başkanı taralından diplomatik yoldan davet 
sahihine duy ıırulur. 

Davete uyıılacaksa. heyetin seçimi ikinci madde uya
rınca sapılır. 

Birinci fıkraya göre ve isim belirtilmek sureliyle yapı 
lan davetlerde: siyasî parti gruplarının yüzde oranlarına 
uygun olması kaydıyla ve Türkiye Buyuk Millet Meclisi 
Başkanlığının olumlu görüşleri üzerine Genel Kurulun 
onayı ile heyet seçilmiş olur. 

Siyasî Tanıtına Faaliyetleri 

Madde 10 — Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren 
konularda; millî dava ve çıkarlarımızın gereği gibi tanıtımı 
ve destek sağlanması amacıyla yabancı ülke parlamenter
leri ile temaslar yapılması ve fikir oluşturulması için Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet gönderilmesine 
Dışişleri Bakanlığının gerek görmesi halinde, konu hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
görüş ve önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilir. 

Gönderilmesi kararlaştırılan heyetin seçimi ikinci 
madde uyarınca yapılır. 

Araverıııe veya Tatilde Uygulanacak L stil 

Madde I I - Türkiye Buyuk Millet Meclisinin çalış 
malarına ara vermesi veya tatilde bulunması hallerinde, 
dort, altı ve doku/uncu maddelerdeki dav ellerle onuncu 
maddedeki Başkanlık Divanı önerilerinin onaya sunulma 
sı ve I ley ellerin seçimi imkânsız, ise; l'ürki y e Buy tık M i l -
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k-ı Meclisi Başkanı, siyasî parti grup başkanları veya sa
killerinden birisi veya yetkili bir grup temsilcisi ile birlik
te sapacakları toplantıda alınacak karar uygulanır. Bu ka
rar. Meclis çalışmaları başladığında Genel Kurulun bilgisi
ne sunulur. 

Yabancı Dil Şartı 
Madde 12 — Bir. i k i . doku/ ve onuncu maddeler ge

reğince Türkiye Buvük Millet Meclisinden milletlerarası 
toplantılara katılacak olan milletvekillerinin Fransızca ve
ya İngilizce'yi veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplan
tıda kullanılacak dillerden birini iv i bilmeleri gereklidir. 
Bu milletvekillerinin ikinci madde gereğince isimlerinin 
Meclise sunulabilmesi ve seçimlerinin kesinlik kazanabil
mesi için, bu fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildiklerini 
kamllayıcı bilgi ve belgeleri mensubu oldukları siyasî par
ti grubu yönetimine vermeleri gereklidir. Siyasî parti grup 
kırı bu bilgi ve belgeleri inceleyip araştırdıktan sonra hasıl 
olacak kanaatlerini, belgeleri ile birlikle ve her aday için 
ayrı bir yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na bildirirler. Ancak bu bilgi ve belgeler üzerinde Başkan 
lık Divanında inceleme yapılmadan ve aranan yabancı dil 
bilgisinin mevcudiyeti tespit edilmeden adaylar Genel Ku
rulun bilgisine sunulama/. Dil bilgisi yeterli görülmeyen 
adavkırın verine yenilerinin gösterilmesi i lgil i siyasî parti 
grubundan istenir. 
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Dostluk grupları vc vahana parlamentolara ziyaret 
amacı ile gidecek heyet üyelerinde vahana dil şartı aran 
111.1/ 

Hc\etlcrın Hükümetle Teması 
Madde 13 — Birinci maddede savılan heyetler, dış 

ülkelere gitmeden önce hükümetle temas ederler Hükü
met, bu heyetlere istedikleri ve gerekli bilgileri verir ve ge
reken yardımı yapar. 

Heyet Başkanlarının Görevleri 
Madde 14 — Bu Kanunda bahis konusu heyet baş

kanları, heyetin temsil görevini yerine getirmesini sağlayı
cı tedbirleri alırlar. Her toplantıya gitmeden önce toplantı 
gündemindeki konular hakkında Türkiye Buyuk Millet 
Meclisi Başkanına bilgi vermek ve dönüşte ise. heyetin fa
aliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayarak Meclis Başkanlı
ğına sunmak zorundadırlar. Komisyon ve alt komisyon 
üyeleri de dönüşlerinde, heyet başkanlığına raporlarını ya
zılı olarak v erirler. 

Birinci maddenin (a), (b). (e) bcndlcrinc göre oluşan 
heyet başkanları, bu raporlara ilaveten yıl sonunda "yıllık 
faaliyet raporu" hazırlayıp. Meclis Başkanlığına sunarlar. 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığı bu raporlardan 
gerekli gördüklerim Genel Kurulun bilgisine sunar 

'Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanı. ıkına fıkrada 
belirtilen hey etler arasında bilgi alış verişini vc koordınas-
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yonu sağlamak amacıyla yılda iki defadan az olmamak 
üzere heyet başkanları ile toplantılar yapar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasının Milletlerarası 
'Toplantılarda Kullanılması 

Madde 15 — Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları
nın milletlerarası toplantılar için kullanılmasına. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı izin vermeye yet
kilidir. Bu iznin verildiği, i lgili mercie Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı tarafından bildirilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun 
Madde 16 — 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Yasama 

Meclisleri Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde — Bu Kanunun 2 nei maddesinin (e) 
bendi hükmü 1991 yılı çalışma dönemi için yapılacak he
yet seçimlerinden itibaren uygulanır. 

Yürürlük 
Madde 17 — Bu Kanun yayımı tarihinde sürürlüğe 

girer. 
Yürütme 

Madde 18 — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yürütür. 
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MİLLETLERARASI 
ANDLAŞMALARIN YAPILMASI, 

YÜRÜRLÜĞÜ V E YAYINLAN
MASI İLE BAZI ANDLAŞMA

LARIN YAPILMASI İÇİN 
BAKANLAR KURULUNA 

YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA 
KANUN 





MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN YAPIL
MASI, YÜRÜRLÜĞÜ V E YAYINLANMASI İLE 

BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN 

B A K A N L A R K U R U L U N A YETKİ VERİLMESİ 

H A K K I N D A KANUN 

Kanun Numarası : 244 

Kabul Tarihi : 31.5.1963 

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11.6.1963 

Savı : 11425 

İmza Yetkisinin Verilmesi 
Madde 1 — Milletlerarası Andlaşmaların parafe edil

mesi, imzalanması veya nota tealisine konu leşkil etmesi 
veyahut hu andlaşmalara katılma bildirilerinin yapılması 
için Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerinin tayini ve bu 
temsilcilerin yetkilerinin tespiti. Bakanlar Kurulu kararna
mesiyle olur. Bu kararnameler. Resmî Gazetede yayınlan
ma/ 

Onaxlaniasmn Uxgitn Bulunması Kanunu 
Madde 2. — Milletlerarası andlaşmaları onaylama 

veya bu andlaşmalara katılma, onaylama veya katılmanın 
bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır 

İktisadî, ticarî veya teknik münasebetleri düzenleyen 
ve süresi biryılı aşmayan andlaşmaların onaylanması veya 
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bunlara katılmak iç in;Türk kanunlarına değişiklik getir
memek. Devlet maliyesi bakımından yüklenme gerekin 
memek. kışı hallerine \e Türk vatandaşlarının yabancı 
memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıy
la, onaylamanın veya katılmanın uygun bulunmasına dair 
bir kanun yapılması zorunluluğu yoktur. Bu halde, andlaş-
manın onay lan masın m \ ey a buna katılmanın uy gun bu Um 
ması hakkında bir kanun çıkmamış olup da, onaylama ve 
ya katılma işlemlerinin yerme getirilmiş olması takdirinde, 
bu andlaşma. Resmî Gazetede yayınlanmasından başlaya
rak iki ay içinde, bir Başbakanlık yazısına ekli olarak M i l 
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına gön
derilir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık
ları, bu ancllaşmaları. ayrı ayrı genel kurulların bilgisine 
sunarlar. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca yapılan uygulama andlaşmalarından Türk ka
nunlarına değişiklik getirmeyenleri onaylamak veya bun 
lara katılmak için; bunların konusu iktisadi, ticarî \ ey a tek
nik münasebetlerin dışında kalsa veya süresi bir yılı aşsa 
vesa Devlet maliyesi bakımından bir y üklenmcy i gerektir 
se v ey a kışı hallerine veyahut Türk vatandaşlarının y aban 
cı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunsa dahi. 
onaslama vesa katılmayı ıı\gıın bulmak üzere kanun sa
pılması zorunluğu soktur. 

Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuru 
hınca sapılan iktisadî, ticari, teknik sesa idarî andlaşma 
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hırdan l i n k kanunlarına değişiklik getirmeyenleri onayla
mak veya bunlara katılmak için; bunların suresi bir yılı aş
sa \ ey a Devlet maliyesi bakımından bir y üklenmey ı gerek
li rse veya kişi hallerine veyahut Türk vatandaşlarının ya
bancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunsa dahi. 
onaylama veya katılmayı uygun bulmak ü/ere kanun ya
pılması /.orunlusu yoktur. 

Onaylama re Sair Tasarruflar 
Madde 3 — I . Milletlerarası andlaşmaların onaylan

ması, bunlara katılma, bunların feshini ihbar etmemek su
retiyle yürürlük suresini u/atına. Türkiye Cumhuriyetini 
bağlavan bir Milletlerarası Andlaşmanın belli hükümleri
nin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, 
milletlerarası andlaşmaların uygulama alanının değişliğini 
lespıt etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdur
ma ve bunları sona erdirme. Bakanlar Kurulu kararname
siyle olur. 

Onaylama veya katılma konusu olan milletlerarası 
andlaşmanın Türkçe metni ile andlaşmada muteber olduğu 
belirtilen dil veya dillerden hin ile ya/ ı lmış , metni, yuka
rıdaki fıkrada sö / konusu kararnameye ekli olarak Resmî 
Gazetede yayınlanır. 

2 nci maddenin 2. 3 ve 4 üncü fıkraları gereğince bir 
milletlerarası andlaşmanın onaylanmasının veya buna ka
tılmanın uygun bulunmasına dair bir kanım çıkarılması zo-
runluğu voksa ve bu andlaşmanın onaylanması veya buna 
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katılma bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olursa, bu 
andlaşmanın onaylanmasının veya buna katılmanın uygun 
bulunması hakkında kanun çıkarılanla/.. 

2. Bir milletlerarası andlaşmanın veya Türk Cumhuri
yetini bağlayan bir milletlerarası andlaşmanın belli hü
kümlerinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe 
girdiği; bir milletlerarası andlaşmanın uygulama alanının 
değiştiği, uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği ta
rihler, bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tespit olunarak 
Resmî Gazele'de yayınlanır. 

Bir Milletlerarası andlaşma. yukardaki fıkrada söz ko
nusu yürürlük tarihinin tespitine dair kararnamede belirti
len yürürlüğe giriş tarihinde kanun kuvvetini kazanır. 

3. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca yapılan teknik veya idarî nitelikteki uygulama 
andlaşmalarından ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca yapılıp 2 nci maddenin 2 nci fıkrasına 
göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun bilgisine 
sunulanların dışında kalan teknik veya idarî andlaşmalar-
dan iktisadî veya ticarî nitelikte olmayan, özel kişilerin 
haklarını ilgilendirmeyen ve Türk kanunlarına değişiklik 
getirmeyenlerin yayınlanması zorunlu değildir. Bu fıkra 
gereğince yay ınlanması zorunlu olmayan andlaşmalar hak
kında I ve 2 numaralı bentler uyarınca çıkarılan karama 
melerin va\ ınlanması da zorunlu değildir. 
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Yukarıdaki fıkra hükmünün dışında kalan milletlera
rası aııdlaşmalar, I numaralı bendin 2 nei fıkrası uyarınca 
yayınlanmadan yürürlüğe konulamaz. 

Andlaşmalarla İlgili Belgelerin Hazırlanması 
Madde 4 - (Değişik : 5.5.1969 - 1173/8 Md.) 
I inci. 2 nei ve 3 üncü maddeler gereğince kanun ta

sarılarını ve kararname tasarılarını ve 2 nei maddenin 2 nei 
fıkrası gereğince Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi
nin bilgisine sunulacak olan andlaşmaların bu Meclislerin 
Başkanlıklarına sunma yazılarını hazırlamak görev ı. Dışış 
leıı Bakanlığınca yerine getirilir. 

Yetki belgesi, onaylama belgesi, onaylama belgesinin 
alınıp verilmesi veya sadece verilmesi tutanağı ve değişik 
şekillerdeki andlaşmaların metinleri gibi milletlerarası hu
kukun veya tatbikatın gerektirdiği her turlu belgelerin asıl 
veya örneklerini hazırlamak. Türkiye Cumhuriyeti adına 
yapılan andlaşmaları milletlerarası kurullarda tescil ettir
mek ve Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış veya yapıla 
cak andlaşmaların resmî sicilini tutmak. Dışişleri Bakanlı
ğının görev idir. 

İktisadî. Ticarî. İdarî ve Teknik Andlaşmaların Yapıl
masında Hükümetin Yetkisi 

Madde 5. —Türk iye Cumhuriyeti atlına yabancı 
devletlerle ve milletlerarası kurullarla veya bunlar adına 
hareket eden kurumlarla yapılmış olup Türkiye Cumhuri
yeti bakımından yürürlükte bulunan ıkı veya çok taraflı 
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andlaşmaların iktisadî, ticarî, teknik veya idarî hükümleri
nin taşıdığı amaçların yerine getirilmesi gayesini güden ıkı 
veya çok taraflı andlaşmalar ile Türkiye Cumhuriyetine hi
be, kredi veya sair suretlerle yardım sağlayan iki veya çok 
taraflı andlaşmaları, iki veya çok taraflı teknik veya idarî 
işbirliği andlaşmalarını. iki veya çok taraflı borç ertelen
mesi veya ticaret andlaşmalarını ve aynı nitelikteki modüs-
vivendileri 2 nci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince onay
lamaya veya bunlara katılmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

NATO ile İlgili Andlaşmaların Yapılmasında Hüküme

tin Yetkisi 

Madde 6 - 1 8 Şubat 1952 tarihli ve 5886 sayılı Ka
nunla onaylanmış olan Kuzey Atlantik Andlaşmasının ge
reği olarak buAndlaşmaya taraf olan Devletlerle ve Kuzey 
Atlantik Andlaşması teşkilâtı ile yapılan iki veya çok taraf
lı andlaşmaları . 2 nci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince 
onaylamaya veya bunlara katılmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

Andlaşınalarda Yer Alan Maddelerin Gümrük Resim

leriyle İlgili Olarak Hükümetin Yetkisi 

Madde 7 — 5 inci maddede yazılı andlaşmaların vc 
modüsvivendılerin kapsamına giren maddelerin yürürlük
teki Gümrük resimlerinde Dışişleri. Maliye.Ticaret. Güm
rük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının birlikte lü
zum göstermeleri üzerine değişiklik yapmaya veya bu 
maddelerden bazılarının resmini kaldırmaya veyahut muaf 
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tıılıılnııış olanları umumî tarifedeki resme tabi kılmaya ve 
bu değişikliklerin uygulanmasına dair usul ve şartları tes
pit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki fıkra gereğince aldığı 
tedbirleri bir kararname ile yürürlüğe koyar ve bunları, bu 
kararnamenin Resmî Gazete'de yayımlanmakla yürürlüğe 
girdiği tarihten başlayarak üç ay içinde, bir kanun tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunar. 

