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Kanun Hükmünde Kararnameler
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
Karar Sayısı: KHK/94
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün yeniden düzenlen
mesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar
Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırırmıştır.
BİRİNCİ K I S I M
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu kanun hükmünde kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve 60
sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Kuruluştarı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Karar
name hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Kömür işletmeleri
Kurumu adı altında teşkil olunan iktisadi Devlet Teşekkülü'nün hukuki bünye amaç
ve faaliyet konulan, organları ve teşkilat yapısı, Müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Kömür işletmeleri
Kurumu (TKİ) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
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Tefakkfll, bit U m m l<Wwn(i»(>e Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri aafca kasnak ttaar* öcel hukuk hükümlerine tabiidir.
Teşekkölüa m«rk«*i AJflUİU.'da4ır.
«•rmayesi 100 milyar TL, olup tamamı devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Bnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanladır.
Teşekkülün Amacı v« Faaliyet Koeulan
Madde S — Devletin Genci afcıerjl ve Yakıt politikasına uygun olarak linyit,
tur*, bitümlü slat, aafalUt g«a enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin İhti
yaçlarım karalamak, yurt ekonomisine aaami katkıda bulunmak amacı İle teşkil edilaa teşekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir :
1) Teşekkülün amacının gerçekleştirilmesi için plan ve programlar tanzim
etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini teabit etmek ve gerçekleştirilmesini aag2) Faaliyetlerle ilgili yukardakl her türlü madenleri isletmek veya İşlettir
mek ve bu amaçla aramak.
3) 10/6/1983 tarih 9640 «ayılı Kanunun 2 nel maddesi gerekince asfaltit ma
denini işletmek ve bu amaçla da aramak,
4) İştigal koşusuna gire* hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak ve İs
letmek,
5) İsletme çalışmaların* yan ürün ve artıkları değerlendirmek,
6) İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya
yaptırmak,
7) Konu İle ilgili her türlü nakliye tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yap
tırmak,
t) tttuüat ve ihracat dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri
haklar almak veya satmak,
9) Faaliyetlerini yürütmak için gerektiğinde istimlak işlemlerini yapmak,
10) Bu hismetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve
arttırmak,
11) Oerektifinde yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tasfi
ye etmek, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara İştirak etmek veya ayrılmak,
İS) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak,
13) Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile, fiat, tarife ve yatırımları
ma genel ekonomi ve madencilik, Bnerjl ve Yakıt politikalarına uyumunu sağlamak,
14) Gerçek ve tüzel kişilerin İstihsal ettiği linyit, turp, bitümlü şist, gibi enerji
hammaddelerini ve briket kömürlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca
onaylanacak teknik şartname ve yönetmelik esasları dahilinde alıp satmak,
15) üretilen kömürlerden hangi cinslerin hangi bölgelerde kullanılacağının
tesbiti ile programım hazırlamak Bakanlığın onayını müteakip uygulamak.
İd) üretilen kömürlerin kullanım, stoklama ve yakılması konularında halka
öğretici bilgiler vermek ve yardımcı olmak,
17) Bu amaç ve faaliyet konulan ile İlgili olarak gayrimenkul almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte renin, İpotek, intifa, İrtifak haklan, gayri
menkul mükellefiyeti vesalr hakları tesis etmek.
Teşekkül, bu amaç ve faaliyetlerini müesseseleri ve bağlı ortaklıkları ile ye
rine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — B u Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
S) «90 sayılı KHK» deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşum hakkında 11/4/19*3 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
3) «TUsük» deyimi, 00 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde Öngörülen tüzüğü,

4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Ku
rulunu,
5) «Bakanlık» deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
6) «Teşekkül» (TKİ) deyimi, Türkiye Kömür isletmeleri Kurumunu,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri, 60 sayılı K H K deki
tanımlamaları,
8) «isletme» deyimi, çalışma konulan, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen, bağlı ortaklık ve müessese tüzel
kişiliğine bağlı olarak çalışan, mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde S — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nca biri Maliye Bakanı'nca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakam ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı'nın imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanı'nca
önerilecek üyenin Maliye ve İktisat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam tarafından
önerilecek iki üyenin teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili Maden, Makina, Elektrik
inşaat Mühendisliği dallarında mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı'nca önerilecek bir üyede ise mesleki İhtisas şartı aranmayabilir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, çalışma esasları, yönetim kurulu üyelerinin genel nitelik ve şartlan ve görev süreleri hakkında 60 saydı K H K hükümleri
uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları görev ve yetkileri hakkında 60 sayın Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü taktirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümleri
Çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde tüzük hükümleri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya Müessese Yöne
tim organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve
sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun en çok 4 Genel Müdür
Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür'ce belirlenir.
Genel Müdür yardımcılarının atamaları, nitelik ve şartları konusunda 60 sa
yılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde tefekkürün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri yönetim kurulu kararıyla kurulur.
Ancak bu konudaki yönetim kurulu karan koordinasyon kurulunun tasvibiyle
yürürlüğe konulur.
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DÖRDÜNCÜ
mam
Müessese, Bağlı Ortaklık re iştirakler
K&eueMler, bağlı ortaklıklar ye İştiraklere ilişkin hükümler
Madde 10 — Müessese bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yösetlmi, organları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
TKİ, bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki amaç ve faaliyetleri gerçekleştir
mek Içüı İpletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
İştiraklerin Teşekkülü temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerinde,
teşekkül yönetim kurulu üyeleri İçin gerek! i nitelik ve şartlar aranır. Ancak denet
çilerde mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıklarım temsilen, bağlı ortaklık veya iştiraklerde
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdii yükümlülüğü tem
sil ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konulan
Madde 11 — TKİ B u Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen amaç ve faa
liyet konuları dışında bağlı ortaklıklar kuramaz, iştiraklerde bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, Program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması;
yatırım ve finansman programlan; küçük tamamlama; idame ve yenileme yatırım
ları; fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet
raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı K H K hükümleri
uygulanır.
Personele İlişkin Hükümle!
Madde 13 — Teşekkül personeli 60 sayılı K H K ile söz konusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenle
yen kanuna tabidir.
Kaçak Kömür Çıkarılma»
Madde 14 — Teşekkülün ruhsatlı sahaları içinde yeraltı ve yerüstünde bulu
nan her türlü kömür ve işletme artıklarının kaçak olarak çıkarılması veya nakliyesi
fiillerinin işlenmesinde kullanılan her türlü alet ve vasıtalar, maliklerinin araştırıl
masına gerek olmaksızın İdarece müsadere edilir. Buna karşı adli yargı yoluna baş
vurulur.
Devlet Malı Sayılma
Madde 15 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, paraları İle her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmünde
dir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımına kadar, Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Sınırlı Sorumlu bir müessesesi olan Ereğli Kö
mürleri İşletmesi Müessesesinin mevcut bütün tesisleri ile bitmemiş veya başlangıç
halinde bulunan ve henüz bu müessese hesaplarına İntikal ettirilmemiş olan tesisleri
ve bütün bu tesislere ait bilcümle hak ve menfaatleri ile bu KHK'nüı yürürlüğe gir
diği ayın sonu itibariyle düzenlenecek müessese bilançosunun dönem ve duran varlık
lardan oluşan tüm' aktif değerleri ve öz ve yabancı kaynaklardan oluşan, tüm pasif

değerleri (her türlü karşılıklar ve amortismanlar ve itfa payları dahil) 60 sayılı
KHK ile kurulması öngörülen Türkiye Taşkömürü Kurumuna intikal eder.
Bu bilanço 21/1/1983 tarihli ve 2791 sayın Kanun gereği yapılacak olan «yeniden değerleme» esaslarına uygun olarak düzenlenir.
Bu bilançonun düzenlenmesi İle Türkiye Taşkömürü Kurumuna yapılacak devirler satış hükmünde olmayıp; amortisman rejimi aynen devam eder.
Geçici Madde 2 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun sınırlı sorumlu
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesine ödediği sermaye geçici 1. maddeye göre
düzenlenecek bilanço tarihi itibariyle Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun öden
miş sermayesinden indirilir.
Geçici Madde 3 — Bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih
te sınırlı sorumlu Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinin kadrolu ve iş kanununa
tabi personeli Türkiye Taşkömürü Kurumuna verilir.
Türkiye Taşkömürü Kurumunun teşkilatlanması ve buna paralel olarak kadroları teşkil edilinceye kadar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna birinci fıkrada belir
tildiği üzere geçecek personel ile, TKTce TTK'da istihdamı uygun görülecek persone
lin kadroları TKİ'de muhafaza edilir. TKİ'ce TTK'da İstihdamı uygun görülen per
sonelin özlük hakları ayrıca TKİ'ce yürütülür.
Geçici Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasından
ötürü yapılan devirler, her türlü vergi, resim, harç ile mali ve şekli mukellefiyetlerden müstesnadır.
Kadro İhdası
Geçici Madde S — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Mü
dürlük kadrolarım ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal etmeye
bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şeklide ihdas edilen kadrolarda görevlendirilenlerin özlük hakları 60 Sayılı KHK'nin öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya Kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 16 — 22/5/1957 tarih ve 69T4 sayılı Kanunla, 13/7/1967 tarih ve 909
sayılı ve 22/6/1983 tarih ve 3473 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 17 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı

B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKABA
Devlet Bak. Başbakan Yrd.

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK
Devlet Bakanı

M. ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı

S. R. PASİN
Devlet Bakanı

K. AKDOĞAN
Adalet Bakanı

Ü. H. BAYÜLKEN
Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. B. KAFAOĞLU
Maliye Bakanı

H. SAĞLAM
Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

S. ÇETİNER
Dr. T. ÖNALP
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K. CANTÜRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T.

Prof. Dr. M. AYSAN

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. TURGUT

F. İLKEL

ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

KüItür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

İmar ve İskân Bakanı

M. R. GÜNEY

V. ÖZGÛL

Köy işleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
Karar Sayısı : KHK/95
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün kurulması; 17/6/1982 tarihli ve 2880
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tari
hinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde l — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Kuruluşları Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve sözkonusu Kanun Hük
münde Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Tarım işlet
meleri Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan Kamu İktisadi Kuruluşunun
hukuki bünye, amaç ve faaliyet konulan, organları ve teşkilat yapısı, müessese
ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemek
tir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü (TlGEM) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorum
luluğu sermayesiyle sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu kurulmuştur.
Kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Kuruluşun merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 30 milyar TL. olup, tamamı Devlete aittir.
Kuruluşun ilgili olduğu bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı'dır.
Kuruluşun Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Tarım ve tarıma dayalı sanayiin ihtiyacı olan temel mal ve hiz
metleri üretmek amacıyla teşkil edilen kuruluşun faaliyet konulan aşağıda gös
terilmiştir
1) Ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün
kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği damızlık hayvan, tohum, fidan, fide ve
benzerleriyle ürettiği spermaları yetiştiricilere intikal ettirmek,
2) İşletmelerinden elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte
çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için işletme ve tesisler kurmak,
kurdurmak, kurulanlara iştirak etmek,
3) Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konularında araştırmalar
yapmak, ürünleri Yurt içinde ve gerektiğinde Yurt dışında pazarlama ve dağı
tım faaliyetlerinde bulunmak,

4) İşletmelerinde kullanılmak üzere her çeşit bitkisel ve hayvansal damız
lık, ziraat ve veteriner ilaçları, alet, makina ve araçlar ile bunların yedek parça
ları, ekipmanları ve diğer ihtiyaç maddelerinden yurt içinde temini mümkün ol
mayanları mevcut ithal rejimine göre ithal etmek,
5) Bakanlığın ıslah ve araştırma birimleriyle gerektiğinde işbirliği yapmak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu amaç ve faaliyetlerini müesseseleri
ve işletmeleri eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
2) «60 sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi.
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzügü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon
Kurulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı,
6) «Kuruluş» deyimi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nü
(kısaltılmış
adı TİGEM).
7) «Müessese», «Bağlı ortaklık» ve «İştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki
tanımları,
8) «İşletme» deyimi çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakı
mından yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen bağlı ortaklık veya mües
sese tüzel kişiliğine bağlı olarak çalışan mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer
birimleri,
ifade eder.
İKİNCİ

KISIM

Kuruluşun Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Tarım ve Orman Bakanınca,
biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı'nın imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Tarım ve Orman Bakanınca önerilecek üyelerden ikisinin, kuruluş faaliyet
alanı ile ilgili bir yüksek öğrenimi bitirdikten sonra en az on yılı kamu kurum
ve kuruluşlarında olmak üzere toplam onbeş yıl başarılı hizmet vererek mesleki
ihtisasa sahip bulunmaları şarttır.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi, Yönetim Kurulunun ge
nel nitelik ve şartları ve çalışma esasları hakkında; 60 sayılı K H K hükümleri uy
gulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Kuruluş Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev
ve yetkileri hakkında; 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini tüzük hüküm
leri çerçevesinde kısmen, daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yö
netim organlarım yetkili kılabilir. Yetki verme, kuruluşun en üst düzeyde yetkili
ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kal
dırmaz.

Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Genel Müdürlüğün en çok üç Genel Müdür Yardımcısı bulunur
Genel Müdür Yardımcıları arasında iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
sayılı KHK bükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı KHK hükümleri dairesinde kuruluşun yapacağı görev
leri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yönetim Kurulu kararı ile
kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu kararı Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Müesseseler. Bağlı Ortaklık ve İştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin kurulması, nitelikleri.
Yönetimi, organları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
İştiraklerin Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerinde, kuruluş Yönetim Ku
rulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak denetçilerde mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.
Kuruluş veya bağlı ortaklığı temsilen bağlı ortaklık veya iştiraklerde Yö
netim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdil yükümlülüğü temsil ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konulan
Madde 11 — Kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararnamede yeralan amaç ve
faaliyet konulan dışında- bağlı ortaklık kuramaz ve iştirakte bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması,
yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımlan, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesaplan ve faali
yet raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı KHK hüküm
leri uygulanır.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 13 — Kuruluş personeli, 60 sayılı KHK ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel rejimi esaslarını düzenleyen kanuna tabidir.
Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti
Madde 14 — Kuruluş adına kayıt ve tescil olunacak gayrimenkullar ile sair
ayni haklar ve şerhi gerektiren diğer işlemler ve bunların terkinleri, tapulama
ve kadastro işlemleri, çiftçilerle ilişkilerinde düzenlenen sözleşme, borç senetleri,
hertürlü dava ve icra takipleri ile ödeme makbuzları, İşletmelerinde yaptığı alet,
makina imalat ve onarımları ile bu KHK'nin üçüncü maddesinde belirtilen ithal
ve İhraç, hertürlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Parasız Temek
Madde 18 — TİGEM işletmelerinde çalışan sürekli ve geçici işçilerle, işletme
merkezinden vazife ile uzakta bulunan ve İş başından ayrılmamak zorunda olan
memurlara parasız yemek yedirlir.

«
Devlet Malı Sayılma
Madde 16 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara alt her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, paralan İle her türlü hak ve alacakları DeYtet malı hük
mündedir.
ALTINCI

KISIM

Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — 60 sayılı K H K ve bu Kanun Hükmünde rUrarname hü
kümlerine göre müesseseler ve işletmeler ite merkez, ve taşra teşkilatı kurulun
caya kadar, mevcut teşkilat devam eder ve eski hükümler uygulanır.
Geçici Madde 2 — Kuruluşun ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Ge
nel Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri
iptal etmeye b i r yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen
kadrolarda görevlendirilenlerin özlük haklan, 60 sayılı K H K ' n i n öngördüğü Per
sonel Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldınlmış olan 440 sayılı kanun çer
çevesinde benzeri iktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne;

Tarım

1) 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
rev Kanunu ile intikal eden varaklan,
2)

Haralar ve Inekhanelerin mevzuat ile kendilerine

intikal eden varak

lan,
3) 1 ve 2 nci fıkralarında sayılan kuruluşların varlıklarını teşkil edeci bü
tün para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, işletmeden elde edilen gelir
ve kıymetleri, menkul ve gayrimenkul mallan, bütün hak ve menfaatleri ve her
türlü taahhüt ve borçlan, bunlara müteallik kayıt, defter ve belgelerle birlikte
devredilmiştir.
Bu devirler hertürlû vergi, resim ve harçdan müstesnadır.
Geçici Madde 4 — Geçici üçüncü madde gereğince yapılacak
devirlerde
mal değerleri; bir komisyon marifetiyle en son bilanço, yoksa defter kıymetlerine
göre tesbit olunur. Bilanço ve defter kıymetlerinin bulunmaması halinde değer
ler sözü geçen komisyon tarafından doğrudan doğruya takdir ve tesbit edilir.
Geçici Madde S — TÎGEMe bağlı müesseseler 1/1/1984 tarihine kadar mev
cut bütçe ve muhasebe sistemlerini uygulamaya devam ederler.
Geçici Madde 6 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün, iştiraki
olan «Güneydoğu Sanayii ve Ticaret A . Ş.» yeniden değerlendirme kurulunun tak
dir bedeli ile Türkiye T a n m Ürünleri K u r u m u n a devredilir. Hisse karsıuklan Ta*
n m İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ödenir.
Geçici Madde 7 — Bandırma Merinos Çiftliği hissesi tasfiye kurulunun k a 
r a n ile tasfiye edilir.
Geçici Madde 8 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Haralar înekhaneler, taahhüt ve sözleşmeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürür
lüğe girmesiyle TtGEM'in tasvibi tahtında devam eder.
Kaldırılan Hükümler
Madde 17 — 7/6/1048 gün ve 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu, Haralar ve Inekhanelerle ilgili 1673, 2508,
5351, 5623 ve 2654 sayılı kanunlar ile bunların kuruluş, görev ve işleyişleri ila ilgili
bütün mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme
Madde 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini ftfft >ftr Ku
rulu yürütür.
fln
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Türkiye Taşkömürü Kurumu
Karuhtau Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Saym t KMK/88

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün kurulması; 17/8/1883 ta
rihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuruhınca
10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 11/4/1889 tarih ve «9
sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları hakkmda Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun hükmünde
Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Taakömürü
Kurumu adı altında teşkil oluşan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaç
vo faaliyet konulan, organları ,* teşkilat yapısı, Müessese, batlı ortakhklar ve iş
tirakleri ve bunlar aramadaki ilişkileri ve Ügiti diğer husustan dlfczentemektir.
H u k u k i Büav»

Madde 2 — Bu Kanun Hûktnunde Kararname ile Türkiye Taşkömürü Kurut*»
(TTK) adında, tüzel ktfO&i sahte, faaliyetlerinde özerk ve sonımhdufu sarmayasiyle sınırh bir İktisadi Devtat Teşekkülü kurulmuştur.
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Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün merkezi ZONGULDAK'tadır.
Sermayesi 100 milyar TL. olup tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Devletin Genel Sanayi ve Enerji politikasına uygun olarak Taşkömür rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını
karşılayarak yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak amacı ile teşkil edilen
teşekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:
ı) Teşekkül amacının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü arama, etüt,
plan, proje ve programlar yapmak, bunları takip etmek, uygulama stratejilerini
tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
2) Taşkömürü üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yeraltı
ve yerüstü sosyal ve sınai tesislerini kurmak, işletmek veya işlettirmek,
3) Taşkömüründen kok, biriket gibi diğer cins kömürler ile tüm tali maddeleri yapmak, üretmek,
4) 11 Haziran 1937 tarihli ve 3241 sayılı Ereğli şirketinden alman liman (Zon
guldak) demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının işletilmesi ve hav
zadaki deniz işlerinin tekel altına alınması ve 30 Mayıs 1940 tarihi ve 3667 sayılı
Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların devletçe işlettirilmesi hakkındaki yasalarla
Etibank'a ve Ereğli Kömürleri İşletmesine verilmiş veya devredilmiş bulunan ve
6974 sayılı yasa ile TKİ Kurumuna intikal eden Taşkömürü madenlerini sınai tesis
leri, liman ve demiryollarını ve konulmuş olan tekeli ve Ereğli limanı ile EreğliArmutçuk demiryolunu işletmek.
5) Taşkömürünü ve taşkömüründen elde edilen türevlerinin ithalat ve ih
racatını yapmak,
6) İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak, İşletmek ve ürünlerini değerlendirmek,
7) İşletme çalışmalarında yarı ürün ve artıkları değerlendirmek,
8) İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya
yaptırmak,
9) Konu ile ilgili kara ve deniz dahil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye
işleri yapmak veya yaptırmak,
10) İthalat ve ihracat dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak, (aynı ve
fikri haklar almak veya satmak)
11) Bu faaliyetlerin yapılması sırasında birlikte üretimi ekonomik olan di
ğer madenleri de işletmek,
12) Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlak işlemlerini yapmak,
13) Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve
arttırmak.
14) Gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya
tasfiye etmek, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak.
15) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak.
16) Müeseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiat tarife ve yatırımları
nın genel ekonomi ve madencilik sanayi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak,
17) Özel idare ve Belediyelerin ve bunlara bağlı işletmelerin iktisadi Devlet
Teşekkülleri ve müesseselerinin gerçek ve tüzel kişilerin ürettiği kok, biriket, kö
mürleri, ile koklaşma esnasında elde edilen tali maddeleri Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığınca onaylanacak teknik şartname ve yönetmelik esasları dahilinde
alıp satmak,
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18) Genel Sanayi ye enerji politikası içinde üretilen taşkömürü ve tali mad
delerinin nerelerde ve ne miktarda kullanılacağını tesbit edip Bakanlığın onayını al
mak,
10) Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları,
gayrimenkul mükellefiyeti vesaire hakları tesis etmek.
Teşekkül, bu amaç ve faaliyetlerini müesseseleri ve bağlı ortakları ile yerine
getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60 sayılı KHK» deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi ku
ruluşları hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı kanun hükmünde kararname'yi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 ncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon
Kurulunu,
5) «Bakanlık» deyimi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
6) «Teşekkül» (TTK) deyimi, Türkiye Taşkömürü Kurumunu.
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri, 60 sayılı KHK deki
tanımlamaları,
8) «İşletme» deyimi, çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan, yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen, bağlı ortaklık ve müessese tü
zel kişiliğine bağlı olarak çalışan, mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri.
İfade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde S — Yönetim kurulu üyelerinden üçü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nca biri Maliye Bakanı'nca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı'nın İmzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Teşekkülün Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet Memurluğuna
atanabilme genel şartlarına sahip ve yüksek öğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanı'nca önerilecek üyenin Maliye ve iktisat. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
tarafından önerilecek iki üyenin teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili Maden, Makina,
Elektrik Mühendisliği dallarında mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır. Enerji VE
Tabii Kaynaklar Bakanı'nca önerilecek bir üyede ise mesleki ihtisas şartı aran
mayabilir.
Yönetim Kurulunun görev yetki ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süreleri genel nitelik ve şartları hakkında 60 sayılı KHK hüküm
leri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürü'nün atanması nitelik ve şartlan görev
ve yetkileri hakkında 60 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri uygula
lanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü taktirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yöne
tim organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve
sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Türkiye Taşkömürü Kurumunun en çok 4 Genel Müdür Yardım
cısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları nitelik ve şartları konusunda 60
sayılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9— 60 Saydı KHK hükümleri dairesinde teşekkülün yapacağı görev
leri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük Birimleri yönetim kurulu kararıyla
kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu Karan koordinasyon kurulunun tasvibiyle yürülüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştiraklere ilişkin hükümler:
Madde 10 — Müessese bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri
yönetimi organları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
TTK, Bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki amaç ve faaliyetleri gerçekleştir
mek için işletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
İştiraklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül Yönetim Ku
rulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlan aranır. Ancak, denetçilerde mesleki
ihtisas şartı aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıklarım temsilen, bağlı ortaklık veya iştiraklerde
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdii yükümlülüğü
temsil ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konulan
Madde 11 — TTK, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen amaç ve faali
yet konulan dışında bağlı ortaklıklar kuramaz, iştiraklerde bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeleri yatırım projelerinin hazırlanması
yatırım ve finansman programlan, küçük tamamlama; idame ve yemleme yatırım
ları; fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri bilançolar, netice hesaplan ve faaliyet
raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 80 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 13 — Teşekkül personeli 60 sayılı KHK ile söz konusu KHK'ya uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personeli rejimi esaslarını düzenliyen
kanuna tabidir.
Kömür Havzası
Madde 14 — 17. Ocak. 1326 (1810) tarih ve 288 sayılı teskerei samiye ile be
lirlenen ve bilahare 5.2.1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile ge
nişletilen saha kömür havzasına tahsis edilerek kamu malı haline getirilmiştir.
İnşaat Ruhsatı
Madde 15 — Kömür havzası olarak ayrılan sahada TTK. nın yapacağı veya
yaptıracağı her türlü yapı ve tesisler için İlgili mercilerden ruhsat alınması sıra
sında özel kişilerin tapulu arazisi olan yerlerin dışında tapu İbrazına gerek yoktur.
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Kaçak Kömür Çıkarılması
Madde 16 — İşletme hakkı TTK. ya verilmiş bulunan taş kömürünün kaçak
olarak çıkartılması veya nakliyesi fiillerinin işlenmesinde kullanılan her türlü araç ve
gereçler maliklerinin araştırılmasına gerek olmaksızın İdarece müsadere edilir. Buna kargı adli yargı yoluna başvurulur.
Müsaade Zorunluluğu
Madde 17 — Kömür havzası hudutları dahilinde teşekkül müessese ve bağlı
ortaklıklar dışındaki kurum ve kuruluşlar İle Özel şahıslar tarafından yaptırılacak
inşaatlar için maden imalatı bakımından teşekkül müesseseler ve ortaklıklardan mü
saade alınmadan imar yasası gereğince ilgili mercilerce ruhsat verilmeyecektir. Müsadesiz yapılan inşaatlar İçin teşekküle hiçbir sorumluluk yüklenmez.
Devlet Malı Sayılma
Madde 18 — Teşekkül, müessese ve başlı, ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Hak ve Yetkiler
Madde 19 — Muhtelif kanun, kararname
yönetmelik ve diğer mevzuat İle
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesine tanınmış her türlü hak ve yetkiler aynen
TTK. na geçer.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımına kadar, Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumunun sınırlı sorumlu bir müessesesi olan Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinin mevcut bütün tesisleri ile bitmemiş veya başlangıç
halinde bulunan ve henüz bu müessese hesaplarına intikal ettirilmemiş olan tesisleri
ve bütün bu tesislere ait bilcümle hak ve menfaatleri ile bu K H K nin yürürlüğe girdiği ayın sonu itibariyle düzenlenecek müessese bilançosunun dönen ve duran varlık
lardan oluşan tüm aktif değerleri öz ve yabancı kaynaklardan oluşan tüm pasif değerleri (her türlü karşılıklar ve amortismanlar ve itfa paylan dahil) bu K H K ile kurulan Türkiye Taşkömürü Kurumuna intikal eder.
Bu bilançonun düzenlenmesi ile Türkiye Taşkömürü Kurumuna yapılacak devir
ler satış hükmünde olmayıp, amortisman rejimi aynen devam eder.
Geçici Madde 2 — Bu kanun hükmündeki kararnamenin yürürlüğe girdiği ta
rihte sınırlı sorumlu Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinin kadrolu ve iş kanununa
tabi personeli Türkiye Taşkömürü Kurumuna geçer,
T T K Kurumunun teşkilatlanması ve buna paralel olarak kadroları teşkil edi
linceye kadar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna birinci fıkrada belirtildiği üzere geçecek personel ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan almak suretiyle istihdam edeceği personelin özlük hakları ve kadroları ge
rekli görüldüğü taktirde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunda muhafaza edilir.
Geçici Madde 3 — B u Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasından ötürü
yapılan devir ve tescillerden hiçbir vergi resim ve harç alınmayacağı gibi devir ve
tescil işlemleri her türlü mali ve şekli mükellefiyetlerden müstesnadır.
Kadro İhdası
Geçici Madde 4 —
Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürlük kadrolarını İhdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal etmeye bir yıl
süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda görevlendi
rilenlerin özlük hakları 60 Sayılı K H K ' n i n öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya
kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri İktisadi
Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
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Yürürlük

Madde 20 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 21 — Bu Kanun hükmünde kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
B. ULUSU
Başbakan
2. BAYKARA
Prof.
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.
S. R. PASİN
Devlet
Bakanı
I. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı
K. CANTÛRK
Ticaret Bakanı

Dr. İ. ÖZTRAK
Devlet Bakanı
K . AKDOĞAN
Adalet Sakanı

M.
ÖZGÛNEŞ
Devlet Bakanı

Û . H. BAYÜLKEN
S.
ÇETİNER
Milli Savunma
Bakanı
İçişleri Bakanı

A. B. KAFAOĞLU
Maliye Bakanı

Milli

H. SAĞLAM
Eğitim Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR
Sağ.
ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman
Bakanı

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. ESENER
Çalışma Bakanı

Dr. T. ONALP
Bayındırlık Bakanı
Prof. Dr M. AYSAN
Ulaştırma Bakanı

M. TURGUT
F. İLKEL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

1. EVLİYAOĞLU
Prof. Dr. A. SAMSUNLU
M. R. GÜNEY
Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskan Bakanı
Köy İşleri ve Koop. Bakanı

V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname
Karar Sayısı. KHK/97
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünün. yeniden düzenlenmesi;
17/9/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve 60
sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname Hükümlerine tam olarak ve sos konusu Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Zirai Donatım Kurumu adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye,
amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapan, müessese, bağlı ortaklıklar ve
İştirakleri ve bunlar arasındaki İlişkileri ve İlgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu (TZDK) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ser
mayesiyle sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.

Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 30 milyar TL. olup tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — Üreticinin ihtiyaç duyduğu tüm tarım ve diğer girdileri imal veya
tedarik ederek karşılamak amacıyla teşkil edilen Teşekkülün faaliyet konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) Tarımda kullanılan her türlü traktör, tarım İş makinaları, araç ve gereç
leri, malzeme ve bunların yedek parçalarım imâl, istihsal ve tedarik edip satmak ve
servis, bakım ve tamir hizmetlerini yapmak,
2) Her çeşit kimyevi gübre, zirai mücadele ilâcı ve bunların hammaddelerini
imal, istihsal ve tedarik etmek ve satmak,
3) Üreticiler, resmi ve özel üretici kuruluşlarla işbirliği yaparak tohumluk,
fide, fidan ve damızlık tedarik etmek, bunları pazara hazırlamak ve satmak,
4) Bu işler için gerekli her nev'i zirai, sınai, ticari ve araştırma müesseseleri
kurmak ve işletmek veya bu kabil İşlerle iştigal eden müesseselerle iş ve sermaye or-

taklığı yapmak,
5) Yurt içinde tamirhaneler açmak, servis, bakım birimleri kurmak,
6) İstihsal ve imalden artakalan maddeleri değerlendirmek veya icabı halin
de işleyerek satmak,
Türkiye Zirai Donatım Kurumu, bu amaç ve faaliyetlerim müesseseleri ve bağlı
ortaklıkları eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
2) «60 sayılı KHK» deyimi iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluştan Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü.
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon K u rulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi, Tarım ve Orman Bakanlığım,
6) «Teşekkül deyimi. Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nu (Kısaltılmış adı

TZDK),
7)

«Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «iştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki

tanımları,
8) «İşletme» deyimi çalışma konulan nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen, bağlı ortaklık veya müessese tüzel
kişiliğine bağlı olarak çalışan mal ve hizmet Üreten fabrikalar ve «diğer birimleri.
İfade eder.
İKİNCİ KESİM
Teşekkülün Organları

Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü Tarım ve Orman Bakanınca, biri
Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı T a r ı m ve Orman Bakanının
imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Tarım ve Orman Bakam tarafından önerilecek üyelerden ikisinin; teşekkülün
faaliyet alam ile ilgili bir yüksek öğrenimi bitirdikten sonra en az on yılı kamu ku
ttum ve kuruluşlarında olmak üzere toplam ontbeş yıl başarılı hizmet vererek mesleki
ihtisasa sahip bulunmaları şarttır.
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Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev adresi, Yönetim Kurulunun genel
nitelik ve şartları, çalışma esasları hakkında; 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında, 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen, daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çerçeveslnde görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya Müessese yönetim
organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme. Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Türkiye Zirai Donatım Kurumunda en çok üç Genel Müdür Yar»
dımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdürl Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda, 60 sa
yılı K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ K I S I M
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri dairesinde, teşekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yö
netim Kurulu Kararı ile kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı, Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ K I S I M
Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere ilişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması nitelikleri,
yönetimi, organları hakkında, 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
TZDK; bu kuruluş kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için, İşletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
İştiraklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinde, teşekkül Yönetim Kurulu
Üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak denetçilerde mesleki İhtisas şartı
aranmıyabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıkları temsilen bağlı ortaklık veya iştiraklerde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil
ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Teşekkül ve Kanun hükmünde kararnamede yer alan amaç ve
faaliyet konuları dışında bağlı ortaklık kuramaz ve iştirakte bulunamaz,
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması,
yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet rapor
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ları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında, 60s a y ı l ıKHK hükümleri uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
tapılmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 14 — Teşekkül personeli, 60 sayılı K H K ile söz konusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarım düzenleyen
Kanuna tabidir.
Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti ve Vadeli Satışlar
Madde 15 — Teşekkülün Türkiye'ye ithal edeceği ham, yarı mamul ve mamul
maddelerle bilûmum alet, makine ve yedek parçaları nevileri Teşekkülün ilgili oldu
ğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit edilmek şartıyla gümrük ver
gisi ve gümrüklerden alınan her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Teşekkül kuruluş muameleleri ile borçlanma ve borç para verme, menkul ve
gayrimenkul alım satım işlerinde ve sair muamelelerinde vergi, resim ve harçlardan
muaf olduğu gibi taksitle yapılan muameleler için tanzim edilecek senetler Damga
Vergisinden ve tasdik harcından muaftır.
Teşekkül tarafından yapılacak muamelelere ait senetlerin ve sair vesikaların
muhtar ve ihtiyar heyetlerince tasdiki, noter tasdiki hükmünde olup bunlardan dolayı
hiç bir harç, resim ve para alınmaz.
Mümessillerin Teşekkül namına yapacağı İşler ayni hükümlere tabidir.
Teşekkül Kurumlar Vergisinden muaftır.
Vadeli satışlarda düzenlenen borç senetleri icra ve iflas Kanununun 38 İnci mad
desinde yazılı vesikalar hükmündedir.
Teşekkül tarafından vadeli olarak satılan mallar, bedelleri tamamen ödenince
ye kadar satana merhun sayılır. 1581 sayılı Kamunun 31 inci ve 3202 sayılı Kanunun
42 nci maddeleri hükmü, Teşekkülün, alacağı tahsil olununcaya kadar, bu mallar
üzerinde geçerli olmaz.
Tahvil Çıkarma
Madde 16 — Teşekkül, Maliye Bakanlığının izniyle ve ödenmiş sermayesini
geçmemek üzere tahviller çıkarmaya yetkilidir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere gerektiğinde hazine kefaleti verilebilir,
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarım ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda
görevlendirilenlerin özlük hakları, 60 sayılı KHK'nin öngördüğü Personel Kanunu
çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri
İktisadi Devlet Teşekküllerinden uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 17 — Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kuruluşu Hakkındaki 4604 sayılı
Kanun ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde
girer.

yürürlüğe

19

Yürütme
Madde 19
yürütür.

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

a. ulusu
Başbakan
2. BAYKARA

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

M. ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

0. H. BAY ÜLKEN

S. ÇETİNER

S. R. PASİN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

I. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Prof. Dr. M. AYSAN

Millî Savunma Bakanı

K, CANTÜRK

Prof. Dr. K. KİLIÇTURGAY

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım

Bakanı

M. TURGUT

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

İ. EVLİYAOĞtU

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve İskân

Gümrük ve Tekel Bakanı

İçişleri Bakanı

Ulaştırma Bakanı
F. İLKEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam

Bakanı

M. R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Petrol Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/98
Türkiye Petrol Kurumunun yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 11/4/1983 tarih ve 60
sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde K a rarname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Petrol Kurumu
adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukukî bünye, amaç ve faali
yet konulan, organları ve teşkilât yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve İştirakleri
ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Petrol Kurumu
(PETKUR) adında, tüzel kişiliği sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu serma
yesiyle sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur,
Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60. sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün Merkezi Ankara'dadır.
(Sermayesi 500 Milyar T L . olup, tamamı devlete aittir.)
Teşekkülün Üzül olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.
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Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde S — Devletin genel enerji ve petrol politikası dahilinde yurt içinde
ve gerektiğinde yurt dışında petrol arama, keşfetme, üretme faaliyetleri ile petrolün
ithali, iç ve dış pazarlaması, rafine edilmesi ve elde olunan tüm petrol ürünlerinin
ihtiyaca göre bölgeler arasında dengeli bir seklide dağıtılarak pazarlanmasını sağlamak ve Petrol Kanununda tanımlanan diğer petrol ameliyelerini yapmak amacı ile
teşkil edilen Teşekkülün faaliyet konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) Teşekkül amacının gerçekleştirilmesi için plân ve programlar tanzim et
mek, takip etmek, uygulama stratejilerini tesbit etmek ve gerçekleşmesini sağlamak,
2) Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için mail kaynaklar sağlamak
ve arttırmak,
3) Gereğinde yurt içinde ve yurt dışında, kurulmuş veya kurulacak ortaklık
lara iştirak etmek veya ayrılmak,
4) Bağlı ortaklıklar ve müesseseler arasında koordinasyonu sağlamak,
5) Bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi, enerji ve petrol politikalarına uyumunu sağlamak,
6) Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, hizmetle ilgili menkuller
ve gayrimenkuller almak ve satmak, kendisine veya başkasına alt gayrimenkuller
üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek veya kaldırmak, ayni ve fikri haklar almak veya
satmak ve istimlak yapmak,
Teşekkül, bu amaç ve faaliyetlerini müesseseleri ve bağlı ortaklıklar eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Karaname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
2) «60 sayılı KHK» deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Tüzük» deyimi, 80 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 64. maddesin
de öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Ku
rulunu,
5) «Bakanlık» deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
6) «Teşekkül» deyimi, Türkiye Petrol Kurumu'nu (PKTKUR)
7) «Petrol ile ilgili deyimler» Petrol Kanununundaki tarifleri,
8) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «iştirak» deyimleri, -60 sayılı KHK deki
tanımlamaları, ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nca biri Maliye Bakanı'nca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı'nın imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip ve yüksek öğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanı'nca önerilecek üyenin Maliye ve iktisat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam tarafından
önerilecek 2 üyenin teşekkülün faaliyet alanı ile İlgili petrol, maden, kimya, makine,
elektrik, inşaat, endüstri mühendisliği ve jeoloji dallarında mesleki ihtisasa sahip
olmaları veya ekonomi ve pazarlama ile nakliye konularında en az 10 yıl yönetim
tecrübesi bulunması şarttır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nca önerilecek bir üyede ise mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.
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Yönetim Kumlunun görev, yetki, çalışma esasları ve görev süreleri ile üyelerin
genel nitelikleri ve şartları hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük Hükümleri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessesese yönetim organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve
sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Türkiye Petrol Kurumunun en çok 4 Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür'ce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartlan konusunda 60 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde te
şekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak, bu konudaki yönetim kurulu karan Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere ilişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması nitelikleri, yönetimi ; organları hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
İştiraklerde teşekkülü temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerinde
teşekkül Yönetim Kurulu üyelerindeki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, denetçiler
de mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıkları temsilen bağlı ortaklık veya İştiraklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil
ettiği kuruluş terafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklıkların ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Bağlı ortaklık ve iştiraklerin faaliyet konuları şunlardır :
Petrol Kanununa göre yurt içinde Devlet adına müsaade, arama ruhsatnamesi
ve işletme ruhsatnamesi almak, petrol aramak, keşfetmek üretmek ve ürettiğimi satış yerine kadar nakletmek, naklettirmek ve satmak ve bu görevleri yerine getirmek
üzere gerekliğinde yurt içinde veya dışında iştirakler kurmak, ülkenin petrol ürün
leri ihtiyacım tenim için gerekti petrolü tedarik etmek, rafine etmek ve gerektiginde petrol ü r ü n l e r i n i ithal ve ihraç etmek ve bu maksatla yurt içinde ve dışında petrol rafinerileri kurmak, satın almak, devralmak, işletmek veya iştirak etmek ve bu
hususlarla ilgili hertürlü ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak, Hampetrol ve tabii
gaz ile gerektiğinde petrol Ürünleri için boru hatları inşa etmek, devralmak Ver-
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minaller, bina ve iskele tesisleri, depolama tankları, pompa İstasyonları tesis etmek,
işletmek veya kiralamak suretiyle petrol nakliyatında bulunmak, boru ile nakliye
işlemlerini yapmak. Ülkenin Akaryakıt ve Madeniyağ ihtiyacını karşılamak üzere yurt
içi rafinerilerden gerekli yakıtı almak, taşımak, depolamak, dağıtmak, toptan veya
perakende satış işlerini yapmak ve bu hususlarda hertürlü ticari, sınai ve pazarla
ma faaliyetlerinde bulunmak ve 1092 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararıyla Petrol
Ofisine verilen A.N.T. hizmetlerini yürütmek, bu İşlerle ilgili iştirakler kurmak. Yurt
içi ve yurt dışı hampetrol ve icabında petrol ürünlerinin deniz taşıması işlerini yap
mak ve bu maksatla tanker satın almak veya satmak, inşa ettirmek devralmak ve
ya devretmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu hususlar ile ilgili hertürlü deniz
ticareti ve faaliyetlerinde bulunmak, Esas mukavelelerinde gösterilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,
Türkiye Petrol Kurumu bağlı ortaklıklara bu görevler dışında lüzum görüldüğünde petrol ve benzeri faaliyetler ile ilgili başkaca görevler verebilir.
Türkiye Petrol Kurumu, bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan amaç
ve faaliyet konuları dışında bağlı ortaklık kuramaz, iştirakte bulunamaz.
Bağlı ortaklıklar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması,
yatarım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırım
ları, fiyat ve tarifeler, muhasebe istemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet
raporları, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri uygulanır.
Karın Dağılımı
Madde 13 — Teşekkül, yıllık kârının % 20 sini nominal sermayesinin tamamına ulaşıncaya kadar birinci tertip yedek akçe olarak ayırır.
Teşekkül, birinci fıkrada balirtilen olağan yedek akçeler ile vergi ve diğer
Kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan karın % 20 sini nominal sermayenin
tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip olağan yedek akçe olarak ayırır. Nominal
sermayesinin tamamına ulaştıktan sonra % 10 oranında yedek akçe ayrılmasına devam olunur.
Yedek akçeler, vergiler ve diğer Kanuni yükümlülükler indirildikten sonra
kalan kar Hazineye devredilir.
Ancak, Hazineye devredilmesi gereken miktar Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile petrol ameliyelerine ve yatırımlara tahsis edilmek üzere teşekkül bünyesinde bırakılır. Teşekkül bünyesinde bırakılan bu miktar arama, üretim ve sondaj
ameliyelerinde kullanılmak ve terkedilen kuyu ve saha masraflarım karşılamak mak
sadıyla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine (TPAO) devredilir.
Bağlı Ortaklıkların Koordinasyonu
Madde 14 — Teşekkül Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları ve baga
Ortaklıkların Genel Müdürleri en es ayda bir toplanır. Toplantıda görüşülen konular bir tutanakla saptanır. Genel Müdürler bu görüşmelerden Yönetim Kurullarına
bilgi verirler.
Personele ilişkin Hükümler
Madde 15 — Teşekkül personeli 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile söz
konusu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak çıkarılacak iktisadi Devlet
Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen kanuna tabidir.