Kaldır ıkın Hükümler 

Madde 8 — Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Millet 
ler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlera
rası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında Teknik Yardım Te
minine Mütedair Esas Anlaşma ve eklerinin Onanması 
hakkında 3 Temmuz 1953 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi. Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette 
modusv ıvendiler ve ticaret anlaşmaları akdi ve bunların 
şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişik
likler yapılması ve anlaşmaya yanaşmayan devletler mu 
varedatına karşı tedbirler alınması hususunda Hükümete 
salâhivet verilmesi hakkında I Şubat 1956 tarihli ve 6653 
sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile Birleşmiş Mi l 
letler Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı 
ihtisas müesseselerinin Ana Sözleşmeleri, Avrupa Ekono
mik İşbirliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Ameri 
ka Birleşik Devletleri Arasımla Münakıi Ekonomik İşbirli 

1(19 



ği Andlaşması , Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Hükümeti
m i / tarafından imza edilmiş veya edilecek sair andlaşma 
vc sözleşmelerin icaplarından olarak ilgili Hükümet ve te
şekküller veya bunlar namına hareket edecek müesseseler 
ile kredi, yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin 
salahiyetli kılınması hakkında 20 Mayıs 1959 tarihli \c 
7280 sayılı Kanunun I , 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe Giriş 
Madde 9 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi

rer. 
Yürütme 
Madde 10 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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RADYO V E TELEVİZYONLARIN 

KURULUŞ V E YAYINLARI 

HAKKINDA KANUN 





R A D Y O VK TELEVİZYONLARIN KURULUŞ 
V E Y A Y I N L A R I H A K K I N D A K A N U N 

Kanun Numarası : 3984 
Kabul Tarihi : 13.4.1994 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20.4.1994 
Sayı : 21911 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Kanunun amacı, radyo ve televizyon 

yayınlarının düzenlenmesine ve Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına iliş
kin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 - Bu Kanun, her türlü teknik, usul ve araç

larla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik 
dalga ve diğer yollarla yurtiçine ve dışına yapılan radyo ve 
televizyon yayınları ile i lgi l i hususları kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3 - Bu Kanunun uygulamasında geçen de

yimlerden; 
a) Üst Kurul : Radyo ve Televizyon l ' s i Kurulunu. 
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b) Radyo yayını : Elektromanyetik dalgalar ve diğer 
yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan ses 
yaş ınlarını, 

e) Televizyon yayını : Elektromanyetik dalgalar ve di
ğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, 
hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıeı ol
mayan yayınını. 

d) Elektromanyetik dalga : Boşlukta veya kablo, cam 
iletken bir benzerî ve Fizikî ortamda ışık hızı ile yayılan, 
sunî olarak üretilmiş elektrik ve manyetik özelliklen olan 
dalgay ı. 

e) Kanal : Televizyon yayını yapmak üzere bu televiz
yon vericisinin işgal edeceği frekans alanını. 

f) Frekans bandı : Radyo yayını yapacak olan bir rad
yo vericisinin işgal edeceği frekans alanını. 

g) Radyo ve televizyon vericisi : Radyo ve televizyon 
yayınlarının doğrudan izlenebılmesıne imkân veren yer 
veya uzaydaki, hareketli veya sabit her türlü verici, aktarı
cı, yansıtıcı ve güçlendirici cihaz, ve sistemleri. 

h) Kablolu radyo ve televizyon : Radyo ve televizyon 
yayınlarının kablo, cam iletken ve benzerî bir fizikî ortam 
üzerinden halkın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı 
yay m türünü. 

ı) Kapalı devre televizyon sistemi : Genel televizyon 
yayını dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi be 
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l irli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili 
binalar grubunda kullanılan kablolu televizyonu. 

j ) Radyo alıcısı : Radyo yayınlarını almaya veya alıp 
kaydetmeye ve dinlemeye yarayan cihazları. 

k) Televizyon alıcısı : Televizyon yayınlarını almaya 
ve seyrettirmeye yarayan cihazları, 

I) Ek yayın hizmetleri : 'Televizyon yayınlarında, tah
sis edilen kanal içinde kalmakla birlikte kullanılmayan bö
lümler üzerinden; radyo yayınlarında ise tahsis edilen ka
nal içinde ek taşıyıcılar aracılığıyla, televizyon ve radyo 
program yayınlarıyla birlikte yapılan, radyo veri sistemi, 
veri yayıncılığı, teletekst ve benzeri bağımsız hizmetleri. 

m) Uydu yayın : Yayınlanmak üzere üretilen radyo ve 
televizyon programlarının yetkili yayıncı veya hizmeti te
min edecek kişi veya kuruluş taralından şifreli veya şifre
si/, olarak uzayda sinyal iletebildi herhangi bir araç vasıta
sıyla yapılan ilk yayını, 

n) Yeniden iletim : Yetkili yayın kuruluşu tarafından, 
halkın izlemesi amacıyla, kullanılan teknik araç ne olursa 
olsun, yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetleri
nin değişiklik yapılmaksızın bütününün veya bir bölümü
nün alınmasını ve aynı anda veya daha sonra iletilmesini. 

o) Yayıncı : Kamu tarafından izlenmesi için televiz
yon programı hizmetleri tertip eden ve ileten veya değişik
lik yapılmadan vc tam olarak bir üçüncü tarafa iletilmesi
ni sağlayan özel veya tüzelkişiyi. 
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p) Program hizmeti : Yukarıdaki bentte belirli alanlar
da belirli bir yayıncı tarafından sağlanan ve tek bir hizmet 
içindeki tüm unsurları, 

r) Reklam : Bir ürün veya hizmetin satılmasını, satın 
alınmasını veya kiralanmasını sağlamaya; bir davayı veya 
fikri yaymaya veya reklamcının istediği başka etkilen 
oluşturmaya matuf, ücret karşılığı veya benzeri bir müla
hazayla reklamcıya iletim zamanında tahsis edilen kamuya 
yönelik duyuruları, 

s) Telif hakkı sahibi : Yazar, besteci, düzenlemeci gi
bi düşünsel alanda eser yaratan gerçek kişiyi, 

t) Yorumcu sanatçı : Bir sanat eserini, telif hakkı sahi 
binden aldığı izinle yorumlayan sanatçıyı, 

LI) Müzik yapımcısı : Kaset ve kompakt disk gibi ses 
taşıyıcıları üzerine kaydedilebilen müzik yapımlarını üre
ten, meydana getiren gerçek ve tüzelkişileri. 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yayın İlkeleri 

Yayın İlkeleri 
Madde 4 - Radyo ve televizyon yayınları kamu hiz

meti anlayışı içerisinde aşağıdaki ilkelere uygun olarak ya
pılır : 

a) Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına. 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne. 
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h) Toplumun millî ve manevî değerlerine, 
c) Anayasanın Genel Esaslar kısmında yer alan ilkele

re, demokratik kurallara ve kişi haklarına, 
d) Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına, 
e) Anlatım özgürlüğüne, iletişim ve yayında çoğulcu

luk esasına, 
t) İnsanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıl veya dinî inanç

ları dolayısıyla hiç bir şekilde kınanmaması ilkesine. 
g) Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevke-

dcn ve toplumda nefret duygulan oluşturacak sayınlara 
imkân verilmemesi ilkesine. 