Tahvil Çıkarma
Madde 16 — Teşekkül, Maliye Bakanlığı'nın izni ile ödenmiş sermayesini geçmemek Üzere tahvil çıkarabilir.
Bu şeklide çıkarılacak tahvillere gerektiğinde Hazine kefaleti verilebilir.
Devlet Malı Sayılma
Madde 17 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 — dağlı ortaklıklardaki hazine hisselerinin tamamı Teşekküle
devredilir.
Bağlı Ortaklıkların
1) Işılıtaş'daki hisseleri Petrol Ofisi A.Ş.'ne,
2) Petkim, igsaş ve Petlas'daki hisseleri Türkiye Kimya Sanayi Kurumuna
devredilir.
Bu devirler, ödenmiş sermaye hesabından mahsup edilir.
Geçici Madde 2 — Bu Kanun hükümleri uyarınca kurulan Türkiye Petrol Ku
rumu ile bağlı ortaklıkların kurulusu, birleşmesi, infisahı, hisse devri, menkul ve
gayrimenkullerin hak ve vecibelerin devir ve tescil işlemleri ana sözleşme tadilleri
ile sermaye tezyitleri her türlü vergi, resim, hariç ile mali ve şekil mükellefiyetlerinden muafdır.
Bağlı ortaklıklar arasında veya bağlı ortaklıklar ile Teşekkül arasında bu
Kanundaki görev taksimine göre devredilecek her türlü hak ve vecibeler ile tüm
aktif ve pasif değerler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ayın
son günü itibariyle defter kayıtlan Üzerinden devredilmiş sayılır ve ilgili daireler
ile tapu sicil muhafızlıklarında devralanın müracaatı üzerine gerekli kayıt ve tescil
işlemleri yapılır.
Bu devirler, ödenmiş sermaye hesabından mahsup edilir.
Geçici Madde 3 — Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Petrol Ofisine alt
olup, 1092 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararıyla Petrol Ofisine verilen A.N.T. hizmetlerinde kullanılan menkul ve gayrimenkuller her türlü vergi, resim ve harçtan
muaf olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ayın son günü
itibariyle defter kayıtları üzerinden yine aynı amaçla ve aynı görevde kullanılmak
üzere Petrol Ofisi A.Ş.'ne devredilmiş sayılır ve ilgili dairelerle, Tapu Sicil Muhafızlıklarınca, kayıtlarına gerekli değişiklik islenir.
Bu mallar Milli Savunma Bakanlığının muvafakati ölmeden başka hizmetlerde kullanılamaz ve başkasına devredilemez.
Geçici Madde 4 — Türkiye Petrol Kurumu, İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Kanunu çıkıncaya ve yeni kadrolar teşkil edilinceye kadar bağlı ortaklıklardan
kadroları ile irtibatları baki kalmak şartıyla personel istihdam edebilir.
Geçici Madde S — Petrol Ofisinin menkul ve gayrimenkulleri ile, sahip ol
duğu her türlü ayni haklar bu kanun yürürlüğe girdiği tarihde herhangi bir usul
ve işleme gerek kalmadan defter kayıtlan üzerinden ve her türlü vergi, resim ve
harçtan muaf olarak Petrol Ofisi A.Ş.'ne devredilmiş sayılır ve ilgili dairelerle Tapu
Sicil Muhafızlıklarınca kayıtlarına gerekli değişiklik işlenir.
Geçici Madde 6 — Işıltaş Şirketi bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihdeki defter
kayıtları üzerinden aktif, pasif, tüm hak ve vecibeleriyle bu şirketlerde çalışan per
sonel müktesep haklarıyla Petrol Ofisi A.Ş.'ne devredilmiş Bayılır.
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Geçici Madde 7 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ta
rihte mevcut şirketlerde ve kuruluşlarda çalışan ve 60 sayılı Kanun Hükmünde K a 
rarname gereği kurulan yeni şirketlere devrolunacak personelin müktesep hakları Un
van ve işyeri hariç aynen devam eder.
Geçici Madde S — İstanbul Petrol Rafinerisi Anonim Şirketi (İpraş)ın tüm
varlıkları ve gayrimaddi haklan, alacaktarı, borçları ve personeli, Türkiye Petrol
Rafinerileri Anonim Şirketinin kuruluşu ile birlikte bu şirkete intikal eder.
ipraş'ın hukuki varlığı bu intikalle sona ermiş sayılır.
Tapu ve petrol sicillerinde gereken değişiklikler Türkiye Petrol Rafinerileri
Anonim Şirketinin talebi üzerine başka bir işleme lüzum kalmadan yapılır.
Geçici Madde 9 — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve genel
müdürlük kadrolarım ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar
da görevlendirilenlerin özlük haklan, 60 Sayılı KHK'nın öngördüğü Personel K a 
nunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde
benzeri iktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 18 — 1) 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu ile
ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.
2) 3780 Sayılı Milli Korunma Kanununa istinaden K-103 sayılı Koordinas
yon Heyeti Kararıyla kurulmuş olan ve 79 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gere
ğince faaliyetine devam eden Petrol Ofisi, Petrol Ofisi Anonim Şirketinin hukuken
oluşmasını müteakip lağvedilmiştir.
Yürürlük
Madde 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 20 — B u Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

B. ULUSU
Z. BAYKARA
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK
Devlet Bakanı

M. ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı

S. R. PASiN
Devlet Bakanı

K. AKDOĞAN
Adalet Bakanı

Û. H. BAYÜLKEN
Milli Savunma Bakanı

B. ÇETİNER
İçişleri Bakanı

İ. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. B. KAFAOĞLU
Maliye Bakanı

H. SAĞLAM
Milli Eğitim Bakanı

Dr. T. ÖNALP
Bayındırlık Bakanı

K. CANTÛRK
Ticaret Bakanı
Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı
İ. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. M. AYSAN
Ulaştırma Bakanı

F. İLKEL
Prof, Dr. T.
ESENER
M. TURGUT
Çalışma Bakanı
Senayı ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
Prof. Dr. A. SAMSUNLU
M. R. GÜNEY
İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri ve Koop Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakanı
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Etibank Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/99
Etibank Kurumunun yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı. 11/4/1963 tarih ve 60
Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Etibank adı altında
teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları,
organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Etibank acunda, tüzel kişi
liğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Dev
let Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere Özel Hukuk Hükümlerine tâbidir.
Teşekkülün merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 100 milyar TL. olup, tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — Devletin Genel maden politikası içinde ülkenin her türlü maden ve
endüstriyel hammadde kaynaklarını (petrol ve kömür hariç) en iyi şekilde değerlendirerek; ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak ve her türlü Bankacılık ve Si
gorta acentalığı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilen teşekkülün faaliyet
konuları aşağıda gösterilmiştir:
1) Teşekkül amacının gerçekleştirilmesi için plan ve programlar tanzim et
mek, takip etmek, uygulama stratejilerini tesbit etmek ve gerçekleştirilmesini sağ
lamak,
2) Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve
arttırmak,
3) Gerektiğinde yun içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlanması faaliyetlerini yürütmek, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza, şube açmak
veya ticari müesseseler kurmak veya ortak olmak,
4) Gerektiğinde gayrimenkul almak, satmak, istimlak etmek, kendisine veya
başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis etmek veya kaldırmak, işletme
rehni almak, ayni ve fikri haklar almak ve satmak.
5) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak,
6) Bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve madencilik politikalarına uyumunu sağlamak,
7) Madencilik yapmak ve taşocağı işletmek.
8) 13/6/1983 tarih ve 2840 Sayılı Kanun gereğince Devlet eliyle aranacak ve
işletilecek olan, Bor Tuzlan, Trona (Tabii Soda), Uranyum ve Toryum madenlerini
işletmek, gerektiğinde aramak,
9) Faaliyet konusuna giren hususlarda sanayi tesisleri kurmak, işletmek ve
işlettirmek,
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10) İşletme çalışmalarında yan ürün ve artıkları değerlendirmek.
11) Gerektiğinde üretim ile ilgili olan yardımcı hammaddeleri üretmek.
12) Kendi ihtiyacı için zorunlu olmak ve işletmeleri bölgesinde bulunmak
şartı ile kömür işletmeciliği yapmak ve enerji üretmek,
13) Yukarıdaki faaliyetleri ile ilgili her türlü maden arama ile maden işletme
hak ve imtiyazını ve taş ocağı ruhsatını almak, kullanmak, kiralamak, kiraya ver
mek ve gerektiğinde devretmek,
14) Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak ticaret, ithalat, ihracat, tah
mil, tahliye ve nakliye işleri yapmak, faaliyet konuları için gerekli etüd, arama ve
araştırma yapmak veya yaptırmak,
13) Her türlü Bankacılık faaliyetlerinde bulunmak, Madencilik Firmalarına
madencilik kredisi temin etmek, sigorta acentalığı yapmak,
16) Faaliyet konularına giren alanlarla ilgili olarak, yurt içi ve dışında mü
hendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak, hizmet almak, satmak ve benzeri çalış
malarda bulunmak, tesislerdeki atıl kapasiteyi faaliyet konularına uygun olarak değerlendirmek, bu konuda taahhütlere girmek,
17) Faaliyet konulan çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında taahhüt işleri
yapmak.
18) Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (KNCW-HCW) ve
benzeri anlaşmalar yapmak,
10) Faaliyet konularına giren alanlarda, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, bu gaye ile tesisler kurmak, devralmak,
Bu amaç ve faaliyetlerini Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar, Banka Şubeleri eli ile
yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
2) «60 Sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluştan Hakkında 11/4/1083 tarih ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 Sayılı KHK'nin 64. maddesinde öngörülen Tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunu.
5) «Bakanlık» deyimi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
e) «Teşekkül» deyimi Etibank'ı,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri, 60 Sayılı KHK'deki
tanımlamaları,
6) «İşletme» deyimi, çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen, bağlı ortaklık ve müessese tüzel
kişiliğine bağlı olarak çalışan, mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Teşekkül, Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların, Devlet Memurluğuna
atanabilme genel şartlarına sahip ve yüksek öğrenim yapmış olmaları, Maliye Ba
kanınca önerilecek üyenin Maliye ve İktisat, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam ta
rafından önerilecek iki üyenin teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili, maden, metalurji,
endüstri, elektrik, inşaat, kimya, makina, işletme mühendisliği dallarında ihtisasa sa-
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hip olmaları şarttır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca önerilecek bir üyede ise
mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.
Yönetim Kurulunun görev yetki ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin genel nitelik ve şartları hakkında 80 Sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yönetim
organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 9 — Teşekkülün en çok altı Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcılarının görevlerini başarı ile yürütebilmeleri için. Teşekkülün faaliyet konularıyla ilgili teknik, mali, iktisadi, hukuki işlerden en az biri üzerinde tecrübe ve ehliyet sahibi bulunmaları, idari yardımcılardan en az birinin bankacılık işleriyle meşgul olması, teknik yardımcıların ise yüksek mühendis olmaları
şarttır.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda bu ka
nun ve 60 Sayılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 Sayılı KHK hükümleri çerçevesinde Teşekkülün yapacağı görev
leri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yönetim Kurulu Kararı ile
kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Müesseseler. Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere ilişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yö
netimi, organları hakkında 60 Sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Etibank, bu kuruluş kanunundaki amaç ve Bankacılık dışındaki faaliyetlerini
gerçekleştirmek için İşletmelerini Müesseseler halinde teşkilatlandırma zorundadır.
Bankacılık faaliyetlerini Banka Şubeleri vasıtası ile yürütür.
İştiraklerin, Teşekkülü temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinde
Teşekkül Yönetim Kurulu Üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak mes
leki ihtisas şartı aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıklarını temsilen baglı ortaklık veya iştirakler Yö
netim Kurulu Üyesi olarak görev alacakların, hisse senedi tevdii yükümlülüğü temsil ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Etibank, bu KHK'nin 3 üncü maddesinde belirtilen teşekkül amaç
ve faaliyet alanı kapsamı dışında bağlı ortaklık kuramaz ve şirketlere iştirak edemez.
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BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, ya
tırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları,
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesaplan ve faaliyet ra
porları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60s a y ı l ıKHK hükümleri uygulanır.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 13 — Teşekkül personeli 60 sayılı KHK ile sözkonusu KHK'ye göre çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen Kanuna
tabidir.
Tahvil Çıkarma
Madde 14 — Teşekkül Maliye Bakanlığının izni ile tahviller çıkarabilir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere gerektiğinde Hazine Kefaleti verilebilir.
Çıkarılacak tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeyi aşamaz.
Devlet Malı Sayılma
Madde 15 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve ahu akları Devlet malı hükmündedir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren uç ay içinde Yönetim Kurulu Teşekküle bağlı işletmelerin müessese
haline getirilmesi veya mevcut müesseselerden birine bağlanmasına karar verir.
Geçici Madde 2 — Etibank, Mahdut Mes'uliyetli Murgul Bakır İşletmesi Müessesesini bütün aktif ve pasif hak ve vecibeleriyle defter kayıtlan üzerinden, bu
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ayın son günü itibariyle bağlı
ortaklığı olan Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketine devreder.
Devredilen Müessesede çalışan, işçiler ücret, kıdem ve haklan ile birlikte
bağlı ortaklığa devredilir. Devredilen işçilerin Müessesedeki hizmetleri dolayısiyle
kıdem tazminatlarından bağlı ortaklık sorumlu olur. Müessesenin, devri nedeniyle
burada istihdam edilen idari personel ücret ve emeklilik dahil her türlü özlük hak
lan ile bağlı ortaklığa devredilir.
Devir işlemleri, Teşekkül Yönetim Kurulunun tesbit edeceği esaslar dahilinde
yapılır.
Bu devir ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkullerin. hak ve vecibelerin
devir ve tescil işlemleri her türlü vergi, resim, harç ile mali ve şekil mükellefiyetle
rinden muaftır.
Kadro İhdası
Geçici Madde 3 — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri ip
tal etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kad
rolarda görevlendirilenlerin özlük hakları 60 Sayılı KHK'nin öngördüğü Personel
Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde
benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 16 — 14/6/1935 tarih ve 2805 sayılı Etibank Kanunu, ek ve tadilleri ile
birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük

Madde 17 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme
Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
M O M IVMN
Cumhurbaşkanı
B. U L U S U

başbakan
Z. 6AYKARA

Prof. Dr. I ÖZlflAK

M . OZGÜNEŞ

Prof. Dr. M . N . ÖZDAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Y r d .

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
S. Ç ET İNER

S . R. P A S I N

K . AKDOĞAN

Devlet Bekanı

Adalet Bakanı

I. TÜRKMEN

A . 8. KAFAOĞLU

H . SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dişlileri Bakanı

Marlye Bakanı

MIHI Eöltlm Bakanı

Bayındırlık Bakanı
Prof. Dr. M . A Y S A N

0. H . BAYÜLKEN
Millî Savunma Bakam

K . CANTÛRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAV

Prof. Dr. C . T. SADIKLAR

Tfcaret Bakanı

Sağ. ve S o s . Yardım Bakanı

GOmrOk v a Tekel Bakanı
M,

TURGUT

İçişleri Sakanı

Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. D r . T. ESENER

Tarım ve Orman Bakam

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOGLU

Prof. D r . A . S A M S U N L U

M . R. GÜNEY

V . ÖZGÜL

Kültür v a Turizm Bakanı

İmar ve l a k i n Bakanı

Koy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

F. İLKEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabu Kay. Bakanı

S. SİDE
Soayal Güvenlik Bakam

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu Kurulusu H aklanda
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı < KHK/100
Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğünün Kurul
ması; 17/671982 tarihli ve 2880 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar
Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve
00 saydı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Kuruluşları Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hük
münde Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye
Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkûlü'nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı,
müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili
di£er hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanunu Hükmünde Kararname ile Türkiye Çimento ve Top
rak Sanayii Kurumu adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorum
luluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
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Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün merkezi Ankarada'dır.
Sermayesi 40 milyar TL. olup tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — Çimento ve Toprak Sanayii dalında kârlılık ve verimlilik anla
yışı içinde faaliyette bulunmak ve kapasite kullanım oranını, maksimum düzeye
yükseltecek tedbirleri alarak memleket dahilinde hem iç tüketimin ihtiyaçlarına
cevap verebilecek, hem de ithalat ve ihracata yönelik faaliyetleriyle yurt ekono
misine önemli ölçüde katkıda bulunmak amacıyla, kurulmuş bulunan Teşekkülün
faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
1) Hususi kanunlarla verilmiş selâhiyetlere istinaden kurulacak fabrikalar
hariç olmak üzere, Devlet sermayesiyle vücuda getirilecek faaliyet konusu ile ilgili
bütün sınai müesseselerin ve fabrikaların etüd ve projelerini hazırlamak ve bunları
tesis ve idare etmek,
2) Ana faaliyet konulan ile ilgili bilcümle yan sanayi kuruluşlarına iştirak
etmek veya mevcut iştiraklerini devretmek, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak
şirketlere katılmak,
3) Faaliyet alanları ile ilgili sanayiin inkişâfı için gerekli tedbirleri aramak
ve gerek bu hususta ve gerekse ilgili Bakanlıkça tetkik için verilecek mevzular
hakkında mütalâa beyan etmek,
4) Çimento ve Toprak Sanayii dalında teknolojik araştırma ve geliştirme
etüdleri yapmak, bu sanayi kolunun inkişafı için gereken teşkilâtı vücuda getirmek,
5) Çimento ve benzeri her nevi bağlayıcı maddeleri, çimento müştaklarını,
ateşe veya asite dayanıklı her cins tuğlayı, ham mağneziti, her cins sinter mağneziti, her cins seramiği, her cins porselen ve çiniyi ve bu cins ürünlerin ambalaj mal
zemelerini imâl ve istihsâl etmek ve dış pazarlamasını yapmak ve yaptırmak, gerek
tiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak, kurdurmak, mevcut veya kurula
cak tesislere ortak olmak, ham ve yardımcı maddeleri ve işletmelerinin ihtiyacı olan
enerjiyi üretmek,
6) Yukarıdaki fıkrada yazılı mamullerin hammadde ve yan mamulleri ile iş
letme ve üretim esnasında hasıl olan tali maddelerini değerlendirmek,
7) Yukarıdaki fıkrada belirtilen mamüllerle ara ürünleri için lüzumlu ham
madde istihracı yapmak,
8) Yurt içinde ve dışında faaliyet konusuyla ilgili fabrikaların kurulması ile
ilgili ihale ve taahhütlere girmek, mühendislik, müşavirlik, taahhüt iş ve hizmetleri
yapmak, bilgi ve teknoloji satmak ve satın almak, bu amaçla yurt içi veya yurt dışı
mesleki kuruluşlarla ilişki ve işbirliği kurmak, mer'i mevzuat ve antlaşmaların cevaz
verdiği ölçüde yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili mamullerin istihsali ve pa
zarlamasını yapacak tesis, fabrika ve ortaklıklar tesis etmek, teknolojik gelişmeye
uyum sağlamak üzere hizmet için eğitim, araştırma ve geliştirme birimleri kurmak,
9) İstihsal olunan mamüllerinin yurtiçi ve dışında pazarlanması konusunda
gerekli her türlü teşkilâtı vücuda getirmek, lüzumu halinde bu maksatlarla yurt
içinde ve dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, faaliyetleri ge
rektirdiğinde yurt içinde ve dışında acenta veya temsilcilikler açmak veya temsil
cilik almak, mağaza, büro açmak, bayilik almak veya vermek,
10) İmâl ve istihsal olunan mamullerinin kullanan yerlerine ulaştırılması
için yurtiçi ve dışında gereken tedbirleri almak ve faaliyetleri yapmak,
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11) Teşekkülce üretilen bütün malların kalite kontrollarını yapacak teşki
latı vücuda getirmek ve periyodik kontrollarını yapmak,
12 Faaliyet konusu ile ilgili her türlü emtianın ithalâtını yapmak.
13 Memleketin ve kendi fabrikalarının ihtiyacı olan usta, işçi ve personeli
yetiştirmek üzere okullar açmak ve gerektiğinde sanayiin ihtiyacı olan eleman
lara, yurt içinde ve yurt dışında her derecedeki öğrenim için burslar vermek, yabancı ülkelere talebe ve stajyer göndermek,
Teşekkül, bu amaç ve faaliyetlerini, müesseseler ve bağlı ortaklıklar eliyle
yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1)
«Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararname'yi»
2)
«60 Sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi
Kuruluşları hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
3) «Tüzük» deyimi, -60 sayılı KHK'nın 64 ncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon
Kurulu'nu,
5) «İlgili Bakanlık» deyimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
6) «Teşekkül» deyimi» Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumunu,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «iştirak» deyimleri, 60 sayılı KHK'deki
tanımlamaları,
8) «Işletme»deyimi, çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen bağlı ortaklık veya müessese tü
zel kişiliğine bağlı olarak çalışan mal ve hizmet üretim birimlerini ihtiva eden
fabrikaları,
İfade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu ürelerinden üçü ilgili Bakanca, biri Maliye Ba
kanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakanın imhalarını taşıyan
ortak kararname ile atanırlar.
İlgili Bakan tarafından teklif edilecek üyelerden ikisinin 60 sayılı KHK'nin
, aradığı şartlara ilâveten, benzer sanayi kuruluş veya işletmelerinde veya iktisadi
Devlet Teşekkülleri veya Kamu iktisadi Kuruluşlanran üst yönetim organlarında
çalışmış bulunması, bunların Teşekkülün faaliyet alam ile ilgili mühendislik, işlet
mecilik veya idarecilik konularında mesleki ihtisas sahibi olması şarttır.
Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerini, görev süresi, Yönetim Kurulunun
genel nitelik ve şartları, çalışma esasları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri u y
gulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev
ve yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hüküm
leri çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük'hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yö
netim organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yet
kili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kal
dırmaz.
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Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Teşekkülde ikisi mühendis olmak üzere en çok üç Genel Mü
dür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 80
sayılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilât
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 0 — 80 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde
Teşekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük üst birimleri
Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu kararı. Koordinasyon Kurulu'nun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri,
yönetimi, organları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
İştiraklerin Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül yönetim ku
rulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak denetçilerde mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıkları temsilen bağlı ortaklık veya iştiraklerin
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdii yükümlülüğü:
temsil ettiği teşekkül veya bağlı ortaklık tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Teşekkül, KHK'nin 3 ncü maddesinde belirtilen teşekkül amaç
ve faaliyet alam kapsamı dışında bağlı ortaklık kuramaz ve şirketlere iştirak
edemez.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması;
yatırım ve finansman programlan, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatı
rımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesaplan ve
faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı KHK hü
kümleri uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 14 — Teşekkül personeli 60 sayılı KHK ile söz konusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel rejimi esaslarını düzenleyen kanuna tabidir.
Diğer Haklar
Madde 15 A — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların faaliyet alam ile
ilgili her türlü menkûl mal satın almak, gayrimenkul mal iktisap etmek, kira
lamak, ayni haklar tesis etmek, sahibi olduğu menkûl ve gayrimenküllerde her
türlü tasarrufta bulunmak, tadil ve değiştirmek, kiraya vermek, satmak,

B)-- Her ne suretle olursa olsun, Maden Kanunu bükümleri gereğince düşmüş sahaların maden arama ve işletme haklarıyla, Devlet İdare ve Müesseseleri ve
Kamuİktisadi Teşebbüsleri tarafından bulunmuş hale getirilen madenler ve üzerinden rûçhan hakkı olmayan diğer bulunmuş madenler ile taşocağı madenlerinden, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu faaliyet alanına girenlerin iş
letmehaklarıMaden Kanununun uygulanmasıyla görevli Bakanlık'ça Türkiye Çimento ve Teprak Sanayii Kurumuna teklif edilir. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu teklif tarihinden itibaren engeç bir yıl içinde kabul ettiğini aynı Bakanlığa bildirmesi halinde veya böyle bir teklif olmadan isteği üzerine sözü gecen
haklar, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumuna devredilir veya verilir.
C — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkları kuruluş amacıyla faaliyet konularının gerçekleşmesi ve Bakanlar Kurulunca verilen görevlerin ifası için gerekti
taşınmaz mallar ile kaynak ve İrtifak haklarım, İlgili kanun hükümleri uyarınca
kamulaştırma yetkisine sahiptir.
Tahvil Çıkarma
Madde 16 — Teşekkül Maliye Bakanlığının izni ile tahviller çıkarabilirler.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti verilebilir.
Çıkarılacak tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeyi asamaz.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Bağlı Ortaklıkların Müesses Hak ve Tasarrufları
Geçici Madde I — Teşekkül bağlı ortaklıklarının, sermayelerine katılmış bu
lundukları kuruluşlardaki müesses her türlü hak, vecibe ve tasarrufları Türkiye
Çimento Sanayii -T.A.Ş. uhdesinde bırakılır.
Personele İlişkin Hükümler
Geçici Madde 2 — Teşekkül İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Kanunu
çıkıncaya ve yeni kadrolar teşkil edilinceye kadar, müesseseler, bağlı ortaklıklarda, kadroları ile irtibatları devam etmek suretiyle personel istihdam edebilir.
Kadro İhdası ve İptali
Geçici Madde 3 — Teşekülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve genel
müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri
iptal etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen
kadrolarda görevlendirilenlerin özlük baklan, 60 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan
440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulama
ya göre yürütülür.
Devirde Devamlılık
Geçici Madde 4 — Devralınan müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin unvan
değişikliği. Vergi Usûl Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer Kanunlar yö
nünden eski müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin devamı addolunur.
Devirde Vergi Muafiyeti
Geçici Madde 5 — Teşekkülün bu KHK'ye ve 60 sayılı KHK hükümlerine
intibakını sağlamak üzere yapılacak bütün işlemler ile teşekküller arası devredile
cek veya devir alınacak menkûl ve gayrimenkûller ile fikir ve ticari hakların dev
ri ve devir alınması her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
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Devir Bilançosu
Geçici Madde 6 — A — Sümerbank'tandevr-alınacak, 00 sayılı KHK eki lis
tede sayılan müesseselere alt menkûl ve gayrimenkul mallar ile bütün hak ve men
faatler ve borçlar, ilgili Bakanlık tarafından oluşturulacak bir heyetçe, bu KHK'nin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın son günü itibariyle defter kıymeti üzerin
den tanzim edilecek devir bilançosu ile teşekküle intikal ettirilir.
B — Etibank'tan devralınacak Kütahya Manyezit İşletmeleri AŞ. (KUMAŞ)
deki hisselerinin tümü bu KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın son
günü itibariyle defter kıymeti değerleriyle birlikte teşekküle intikâl ettirilir.
Devirde Personele Ait Hükümler
Geçici Madde 7 — Bu KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihte devralınan müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerinde bulunan vize edilmiş işçi ve memur kadroları,
ünvan, miktar ve fiili elemanlarıyla birlikte teşekküle devredilir. Ayrıca Sümerbank'ın Genel Müdürlüğündeki devralman müesseselerle ilgili toprak grubunu oluş
turan görevli personeli, her türlü özlük hakları ve kadroları ile birlikte teşekküle
devredilirler.
Yürütülmekte Olan İşler
Geçici Madde 8 — 60 sayılı KHK'nin öngördüğü teşkilâtlanma tümü ile kuruluncaya ve başlamış olan faaliyetler sonuçlanıncaya kadar, Türkiye Çimento Sa
nayii T.A.Ş nde yürütülmekte olan işlere devam olunur.
Yürürlük
Madde 17 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.
Yürütme
Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
S. ULUSU
Başbakan
M . ÖZGÛNES
Devlet Bakanı

Prof. Dr. M . N . ÖZDAŞ

Z. BAYKARA

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

S. R. PASIN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN

A. B. KAFAOGLU

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. SAĞLAM
Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı
Prof. Dr. M. AYSAN

Û. H . BAYÜLKEN

K. CANTÜRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

Prof, Dr. C. T. SADIKLAR

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman

Bakanı

I. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Devlet Bakanı
S. ÇETİNER

Dr. T. ÖNALP

Ulaştırma Bakanı

F. İLKEL
M. TURGUT
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Sakanı

Çalışma Bakanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

M. R. GÜNEY

İmar ve İskan Bakanı

Köy işleri ve Koop. Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

V. ÖZGÛL
Gençlik ve Spor Bakanı
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Türkiye Kimya Sanayii Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
Karar Sayısı : KHK/102
Türkiye Kimya Sanayii Kurumunun yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli
ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 16/10/1983
tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Kimya Sanayii
Kurumu adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaç
ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Kimya Sanayii Kurumu (KİMYAKUR) adında, tüzelkişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün merkezi ANKARA'dadır.
Sermayesi 150 Milyar T L . olup, tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — Petrokimya, gübre, lastik, mensucat boyalan başta olmak üzere
Kimya Sanayii'ni ilgilendiren diğer konularda kuruculuk ve İşletmecilik yapmak, üretim, satış, ithalat ve ihracat politikalarım tesbit etmek ve bu konuda master planlar
hazırlamak veya hazırlatmak ve bu çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla teşkil edilen Teşekkül'ün faaliyet konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) A — Tarımda kullanılan her çeşit basit, karışık ve bileşik gübreleri,
B — Çeşitli derişik nitrat asidi ve teknik amonyum nitratı,
C — Plastik, sentetik elyaf, deterjan, sentetik kauçuk maddelerinin esasım
teşkil eden petrokimyasal maddeleri,
D — Ağır iş makinaları dahil her cins oto iç ve dış lastikleri,
E — Mensucat sanayiinde kullanılan boyaları,
F — B u teknolojilerde kullanılan her türlü bileşik ve saf kimyasal maddeleri,
t a r ı milaçlarıile bunlara alt yan mamulleri, herbirinin prosesi gereği meydana gelebilecek yan ürünleri ve bileşikleri,
G — Teknolojik gelişmeye paralel olarak diğer kimyasal maddeleri.
Üretmek, sağlamak, kullanmak ve satmak,
2) üretilecek mamul, yarı mamul maddeler için gerekli olan hammadde, yardımcı madde, maden, maden cevheri, tabii gaz veya diğer maddeleri İstihraç için gerekli müsaadeyi temin ile bunları fiilen işletmek, sağlamak, kullanmak ve satmak
3) üretim faaliyetlerinin her aşamalında elde edilecek mamul, yan mamul
ürünleri ambalajlamak, bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, ambalaj maddelerinin
tümünü veya bir kısmım üretmek, artık maddeleri değerlendirmek ve satmak, defet-
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lendirme olanağı bulunmayan artık maddelerin yokedilmesl için lüzumlu tesisleri kurmak ve işletmek.
4) Teşekkürün, müessese ve bağlı ortaklıklarının kanun, tüzük, yönetmelik,
kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde gelişmelerini sağlayacak tedbir
leri almak.
5) Devlet sermayesi ile Teşekkürün amacı doğrultusunda kurulacak müesse
selerin etüd ve projelerim hazırlamak, bunları tesis ve idare etmek.
6) Yukarıdaki maddelerde sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağla
yan yem işletmeleri, bunlarla ilgili deniz, kara ve demir yolu yapılarım plan hedef
lerine uygun olarak kurmak, işletmek, mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş
işletmeleri kısmen veya tamamen satınalmak ve işletmek.
7) İşletmelerin bakım ve onarımları, idame, tamamlama, yemleme yatırımları
ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde
bulunmak ve bu maksat için lüzumlu isletmeleri kurmak ve makinaları temin ile mev
cut işletme ve makinaların kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlalarım değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin İhtiyacı olan enerjiyi üretmek.
8) İlgili sanayi dalında dış alım ve dış satım yoluyla yapılan ticarette bu sa
nayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayii, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak ihale ve taahhütlere girmek.
9) Faaliyet konularına giren alanlarda, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, bu gaye ile araştırma ve geliştirme merkezleri kur
mak veya devralmak veya ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak veya iştirak etmek.
10) Yurt içinde veya dışında depo ve satış yerleri kurmak, şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak
şirketlere iştirak etmek kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satınaldığı ma
mul ve ürünleri topdan veya perakende olarak satmak ve ihraç etmek.
11) Taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yap
mak veya yaptırmak.
12) Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans teknik beceri, (know-how) ve ben
zeri anlaşmalar yapmak.
Teşekkül yukarıda sayılan faaliyetlerini müesseseler ve bağlı ortaklıklar eliy
le yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
2) «60 sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Tüzük» deyimi 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon
Kurulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı,
6) «Teşekkül» deyimi, Türkiye Kimya Sanayii Kurumu'nu,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «iştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki
tanımlamaları.
8) «İşletme» deyimi, çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımından, yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen, bağlı ortaklık ve müessese tüzel
kişiliğine bağlı olarak çalışan, mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri,
ifade eder.
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İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nca,
biri Maliye Bakanı'nca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakam ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanı'mn imzalarım taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
İlgili Bakan tarafından teklif edilecek üyelerden ikisinin, 60 sayılı KHK'nin
aradığı şartlara ilaveten, benzer sanayi kuruluş veya isletmelerinde veya İktisadi
Devlet Teşekkülleri veya Kamu İktisadi Kuruluşlarının üst yönetim organlarında
çalışmış bulunması, bunların teşekkülün faaliyet alam ile ilgili mühendislik, işlet
mecilik veya idarecilik konularında mesleki ihtisas sahibi olması şarttır.
Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu üye
lerinin görev süreleri, genel nitelik ve şartları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri
uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel MUdUru'nün atanması, nitelik ve şartları, görev
ve yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yönetim
organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorum
lu karar organı olan Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Teşekkülde en az ikisi yüksek mühendis veya mühendis olmak
üzere en çok üç genel müdür yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki İs bolümü Genel Mfldör'ce belirlenir.
Genel müdür yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60 sayılı
KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde teşek
külün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük üst birimleri Yö
netim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak, bu konudaki yönetim kurulu kararı Koordinasyon kurulu'nun tasvfbfyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere ilişkin hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri,
yönetimi, organları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Kimyakur, bu kuruluş kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek içte
işletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
İştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül yönetim kurutu
üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak, denetçilerde mesleki ihtisas şartı
aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıkları temsUen, bağlı ortaklık veya iştiraklerin yö
netim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil
ettiği teşekkül veya bağlı ortaklık tarafından yerine getirilir.

Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Kimyakur, bu KHK'nin 3 üncü maddesinde belirtilen teşekkül
amaç ve faaliyet alam kapsamı dışında bağlı ortaklık kuramaz ve şirketlere iştirak
edemez.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması,
yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımlan, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesaplan ve faaliyet
raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı KHK hükümleri uy
gulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara alt her türlü taşınır ve
taşınmaz mallan, paralan ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Personele ilişkin Hükümler
Madde 14 — Teşekkül personeli 60 sayılı KHK ile söz konusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarım düzenleyen
Kanuna tabidir.
Diğer Haklar
Madde 16 — Kimyakur ile müesseseler ve bağlı ortaklıklar; kuruluş amacı ve
faaliyet konularının gerçekleşmesini temin için;
1) Gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin,
ipotek, intifa ve irtifak hakları, gayrımenkul mükellefiyeti vesair haklan tesis eder.
2) Gerekli taşınmaz mallar ile kaynak ve irtifak haklarını ilgili Kanun hü
kümleri uyarınca kamulaştırma yetkisine sahiptir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Diğer Hükümler
Devirde Devamlılık
Geçici Madde 1 — Devralınan müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin
unvan değişikliği, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar
yönünden eski müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin devamı addolunur.
Devirde Vergi Muafiyeti
Geçici Madde t — Teşekkürün bu KHK'ye ve 60 sayılı KHK hükümlerine inti
bakım sağlamak üzere yapılacak bütün işlemler ile teşekküller arası devredilecek
veya devir alınacak menkul ve gaynmenkuller ile fikri ve ticari hakların devri ve devir alınması hertürlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Devir Bilançosu
Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tari
hi takip eden ayın son günü itibariyle, müesseselerin defter kıymetleri üzerinden devir bilançosu çıkarılır. Bu değerler üzerinden devir işlemleri yapılır.
Kadro ihdası ve iptali
Geçici Madde 4 — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve genel
müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda
görevlendirilenlerin özlük haklan, 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldrılmış olan 440 sayılı Kanun
çerçevesinde benzeri iktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Personel Çalıştırma
Geçici Madde 6 — Türkiye Kimya Sanayi Kurumu iktisadi Devlet Teşekkül
leri Personel Kanunu çıkıncaya ve yeni kadrolar teşkil edinceye kadar müessese, bağlı
ortaklıklardan kadroları ile irtibatları devam etmek suretiyle personel istihdam edile
bilir.
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Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
Karar Sayısı. KHK/103
Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün yeniden
düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak
Bakanlar Kurulunca 10/10/1083 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam :
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1083 tarih ve
60 Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Ka
mın Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve sozkonusu Kanun Hük
münde Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye
Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Te
şekkülünün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları organları ve teşkilat yapısı,
müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili
diğer hususları düzenlemektir.
H u k u k i Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname Üe Türkiye Demir ve Çelik
İşletmeleri K u r u m u adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorum
luluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
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Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 80 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 150 milyar TL. olup, tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları:
Madde 3 — Kalkınma planlan ve yıllık programlar çerçevesinde Demir
Çelik sanayii konusunda üretim, satış, yatırım, ihracat ve ithalat yapmak, bu
konuda master planlar hazırlamak veya hazırlatmak, bu çalışmalarını verimlilik
ve karlılık ilkelerine göre yürütmek amacı ile teşkil edilen teşekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:
1) Her çeşit ham demir, çelik ve halitalarını, döküm, dövme ve pres mamüllerini, pik, çelik boru ve ek parçalarını, hadde mamüllerini, kok ve kok tali
mahsullerini imâl ve istihsal etmek,
2) Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardıma mad
delerini aramak, işlemek ve bunları istihraç ve istihsal etmek veya ettirmek,
3) Her çeşit çelik konstrüksiyon, inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma
işlerini ve hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
41 İşletme faaliyetlerinin her safhasında hasıl olabilecek artıkların kıymet
lendirilmesi için lüzumlu tesisleri kurup işletmek,
5) Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisler kurmak ve işletmek ve gerektiği hal
lerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek.
81 İmalat ve istihsal için gerekli her türlü maddeleri Yurt içinden ve Yurt
dışından temin etmek.
7) Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını
yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro açmak,
8) Faaliyet konularıyla ilgili iştiraklerde bulunmak,
0) Yurt içi ve Yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-how) ve
benzeri anlaşmalar yapmak,
10) Faaliyet konularıyla ilgili olarak mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
yapmak,
11) Faaliyet konularına giren konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bu amaçla eğitim, sosyal araştırma ve geliş
tirme tesisleri kurmak, bilimsel ve teknik araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak,
12) Ürettiği bütün maddelerin faaliyet konularıyla ilgili teknik esaslara uy
gun olarak imal edilmesini bu imalâtın kalite kontrollerinin yapılmasını sağla
mak,
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu, bu faaliyetlerini müesseseler ve
bağlı ortaklıklar eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60 Sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 80 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) <Tüzük» deyimi, 60 Sayılı KHK'nin 64 ncü maddesinde öngörülen tüzüğü,

4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon
Kurulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
6) «Teşekkül» deyimi, Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurulu'nu,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri, 90 sayılı KHK'deki
tanımlamaları
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a) «İşletme» deyimi, çalışma konulan, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımından, yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen, bağlı ortaklık veya mües
sese tüzel kişiliğine bağlı olarak çalışan mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer
birimleri.
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu :
Madde 5 — Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü Sanayi ve Teknoloji Baka
nınca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanı'nın imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
İlgili Bakan tarafından teklif edilecek üyelerden ikisinin 60 sayılı KHK.nin
aradığı şartlara ilâveten, benzer sanayi kuruluş veya işletmelerinde veya İktisadi
Devlet Teşekkülleri veya Kamu İktisadi Kuruluşlarının üst yönetim organlarında
çalışmış bulunması, bunların teşekkülün faaliyet alam ile ilgili mühendislik, işletmecilik veya idarecilik konularında mesleki ihtisas sahibi olması şarttır.
Yönetim Kurulunun görev, yetki ve çalışma esasları ile yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, genel nitelik ve şartlan hakkında 80 sayılı KHK. hükümleri
uygulanır.
Genel Müdür:
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartlan görev
ve yetkileri hakkında 60 sayılı KHK. hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde görev ve yetkilerini Tüzük hüküm
leri çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme:
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri
çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese
yönetimo r g a n l a r ı n ıyetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yet
kili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları :
Madde 8 — Teşekkülün en çok dört Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü. Genel Müdür'ce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanımdan, nitelik ve şartlan konusunda 60
sayılı KHK hükümleri uygulanır. Teknik işlerle görevlendirilecek Genel Müdür
Yardımcılarının yüksek mühendis veya mühendis olması şarttır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilât
Genel Müdürlük Birimleri :
Madde 9 — 60 Sayılı KHK. hükümleri çerçevesinde teşekkülün yapacağı gö
revleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük üst birimleri Yönetim Kurulu ka
ran ile kurulur.
Ancak, bu konudaki Yönetim Kurulu karan Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere İlişkin Hükümler:
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve İştiraklerin kurulması, nitelikleri,
yönetimi, organları hakkında 80 sayılı KHK. hükümleri uygulanır.
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Teşekkül» bu kuruluş kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için
işletmelerini müesseseler halinde teşkilâtlandırmak zorundadır.
İştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül yönetim 'ku
rulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak, denetçilerde mesleki ih
tisas şartı aranmıyabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıkları iemsilen, bağlı ortaklık veya iştiraklerin yö
netim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü tem
sil ettiği Teşekkül veya bağlı ortaklık tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu, bu KHK/nin
3 üncü maddesinde belirtilen Teşekkül amaç ve faaliyet alanı dışında bağlı ortak
lık kuramaz ve şirketlere iştirak edemez.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Malî Hükümler, Tasfiye ve Denetim;
Madde 12 — Plân, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması;
yatırım ve finansman programları, küçük, tamamlama, idame ve yenileme yatı
rımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faa
liyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı KHK, hü
kümleri uygulanır.
Devlet Malı Sayılma:
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmün
dedir.
Personele İlişkin Hükümler :
Madde 14 — Teşekkül personeli 60 sayılı KHK. ile söz konusu KHK.'ye uy
gun olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını dü
zenleyen kanuna tabidir.
Diğer Haklar:
Madde 15 — Teşekkül ile müessese ve bağlı ortaklıklar; Kuruluş amacı ve
faaliyet konularının gerçekleşmesini temin için ;
1) Gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte
rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesair haklan te
sis eder.
2) Gerekli taşınmaz mallar ile kaynak ve irtifak haklarını ilgili kanun hü
kümleri uyarınca kamulaştırma yetkisine sahiptir.
31 Devlet tarafından kurulacak Demir ve Çelik Fabrikalarının Haiz Olacakları Muafiyet Hakkındaki 3522 Sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
Tahvil Çıkarma:
Madde 16 — Teşekkül, Maliye Bakanlığı'nın izni ile tahviller çıkarabilir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti verilebilir.
Çıkarılacak tahvillerin tutan ödenmiş sermayeyi aşamaz.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Devirde Devamlılık ;
Geçici Madde 1 — Devralınan müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin ün
van değişikliği, Vergi Usûl Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer kanun
lar yönünden eski müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin devamı addo
lunur.
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Devirde Vergi Muafiyeti:
Geçici Madde 2 — Teşekkülün bu kanuna ve 60 sayılı KHK. hükümlerine
intibakını sağlamak üzere yapılacak bütün işlemler ile teşekküller arası devredi
lebilecek veya devir alınacak menkûl ve gayrimenkûller ile fikri ve ticari hakla
rın, devri ve devir alınması her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Kadro İhdası ve İptali:
Geçici Madde 3 — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve ge
nel müdürlük kadrolarım ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri
iptal etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen
kadrolarda görevlendirilenlerin özlük hakları. 60 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış
olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygu
lamaya göre yürütülür.
Sağlık ve Sosyal Tesisler:
Geçici Madde 4 — Teşekkül, mevcut sağlık ve sosyal tesislerinin faaliyetle
rini konu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sürdürür.
Kaldırılan Hükümler:
Madde 17 — 21/5/1055 tarihli 655S Sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri
Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
8. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

M. ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R- PASİN

K. AKDOĞAN

Û. H. BAVULKEN

S. ÇETlNER

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Mim Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÛRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

'Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENEH

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAÖĞLU

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve İskan Bakam

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Prof. Dr. M. AYSAN

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakam

M. TURGUT

F. İLKEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji va Tabii Kay. Bakam
M. R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakam

S. ŞlDE
Sosyal Güvenlik Bakanı
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Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İsletmeleri Kuruma Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı:KHK/104
Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmeleri Kurumunun yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve 00
sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Selüloz ve
Kağıt Fabrikaları işletmeleri Kurumu adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü'nûn hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilât yapısı,
müessese, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili di
ğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları İşletmeleri Kurumu (SEKA) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde
özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün Merkezi İzmit'tedir.
Sermayesi 70 Milyar TL. olup, tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün İlgili olduğu Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Kanunlar ile kalkınma plan ve programlan çerçevesinde, başta
kâğıt olmak üzere, faaliyet sahasına giren imalât sanayii alanlarında kuruculuk ve
işletmecilik yapmak, ticari faaliyette bulunmak ve bu konulardaki politikaları tes
pit etmek ve master planlan hazırlamak veya hazırlatmak, çalışmalarını verimlilik
ve karlılık ilkelerine göre yürütmek amacı ile kurulan Teşekkülün faaliyet konulan
aşağıda gösterilmiştir.
1) Çeşitli kâğıt, karton, mukavva veya gerektiği takdirde her cins kâğıt, kar
ton ve mukavva mamulü yapmak,
2) Her çeşit selüloz, yan kimyasal hamur, mekaniksel hamur ve diğer usullerle elde edilen hamur üretmek,
3) Hammadde ve yan ürünleri değerlendirmek üzere gerekli orman ürünleri
sanayiini kurmak ve işletmek,
4) Mamullerin üretimi için gerekli olan klor, sudkostik ve diğer gerekli kim
yevi maddelerle yardımcı maddeleri ve elektrik enerjisi üretmek,
5) Hammadde, yan mamul maddelerin istenilmeleri veya üretilmeleri sırasın
da çıkan tâli maddeleri veya artıktarı değerlendirmek,
6) Teşekkülün faaliyet konularıyla ilgili makina ve donanımını, cihazları, yedek parçalan, işletme malzemelerini ve tesisleri onarmak, bakımlarım yapmak,
7) Teşekkülün faaliyeti için gerekli olduğunda; madenleri, taş ocaklarını,
tuzlaları, kaolin ocaklarını, iktisap etmek, kiralamak ve işletmesini yapmak,
8) Bu faaliyetleri ile ilgili gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,
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8) Faaliyet konulan ile ilgili her çeşit ticari, sınai ve idari faaliyette bulunmak,
10) Üretim faaliyetinin ihtiyaç göstereceği orman ürünü veya yıllık bitkilerin yetiştirilmesi ve yaygınlaştrılması maksadıyla-, gerektiğinde fidanlıklar, yetiştir
me ve ıslah istasyonları veya ormanlıklar kurmak, yetiştirmek, işletmek ve yetiş
tiriciyi teşvik etmek ve bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordine etmek,
11) Gerekli hallerde, rıhtım, iskele ve liman tesis etmek veya kiralamak, bu
tesisleri işletmek veya kiraya vermek, deniz ve kara taşımacılığı yapmak,
12) Gerekli teknolojik araştırma ve geliştirmeyi yapmak ve bu yönde ge
rekli teşkilâtı kurmak, müşavirlik, mühendislik ve taahhüt işleri yapmak, bilgi ve
teknoloji satmak veya satın almak bu amaçla yurt içi veya yurt dışı mesleki kuru
luşlarla ilişki kurmak,
13) Kendi ürünleri ile zirai veya sınai ürünlerin ambalaj ihtiyaçları için lü
zumlu her çeşit tesisatı kurmak ve işletmek,
14) Faaliyeti gerektirdiğinde; yurt içinde ve dışında acenta veya temsilcilikler açmak veya temsilcilik almak, mağaza, büro açmak, bayiilik almak veya vermek;
15) Teşekkülün ihtiyacı olan personeli yetiştirmek üzere; mesleki okullar
veya kurslar açmak, açılmış olanlara yardım etmek, yurt içinde veya dışında öğrenci okutmak veya uzman yetiştirmek.
Teşekkül bu amaç ve faaliyetlerini, müesseseler ve bağlı ortaklıklar eliyle ye
rine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi. Bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
2) «60 Sayılı KHK.» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 ncü maddesinde öngörülen tüzüğü.
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nu,
5) «İlgili Bakanlık» deyimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
6) «Teşekkül» deyimi, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmeleri Kurumu'nu,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve »İştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki tanımlamaları,
8) «İşletme» deyimi, çalışma konulan, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan, yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen, bağlı ortaklık veya müessese tü
zel kişiliğine bağlı olarak çalışan, mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Sanayi ve Teknoloji Bakanınca,
kiri Maliye Bakanı'nca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanı'nın imzalarını taşıyan ortak kararname İle atanırlar.
İlgili Bakan tarafından teklif edilecek üyelerden ikisinin, 60 sayılı KHK'nin
aradığı şartlara ilaveten, benzer sanayi kuruluş işletmelerinde veya İktisadi Devlet Teşekkülleri veya Kamu İktisadi Kuruluşlarının üst yönetim organlarında çalışmış bulunması, bunların teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili münendislik, işletmecilik veya idarecilik konularındameslekiihtisassahibi olması şarttır.
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Yönetim Kurulunun görev, yetki ve çalışma esasları ile yönetim kurulu üye
lerinin görev sûreleri, genel nitelik ve şartlan hakkında 60 sayılı KHK hükümleri
uygulanır.
Genel Müdür
Madde e — Teşekkül Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları görev yet
kileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yöne
tim organlarını yetkili kılabilir.
Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan
Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Teşekkülde en az birisi yüksek mühendis veya mühendis olmak
üzere en çok 3 genel müdür yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür'ce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
sayılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde te
şekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük üst birimleri
Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak, bu konudaki yönetim kurulu karan Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yö
netimi, organları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
SEKA, bu kuruluş kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için işletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
İştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül yönetim kurulu
üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak, denetçilerde mesleki ihtisas şar
tı aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıkları temsilen, bağlı ortaklık veya iştiraklerin yö
netim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü, temsil
ettiği teşekkül veya bağlı ortaklık tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konulan
Madde 11 — SEKA, bu KHK'nin 3 üncü maddesinde belirtilen teşekkül amaç
ve faaliyet alam kapsamı dışında bağlı ortaklık kuramaz ve şirketlere iştirak ede
mez.
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BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması; yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları,
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz malları, paralan ile her türlü hak ve alacaktarı Devlet malı hükmündedir.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 14 — Teşekkül personeli 60 Sayılı KHK ile sözkonusu KHK'ye uygun ola
rak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen ka
nuna tabidir.
Diğer Haklar
Madde 15 — Teşekkül ile müessese ve bağlı ortaklıklar, kuruluş amacı ve faa
liyet konularının gerçekleşmesini temin için;
1) Gayrimenkulleri tasarruf eder. kiralar, kiraya verir, leyh ve aleyhte rehin,
ipotek, intifa ve irtifak haklan, gayrimenkul mükellefiyeti vesair hakları tesis eder.
2) Gerekil taşınmaz mallar ile kaynak ve irtifak haklarını ilgili kanun hü
kümleri uyarınca kamulaştırma yetkisine sahiptir.
Tahvil Çıkarma
Madde 16 — Teşekkül Maliye Bakanlığı'nın izni ile tahviller çıkarabilir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti verilebilir.
Çıkarılacak tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeyi aşamaz.
Orman Emvalinin Fiyatı
Madde 17 — SEKA'nın Devlet Orman İşletmelerinden temin edilen orman em
valinin müteakip yıla ait fiyat ve satış şartları her yıl Ekim ayında Bakanlar Kurulu'nca tespit edilir.
Satış fiyat ve şartlarının gecikmesi tahsis ve teslimatı durdurmaz.
SEKA'ya teslim edilen kağıtlık odun her türlü fon ve teminattan muaftır.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Kadro İhdası ve İptali
Geçici Madde 1 — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve genel
müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekil görülenleri iptal etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda görevlendirilenlerin özlük haktarı, 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan
440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri İktisadi Devlet Tesekküllerindeki uygulamaya
göre yürütülür.
Sağlık ve Sosyal Tesisler
Geçici Madde 2 — Teşekkül mevcut Sağlık ve sosyal tesisleri faaliyetlerini konu
ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sürdürür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 18 — 13 Mayıs 1955 tarih6880sayılı Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 19

rer.
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Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe gi-

Yürütme

Madde 30 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı
B. ULUSU

Başbakan
2. BAYKARA
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK

M. ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M . N . ÖZDAŞ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R. PASİN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

İ. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK

Ü. H. BAYÜLKEN
Millî Savunma Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

S. ÇETİNER
İçişleri Bakanı

Prof. Dr. M . AYSAN

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

M . R. GÜNEY

V. ÖZGÛL

Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve İskân Bakanı

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M . TURGUT

F. İLKEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

S. ŞİDE
Soeyal Güvenlik Bakanı

Sümerbank Genel Müdürlüğünün Kuruluşuna İlişkin
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı : KHK/106
Sümerbank Genel Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesi ; 17/6/1982 tarihli ve
2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bankalar Kurulunca 10/10/1983 tari
hinde kararlaştarılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnemenin amacı, 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Sümerbank adı altında
teşkil olunan iktisadi Devlet Teşekkülü'nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları,
organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştiraklarİ ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Sümerbank adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet
Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
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Teşekkülün Merkezi ANKARA'dadır.
Sermayesi 70 Milyar T L . olup, tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Başta tekstil ve giyim sanayii olmak üzere imalat sanayi alanlarında kuruculuk ve işletmecilik yapmak, her türlü mal ve hizmetin pazarlanması,
ithalatı ve ihracatı ile bankacılık hizmetlerini, verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yü
rütmek amacı ile teşkil edilen Teşekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
1) Çalışma konulan ile ilgili yatırım etüd ve projelerini hazırlamak ve bunlar
dan yetkili mercilerce uygun görülenleri kurmak ve işletmek,
2) İmalat sanayii tesislerini işletmek ve bunlar için gerekli makina ve donatımların yurt içinden ve yurt dışından alımını yapmak,
3) Gerektiğinde öncelikle faaliyet alanlarıyla ilgili makina ve donatımı üretecek tesisler kurmak, kurdurmak, mevcut veya kurulacak tesislere ortak olmak, ham
ve yardımcı maddeleri ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
4) Gerektiğinde imalat sanayii girdilerinin yurt içinden veya yurt dışından
alımım ve dağıtımını yapmak,
5) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlanması faali
yetlerini yürütmek, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza veya ticari müesseseler kurmak
veya ortak olmak,
6) Hertürlü bankacılık faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde sigorta acenteliği işlerini yapmak, bu konuda yurt içinde şubeler açmak ve temsilcilikler kurmak,
7) Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,
8) Faaliyet konuları alanında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak,
ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara iştirak etmek, firmalarla işbir
liği yapmak,
9) Faaliyet konularına giren alanlarda, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, bu gaye ile tesisler kurmak veya devralmak veya
ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara üye olmak veya iştirak etmek,
10) Gerektiğinde, yurt içinde ve yurt dışında her derecede öğrenim için burslar vermek,
Sümerbank, bu amaç ve faaliyetlerini müesseseler, bağlı ortalıklar ve banka
şubeleri eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de g e ç e n :
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararname'yi
2) «60 sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nu
5) «Bakanlık» deyimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı,
6) «Teşekkül» deyimi Sümerbank'ı,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «iştirak» deyimleri 80 sayılı KHK'deki
tanımlamaları,
8) «İşletme» deyimi çalışma konulan, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımından, yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen, bağlı ortaklık veya müessese tüzel
kişiliğine bağlı olarak çalışan, mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri,
ifade eder.
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İKİNCİ KISIM

Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu50
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nca,
biri Maliye Bakanı'nca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakam ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
İlgili Bakan tarafından teklif edilecek üyelerden ikisinin, 60 sayılı K H K ' N ı N
aradığı şartlara ilâveten, benzer sanayi kuruluş veya işletmelerinde veya İktisadi Dev
let Teşekkülleri veya Kamu İktisadi Kuruluşlarının üst yönetim organlarında çalışmış
bulunması, bunların teşekkülün faaliyet alam ile ilgili mühendislik, işletmecilik veya
idarecilik konularında mesleki ihtisas sahibi olması şarttır.
Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve çalışma esasları ile yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, genel nitelik ve şartları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uy
gulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları görev
ve yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yönetim
organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorum
lu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Teşekkülde en az birisi yüksek mühendis veya mühendis olmak
üzere en çok 3 genel müdür yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür'ce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 80 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde teşekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük üst birimleri Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak, bu konudaki yönetim kurulu karan Koordinasyon Kurulunun taavibiyle
yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve iştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yönetimi, organları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Sümerbank, bu kuruluş kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için
isletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
iştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül yönetim kurulu
üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak, denetçilerde mesleki ihtisas şartı
aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıktan temsilen, bağlı ortaklık veya iştiraklerin yönetim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü, temsil
ettiği teşekkül veya bağlı ortaklık tarafından yerine getirilir.
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Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Sümerbank, bu K H K ' N I N 3 üncü maddesinde belirtilen teşekkül
amaç ve faaliyet alam kapsamı dışında bağlı ortaklık kuramaz ve şirketlere iştirak

edemez.
BEŞİNCİ K I S I M

Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması; ya
tırım ve finansman programlan, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları,
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet ra
porları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı K H K hükümleri uy
gulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz mallan, paralan ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Personele ilişkin Hükümler
Madde 14 — Teşekkül personeli 60 sayılı K H K ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak iktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen
kanuna tabidir.
Diğer Haklar
Madde 15 — Sümerbank ile müesesese ve bağlı ortaklıklar; kuruluş amacı
ve faaliyet konularının gerçekleşmesini temin için;
1) Gayrimenkulleri tasarruf eder. kiralar, kiraya verir, leyh ve aleyhte rehin,
İpotek, intifa ve irtifak haklan, gayrimenkul mükellefiyeti vesair haklan tesis eder.
2) Gerekli taşınmaz mallar ile kaynak ve irtifak haklarını İlgili kanun hüküm
leri uyarınca kamulaştırma yetkisine sahiptir.
3) Genel ve Katma bütçeli dairelere yapılan satışlarda avans alınabilir.
Tahvil Çıkarma
Madde 16 — Teşekkül Maliye Bakanlığının izni ile tahviller çıkarabilir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti verilebilir.
Çıkarılacak tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeyi aşamaz.
A L T I N C I KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Devirde Devamlılık
Geçici Madde 1 — Devredilen müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin
ünvan değişikliği. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer Kanunlar
yönünden eski müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin devamı addolunur.
Devirde Vergi Muafiyeti
Geçici Madde 2 — Teşekkülün bu KHK'ye ve 60 sayılı K H K hükümlerine intibakını sağlamak üzere yapılacak bütün işlemler ile teşekküller arası devredilecek
veya devir alınacak menkul ve gayrimenkul ter ile fikri ve ticari hakların devri ve
devir alınması her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Devir Bilançosu
Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden ayın son günü itibariyle, müesseselerin defter kıymetleri üzerinden, devir
bilançosu çıkarttır. Bu değerler üzerinden devir işlemleri yapılır.

Devredilen işletmeler

Geçici Madde 4 — Diğer teşekkül kuruluş ve kurumlara devredilen müesselerde bulunan teşekkül bünyesindeki birimlerce halen kullanılmakta olan vazife evleri
depo, açık alan ve benzeri yerlerden yararlanma esastan ilgili Bakanlık ve Teşekküller

arasında yapılacak protokolle tespit edilir.
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Kadro İhdası ve İptali
Geçici Madde fi — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve genel
müdürlük kadrolarını İhdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda
görevlendirilenlerin özdük hakları, 60 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin Öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun
çerçevesinde benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Sağlık ve Sosyal Tesisler
Geçici Madde 6 — Teşekkül, mevcut sağlık ve sosyal tesislerinin faaliyetlerini
konu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sürdürür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 17 — 3/6/1933 tarih ve 2262 sayılı Sümerbank Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 13 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Prof. Dr. I. ÖZTRAK
Devlet Sakanı

M. ÖZGÛNEŞ
Bakanı

Devlet

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı

S. R. PASIN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. S. KAFAOGLU

H. SAĞLAM
Milli Eğitim Bakanı

Dr. T. ÖNALP
Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı

Maliye Bakanı

Ü. H. BAYÛLKEN

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T, SADIKLAR
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı

Prof. Dr. T. ESENER
Çatışma Bakanı

İ. EVLİYAOGLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. A . SAMSUNLU
İmar ve İskan Bakanı

M . TURGUT

S. ÇETİNER

Prof. Dr. M . AYSAN
Ulaştırma Bakanı
F. İLKEL

Senayı ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M . R. GÜNEY
Köy İşleri ve Koop Bakanı

V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı KHK/107

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğününyenide
Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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BİRİNCİ

KISIM

Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ve Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası adî altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü'nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile T.C. Ziraat Bankası adında,
tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Banka, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 saydı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Bankanın merkezi Ankara'dır,
Sermayesi 80 milyar lira olup tamamı Devlete aittir. Ayrıca tescil ve ilana tabi
değildir.
Bankanın ilgili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır.
Bankanın Amaç ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — Esas olarak tarım kesimine finansal destek sağlamak ve diğer
her türlü bankacılık işlemlerini yapmak amacıyla kurulan T.C. Ziraat Bankasının
faaliyet konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) Tarımsal ürünlerin üretilmesine, işlenmesine, değerlendirilmesine, pazarlanmasına, tarıma dayalı sanayi ile tarıma girdi sağlayan tarımsal sanayiye dönük her
türlü girişimlerin kalkınma planı İlkelerine göre üretimde bulunması, oluşması ve
gelişmesi ile ilgili finansman desteği sağlamak, kaynak yaratmak ve gerekli kredileri
düzenlemek, islemek ve bu amaçların elde edilmesini sağlayacak ortaklıktan kur
mak ve korumak, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara ve yapılmış ve yapılacak teşebbüslere gereği halinde katılmak,
2) Ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrul
tusunda, ulusal ekonomi ile uyum içinde sermaye birikimine yardım etmek ve bu su
retle daha fazla yatırım kaynağı yaratmak üzere tarım sektörünün kalkınma banka
cılığı görevini de üstlenmek,
3) Banka kaynaklarının kalkınma planı ve yıllık programlarının hedeflerine
uygun olarak kullanılmasını ve selektif kredi politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla sektör bankası olarak çalışmak,
4) Halkın geçici ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, alınan menkul rehni karşılığında tesbit edilecek kredi hadleri ile, borçlunun şahsen sorumlu olmayıp, sorum
luluğunun merhunla sınırlı olacağı, Bankalar Kanununda belirtilen «Hesap Durumu
Belgesi» aranmayacak krediler açmak,
6) Her türlü bankacılık işlemlerini yapmak,
6) Sigorta acenteliği yapmak.
Banka bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan veya bağlı ortaklıkları eli ile yerine
getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» ve «Kanun» deyimleri bu Kanun Hükmünde Kararına
me'yi
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2)>>60sayılı KHK> deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadl Ku
rulukları hakkında 11/4/1883 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Bankalar Kanunu» deyimi 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'yi,
4> «Tüzük» deyimi 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesince öngörülen tüzüğü,
5) «Koordinasyon Kurulu» deyimi 60 sayılı KHK'nin 57 inci maddesinde ön
görülen Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nu,
6) «Bakanlık» deyimi Maliye Bakanlığını,
7) «Banka» deyimi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasını,
8) «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'daki tanımlan,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bankanın Organları
Krediler Yüksek Kurulu
Madde 5 — Bankanın yıllık ve gerektiğinde uzun vadeli genel «Çalışma ve
Plasman Programı'nın, bu Kanun hükümlerine uygun olarak ana hatlarının belirlen
mesi, tarımsal kredilerin üretim konularına göre» kalkınma plan ve programları i l 
keleri ve ekonomik gereklere uygun olarak düzenlenmesi, dağıtılması ve izlenmesi
şekil ve esaslarının belirlenmesi ve bu konular hakkında Maliye, Tarım ve Orman ve
Ticaret Bakanlıkları ile Banka Yönetim Kurulu tarafından yapılacak istek ve müra
caatları incelemek üzere «Krediler Yüksek Kurulu» kurulmuştur.
Krediler Yüksek Kurulu, Maliye Bakanının Başkanlığında, Ticaret ve Tarım
ve Orman Bakanlıkları, bu Bakanlıkların Müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Hazine Genel Sekreteri, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Başkam, Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri
nden meydana gelir.
Kurul, Maliye Bakanının re'sen veya kurul üyesi diğer Bakanların veya Ban
kanın başvurusu üzerine Maliye Bakanının daveti ile toplanır.
Acil durumlar dışında en geç bir önceki yıl Aralık ayı içinde yapılacak toplan
tının günü ve gündemi üyelere toplantıdan en az beş gün önce bildirilir.
Yönetim Kurulu
Madde 6 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Maliye Bakanınca, birisi Tarım
ve Orman Bakanınca önerilir. Maliye Bakanınca önerilen Yönetim Kurulu üyeleri
Başbakan ve Maliye Bakanının, Tarım ve Orman Bakanınca önerilen üye ise Başbâkan, Maliye Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararna
me ile atanırlar.
Maliye Bakanınca önerilen iki Üyeden birinin Maliye ve İktisat, diğer üye ile
Tarım ve Orman Bakanınca önerilen üyenin Bankanın faaliyet alam ile ilgili mesleki
ihtisasa sahip olmaları şarttır.
Maliye Bakanınca önerilecek bir üyede ise mesleki ihtisas şartı aranmıyabiiir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi, Yönetim Kurulunun genel
nitelik ve şartları, çalışma esasları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır. Buna ilaveten,
Yönetim Kurulu, ayrıca Genel Müdürün önerisi üzerine;
t) Bankanın yurt içinde ve dışında teşkilatlanması,
2) Diğer bankalarla olan ilişkilerinin esaslarını saptamak,
3} Her çeşit mevduatta, kredilerde vesair banka işlemlerinde uygulanacak fa
iz, komisyon ve acyo oran ve miktarlarını tesbit etmek,
4) Mali kaynakları genişletecek tedbirler ve bu meyanda diğer bankalardan
sağlanacak kredilerin miktar ve şartlarım tesbit etmek,
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5) Çalışma ve plasman programıyla yıllık bütçe ve faaliyet raporlarını ha
zırlamak,
6) Bankalar kanunuyla belirlenen limitler dahilinde kredi taleplerini onay
lamak, gerektiğinde tarımsal krediler için bu limitleri değiştirmek,
7) Tahsili mümkün olmayan alacakların silinmesi, kredi şartlarının iyileşti
rilmesi (faiz, bonifikasyonları), davalardan feragat, sulh ve ibra, gayrimenkullerin
ve menkul kıymetlerin alım ve satımı,
8) Bu Kanun, 60 sayılı K H K , İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Rejimi
Kanunu ve bana göre yapılacak yönetmelik esaslarına göre personelin nakil, terfi,
terfih, ödüllendirme, cezalandırma ve görevden uzaklaştırılmaları,
9) Bankanın f a a l i y e t i y l e ilgili idari ve teknik yönetmelikler,
10) Banka namına toza yetkilerini devretmek,
için kararlar alır.
Kredi Komitesi
Madde 1 — Bankalar Kanununda tesbit edilen esaslar dahilinde çalışmak üze
re Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında ve iki Yönetim Kurulu
üyesinin katılması ile üç kişilik bir Kredi Komitesi kurulur.
Genel Müdür
Madde 8 — Banka Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 9 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdürü yetkili kılabilir. Yetki
verme, Bankanın en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kuru
lunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 10 — Bankanın en çok 6 Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür'ce belirlenir.