Aykırı olmamak; 
h) Türk millî eğitiminin genel amaçlarına, temel ilke

lerine ve millî kültürün geliştirilmesi ilkesine, 
ı) Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı o l 

ma esasına, 
j) Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde kü

çük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın 
yasaklarına, 

k) Özel amaç ve çıkarlara hizmet eden ve haksız reka
bete yol açıcı yayın yapılmaması esasına. 

I) Haber ve olayların çabuk ve doğru hır şekilde su 
nulması ilkesine. 

m) Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal 
ve ahlakî gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek yayın 
yapılmaması esasına. 
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ıi) Aksı. yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin 
suçlu olarak ilan edilemeyeceği ilkesine. 

o) Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına 
saygılı olunması ilkesine. 

p) Haberlere, spor programlarına ve reklamlara ayrıl
mış zamanlar hariç olmak üzere, yayıncıların, yayın za
manlarının en az yarısının yerli yapımlara ayrılmasını sağ
lamak, bu oranı, seyircilerin taleplerini göz. önüne alarak 
ve yayıncının haber verme, eğitim, kültür ve eğlendirme 
sorumluluklarını dikkate alarak, yayın türleri ve süreleri ile 
asgari niteliklerini de öngörmek sureliyle, aşamalı bir bi
çimde gerçekleştirmeleri hususlarına. 

r) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benze
ri yöntemlere başvurulmamak ve bunların sonucunda din
leyici veya seyircilere ikramiye vermemek veya ikramiye 
verilmesine aracılık yapmamak, lotaryaya fırsat bırakma
mak esaslarına. 

s) Demokratik kurullar çerçevesinde, kamunun siya
set, eğitim ve kültürel alanlardaki beklentilerine cevap ve
recek şekilde, demokratik gruplar ve siyasî partiler arasın
da fırsat eşitliğinin sağlanması esasına. 

t) Radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması, 
ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasında 
katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde 
haber iletilmesi amacıyla bu dillerin kullanılabilmesi. 
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Tiirkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları 
bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak: millî birlik ve 
bütünlüğün temel unsurlarından bırı olarak çağdaş eğitim 
ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağla
mak esasına, 

u) Türk müzik sektörünün gelişimine katkıda bulun 
mak ilkesinden hareketle, müzik yapımcıları ve telif hakkı 
sahiplerinin haklarını tanımak ve ihlâl etmemek esasına. 

Uygun olmak suretiyle yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖI.1 İM 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Kuruluş 
Madde 5 - Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzen 

lemek amacıyla, özerk ve tarafsız bir kamu tüzelkişiliği ni
teliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. 

Seçimi. Görev Suresi 

Madde 6 - Üst Kurul, basın, yayın, iletişim ve tekno
lojisi, kültür, din, eğitim, hukuk alanlarında birikimi olan
lardan ve yükseköğretim görmüş. Devlet memuru olma ni
teliğine sahip, beşi iktidar partisi veya partilerinin, dördü 
muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından Türki
ye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur. 

Seçim için, iktidar partisi veya partileri on. muhalefet 
partileri sekiz aday gösterirler. Adayların belirlenmesinde. 
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siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanındaki temsil oranları esas alınır. Ancak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime oy 
kullanılacağına dair görüşme yapılama/, ve karar almama/. 

Adaylar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
Resmî Gazetede ilan edilir. 

İlandan en geç on gün sonra gı/.lı oyla seçim sapılır. 
İktidar ve muhalefet partileri tarafından gösterilen adaylar 
için ayrı ayrı listeler halinde, birleşik oy pusulası düzenle
nir. Adayların adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek 
suretiyle oy kullanılır. İktidar ve muhalefet kontenjanların
dan Üst Kurula seçilecek üyelerin tamsayısından az veya 
fazla verilen oylar geçersiz sayılır. 

Seçimde, iktidar partisi veya partileri kontenjanından 
en çok oyu alan beş aday ile muhalefet partileri kontenja
nından en çok oyu alan dört aday seçilmiş olur. Seçim so
nucu Resmî Gazetede yayımlanır. 

l'st Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. 

Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. 

Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa. I t i l 
kiye Büyük Millet Meclisi, boşalma tarihinden veya boşal
ma tarihinde tatilde ise tatilin bitiminden başlayarak bir ay 
içinde yeni üyeyi seçer. Boşalan üyelik, hangi kontenjan
dan olmuşsa, yeni üyenin seçimi de o kontenjandan ve ıkı 
katı aday arasından yapılır. 
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İktidar partileri kontenjanından bir üyelik boşalması 
halinde seçim, iktidar ortağı büyük partinin göstereceği bir 
aday ile iktidar ortağı diğer partilerin kendi aralarında ad 
çekmeyle tespit edecekleri bir aday arasında yapılır. 

Muhalefet partileri kontenjanından bir üyelik boşal
ması halinde de seçim, anamuhalefet partisinin gösterece
ği bir aday ile diğer muhalefet partilerinin kendi aralarında 
adçekmeyle tespit edecekleri bir aday arasında yapılır. 

İktidar ve muhalefet partilerinin kontenjanından bir
den fazla üyelik boşalması halinde siyasî partilerin Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki temsil 
oranları esas alınır. 

Boşalan üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin 
süresini tamamlar. 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 

Madde 7 - Üst Kurul, üyeleri içinden bir Başkan se
çer. Başkanın görev süresi iki yıldır. 

Başkan, Üst Kurul üyeleri arasından kendine bir Baş
kan Yardımcısı seçer ve Üst Kurul'un onayına sunar. Baş
kan Yardımcısının görev süresi. Başkanın görev süresi ile 
sınırlıdır. 

Görev ve Yetkiler 

Madde 8 - Üst Kurulun görev ve yetkilen şunlardır : 
a) Ulusal ve bölgesel frekans planlamalarını yaptır

mak. 
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b) Önşartları yerine getirmiş müracaatçı kuruluşlara, 
tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüleri dahilinde ya) in izni ve l i 
sans vermek, 16 nci maddeye uygun olarak ulusal, bölge
sel ve yerel planlamalardaki kanal ve frekans bandlarınm 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu eliyle kullanılan 
kanal ve frekans bandları dışında kalanların en az % 50'si-
nin zaman paylaşımlı ve bölgesel dengelere uygun biçim
de kullanımını gözeterek kanal ve frekans bandları tahsis 
etmek, 

c) Radyo ve televizyon kuruluşlarına, ulusal, bölgesel 
ve yerel yayınları için ulusal kanal ve frekans bandı plan 
lamalarına uygun olarak tahsis edilen yayın alanlarını kap 
sayacak verici tesisleri kurma vc işletme iznini 5.4.19X3 
tarihli ve 2813 sayılı Telsiz. Kanunu hükümlerine uygun 
olarak vermek ve tesisin bu Kanun hükümlerine ve tesis 
şartlarına uygunluğunu denetlemek. 

d) Bu Kanun hükümlerine uygun olarak radyo ve te
levizyon kuruluşlarının ulusal ve yerel yayınlarına imkân 
verecek, ulusal kanal ve frekans bandı planında öngörülen 
radyo ve televizyon vericileri ile sabit veya hareketli yayın 
yerleri arasında mevcut telekomünikasyon şebekesi yanın
da, uydu aracı ile bağlantı kurabilmeleri amacıyla ve öngö
rülen amaçlar için kullanılması kaydıyla uç linkleri kura
bilmesi için 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu 
hükümlerine uygun şekilde telekomünikasyon tesisleri 
kurma ve işletme izni vermek ve tesislerin bu Kanunda öngö 
rülen izin esaslarına uygun olarak işletilmesini denetlemek. 
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c) Zaman paylaşımlı program kanallarının tahsisinde 
bölgesel dengeleri gözeterek, kuruluşları ülkenin değişik 
bölgelerinde yayın yapmaya teşvik etmek, 

f) Yurt içinden yayın yapacak kamu ve özel radyo-te-
levizyon kuruluşlarının yayın izni ve lisans talebinde bulu
nabilmek için yerine getirmeleri gerekli önşartları ve stan
dartları Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ilkeleri 
göz. cinlinde bulundurularak tespit etmek ve kamuoyuna 
duyurmak, 

g) Kanal ve frekans bandı tahsisinde gerekli şartları 
ve tahsis hakkı alanların yayına geçme süresini ve radyo 
ve televizyon istasyonu kuranların ödeyecekleri yayın izni 
ve lisans ücretlerini i lgi l i yönetmeliklerle belirlemek. 

h) Radyo-televizyon yayınlarını izleme sistemleri ku
rarak, yayınların 4 üncü maddeye ve bu alanda Türki
ye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmalara uygunluğu 
açılarından denetlenmesini yapmak, 

ı) Yayın kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine aykırı 
yayın yapması ve tahsis şartlarına uymaması halinde, ge
rekli müeyyideleri uygulamaya karar vermek. 

j) Yurt içinde, yayınların ulaşamadığı yerlerde, yerel 
imkânlarla radyo ve televizyon vericisi kurulmasına izin 
vermek, 

k) Uydu aracılığı ile yurt içinden veya yurt içine yapı
lacak yayınların ulusal ve uluslararası ilke ve esaslara uy 
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gunlugunu gözetmek, bu amaçla diğer ülkelerdeki yetkili 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

I) Şifreli yayınlarla kablolu radyo ve televizyon tesis 
ve yayınları ile i lgi l i kuralları bu Kanundaki ilkeler çerçe
vesinde ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi Genel Müdür
lüğünün kablolu radyo ve televizyon tesislerini atıl bırak
mamayı gözeterek belirlemek, 

m) Radyo ve televizyon yayınları ile i lgil i olarak ka
muoyunda doğan tepki, beğeni ve hassasiyetleri sürekli 
olarak izlemek vc gerekli yönlendirmelerde bulunmak 
amacıyla gerekli kamuoyu araştırmalarını yapmak ve yap
tırmak, 

n) Telsiz Genel Müdürlüğünün görevleri saklı kalmak 
kaydıyla, radyo vc televizyon yayınlarıyla i lgi l i olan mil
letlerarası hukuk tüzelkişiliğine sahip kuruluşlar ne/dinde 
Devlet'i, Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri saklı 
kalmak kaydıyla, temsil etmek; radyo ve televizyon kuru
luşlarının doğrudan üyesi bulundukları hariç olmak üzere, 
radyo ve televizyon yayıncılığı alanında faaliyet gösterip 
milletlerarası hukuk tüzelkişiliğine sahip olmayan ulusla
rarası kuruluşlarda temsil görevini yerine getirmek ve bu 
bent gereğince belirlenen belgelere usulüne göre imza 
koymak. 

o) Radyo ve televizyon konusunda ilgili kurum vc ku
ruluşlarla periyodik istişarelerde bulunarak, kamuoyu eği
limlerini değerlendirmek. 
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p) Bu Kanun ve Avrupa Sınır Olcsi Televizyon Söz
leşmesi ilkelerine uygun biçimde çalışma ve faaliyetleri ile 
i lgil i yönetmelik ve diğer düzenlemeleri hazırlamak. 

Üst Kurul Üyeliği ile Bağdaşmayan Haller 

Madde 9 - (ist Kurul üyeleri ile 3 üncü dereceye ka
dar (dahil) kan ve sıhrî hısımları, özel radyo ve televizyon 
şirketlerinde, bu şirketlerle doğrudan veya dolaylı ortaklık 
bağı bulunan şirketlerde ortak ya da yönetici olamazlar; 
(İst Kurul üyeliği süresince resmî veya özel başkaca hiçbir 
görev alamazlar, özel veya kamu yayın kuruluşlarının gö
rev ve yetki alanına giren konularda doğrudan doğruya ve
ya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfa
at sağlayamazlar, aksine davrananlar görevlerinden çekil
miş sayılırlar. 

Bu husus (ist Kurul tarafından resen veya yapılacak 
müracaatın değerlendirilmesi sonunda karara bağlanır. 

Üst Kurul Üyelerinin Teminat ve Mali Hakları 

Madde 1 0 - (ist Kurul üyelerine görevleri süresince. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişiklik
lerine göre en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu 
aylık (ek gösterge dahil), sosyal yardımlar ile zam ve taz
minatlar ödenir. 

Kamu görevlileri, seçildikleri görev süresince kurum 
larından ücretsiz, izinli sayılırlar. Ancak, bu görevde geçe
cek süre, mesleklerinde geçmiş ve mümtazen terfi etmiş 
sayılırlar. 
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I İst Kurul üyeliğine seçilenlerin, seçilmeden önce ta
bi oldukları sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkileri devam 
eder. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgisi olma
yanlar, istekleri halinde Sosyal Sigortalar Kurumu ile ılış 
kiIendiriIir. Emekli olanların ise emekli aylıklarının öden 
meşine devam olunur. 

Üst Kurul üyeleri, seçildikleri görev süresince, Ku-
rul'daki görevlerinden vc seçilerek geldikleri görevlerin
den alınamazlar. 

Ust Kurul üyeleri Türk Ceza Kanunu uygulaması ba
kımından Devlet memuru sayılırlar. 

Üst Kurul üyeleri, her yıl Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına mal bildiriminde bulunurlar. 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
Madde 11 - Üst Kurul en az yedi kişi ile toplanır. Ka

rar yeter sayısı beştir. Ancak, kanal tahsisinde karar yeter 
sayısı üye tamsayısının üçte ikisidir. 

Sürekli çalışan Üst Kurul, haftada en az bir defa top
lanır. 

Malî Kaynaklar ve Bütçe 
Madde 1 2 - Ust Kurul'un gelirleri ,Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu ve tüm özel radyo televizyon kuruluş
larınca elde edilen brüt reklam gelirlerinden kesilecek % 5 
pay ile bu Kanun gereğince alınan yayın izni ve lisans üc
retleri ile gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesinin transfer tertibinde ser alan ödenekten oluşur. 
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(ist Kurul her yıl için yapacağı işlerin programına ve 
masraflarına karşılık olmak üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesinden verilmesi gereken ödenek tutarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Üst Kurulun bütçesi ve kadro cetvelleri Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bütçesi ile birlikte Plan ve Bütçe Ko
misyonunda incelenir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 

Reklam Gelirlerinin Ödenmesi 

Madde 13 - Reklam gelirlerinden doğan paylar elde 
edildikleri ayı takip eden ay içinde Üst Kurula ödenir. 
Ödemede bulunmayanlara ihtarda bulunulur. İhtar yazısın
dan sonra yedi gün içinde de ödeme yapılmazsa yayın dur
durulur. 

Reklam gelirlerinin tahsilinde 6183 sayılı Amme Ala 
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Hükümet ile İlişkiler 

Madde 1 4 - Hükümetin Üst Kurul ile İlişkileri Baş
bakan tarafından yürütülür. 

Üst Kurul Personeli 

Madde 15 - Üst Kurul, kanunun kendisine verdiği 
görevleri yerine getirmek maksadı ile yeterli sayıda ve va
sıfta personelden teşkilatını oluşturur 
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Teşkilât personelinin istihdam şekli, özlük hakları, ça
lışma esas ve usulleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu personeline uygulanan hükümlere tabıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kanal ve Frekans Handı Tahsisi, Yayınların 

Düzenlenmesi ve Reklamlar 
Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi Yetkisi 
Madde 1 6 - 2813 sayılı Telsiz Kanununun diğer hü

kümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu ve tüm özel radyo ve 
televizyon kuruluşlarına kanal ve frekans bandı tahsisi ile 
yayın izni ve lisansı vermek ve bu tahsis vc izni iptal et
mek yetkisi, münhasıran Üst Kurula aittir. 

Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi 
Madde 1 7 - Ulusal kanal vc frekans bandı planlama-

sındaki kanal ve frekans bandlarının dörtte biri Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumuna tahsis edilir. Kanal sayısı 
üçten, frekans bandı sayısı dörtten az olamaz. Bu kanalla 
rın birinden Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri yan
sıtılır. Hangi faaliyetlerin ne ölçüde yayınlanacağına Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı karar verir. 

(ieriye kalan ulusal, bölgesel ve yerel kanal ve fre
kans bandlarının yarısı tam gün üzerinden, diğer yarısı ise 
istek halinde zaman paylaşımlı ve gerekirse dönüşümlü 
olarak tahsis edilir. 

Tahsis suresi beş yılı aşamaz. 
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Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yukümlülü 

ğü 
Madde 18 — (İst Kurulun ulusal yayın izni verdiği 

kuruluşlar izin tarihinden itibaren en geç ikinci yıl sonun
da Türkiye alanının % 7()'ine yayınlarını ulaştırmak ve 
haftada asgarî seksen saat yayın yapmak mecburiyetinde
dirler. 

Reklamlar 

Madde 19 — Bütün reklamlar adil ve dürüst olacak, 
yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına zarar verecek nitelikte 
olmayacak, çocuklara yönelik veya içinde çocukların kul
lanıldığı reklamlar da, onların yararlarına zarar verecek 
unsurlar bulunmayacak, çocukların özel duyguları gözö-
nünde tutulacaktır. 

Reklamcı, programların içeriğine herhangi bu müda
hale de bulunamaz. 

Reklamlar günlük yayın süresinin % 15'ini geçeme
yecektir. Ancak, ürünlerin alımının, satımının, kiralanma
sının veya hizmetlerin topluma doğrudan sunulmasını sağ
lamak üzere bu oran spot reklamların 9ı I5 ' ini aşmaması 
kaydıyla % 20'ye çıkarılabilir. Bir saatlik yayın içerisinde 
spot reklamlara ayrılan süre % 20'yi aşamaz. 

Ürünlerin alımını, satımını, kiralanmasını veya hiz
metleri halka doğrudan sunan türdeki reklamların yayım 
günde bir saati geçemez. 
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Reklamların Biçimi ve Sunuluşu 

Madde 20 — Reklamlar program lıı/melıııın diğer 
unsurlardan açıkça ve kolaylıkla ay ırdcdılcbılccek ve ger 
sel ve işitsel bakımdan ayrılığı laik edilecek biçimde dü
zenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara ı/.ın verilme 
yecektır. 

Haber veya güncel programları düzenli olarak sunan 
kişilerin görüntü ve seslerine reklamlarda yer verilmeye 
eektıı 

Reklamların Yerleştirilmesi 

Madde 21 — Reklamlar program arasına yerleştirilir. 
Programın bütünlüğü, değeri ve hak sahiplerinin hakları 
zedelenmeyecek biçimde bir program içine de yerleşimle 
bilir. 

Birbirinden bağımsız bölümleri olan programlarda 
veya spor programları ile benzer yapıda aralar içeren olay 
ve gösteri programlarında, sadece bolum veya dev re arala
rına yerleştirilebilir. Reklamlar arasında en az yirmi daki-
ka süre bulunmalıdır 

Konulu filmlerin veya televizyon filmlerinin (diziler, 
eğlence programları ve belgeseller hariç) süreleri kırkbeş 
dakikadan fazla olması halinde, her kırkbeş dakikalık süre 
sonunda bu kez olmak üzere reklam için kesinti yapılabi
lir. Film kırkbeş dakikadan fazla ise kırkbeş dakikadan 
sonraki zamanda her yirmi dakika aralıkla reklam yerleşil 
i ılebılıı 
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Hiçbir dinî tören yayınına reklam alınamaz. Habeı 
bültenleri, güncel programlar, çocuk programları otuz da
kikadan kısa oldukları takdirde reklamla kesilemezler. 

Her turlu yayımla gizli reklam yapılması yasaktır. 
Belirli lininlerin Reklamları 

Madde 22 — Alkol ve tülün ürünleri reklamlarına 
izin verilemez. Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve teda
vilerin reklamı yapılamaz. Diğer ilaç ve tedavilerin rek
lamları dürüst, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün 
unsurlardan oluşacak ve terdin zarardan korunması gerek
lerine uygun olacaktır. 

Program Desteklenmesi 

Madde 23 — Bir program veya dizi tamamen veya 
kısmen malî destek görmüşse, bu husus programın başın
da ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilir 

Destekleyen taraflar, programın içeriğine ve yayınla-
nış biçimine, yayıncının sorumluluğunu ve bağımsızlığını 
etkileyecek hiçbir müdahalede bulunamazlar. 

Desteklenen programlarda, destek verene veya üçün
cü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulması vc 
bunların alınması, satılması ve kiralanması teşvik edilme
yecektir. 

Programlar yırmiikinei maddede yasaklanmış olan 
mal ve hizmetlerin üretimi veya satışıyla iştigal eden özel 
veya tüzelkişilerce desteklenemez. 

Haber ve güncel programlarda malî desteğe izin veri 

lemez. 
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Telsiz Genci Müdürlüğünün Yükümlülüğü 
Madde 24 — Telsi/. Genel Müdürlüğü, radyo ve tele

vizyon yayınlarına esas olan bütün kanal, frekans bantları 
ve gerekli teknik bilgileri Ulaştırma Bakanlığı kanalıyla 
Üst Kurula bildirir, yapılan tahsisleri uygular ve teknik ba
kımdan izler 

(İst Kurulun taleplerinin öncelikle yerine getirilmesi 
esastır. 

Yarınların Men Edilmesi 
Madde 25 — Yargı kararları saklı kalmak kaydıyla 

yayınlar önceden denetlenemez ve durdurulamaz. Ancak, 

millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu 

düzeninin ciddî şekilde bozulması kuvvetle ihtimal dahi

linde ise Başbakan veya görevlendireceği bakan yayını 

durdurabilir. 

Radyo ve televizyon kuruluşları. Cumhurbaşkanının 

veya Hükümetin; millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel 

sağlığın ve genel ahlakın gerekleriyle ilgili bildirilerini ya

yınlamakla yükümlüdür. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca alınacak icraı, idarî ka 

rarlar aleyhine açılacak iptal davaları doğrudan doğruya 

Danıştay'da açılır. Danıştay bu davalara öncelikle bakar ve 

öncelikle karara bağlar. Yürütmeyi durdurma talepleri hak

kında 4X saat içerisinde karar verir. 
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Yeniden İletim Yasağı 
Madde 26 — Uzayda sinyal iletebilen herhangi bir 

araç vasıtası ile yapılan ilk yayınların bütününün veya bir 
bölümünün aynı anda ya da daha sonra yurt içinde yeniden 
iletimine, bu Kanunun kablolu yayınlar ile ilgili hükümle 
rı saklı kalmak kaydıyla, kullanılan teknik araç ne olursa 
olsun izin verilme/.. 

Üst Kurul 'un yayın izni ve lisans verdiği ulusal ve/ve
ya yerel yayın yapan kuruluşların yurt dışından naklen ve
ya daha sonra banttan yayınlayacakları devamlılık ar/.et-
meyen, münferit programlar bu yasağın kapsamı dışında
dır. 