Genel Müdür Yardımcalarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60 sayılı
K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Teşkilât
Madde 11 — Bankanın teşkilatı, genel müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri,
yurtiçi ve yurtdışı şubeler ve dış temsilciliklerden meydana gelir.
Bu Kuruluş Kanunu ve 60 sayılı K H K dairesinde Bankanın yapacağı görevleri
yürütmek üzere genel müdürlük birimleri Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu kararları Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
Diğer yurtiçi ve yurtdışı teşkilâtlan Yönetim Kurulu kararı ve Bankalar K a 
nunumda belirlenen esaslara göre oluşturulur,
DÖRDÜNCÜ KISIM
Tarımsal Krediler
Tarımsal Kredilerin Amacı
Madde 12 — Bankanın açacağı tarımsal kredilerin temel amacı; Krediler Yük
sek Kurulu kararları çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon sağ
lanarak, ülke içinde veya dışında pazarlama kabiliyeti bulunan tarımsal ürünlerin
üretilmesi ,ile bu ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması, tarıma dayalı
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sanayinin üretimde bulunması, olunması ve gelişmesi ile tarımsal üretim için gerekli
girdilerin üretilmesidir.
Bu amaçları gütmeyen herhangi bir tarımsal kredi talebi, gösterilecek teminatın çeşit ve değeri ne olursa olsun, kabul edilemez.
Açılacak kredilerin gerçek ihtiyaca uygun olması, üretime katkıda bulunmakla
birlikte kredi lehdarının ödeme gücünü asmaması gerekir.
Tarımsal krediler aşağıda yazılı genel amaçlan güder:
1) Yatırım veya işletme sermayesi unsurlarım tamamlamak,
2) Üretimi ve verimi, artırmak ve iyileştirmek,
3) Bir tarımsal işletmeye sahip kılmak veya bir tarımsal işletmeyi genişletecek arazi edindirmek,
4) Tarımsal ürünleri işlemek, değerlendirmek ve tarımsal üretime girdi sağlamak,
5) Ürünlerin pazarlanmasını kolaylaştırmak ve artırmak.
Bu amaçlarla açılacak kredilerin vadeleri, tesbit edilecek esaslar dahilinde en
fazla yirmi yıldır.
Madde 13 — Tarımsal kredilerin düzenlenmesinde ve dağıtımında küçük ve
orta tarım işletmelerine öncelik verilir, bunların teşkilatlandırılmaları gözetilir ve
özendirilir.
Tarımsal Kredilerde Teminat
Madde 14 — Banka tarımsal kredi kullandırırken aşağıda belirtilen karadıklardan yeteri kadarını teminat olarak alır.
1) Müşterek borçluluk ve müteselsil kefalet,
2) Gayrimenkul ipoteği,
3) Kanuni hükümlerin ve diger mevzuatın elverdiği ölçüde iş, çift ve irad hayvanları ile her türlü tarımsal araç, gereç ve makinenin, toplanmış ve toplanmamış
ürünlerle işlenmiş ve işlenmemiş ürünlerin rehni,
4) Borsaya kote edilmiş tahvil ve hisse senetleriyle benzeri taşınır değerlerin
rehni,
5) Devlet kefaleti,
6) Tarımsal amaçlı kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarının kefaleti ve
cüzdanlarındaki ortak senetlerinin rehni,
7) Ticari işletme rehni,
8) Özellikle projeye dayalı yatırım ve işletme kredilerinde proje, projenin ar
tırım ve artının olanakları,
9) Yönetmelikte yer alabilecek diğer teminatlar.
Tarımsal Kredilerle ilgili Diğer Hükümler
Madde 15 — Tarım Kredi Kooperatifi olan yerlerde, tarımsal krediler koopera
tif ortaklarına bu kooperatifler vasıtasıyla dağıtılır. Ancak bu teşekküllere ortak
olanlara 12 inci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarındaki ihtiyaçları için ve ortak olmayanla
ra da 12 nci maddedeki bütün ihtiyaçlar için verilecek kredilerde maddi karşılık aranır. Şu kadar ki, kooperatif ortaklarının kooperatifin faaliyet konusu içindeki İhtiyacı temin edilmedikçe diğer kredi işlemleri yapılmaz.
Banka, kooperatif olmayan yerlerdeki tarımsal kredileri 14 ncü maddede gösterilen karşılıklarla temin eder.
Madde 16 — iç ve özellikle dış piyasalarda devamlı ve geniş bir sürümü olan
tarımsal ürünleri işleyerek hazırlamak ve satışları kolaylaştırmak için üreticilare ve
üreticilerin kurduktarı kooperatiflere ürün veya vesikalı senet karşılığında avans,
vesikalı senet İştirası ve diğer şekillerde gereken kredi verilir. Bu kredilerin vadeleri
piyasa şartlarına ve karşılık gösterilen ürünün dayanıklığına tabi olup hiç bir zaman
ertesi mevsime kadar uzatılamaz.
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Bankanın riskleri karşılanmak ve Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının görüşü
alınmak şartıyla zorunlu hallerde vadeler ertesi mevsime kadar uzatılır.
Banka, 2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan tarım satış kooperatiflerine ve
birliklerine ürünlerin işlenmesi, hazırlanması ve ambalajı için gereken tesisatı gerek
kendi hesabına ve gerek bu kooperatifler hesabına yatırabilir veya bu gibi işler için
uzun vadeli krediler verebilir. B u gibi tesisattan kooperatiflerin nasıl faydalanabileceği
ve bunların kooperatiflere hangi şartlar altında devredileceği yönetmeliklerde belirlenir.
Madde 17 — Tarım satış kooperatifleriyle birliklerinin banka ve kredi işleri
Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının görüşlerine uygun olarak Bankaca yapılır. Gerek
tiğinde Banka ile yapılacak danışma üzerine bu işler Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının
müştereken belirleyeceği diğer bankalar tarafından da yapılabilir.
Madde 18 — Banka, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin gelişmesini engellemeksizin tarımsal ürünlerin sürüm ve satışım kollamak ve kolaylaştırmak ama
cıyla bu hususta faydalı göreceği her türlü teşebbüslere girişebilir,
Madde 19 — Banka, 2834 ve 1581 sayılı Kanunlara göre kurulmuş kooperatif
ler ortaklarının tüketimine ve tarımsal üretime gerekli olan eşyayı, maddeleri ve her
çeşit üretim vasıtalarım, yurt içinden veya yurt dışından temin ve tedarik edebilmele
r i amacıyla kredi verebilir. Henüz kooperatif bulunmayan yerlerde çiftçilerin bu amaç
lar etrafında ve karşılıklı yardım ve sorumluluk esasına dayanarak yapacakları müşterek teşebbüsleri kredileyebilir ve bu gibi teşebbüslere re'sen girişebilir.
Madde 20 — Banka, kuruluş Kanununda belirtilen amaçlar doğrultusunda her
türlü tarımsal işletmeler İle tarıma dayalı ve tarıma girdi sağlayan sanayi kuruluşları
nı kredileyebilir.
BEŞİNCİ KISIM
Hukuki Hükümler
Hukuki işlemler
Madde 21 — Tarımsal kredi işlemlerinde Bankaya teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, B a ş k a n ı n yazılı isteği üzerine ve ibraz olunacak borç ve
tapu senetlerine dayanılarak takrir alınmaksızın tapu dairelerince derhal ifa ve tescil
olunur ve bu ipoteklerin kaldırılması da aynı şekilde yapılır.
Madde 22 — Bankaya tarımsal kredi karşılığında teminat olarak gösterilmiş
gayrimenkuller ve mütemmim cüzleri, ile teferruatları ve ezcümle, içindeki t ü m mallar,
diğer tesisler ve ağaçlar ile tarımsal işletmenin mütemmim cüzleri ve teferruatını
oluşturan araç, gereç, makine ve tesislerin tümü, gayrimenkuller ile birlikte Bankaya
rehinlidir.
Madde 23 — Bankanın İpotekli tarımsal alacağı, vadesi bitiminde ödenmezse
ve borçluya ve kefiline veyahut bunların kanuni İkametgâhlarına Bankaca bir ihbarname tebliğ edilerek borcun ödenmesine davet olunur. İhbarnamenin tebliğinden iti
baren otuz gün içinde borç ödenmediği takdirde ipotekli gayrimenkul ayrıca kıymet
takdiri ve vaziyet merasimine tabi olmaksızın, banka tarafından birbuçuk ay müd
detle açık arttırma suretiyle satılığa çıkarılır. Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey
borcu tamamen kapamadığı takdirde açık arttırma müddeti Bankaca onbeş gün daha
uzatılabilir. Müddet bitince Banka talibine geçici ihalesi yapılır veya gereği kadar
bir bedelle tefevvüz edilir ye borçluya bir ihbarname tebliğ olunarak onbeş gün
içinde borcunu edemezse kati ihale yapılmak üzere keyfiyetin icraya tevdi edileceği

bildirilir.
Bu müddet de geçtikten sonra kat'i ihalenin icrasına karar vermek üzere ev
rak mahalli icra dairesine verilir.
icra hakimi, üç gün içinde karar vermeye mecburdur. Kat'i ihale

kararının

alınmamasından sonra, borçluya, herhangi bir ihbar ve tebliğe lüzum olmaksızın ipotekli
gayrimenkulün talibi namına kayıt ve teselli için lera tarafından tapu dairesine müsekkere yazılır. Terımsal kredilerin teminatı olarak alınan ipotekler her halde muay-
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yen meblağ İpoteği (ReauUaal İpoteği) kabul edilerek Banka alacağım bar saman fala
ve masrafı İle satış bedelinden mahsup eder. Bakiyesi Överinde İ M gayrimenkulun ay
nından doğan vergi, rast» ve sair Devlet alacağı ve keza tapu ktttUğü hacizler sicilin
de mevcut 3. fak» alacakları «namda Bankanın borçlu üa*rindaki diğer muaccel ala
cakları nispetinde kanuni renin hakkı doğar v* Bankaca bloke veya mahsup edilir.
Madde 34 — Bankanın tarunMl alacaklarından dolayı tefevvüz ettiği gayri»
menkuller, Bankanın uhdesinde bulunduğu müddetçe, bunlara ait borcun resulmali
ile İade anındaki cari ticari faiz tutan ve nar türlü masrafları, gayrimenkulun ge
tirdiği safi gelir çıkarıldıktan sonra ve tefevvuz kat'i ihalesinden İtibaren 5 yıl İçin
de tamamen ödenmek şartıyla sahiplerine veya varislerine iade olunabilir.
Madde 85 — Bankanın; tarımsal alacaklarına karşı kredi lehdarlarının. borç
senedinden teminat olarak gösterecekleri ürünleri ile hayvanları ve tarımsal Üretim
vasıtaları üzerinde kanuni rehin hakkı vardır. Bu mallar borç senedinin imzalanmış
olması anında borçluya Türk Ceza Kanununun 276 ncı maddesi anlamında yediemin
olarak resmen teslim olunmuş sayılacağı gibi bu maddede yazılı suçlar için öngörü
len cezalar bu borçlular için iki nüsü olarak uygulanır. Üçüncü şahıslar tarafından
ancak rehin bedeli fazlası haczedilir.
Tanmsal üretim kredilerinden borçlular, tarımsal borç senetlerinde tebliğe el
verişli bir adres göstermeğe mecbur oldukları gibi bu adresi değiştirdiklerinde en geç
15 gün içinde noter veya muhtar vasıtası ile Bankaya bildirmeğe de mecburdurlar.
Aksi halde bu adrese yapılacak tebligat her türlü takip ve davalarda yeterli ve mute
ber sayılır.
Madde 26 — 3. madde de belirtilen amaçlar çerçevesinde açılan krediler kar
şılığında, Bankaya rehin edilen tarımsal ürünler, menkul kıymetler ve diğer menkul
lerin rehin edildikleri zamandaki kıymetleri Bankaca ikraz sırasında alıkonulan ihtiyat
payının yansım giderecek kadar düşer veya borcun vadesi gelerek ödenmezse, borçlu
ya veya kanuni ikametgahına marhunun kıymetindekl noksanın tamamlanması veya
borcun ödenmesi için bir haftadan onbeş güne kadar olan müddetli bir ihbarname
tebliğ olunur. Bu tebliğin hükmünü borçlu ifa etmediği halde Bankaca bir karar alın
maksızın ve İcra dairesine başvurmaksızın rehnedilmiş olan mallar piyasa rayicine
göre satılarak bedelinden masrafıyla birlikte alacak düşülür.
İhbarnamenin tebliğinden sonra kıymet düşüklüğü ihtiyat payının dörtte
üçüne vardığı takdirde merhun, Bankaca bu müddetin bitmesi beklenİLmeksizin
derhal piyasa fiatıyla satılabilir.
Madde 27 — Bankanın tarımsal alacakları için köy ihtiyar meclislerince veya
noterlerce imza veya mühürlü tasdik edilmiş olan senetler, İcra ve İflas Kanununun
38 ncl maddesinde yanlı vesikalar hükmündedir ve vadelerinde protestoya tabi değildir.
Madde 28 — Borçlunun vefatı halinde Bankanın tanmsal ve 3 üncü madde
nin 4 üncü bendindeki alacaklarından dolayı rehinli olan malların paraya çevrilmesi
ne dair tebliğler borçlunun ikametgahında i İanen yapılır.
Madde 29 — Kuraklık, hastalık ve herhangi bir afet veya mecbur ve fev
kalâde bir sebeple vadesi sonunda ödemede bulunmayanların borçlan. Bankaca er
telenir.
Bir bucak veya ilçenin mahalle ve köyünün yandan fazlasına ait erteleme iş
lemleri. Maliye ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının uygun görüşleri üzerine yapılır.
Bankaca bu ertelemelerin şekil ve şartlarını gösteren bir yönetmelik hazırlanır.
Vadesi sonunda ödenmeyen borcu bulunan borçlulara, bu yönetmelikteki şe
kil ve şartlara uygun olarak erteleme yapılması halinde, yeniden kredi açılabilir.
Madde 30 — Banka şubeleri gerek kendileri ve gerekse diğer şubelerle ilgili
her türlü dava açmağa ve takibatı yapmaya ve bu iş için vekaletname vermeye yet
kilidirler.
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Hadde 31 — Bankaya rehnedilen menkul ve gayrimenkul mallar çeşit ve yerine göre Bankaca gerek görüldüğü takdirde mutlaka Bankanın kabul edeceği bir
müesseseye sigorta ettirilir. Sigorta işlemleri, prim ve masrafı borçluya ait olmak
üzere doğrudan doğruya Bankaca yaptırılır veya borçlu veya malını rehneden tara
fından evvelce aktedilmişse poliçesi Bankaya ciro edilir. Banka ancak alacağı ile faiz
ve teferruatını koruyacak nisbette sigorta talep edebilir.
ALTINCI KISIK
Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Bağlı Ortaklık ve iştiraklere ilişkin Hükümler
Madde 32 — Bağlı ortaklık ve iştiraklerin; kurulması, nitelikleri, yönetimi ve
organları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
iştiraklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerinde, Banka Yönetim Kurulu
üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Denetçilerde mesleki ihtisas şartı aran
mayabilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin hisse senedi tevdi yükümlülüğü Banka tarafından
yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 33 — Banka bu kuruluş Kanununda yer alan amaç ve faaliyet konu
ları dışında bağlı ortaklık kuramaz, iştirakte bulunamaz.
Madde 34 — Banka, tarımsal ürün ve hayvan sigortaları ile kuruluş kanunu
hükümlerine uygun olarak yapmağa yetkili olduğu işlemlerin güvenliğiyle ilgili diğer
sigorta teşebbüslerine girişebilir ve bu gibi teşebbüslere iştirak edebilir.
YEDİNCİ BOLÜM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 35 — Plan, program ve bütçeler; yatırım bprojelerinin hazırlanması;
yatırım ve finansman programları; küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırım
ları; fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; bilançolar, netice hesapları ve faaliyet
raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 saydı KHK ile Bankalar
Kanunu hükümleri uygulanır.
Bankalar Kanunu uyarınca Bankanın Yönetim Kurulunca onaylanan bilanço ve
netice hesapları gazetelerde yayınlanabilir.
Devlet Malı Sayılma
Madde 36 — Banka ve bağlı ortaklıklara ait hertürlü taşınır ve taşınmaz
malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet Malı hükmündedir.
Madde 37 — Banka, çeşitli işlemlerden doğabilecek zararları ve diğer risk
leri karşılayabilmek amacıyla gereği kadar «zarar karşılıkları» tesis edebilir.
Yıllık ticari kardan 60 sayılı KHK'de belirtilen yedek akçeler, vergiler ve Ka
nuni yükümlülükler indirildikten sonra kalan kar Hazineye devredilir.
Madde 38 — Banka mali kaynaklarım arttırmak için aşağıda yazılı işlemleri
yapar:
1) Tarımsal ve ticari portföyünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına rees
kont ettirmek,
2) Kıymetli kağıtlar portföyü karşılığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından avanslar almak,
3) Diğer Bankalardan çeşitli şekillerde krediler temin etmek,
4) Dış piyasalarda mutad kredi yollarına gitmek.
Muafiyet ve Müsaadeler
Madde 39 — Bankanın; tarımsal ürünlerin elde edilmesi, bu ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasına, tarıma dayak sanayi ile tarıma girdi sağ
layan tarımsal sanayiye dönük olarak kullandıracağı her çeşit tarımsal krediler ban-
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ka muameleleri vergisinden muaftır. Bu kredilere inşkin tüm senet, kağıt, belge, ka
yıt, defter ve hesap özetleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu gibi yme
bu kredilere İlişkin borçlar hakkında icra makamları, yasal kuruluklar ve yargı or
ganları nezdinde yapılacak takip ve tahsile ilişkin her türlü talep, tebliğ Ve kararlar
da damga vergisi ile tüm resim ve harçlardan muaftır.
Bu maddede belirtilen tarımsal borçların, 23 üncü madde gereğincetekdbine
ticesinde. Bankaca tefevvüz olunan gayrimenkulların Banka namma tesclH 4er tflrtü
ferağ ve intikal vergisi ile resim ve harçtan muaf olduğu gibi bu kabil gayjlmenkullerln 24 üncü madde hükümleri dahilinde sahiplerine veya varislerine iadeleri de keza
ferağ ve intikal vergisi İle resim ve harçtan muaftır.
Tarımsal üretime dönük tarımsal kredilere ait senet, kâğıt, kayıt, defter ve
hesap özetleri, kredi lehdarımn oturduğu veya arazisinin veya teminatının bulunduğu
köy veya mahalle ihtiyar heyetlerince parasız olarak tasdik edilir. Bu tasdik noter
tasdiki ve bu belgeler İcra ve İflas Kanununun 38 İnci maddesinde yazılı belgeler hük
münde olup, bunlar hakkında da birinci fıkradaki muaflık hükümleri uygulanır. Se
netler vadelerinde protestoya tabi tutulmaz. Başvurulduğunda bu tasdik işlemleri
noterler tarafından da yapılır.
Madde 40 — Tarımsal kredilerde faiz hesaplama dönemleri, Türk Ticaret
Kanununun ilgili hükümlerine tabi olmayıp Bankaca belirlenecek esaslara göre yapı
lır.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 41 — Banka personeli 60 sayılı KHK ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarım düzenleyen
kanuna tabidir.
Çeşitli Konular
Madde 42 — 2834 ve 1581 sayılı Kanunların hükümlerine göte kurulmuş ve
kurulacak Tarım Kredi ve Tarım Satış. Kooperatifleriyle bunların birlikleri ve Ban
kaca kredilenditilen diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerle üst kuruluşları. Bankanın
teftiş ve denetimine tabidir.
Bu kuruluşlar, yapılan teftiş ve inceleme sonucuna göre Bankaca verilecek t a 
limata uymak zorundadır. Bankaca yaptırılacak soruşturmalara dayanan raporlar
Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına gerekli tedbirler alınmak üzere g&aâer&tr.
Madde 43 — Banka Genel Müdürlüğü ve şubeleri, mahalli Ticaret ve Sanayi
Odalarına kanuni miktarın yansını aşmamak üzere Bakanlığın teabit edeceği mik
tarda kayıt ve tescil ücreti verir.
Madde 44 —
bu kuruluş kanunu
lerde takip edeceği
teşkilatı ile bunlara
lin suç ve cezaları
lenir.