Yurtdışında naklen spor, konferans ve her türlü ben/er 
yayınlar geçici olmak kaydıyla aynı anda veya daha sonra 
yayınlanabilir. 

Seçimlerde Siyasi Partilerin Yayınları 
Madde 27 — Seçim dönemlerindeki yayınlar, kanun

la Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. 

I İst Kurul, seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek 
Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda denetler. 

Düzeltme ve Cevap Hakkı 
Madde 28 — Gerçek ve tüzelkişilerin kişilik hakları

na saldırı teşkil eden vavınlar ile gerçeğe aykırı olduğu id
dia edilen yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanın 
ması için ilgililer yargı yoluna başvurabilirler 

133 



Yayın kuruluşları yaptıkları her yayının handım hır \ıl 
muhafazaya mecburdur. İlgili dava açmaya esas olmak 
üzere, yazılı olarak İlst Kurula başvurarak yayın bandın
dan ücretini ödeyerek bir kopya isteyebilir. 

Yargıya yapılan başvuru üzerine vargı gerekli incele
meyi yapar. Başvuru yerinde görülürse düzeltme ve cevap, 
saldırı teşkil eden veya gerçeğe aykırı yayının yapıldığı 
aynı saatte, aynı program içinde yayınlanır. Yayın suresi \ e 
şeklim halın icabına ve delillere göre hâkim takdir eder. 

Kişilerin yargıya başvurmaları yayından itibaren 10 
gün içinde yapılır. Mahkeme 3 gün içinde karar verir. Ve
rilen karara karşı tebliğden itibaren 3 gün içinde hır üst 
mahkemeye itiraz edilebilir. I 'si mahkeme 3 gün içinde ka
rar verir. Verilen karar kesindir. 

Mahkeme kararı ilgili kuruluşa tebliğ edildiğinin erte
si günü v ay ın yapılır 

Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapma
yan veya geciktiren kuruluşun yayını Ust Kurulca eylemin 
ağırlığına göre 3 aya kadar durdurulur. İkinci kez tekrarı 
halinde yayın izni iptal edilir. 

Yetkili ve görevli mahkeme ulusal yayın yapan kuru
luşlar için Ankara Sulh Ceza Mahkemesi, bölgesel ve ye 
rel yayın yapan kuruluşlar için başvuru sahibinin ikâmet 
gâhı sulh ceza mahkemesidir. 

Gerçek ve tüzelkişilerin ayrıca genel hükümlere göre 
ilgil i yayın kuruluşuna karşı tazminat davası açma hakkı 
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saklıdır. Tazminat davası haklı görüldüğü takdirde mağdur 
tarafa ödenecek tazminat miktarı yüzmilvoıı Tl.. 'dan az 
olamaz. 3506 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

BEŞİNCİ B O L U M 
Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 

Kuruluş ve Hisse Oranları 

Madde 29 — Sıvası Partiler. Dernekler. Sendikalar. 
Meslek Kuruluşları. Kooperatifler, Vakıflar. Mahallî İdare
ler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin ortak olduk
ları şirketler, iş ortaklıkları, birlikler ile üretim, vatının, ih
racat, ithalat, pazarlama ve finansal kurum ve kuruluşları 
özel radyo vc televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara or
tak olamazlar. 

Özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirket 
olarak kurulurlar. Sermaye Piyasası Kurulu bu anonim şır 
ketler, ortak diğer şirketlerin hamiline yazılı hisselerini na
ma yazılı hale getirmelerini ister. Bu şirketler herhangi hır 
kişi lehine intifa senedi ihdas edemezler. 

İkinci fıkrada yazılı anonim şirketlerin hisse senetleri
nin halka arzında 28.7.1981 tarihli vc 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa göre kuruluş için Sermaye Piyasası 
Kurulundan izin alınmadan önce Ust Kuruldan onay alın
ması şarttır. 

Aynı şirket ancak bir radyo ve bir televizyon işletme
si kurabilir. 
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Aynı özel radyo vc televizyon kuruluşunda bir ile 

üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhrî hısımlar aynı 

/amanda hisse sahibi olamazlar. 

Bir hissedarın, hır kuruluştaki hisse miktarı ödenmiş 

sermayenin % 20'sinden ve birden fazla kuruluşta hisse sa 

hibi olanların bu kuruluşlardaki tüm hisselerinin toplamı 

da ''/<• 20 den fazla olama/.. Bu hükümler, yukarıda zikredi

len hisse sahibinin bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) 

kan ve sıhrî hısımları için de uygulanır. 

Belirli bir özel radyo veya televizyon kuruluşunda ya 

bancı sermayenin payı r/<- 20"yi geçemez. 

Yerli ve yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı 

hisse senedine sahip olamazlar. 

Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda ortak 

olan yabancı gerçek veya tüzelkişi, bir başka özel radyo ve 

televizyon kuruluşuna ortak olamaz. 

Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda "/t 10 

dan fazla hissesi olanlar Devletten, diğer kamu tüzelkişile

rinden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak katıldık

ları teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt ışını 

doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler ve 

menkul kıymetler borsalarında muamelede bulunamazlar. 

Türkiye 'de gazete çıkaran gerçek ve tüzelkişiler de

hasınla i lgil i mevzuata göre gazete sahibi olanlar bırarada 

'/'( 20 den fazla hisse sahibi olamazlar. Bu hüküm bu şahıs-
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lann bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve silin hı
sımları hakkında da uygulanır. 

Yurt dışından Türkiye 'ye yönelik yayın yapan radyo 
ve televizyon kuruluşlarına (İst Kurul taralından frekans, 
kanal vc kablo kapasitesi tahsis edilemez. Bunlara Türki
ye'de vergi mükellefi olanlar tarafından verilen reklam ve 
ilan bedelleri vergi matrahlarından düşülemez. 

Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yapısı 

Madde 30 — Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları
nın uyması gerekli asgarî idarî, malî ve teknik şartları ile 
yaşın alanı, şaş ın saat ve süreleriyle ilgili esaslar Radyo 
ve Televizyon (İst Kurulu tarafından tespit edilir. 

Sorumluluk 

Madde 31 — Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları, 
şaş anlarında belli oranlarda eğitim, kültür. Türk Halk vc 
Türk Sanal Müziği programları koşmak zorundadırlar. Bu 
programların tür ve oranlarıyla i lgil i esaslar Radyo ve Te
levizyon l'st Kurulu tarafından tespit edilir. 

Seçim Döneminde Yapılmayacak Yayınlar 

Madde 32 — Seçimlerde oy verme gününden önceki 
7 nei günden itibaren, haber, röportaj gibi programlar veya 
reklamlar soluşla , kamuoyu araştırmaları, anketler, lalı 
minler. bilgi iletişim telclefonları soluşla mini referandum 
gibi adlarla sışasî bir partinin veya adaşın lehinde veya 

137 



aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek her türlü ya
yınlarda bulunmasına izin verilemez. Bu yasaklara uyma
yanlar yayın ilkelerini ihlal etmiş sayılırlar. 

ALTINCI BOLÜM 
Müeyyideler 

(.'varı. Durdurma, İptal 

Madde 33 — Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri 
yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilke ve 
esaslarına aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kıı 
ruluşlarını uyarır. Bu uyarıda, ihlalin niteliği, ağırlığı ve 
tekrarı halinde sonuçları açıkça belirtilir. 

İhlalin tekrarlanması halinde, ihlalin ağırlığına göre 
izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur ve
ya yayın izni iptal edilir. 

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini 
kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde eden 
özel radyo ve televizyon kuruluşlarının izni. Üst Kurulca 
iptal edilir. 