Bankanın yönetim ve denetim biçimi, tarımsal kredi işlemleri ve
hükümlerine göre yapmaya yetkili ve görevli bulunduğu işlem
usuller, Bankanın Genel Müdürlük birimleri, yurtiçi ve yurtdışı
ait görevler ve tüm personelin görev ve sorumlulukları ile disip
hazırlanacak genel görev yönetmeliği ve yönetmeliklerle belir
SEKİZİNCİ KISIM
Geçici ve Son Hükümler

Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 — Ziraat Bankasının şimdiye kadar sahip olduğu Hükümet
binalarında bedelsiz ikamet hakkından, Türkiye Cumhuriyeti Ziftuft Bankası, mahal
li şube binalarını inşa edinceye kadar istifade eder.
Geçici Madde 2 — Banka personelinin ve ailelerinin tedavilerine yardımcı ol
mak için yönetmelikte belirtilen esaslara göre çalışmak Üzere ayrıca kurulmuş bulu
nan «Sağlık Tardım Sandığı» nın kaynakları;
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1) Personel maaşlarından kesilecek aidattan,
2) Bağışlardan,
meydana gelir.
Geçici Madde 3 — Banka personelinin özlük hakları, 41 inci maddede belirtilen personel rejimi ile ilgili kanun yürürlüğe girinceye kadar 3202 sayılı kanun ve
ek ve tadillerine tabidir.
Şu kadar ki personel rejimi yasası ile sağlanan parasal haklar ile mevcut
parasal haklar arasında personel aleyhine olan fark. ortadan kaldırılıncaya kadar,
tazminat olarak ödenir.
Geçici Madde 4 — İstanbul Emniyet Sandığı tüm aktif ve pasifiyle defter ka
yıtları üzerinden 1/1/1984 tarihi itibariyle Banka bünyesine alınmış ve şubeleri de
Banka şubelerine dönüştürülmüştür. Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayımı
tarihinden itibaren Bankaca, İstanbul Emniyet Sandığının bünye içine alınması ile
ilgili her türlü işlem ile idari gözetim ve denetimi başlatılır.
Geçici Madde 5 — 1/1/1984 tarihi itibariyle İstanbul Emniyet Sandığında
çalışmakta olan memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler, yeni bir
atamaya lüzum kalmaksızın kadroları, hizmet akitleri, toplu iş sözleşmeleri ile
Bankaya devredilir ve Banka personeli durumuna gelirler.
Bu personele Banka bünyesi içinde verilecek görevleri, görev unvanlarını ve
kadrolarım düzenlemeye Banka Yönetim Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 6 — Banka şubesi haline getirilen İstanbul Emniyet Sandığı
şubelerinden hangilerinin faaliyetlerinin tatil edileceği, hangilerinin Banka şubesi
olarak devam edeceği, hangilerinin birleştirileceği ve şube isimlerinin ne olacağı
gibi hususların tesbitinde Banka Yönetim Kurulu yetkili olup, bu işlemler için 70
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 14, 15, 16, 17 ve 69 uncu maddeleri hü
kümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 7 — Bu intikal işlemleri dolayısiyle düzenlenecek her türlü
kağıt, belge ve kayıtlar, defterler ve kayıt özetleri, tescil işlemleri, gayrimenkul
ipotek ve rehin işlemleri; damga vergisi, tapu ve noter harçları ile diğer her türlü
vergi, resim ve harçtan muaf olduğu gibi, intikal işlemlerine ilişkin olarak icra
makamları, yasal kuruluşlar ve yargı organları nezdinde yapılacak girişimlere ve
bu girişim sonuçlarına ilişkin her türlü,talep, tebliğ ve kararlar da tüm vergi,
resim ve harçtan muaftır.
Bu madde hükümleri geçici 8, 9, 10 uncu maddelerdeki devir, birleştirme ve
tasfiye işlemlerinde de uygulanır.
Geçici Madde 8 — «İstanbul Emniyet Sandığı Sağlık Yardım Sandığı» mev
cutları, bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Banka «Sağlık Yardım Sandığı» na inti
kal eder.
Geçici Madde 9 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurları Mütesel
sil Kefalet Sandığı ile İstanbul Emniyet Sandığı Memurları Müteselsil Kefalet San
dığı, Banka Yönetim Kurulunca belirlenecek usullere göre üyeleri ile ilgili öde
melerden sonra artan varlıkları «T. C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı» na devre
dilmek suretiyle tasfiye olunur.
Geçici Madde 10 — «İstanbul Emniyet Sandığı Personeli Yardımlaşma Vak
fı» nın mevcutları, borç, alacak hak ve varlıkları «T. C. Ziraat Bankası Personeli
Vakfı» na devredilir ve «İstanbul Emniyet Sandığı Personeli Yardımlaşma Vakfı»
feshedilmiş sayılır.
Geçici Madde 11 — Bankanın ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Ge
nel Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri
iptal etmeye 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kad
rolarda görevlendirilenlerin özlük haklan, 60 Sayılı KHK nin öngördüğü Personel
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Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçevesinde benzeri iktisadi Devlet Teşekküllerindekl uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan Hükümler :
Madde 45 — 4/8/1937 tarih ve 3202 sayılı «T. C. Ziraat Bankası Kanunu» ile
buna ek ve değişiklik getiren kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 46 — İstanbul Emniyet Sandığı ile ilgili 70 sayılı Kanun Hükmündeki
Kararnamenin 91 inci maddesi ve 1711 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki hüküm
ler yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 47 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 46 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür.
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı

B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

Devlet B a k . - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

S. R. PASİN

K AKDOĞAN

Deflet

Adalet Bakanı

Bakanı

Milli

1. TÜRKMEN

A. B. KAFAOGLU
Maliye Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T.

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma

İ. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr.

Bakanı

ESENER

Bakanı

A. SAMSUNLU

İmar ve İskân

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ

Bakanı

Devlet Bakanı

Savunma
H,

S. ÇETİNER

Bakanı

İçişleri Bakanı

SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

M i l l î Eğitim Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY
Sağ. va Sos. Yardım

ÖZGÜNEŞ

Û, H . BAYÜLKEN

Dışişleri Bakanı

K. CANTÛRK
Ticaret Bakanı

M.

Devlet

Bakanı

Prof.

Bayındırlık Bakanı

Prof. Dr. M . AYSAN

D r . C . T. S A D I K L A R

Gümrük v e T e k e l Bakanı
M.

Ulaştırma

TURGUT

Sanayi v e Teknoloji

F. İLKEL
Bakanı

Enerji ve T a b i i Kay. Bakanı

M . R. GÜNEY

Köy İsleri ve Koop.

Bakanı

V. ÖZGÜL
Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

S. SİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Devlet Yatırım Bankası Kurulusu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı : KHK/108
Devlet Yatırım Bankasının yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihin
de kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam :
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin amacı, 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Devlet Yatırım Bankası
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liyet konuları, organları ve teşkilât yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri
ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye :
Hadde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Yatırım Bankası
(DYB) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle
sınırlı bir yatırım ve kalkınma bankası kurulmuştur.
Banka, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Bankanın merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 250 Milyar TL- olup tamamı Devlete aittir.
Bankanın ilgili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığı'dır.
Bankanın Amaç ve Faaliyet Konuları :
Madde 3 — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Kuruluşlarına, bun
ların müessese ve bağlı ortaklıklarına kredi sağlamak; bu Kuruluşların rasyonel çalışmaları için, proje hazırlıklarında teknik yardımda bulunmak ve bütün bu uygulamalarla ilgili olarak, gerekli denetimleri yapmak suretiyle ülke ekonomisinin kal
kınmasına katkıda bulunmak amacı ile teşkil edilen Bankanın faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
1) Yurt içinde ve dışında satılmak üzere tahvil ihraç eder, Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin çıkaracağı tahvillere aracılık eder.
2) Uluslararası finansman kurumlarından, para ve sermaye piyasalarından
kredi sağlar;
3) 1 inci fıkrada belirtilen kuruluşların yatırım projeleri için kalkınma plânlan ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak belge karşılığı kredi
açar; bu projelerin ortaklaşa finansmanına katılır.
4) Banka'ca kârlı görülmek kaydıyla bağlı ortaklıklara ve yurtiçi ve yurtdışı
kalkınma ve yatırım bankaları niteliğindeki finansman kurumlarına iştirak eder.
5) 1 inci fıkrada belirtilen Kuruluşların yurt içinden ve yurt dışından alacaları diğer kredilerin saklanmasında, kullanılmasında ve ödenmesinde gerekli İş
birliği ve koordinasyonu sağlar; aracılık eder ve gerektiğinde garanti verir. Banka
kaynaklarının yeterli olması halinde kuruluşlara ileride yatırım kredisine dönüştürül
mek üzere gerektiğinde avans niteliğinde kredi açar; finansmanına katıldığı yatırım
projelerinin işletme sermayesi ihtiyaçlarım karşılamak üzere, gerektiğinde belge
karşılığı kredi açabilir.
6) Kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması amacıyla. Banka kredisin
den yararlanan projeleri ve bu projelerin sahibi olan kuruluşları, uygulamalarla ilgili
olarak kontrol eder.
7) Yatırım ve kalkınma bankacılığına ilişkin konularda araştırma ve eğitim
yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde teknik yardım sağlar.
8) Ülke kalkınmasının hızlandırılması amacıyla yeni yatırım sahalarının or
taya çıkarılmasına ve kaynakların bu alanlara kaydırılmasına katkıda bulunur.
9) Yurtiçi ve yurtdışındaki kalkınma ve yatırım bankaları ve uluslararası
kuruluşlar ile İşbirliği yapar; bunların katıldığı ulusal ve uluslararası mali, İktisadi
ve mesleki teşekküllere üye olabilir.
10) Kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasında ve uygulanma
sında projecilik alanında yetkili makamlarla işbirliği yapar ve yapılacak çalışma
lara katkı sağlar; bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri İçinde kendisine ve
rilecek görevleri veya Bankanın amaçlarının en iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi için
ve yatırım bankacılığına uygun olarak Bakanlar Kurulunca verilecek di
ğer İşleri yapar.
kalkınma
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Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamemde geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde JCararname'yi,
2) «60 sayılı KHK» deyimi İktisadı Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen Tüzüğü;
4) «Bakanlık» deyimi, Maliye Bakanlığı'nı,
5) «Koordinasyon» deyimi, Ekonomik İşler Koordinasyon Kurulu'nu,
6) «Banka» deyimi, Devlet Yatırım Bankası'nı,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri 60 sayılı KHSCdeki
tanımları, ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Bankanın Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Maliye Bakanınca, biri Devlet
Bakam ve Başbakan Yardımcısınca önerilir ve Başbakan, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısı ve Maliye Bakanı'nın imzalarım taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Maliye Bakanı tarafından önerilecek iki üyenin yatırım ve kalkınma banka
cılığı veya maliye ve ekonomi konularında ihtisas sahibi olmaları şarttır*
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi, genel nitelik ve şartlan,
çalışma esasları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Banka Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya diğer yönetim or
ganlarım yetkili kılabilir. Yetki verme, Bankanın en üst düzeyde yetkili ve sorumlu
karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Bankanın en çok üç Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür'ce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
sayılı K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı K H K hükümleri dairesinde Bankanın yapacağı görevleri
yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak üst birimlere ilişkin Yönetim Kurulu kararları Koordinasyon Kurulunun
tasvibiyle yürürlüğe konulur.
Banka, görevlerinin gelişmesine uygun olarak gerektiğinde yurtiçi ve yurt
dışında temsilcilik veya irtibat bürosu açabilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Finansman İşlemleri
Finansman Plânı
Madde 10 — 3 üncü maddede belirtilen kuruluşların yıllık yatırım program
larında yer alan yatırımları için bu kuruluşların kendi imkânları ile ve diğer şekil-
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Plânlanan yatırım kredisi ihtiyacından Banka imkanları ile karşılanamıyan kı
sım Bakanlıkça sağlanan Banka emrine verilir.
Banka Tarafından Finanse Edilecek Projeler
Madde 11 — Bankadan yatırım kredisi istenebilmesi için Kuruluşlarca projelerin ekonomik, teknik ve mali yönden eksiksiz hazırlanması ve milli ekonomi yönünden yetkili mercilerce yapılacak değerlendirme sonucunda kalkınma plânı ve yıl
lık program hedeflerine uygun bulunması şarttır.
Projelerin finanse edilebilmesi için bunların Bankaca yapılan değerlendirme
sonucunda kârlı bulunmaları ve borçlarım projenin niteliğine göre Banka Yönetim Ku
rulunca tespit edilecek en uzun sürelerde geri ödemeleri gerekir. Ayrıca, Kuruluşun
mali ve idari durumunun, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye elverişli bu
lunması şarttır.
Projelerde bulunması gerekli bilgilerin ayrıntıları ile kârlılık hesaplamalarının
esasları, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin uygulanmasını gösterir yönetmelikte
belirtilir.
Banka, projecilikle ilgili gördüğü bilgileri kamu kuruluşlarından ve diğer ger
çek ve tüzel kişilerden doğrudan isteyebilir. Kendilerinden bilgi istenen kurum ve kişiler bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda Bankaya vermekle mükelleftir. Bu su
retle elde edilen bilgilerden ticari sır niteliği taşıyanların gizliliğine riayet edilir.
Bankalar Kurulu, Bankaca yapılan değerlendirme sonucunda kârlı bulunmayan
veya gerçekleştirilmesi sosyo ekonomik nedenlerle yararlı bulunan projelerin Banka
tarafından finanse edilmesine karar verebilir. Bu takdirde kredi taksitlerinin zama
nında ödenmesi Hazinece garanti edilir.
Proje, Bankanın değerlendirme kriterlerine göre kârlı bulunmasına rağmen.
Kuruluşun mali ve idari durumu Banka kredilerine ilişkin taksitlerin zamanında öden
mesine elverişli bulunmadığı takdirde, Bakanlar Kurulu Kararı ile ve Hazinece ga
ranti edilmek suretiyle, Banka tarafından finanse edilebilir.
Bakanlık, Hazinece garanti edilen kredilerin anapara, taksit ve faizlerinin
ödenmeyen miktarları için, en geç bu durumun ortaya çıktığı yılı izleyen yılın Bütçesine yeterli ödeneği koyarak, Bankaya gerekli ödemede bulunur.
Bankaca kârlı bulunarak finansmanı kararlaştırılan projeler, şartlarda ortaya
çıkacak değişmeler nedeniyle kârlılıklarım kaybettikleri takdirde. Banka bu projeler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak alınması gereken tedbirleri tespit eder
ve yetkili mercilere önerilerde bulunur.
Projelerin incelenmesi
Madde 12 — Bankaca finanse edilmesi istenilen projeler ve bunların dayan
dığı teknik, iktisadi ve mali etüdler, Bankanın yetkili uzmanları tarafından incelenerek bu konuda bir rapor düzenlenir.
inceleme sonunda bir hata veya noksana rastlanırsa bunun düzeltilmesi veya
tamamlanması için proje, kredi isteyen teşekküle geri gönderilir.
Banka tarafından itiraz edilen husus üzerinde taraflarca uyuşulamazsa veya
projenin aranan nitelikte olmadığı ileri sürülerek kredi isteği reddedilirse, ilgili teşekkül, Banka kararına itirazda bulunabilir.
Bu takdirde konu, Maliye Bakanlığı, kredi isteyen teşekkül ile ilgili Bakanlık,
Devlet Planlama Teşkilâtı, Banka ve kredi isteyen teşekkül temsilcilerinin katılacağı hakem kuruluna getirilir.
Taraflar, bu kurulun 15 gün içinde çoğunlukla vereceği karara uymak zorun
dadırlar.
Projenin Banka kaynaklarından yararlandırılması ve açılacak kredinin şekil
ve şartlan, proje üzerinde yapılan inceleme sonuçları ve finansmanda kullanılacak
kaynaklar gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulunca tespit olunur.
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Kredinin tabi tutulacağı faiz oranı, finanse edilecek projenin mahiyeti gözönünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulunca tayin olunur.
Belli projelerin finansmanı için sağlanan yabana kaynaklardan elde edilen
paralardan açılan kredilerde faiz oram, bu kaynağın Bankaya olan maliyetine Ba
kanlığın onayı ile belli edilecek oranın eklenmesi suretiyle tespit olunur.
Kredi Sözleşmesi, Kredinin Kullanılması, İnceleme Yetkisi
Madde 13 — Her kredi İçin ayrı bir sözleşme düzenlenir.
Krediler, proje için fiilen yapılan giderlerin veya yapılan işler ile sağlanan mal
ve hizmet bedellerinin Banka tarafından ödenmesi suretiyle kullanılır.
Banka, projenin uygulanması ile ilgili olarak Kurulusun genel durumunu ve
projenin programa göre yürütülüp yürütülmediğini takip ve kontrol etmekle görev
lidir. Kredi sözleşmesine aykırı durumlar tespit olunduğu takdirde, Kuruluştan bu
durumun düzeltilmesi istenir; aksi takdirde Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak
ödemeler durdurulur ve durum sebepleriyle birlikte yetkili mercilere bildirilir.
Takip ve kontrol görevi, Bankaca açılan veya kefalet edilen kredilere ilişkin
taksitlerin tamamı geri ödeninceye kadar devam eder.
Banka kredisinden yararlanan kuruluşların kredi sözleşmesi hükümlerine tam
olarak uymaları ve kredi taksitlerini zamanında ödemeleri esastır. Kredi taksitlerini
zamanında ödemeyen kuruluşlar hakkında Banka, durumu ayrıntılı bir rapor ile
Bakanlığa, Yüksek Plânlama Kuruluna ve kuruluşun bağlı olduğu Bakanlığa sunar.
Bakanlığın onayı ile kanun! yollara başvurur.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde Î4 — Plân, program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması;
yatırım ve finansman programlan; küçük tamamlama, idame ve yenileme yatınmlan; fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; bilançolar, netice hesaplan ve faaliyet
raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı K H K hükümleri uy
gulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 15 — Banka, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz mallan, paralan ile her türlü hak ve alacakları Devlet Malı hükmündedir.
Tahvil Çıkarmak Suretiyle Borçlanma
Madde 16 — Banka, sermayesi ile sınırlı olmaksızın tahvilât çıkarmak sure
tiyle borçlanmaya yetkilidir.
Banka tarafından çıkarılacak tahvillerin her tertibinin tutan, itfa süresi, ih
raç fiyatı ve faiz oram ile diğer şartlan Yönetim Kurulu tarafından belirtilir.
Bakanlığın kefaleti altında tahvii ihracı halinde ise, çıkarılacak tahvillere İliş
kin şartlar Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlıkça belirtilir.
Tahvillerin kupon bedelleri, ödenmesi gerektiği tarihten İtibaren beş yıl, itfa
bedelleri ise ödenmesi gerektiği tarihten itibaren on yıl sonra Banka lehine zaman
aşımına uğrar.
Banka tahvilleri, fiyattan basabaştan aşağı olduğu sürece Bankanın portfö
yünden veya borsadan satın alma yoluyla, bu yollarda gerekli miktarda tahvil sağla
manın mümkün olmaması veya tahvillerin fiyatlarının başabaşı bulmuş veya asmış
olması halinde, kur'a çekmek suretiyle itfa edilir.
Bankanın tahvilleri, Devlet tahvillerinin sahip olduğu her türlü hak, imtiyaz
ve muafiyetlerden faydalanır.
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tktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Kuruluşlarının Tahvil Alma
Mecburiyeti
Madde 17 — Sosyal Güvenlik Kuruluşları kaynaklarından, İktisadi Devlet
Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının kredi ihtiyaçlarına tahsis edilmesi ka
rarlaştırılan fonlar ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının
yatırım ve işletme ihtiyaçları üstünde devamlılık gösteren finansman fazlaları Dev
let Yatırım Bankası tahvillerine yatırılır.
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının yıllık finans
man ihtiyaçlarının tesbiti için yapılan incelemelerde, birinci fıkradaki mecburiyeti
yerine getirmiş olup olmadıkları araştırılır ve ertesi yıl için Bankanın tahvillerine
yatırmaları gereken paralarla, Bankaya satmaları gereken tahvil miktarları tespit
olunur.
Kısa Vâdede Değerlendirme
Madde 18 — Banka, kaynaklarının İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İk
tisadi Kuruluşlarının toplam yatırım kredisi İhtiyaçları üstünde olan kısmı İle, ge
çici kasa fazlalarını, 3 üncü maddede yer alan kuruluşlara işletme kredisi açmak ve
ya Devlet borçlanma tahvilleri ve Hazine bonoları satın almak suretiyle İşletir.
Vergi Muaflığı
Madde 19 — Bankanın her çeşit mallarıyla hak ve alacakları ve İşlemleri ve
Bankaya vâki olacak intikaller ve bunların tahakkuk, tahsil ve ödenmelerine ait bel
ge, alındı ve İlânlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
İhtiyatların Yatırılması
Madde 20 Banka ihtiyatları hakkında, kanuni ihtiyat akçelerinin Devlet
tahvillerine yatırılmasını emreden kanun hükümleri uygulanmaz.
Bankalar Kanunu ve Ödünç Para Verme İşleri Kanununa Tabi Olmayan Mua
meleler
Madde 21 — Banka, bu Kanun gereğince kendisine yapılacak tevdiatta, bu
tevdiattan ve diğer kaynaklardan açacağı kredilerde Bankalar Kanunu ve ödünç
Para Verme İşleri Kanununa tabi değildir.
154 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesi ile İlgili Hüküm
Madde 22 — 441 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değiştirilen 154 sayılı
Kanunun 7 nc maddesi yürürlüktedir.
Taşınmaz Mal Edinme
Madde 23 — Banka, kendisine verilen görevlerin gereği olarak taşınmaz mal
lar edinebilir. Kendi alacağından dolayı kanunî yollardan edinmek zorunda kaldığı
taşanmaz malları ise kısa zamanda elden çıkarır.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 24 - Banka personeli 60 sayılı K H K ile söz konusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenle
yen kanuna tabidir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin uygulamasını düzen
leyen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, eski Tüzüğün «İktisadi Devlet Teşek
külleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname »ye
aykırı olmayan hükümlerinin uygulamasına devam olunur.
Geçici Madde 2 — Banka'nın ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarım ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye 1 yıl süreyle Malîye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda
görevlendirilenlerin özlük hakları, 60 Sayılı KHK'nin öngördüğü Personel Kanunu
çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçevesinde benzeri
İktisadi Devlet Teşekkeüllerîndeki uygulamaya göre yürütülür.
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Kaldırılan Hükümler :
Madde 25 — 441 aayılı Derlet Teturun Bankam Hakkında Kanun ve derişik
likleri yürürlükten kakbrılnu|tır.
Yürürlük
Madde 26 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
(İrer.