Cezalar ve Müsadere 

Madde 34 — Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışın
da. Üst Kuruldan izin almadan radyo ve televizyon yayını 
yapan ya da izni Üst Kurul tarafından geçici ya da sürekli 
iptal edilmesine rağmen yayında bulunan kişi veya kuru
luşların sahip ve yöneticilerine fiilleri başka bir suç oluş
tursa bile f i i l in ağırlığına göre altı aydan iki yıla kadar ha-
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pis cezası ve yüz milyon Türk lirasından on milyar Türk l i 
rasına kadar para cezası verilir. 3506 Sayılı kanun hüküm
leri saklıdır. Ayrıca, tüm yayın cihazları 1.3.1926 tarihli vc 
765 sayılı Türk ("eza Kanununun 36 nci maddesine göre 
müsadere edilir. 

Yayın bantlarını bir yıl süre ile muhafaza etmeyen vc 
bu süre içerisinde Cumhuriyet Savcılığınca istenmesine 
rağmen sesli ve görüntülü olarak teslim etmeyen yayın ku
ruluşlarının sahip veya yöneticileri, bir yıldan beş yıla ka
dar ağır hapis ve yüz. milyon liradan bir milyar liraya ka
dar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Ayrıca bir aydan 
üç aya kadar yayınların durdurulmasına da karar verilir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Yükümlülü

ğü 

Madde 35 — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
bu Kanunda öngörülen yayın ilke ve esaslarına uygun ya
yın yapmakla yükümlüdür. 

Yayın ilke ve esaslarının ihlâli halinde Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu, ihlâlin niteliği ve ağırlığı açıkça 
belirtilerek l'st Kurulca uyarılır. 

Durdurmayı gerektirecek şekilde yayın yapılması ha
linde. Üst Kurulun bu doğrultuda vereceği karar üzerine 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (ienel Müdürü ve 
Yönetim Kurulunun görevi düşer. 
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Çeşitli Hükümler 
Türkiye Radyo ve Televizyon Yüksek Kurula 
Madde 36 — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz

yon Kanununun Radyo ve Televizyon Yüksek Kuruluna 
ilişkin hükümleri (ist Kurulun göreve başlaması ile birlik 
te yürürlükten kalkar ve Yüksek Kurulun görevi sona erer. 
Görevi sona eren Yüksek Kurulun Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyele
rinin atanmasına ilişkin yetkileri (ist Kurula ve iş bu Ka
nun gereğince (ist Kurula geçenler dışındaki diğer yetkile
ri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu
na devredilir. 

Telif Hakları 
Madde 37 — Radyo ve Televizyon Kuruluşları, ya

yınlarında yer verdikleri eserlere telif hakkı öderler. Telif 
hakkı ödemelerine ait esaslar meslek birliklerinin görüşü 
alınarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca tespit edilir. 

Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Haber Birimle
rinde Çalışanlar 

Madde 38 — Radyo ve televizyon kuruluşlarının ha
berle i lgil i birimlerinde çalışanlar 5953 sayılı Basın Mesle
ğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanuna tabidir. Bu birimlerde çalıştırı
lacak basın kartlı personelin asgarî sayısını l İst Kurul belir
ler. 
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Yetkili Mahkeme 
Madde 39 — (isi Kurul aleyhine açılacak idarî dava

larda Ankara mahkemeleri yetkilidir. 
Yönetmelikler 

Madde 40 — Ust Kurulun vc teşkilatının çalışma 
esas ve usulleri, kanal ve frekans tahsisi şartları vc ihale 
usulleri ile telif ve yapımcı haklarını koruma esas ve usul
leri İ İsi Kurul tarafından hazırlanan yönetmeliklerle 
düzenlenir. Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girer. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde I — Radyo vc Televizyon Üst Kurulu 
üyeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilir. 

Bu seçim İçin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanında temsil edilen siyasî partilerden, adaylarını (i nei 
maddeye uygun olarak, yedi gün içinde bildirmeleri 
istenir. 

Geçici Madde 2 — Radyo vc Televizyon I 'si Kurulu 
üyelerinin yenilenmesine ilişkin 6 ncı maddenin 7 nei 
fıkrası hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, bun 
ların seçiminden iki yıl sonra yapılacak seçimlerde 
yenilenecek olanları tespit etmek üzere, bu seçimden iki ay 
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(ince ad çekmeye başvurulur; dört yıl sonra yapılacak 
seçimle yenilenecek olan üyelerin tespiti için, aynı esasa 
uyularak adçekilir, ancak ikinci yıl sonunda seçilmiş olan 
üyeler bu ad çekmeye «irmez. 

Geçici Madde 3 — Görevi sona eren Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulunun teşkilat ve kadroları Ust 
Kurula devredilmiştir. Bu Yüksek Kurula tahsisli taşınmaz 
mallar ile araç ve gereçler ve kasasındaki nakit ile alacak ve 
Kırçları herhangi bir işleme gerek olmaksızın Ust Kurula 
devredilir. 

Geçici Madde 4 — Ust Kurulun harcamaları, mali 
kaynakları 12 nci maddeye göre oluşuncaya kadar Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 1994 yılı bütçesinden karşılanır 

Bu amaçla yapılacak harcamalar için mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar ödenek aktarmayı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine 
Maliye Bakanlığı yerine getirir. 

Geçici Madde 5 — (ist Kurul, oluşumunu takip eden 
en geç dört ay içinde, öncelikle ihtiyaç duyduğu kanal ve 
frekans bantları planlamasını yaptırır. 

Geçici Madde 6 — Ust Kurul, kendi oluşumu ile 
yayın izni ve lisansı vermeye başlayacağı tarihe kadar 
geçecek süre zarfındaki radyo ve televizyon yayınları reji
mini ayrıca ve öncelikli düzenler. 

Bu süre zarfında kul lanı lmakta olan kanal ve 
frekanslar, kullananlar için herhangi bir suretle müktesep 
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hak teşkil etmezler. Ancak. Üst Kurul yayın izni verip 
kendilerine kanal ve frekans bandı tahsis edilen Radyo ve 
Televizyonlara; yayına geçmeleri için kendilerine verilen 
süre sonuna kadar 29 uncu maddenin son fıkrasının son 
cümlesi tatbik edilmez. 

Geçici Madde 7 — Kanunda Ust Kurulun gelirleri) 
Ic alakalı 12 nci maddenin uygulamalarıyla ilgili olarak 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve tüm özel radyo 
vc televizyon kuruluşlarınca sağlanan brüt reklam gelirle
rinden kesilecek pay ilk üç yıl için % 4 tür. 

Geçici Madde 8 - 11.11.1983 tarih ve 29S4 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda yeni düzenleme 
yapılıncaya kadar; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. 
Ust Kurulun onayı ile Yurt dışında büro açabilir bu büro 
larda sürekli personel istihdam edebilir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu personeli. Başba
kanlık Merkez. Teşkilâtında çalışan personelin aylık ücret
leri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri di
ğer malî haklardan Genel Müdür 'ün teklifi vc l İst Kurulun 
onayı ile aynen yararlanır. Ayrıca. Kurumda çalıştırılan 
personelin kadro unvanları, sayısı, ücretleri, kadrolara uy
gulanacak ek göstergeler, personele sağlanacak sosyal yar
dımlar. Kurum Genci Müdürü 'nün teklifi üzerine Üst Ku
rul tarafından belirlenir. 

Geçici Madde 9 — Bu Kanunda sözü edilen yönet 
melikler. Üst Kurulun oluşumunu takıp eden dört ay içinde 
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hazırlanır vc Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girer. 

Yürürlük 
Madde 41 — Bu Kanım yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
Yürütme 
Madde 42 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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