Yürütme :
Madde 27 ~ Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurura
yürütür.
HMD m »
8. ULUSU
Baabakan
Z. BAYKARA
Devlet Bek. - Başbakan Yrd.

Prof. Dr. I. OZTRAK
Devlet Sakanı

M. ÖZGÛNEŞ
Devlet Bakanı

Prof. Dr. M. N. ÛZDAS
Davfat Batanı

S. R. PASİN
Devlet Bakanı

K. AKDOĞAN
Adalet Bakanı

0. H. BAYOLKEN
Mlllt Savunma Bakanı

S. ÇETİNER
lolılarl Mamı

I. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. B. KAFAOĞLU
Maliye Bakanı

H. SAĞLAM
Mlllt Eğitim Bakanı

Dr. T. ÖNAL»
Bayındırlık Bakanı

K. CANTORK
Ticaret Baltanı

Prof. Dr. K. KIUÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR
Set. ve 8oa. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. M. AYSAN
Ulaştırma Bakam

F. İLKEL
M. TURGUT
8anayl va Teknoloji Bakam Enerji vt Tabiî Kay. Bakam

Prof. Dr. S. ÛZBEK
Tarım ve Orman Bakanı

Prof. Dr. T. ESENEA
Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOâlU
KOitOr ve Turltm Bekanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU
İmar ve lakin Bakanı

M. R. GÜNEY
Köy İşleri va Koop. Bakanı

V. OZOOL
Gençlik v* Spor Bakam

t. floı
Baayml OOmnltk M N m

Türkiye Emlak Kredi Bankam A. Ş. Kurulusu' Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı • KHK/10»
Türkiye Emlak Kredi bankası A..Ş. Genel Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesi;
17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve 60 sa
yılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hük
münde Kararname Hükümlerine taht olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Karar
name hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Emlak Kredi Ban
kası A. Ş. adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaf
ve faaliyet konulan, organlan ve teşkilat yapısı, bağlı ortaklıklar ve İştirakleri ve
bunlar arasındaki İlişkileri ve ilgili diğer hususlan düzenlemektir.
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Hukuki Bünye
Madde 2 -- Bu Kanun Hakkında kararname ile Türkiye Emlak Kredi Ban
kası A. Ş. (TEK-BANK) adında tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorum
luluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Barka, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 80 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Bankanın merkezi Ankara'dadır.
Bankanın sermayesi her biri itibari değeri 10.000,— TL. kıymetinde ve ada ya
zılı iki milyon hisseye ayrılmış olarak 20 Milyar TL. dir. Değişik miktarda hisseleri
ihtiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden herbirinin ihtiva edeceği hisse
miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir. Hisse senetleri A ve B gruplarına ayrılmış olup;
A grubu sermayenin % 91 ini
B grubu sermayenin % 9 unu
teşkil eder.
A grubu Hazineye
B grubu Hazine'ye, kamu kuruluşlarına, mesleki kuruluşlara gerçek ve tüzel
kişilere ayrılmıştır.
Banka ayrıca Ana Sözleşme düzenlemez.
Bankanın ilgili olduğu Bakanlık imar ve iskan Bakanlığıdır.
Bankanın Amaç ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — Konutu olmayan yurttaşları konuta kavuşturmak ve Bankacılık
işlemleri yapmak amacı ile kurulan bankanın faaliyet konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) Konutu olmayan yurttaşları konuta kavuşturmak için arsaları ile birlikte
bina ve yapı ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak,
2) Bankaya, Belediyelere, Hazineye ve üçüncü şahıslara alt arsalar üzerine
karlılık ve verimlilik ilkeleri gözönünde tutularak bina yapmak, bunları peşin veya
ipotek karşılığı taksitle satmak kiralık konut yapımını teşvik etmek,
3) Amaçlarına uygun işlerin gerçekleşmesini sağlamak üzere arsa ve arazi
satın almak, gerektiğinde bunları ifraz ve imar suretiyle satmak veya mübadele et
mek,
4) Düzgün şehirleşmeyi ve güzel yapılaşmayı Bağlıyacak önlemler almak, bu
alanda yapılacak çalışmalara önderlik etmek,
5) Yapı ve yapı malzemesi endüstrisini kurmak, ticaretini yapmak, bu konuda
kurulmuş ortaklıklara katılmak,
6) Konut kredisi kullandıran Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sından alacakları reeskont kredilerinde aracı Banka görevini yapmak, konut k r e d i s i
kullandıracak diğer Bankalara önderlik etmek, işbirliği yapmak,
7) Tasarrufların konut finansmanına dönüştürülmesini sağlamak amacı ile
yurt içinde ve dışında yapı Tasarrufu Sandıklan kurmak, kurulmuş ve kurulacak bu
tür Sandıklara ortak olmak,
8) Her türlü Bankacılık işlemleri yapmak, menkul kıymetlerin alımı ve satımı ile uğraşmak,
9) Sigorta acentelik işlemleri yapmak,
10) Kanun ve Kararnamelerle verilen diğer görevleri yürütmek,
Banka, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan ve Bağlı Ortaklıkları eliyle yerine
getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60s a y ı l ıKHK» deyimi iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
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3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 ncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) <Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon
Kurulunu,
5) «Bakanlık» deyimi, imar ve iskan Bakanlığını,
6) «Banka» deyimi, Türkiye Emlak Kredi Bankan A.Ş. (TEK-BANK)nı,
7) «Bağlı Ortaklık» ve «iştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki tanımları ifade
eder.
İKİNCİ KISIM
Bankasının Organları
Krediler Yüksek Kurulu
Madde 5 — Bankanın öz ve yabancı kaynaklarından açılacak kredilere ayrılacak plasmanlar ile bunların kullanımına ilişkin esaslar ve Bankanın konut yapım
programı her yıl «Krediler Yüksek Kurulu»nca belirlenir.
Bu kurul, konut üretimini programlamak ve yönlendirmek amacıyla, konut
kredisi veren tüm kuruluşların uygulamalarının genel ilkelerini de belirler ve uygula
mayı Banka aracılığıyla isler.
Krediler Yüksek Kurulu, imar ve iskan Bakanı'nın Başkanlığında, Maliye Ba
kam, Bayındırlık Bakam ile Sosyal Güvenlik Bakanı ve bu Bakanlıkların Müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Ha
zine Genel Sekreteri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Banka'nın Genel
Müdürü ile Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.
Bu kurul her yıl, bir sonraki yıla ilişkin programı belirlemek üzere Haziran
ayında toplanır.
Ayrıca, Banka Genel Müdürünün talebi veya resen-imar ve iskan Bakanının
isteği üzerine her saman toplantıya davet olunabilir.
Kurulun Sekreterlik ipleri Bankaca yürütülür.
Yönetim Kurulu
Madde 6 — Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü imar ve iskan Bakanınca, biri
Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve imar ve iskân Bakanının
imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
imar ve iskân Bakanı tarafından önerilecek iki üyenin Bankacılık ve Bankanın
faaliyet alam ile ilgili mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi, Yönetim Kurulunun genel
nitelik ve şartlan, çalışmaesaslarıan hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu imza yetkisi bulunmayan personelin atama yetkisini gerektiğinde devreder.
Kredi Komitesi
Madde 7 — Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından üyeleri arasından seçi
lecek i k i üye ile Genel Müdür'den veya vekilinden ibarettir. Herhangi bir toplantıya
gelemiyecek üyenin yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir. Kredi Komitesinin Başkanı Genel Müdür'dür.
Kredi Komitesi, 70 Sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
yer alan görevleri Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre yapar.
Kredi Komitesinin oybirligi ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla
verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.
Kredi Komitesinin işlerini Yönetim Kurulu denetler.
Genel Müdür
Madde 8 — Banka Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde görev ve yetkilerini Tüzük Hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
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Yetki Verme:
Hadde 9 — Yönetim Kurulu gerekli gördügü takdirde Tüzük Hükümleri çerçevesinde görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya Yönetim Organla
rım yetkili kılabilir. Yetki verme yönetim kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldır
maz.
Genel Müdür Yardımcıları:
Madde 10 — Bankanın en az biri inşaat mühendisi veya mimar olmak üzere en
çok beş Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür'ce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60 sa
yılı K H K Hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 11 — 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri dairesinde Ban
kanın yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük Birimleri Yönetim
Kurulu Kararı ile kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı Koordinasyon Kurulunun tasvibi
ile yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Bağlı Ortaklıklar, iştirakler ve Yapı Tasarrufu Sandıkları
Bağlı Ortaklıklar ve iştiraklere ilişkin Hükümler.
Madde 12 — Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin kurulması, nitelikleri, yönetimi,
organları, hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
iştiraklerin Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerinde Banka Yönetim Kurulu
üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır.
Banka veya Bağlı Ortaklıkları temsilen Bağlı Ortaklıklar veya iştiraklerde Yö
netim Kurulu Üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü tem
sil ettiği Kuruluş tarafından yerine getirilir.
Yapı Tasarrufu Sandıklarına İlişkin Hükümler
Madde 13 — Banka, konut sektörünün finansmanına yardımcı olmak ve konut
kredisi kaynaklarım arttırmak amacı ile tüzel kişiliğe sahip Yapı Tasarrufu San
dıklarım kurabilir ve kurulmuş olanlara ortak olabilir.
Yapı Tasarrufu Sandıkları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilecek esaslara
göre Yapı Tasarrufu mevduatı kabul eder ve konut kredisi verir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 14 — Plân, program ve Bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması; ya
tırım ve finansman programları; küçük tamamlama ve yenileme yatırımla
rı; muhasebe sistemleri; bilançolar, netice hesaplan ve faaliyet raporları, kâr da
ğıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 15 — Banka ve Bağlı Ortaklıklara alt her türlü taşınır ve taşınmaz mal
lan, paralan ile her türlü hak ve alacakları Devlet Malı hükmündedir.
Hesap Dönemi:
Madde 16 — Bankanın hesap dönemi takvim yılıdır.
Tahvil Çıkarma
Madde 17 — Banka Maliye Bakanlığının izni ile ve ödenmiş sermayesini geç
memek üzere tahvil çıkarmaya yetkindir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere gerektiğinde Hazine kefaleti verilebilir.
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Bakanlık Fon Hesapları
Madde 18 — Bakanlık emrinde kullanılmak üzere tesis edilen fonlar Bankada
açılacak hesaplarda toplanır ve bu hesaplardan sarfedilir.
Banka bu fonlardaki paraların nakil ve havalesinden ücret almaz ve bunlar
için faiz ödemez.
Resmi Merciler, Yetimler ve Gaiplere alt Paralar
Madde 19 — Mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlar emrinde bulunan küçük,
yetim, mahcur ve gaiplere ait paralarla yurt dışındaki Türk Vatandaşları da dahil
olmak üzere tereke ve izale-i şuyudan-doğan paraların, ilgili mahkeme ve kuruluşlar
emrine geçtiği tarihi izleyen bir ay içinde Bankaya yatırılması sorunludur.
Bu paralar Bankada kaldığı sürece Hazinenin teminatı altındadır.
Personele ilişkin Hükümler
Madde 20 — Banka personeli 60 sayılı K H K ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak iktisadi Devlet Teşekkülleri Personel rejimi esaslarını düzenleyen
kanuna tabidir.

ALTINCI KISIM
Bankanın ipotekli Kredi işlemlerinden Doğan Alacaklarının Tahsili
Ödeme Tebliği
Madde 21 — Bankanın ipotekle temin edilmiş olan alacaklarından ödenmesi ge
reken paralar vaktinde ödenmezse, borcun ödenmesi Banka tarafından borçluya yazı
ile tebliğ edilir. Bu yazının icra ve iflas Kanununun 149 ncu maddesi hükümlerine
göre yazılması lâzımdır.
ipotekli gayrimenkul başka birinin ise veya mülkiyeti başka birine geçmiş ise
bunlara ve gayrimenkul kirada ise kiracılara da takipten haber verilir.
Ödeme tebliğinde, tebliğ tarihinden başlıyarak 10 gün içinde icra Hakimliğine
yapılacak itiraz, icra Hakimliğince Bankadan dosyası getirilerek 20 gün içinde karara
bağlanır. Ve taraflara tebliğ olunur.
Kıymet Takdiri
Madde 22 — ödeme, tebliğine süresi içinde itiraz olunmadığı veya itiraz olu
nup da itiraz İcra Hakimliğince red edildiği ve borç da süresi içinde ödenmediği tak
dirde, Banka'nın isteği üzerine icra Hâkimliği seçeceği 3 kişilik bilirkişi kuruluna gayrimenkulun kıymetini biçtirerek Banka'ya, borçluya ve takipten haber verilenler bidirir.
Bu işlemlerin, Banka'nın başvurmasından başlıyarak 15 gün içerisinde bitiril
mesi gerekir.
Arttırma
Madde 23 — Gayrimenkul başka bir işleme gerek kalmadan 30 gün süreyle
gayrimenkulun bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda belli edilecek art
tırma şartları dairesinde ve açık arttırma suretiyle Banka'ca satışa çıkarılır
Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel satışa esas olmak üzere icra Hakimliğince
bilirkişilere koydurulan kıymetin % 75'ini bulmadığı ve borç, faiz ve masraflar tutarını karşılamadığı takdirde artırma süresi 10 gün daha uzatılır.
10 gün süreyle uzatılan artırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen kıymetin
% 75'ini bulmazsa veya borç faiz ve masraflar t u t a r ı n ı karşılamzsa iade yapılmaz.
Ancak verilen bedel borç, faiz ve masraflar tutarıni karşılasa dahi gayrimenkul hiç
bir suretle biçilen kıymetin % 50 sinden aşağı satılamaz.
Banka, yukarıda belirtilen şartlarla artırmalara iştirak ederek gayrimenkulu
satın alabilir. Ancak, Bankaca verilen bedel; borç, faiz ve masraflart u t a r ı n ı naltında
olsa dahi borçlu borcundan kurtulur.
10 gün süreyle uzatılan arttırmada alıcı çıkmadığı veya yukarıdaki şartlarla
ihale yapılmadığı takdirde Banka'nın isteği ile icra Hakimliğince gayrimenkule el
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konularak idare edilmek üzere Banka'ya teslim edilir. idare masrafı çıktıktan sonra
geliri borca mahsup olunur. Banka'ca idare edilen ipotekli gayrimenkulün bütün gelir
leri üzerinde Banka'nın rehin hakkı vardır.
Banka idaresini üzerine aldığı gayrimenkulu enaz birer yıl ara ile tekrar aynı
şart ve usul dairesinde yeniden satışa çıkarabilir.
Bu madde hükümleri uyarınca beş yıllık bir süre içinde Banka tarafından ida
re edilen gayrimenkulün geliri borcu ödeyemediği ve Banka'ca Uç ayrı zamanda yapı
lacak arttırmada biçilen kıymetin %50sine alıcı çıkmadığı takdirde üçüncü arttır
mada verilecek bedel ne olursa olsun gayrimenkul satılır veya Banka gayrimenkulu
kendi üzerine alabilir.
İhale ve Tescil
Hadde 24 — Arttırma sonunda Banka'ca bu hükümler dairesinde gayrimen
kulun isteklisine ihalesi veya kendi üzerine alınması yolunda verilecek karar üzerine
satış dosyası icra Hakimliğine verilir ve ihale Banka tarafından borçluya ve yukarı
daki maddelerde sözügeçen ilgililere tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden başlıyarak 7
gün içinde borçlu ve ilgililer satış işlemlerine karsı icra Hakimliğine itirazda buluna
bilirler.
Bu itirazlar icra Hakimliğince 10 gün içinde tetkik edilerek karara bağlanır.
Banka'ca yapılan kovuşturma ve satış işlemleri hakkında icra Hakimliğince
verilen kararlara karşı icra ve iflas Kanununun değişik 363 ncü maddesinde yazılı
olan ve temyiz kabiliyeti kalbul edilen hususlardan dolayı ihale hakkındaki icra Hakliliğinin kararından sonra, Yargıtay'a başvurulabilir.
ihalenin kesinleşmesi üzerine, ihale üzerinde kalan kişi veya Banka adına tes
cilin yapılması için aynı Hâkimlik tarafından tapuya tezkere yazılır ve gayrimenkulun
tapuca yeni maliki adına tescil olunur.
Gayrimenkulün İadesi
Madde 25 — Gayrimenkulun Banka adına tesciline kadar borçlu her zaman
borç faiz ve masrafları tutarını ödeyerek kovuşturma işleminin durdurulmasını isteyebilir. Gayrimenkulun, Banka adına tapuda tescili tarihinden başlıyarak 6 ay içinde de
yine aynı suretle ödeme gününe kadar birikmiş olan borç faiz ve masrafları tutarım
ödeyerek borçlular veya kanuni mirasçıları gayrimenkulun kendilerine geri verilme
sini ve tapuda gerekli tescilin yapılmasını isteyebilirler.
Bu isteklere uyulması zorunludur,
icra iflas Kanunu Hükümleri
Madde 26 — B u Kuruluş Kanunu Hükümlerine göre Bankaca yapılacak kovuşturma ve gayrimenkulün satışına ilişkin hertürlü işlemler ve tebliğler icra ve İflas Kanunu Hükümleri dairesinde yapılır.
Kovuşturma işlemlerinin Durdurulması
Madde 27 — Bu Kuruluş Kanununun 21 ve 22 nci maddeleri hükümleri saklı
olmak üzere Banka'ca bu Kanun Hükümlerine göre yapılacak kovuşturma işlemlerinin herhangi birine karşı borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazlar
ve açılacak davalar bu işlemleri durdurmaz.
Borçlunun medeni durumunda hasıl olacak değişiklikler, iflası veya ölümü Banka'nın bu Kuruluş Kanununda yazılı kovuşturma haklarına halel getirmez.
Kiraların Bankaya ödenmesi
Madde 28 — Medeni Kanunun 778 nci maddesi gereğince borçlu hakkında ko
vuşturmaya başlandığı ve kiraların Banka'ya yatırılmasının gerekli olduğu Banka'ca
kiracılara tebliğ olunur. Bu tebliğe rağmen kiraların Banka'ya ödenmemesi halinde
ipotekli gayrimenkullerin kiralarının tahsili için Banka genel hükümlere göre kiracılar hakkında kovuşturma yapmaya yetkilidir.

—74—
Bankanın Kurulu OlmadığıYerlerdeKovuşturma
Madde 29 — Bankanın Merkez ve Şubesi bulunan yerler dışındaki mahal
lerde Bankaya ipotekli malların satışı bu Kuruluş Kanunu Hükümleri dairesinde icra
Memurlukları tarafından yapılır.
Gayrimenkul Satışından Tahsil Edilemeyen Alacaklar
Madde 30 — Gayrimenkulün yukarıdaki hükümler uyarınca ihalesinden sonra,
Bankanın tahsil edilemeyen alacağı kalmış ise, Bankaca tanzim edilecek rehin açığı
belgesine istinaden genel hükümler dairesinde kovuşturma yapılır.
Ticari Krediden Doğan Alacakların Takibi
Madde 31 — Bankanın ticari kredi işlemlerinden doğan alacaklarının takibinde 21 - 30'ncu madde hükümleri uygulanmaz.
Faizlerin ana paraya eklenmesi
Madde 32 — Bankanın ipotek karşılığı verdiği taksitli borçların faizleri, verilen kredinin özelliğine göre üç aylık devreler veya yıl sonlarında ana paraya eklenir.
8u suretle ana paraya eklenen faizler için ana paraya ilişkin hükümler uygu
lanır.
YEDİNCİ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Hesap vaziyeti isteme mecburiyetinden istisna
Madde 33 — 70 Sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
de yazılı hesap vaziyeti isteme mecburiyeti Bankanın ipotekli ikraz ve kredilerinde
tatbik olunmaz.
Kaldırılan Hükümler
Madde 34 — Bu Kuruluş Kanunu 14/6/1946 tarih ve 4947 - sayılı Kanun ile ek
ve değişikliklerini yürürlükten kaldırmıştır.
Geçici Madde 1 — Türkiye Emlak Kredi Bankası A. Ş. nin bu Kuruluş Kanu
nuna intibakım sağlamak için yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan
muaftır.
Geçici Madde 2 — 22/5/1926 tarih ve 844 sayılı Kanunla kurulmuş olan Emlak
ve Eytam Bankası muamelelerinden doğacak zararlar Hazine hissesine düşecek kar
dan mahsup olunur.
Geçici Madde S — Bu Kuruluş Kanununun yayınlandığı tarihte Bankaya geçen
Emlak ve Eytam Bankasından Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Ortaklığına
devredilmiş bulunan Eytam Sandıklarının tasfiyesinden elde edilen yetimler ile reşit
olmayan gaiplere ait paralar yine hesabı cari suretiyle işlem görür ve bu mevduata
Bankaca vadeli mevduata verilen en yüksek Faiz - nisbeti üzerinden ve Bankaya
devir tarihinden itibaren faiz yürütülür.
Geçici Madde 4 — Bu Kuruluş Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Banka
işlemleri ile ilgili olarak çıkarılmış bulunan kararname, tüzük ve yönetmeliklerin bu
Kuruluş Kanununa ve 60 sayılı KHKye aykırı düşmeyen hükümleri yenileri yürür
lüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.
Geçici Madde 5 — Bankanın ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şeklide ihdas edilen kadrolarda
görevlendirilenlerin özlük hakları, 60 Sayılı KHK'nin öngördüğü Personel Kanunu
çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçevesinde benzeri
İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Geçici Madde 6 — Halen mevcut (A) ve (B) grubu hisseleri yeni (A) ve (B)
grubu hisselerine dönüştürülür.
Bu dönüştürme sonunda Hazineye geçecek yeni (B) grubu hisse senetleri ka
mu kuruluşlarına, mesleki kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere devredilebilir.
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3518 saylı Kanunla değişik 8. maddesine güre İhraç edilmiş veya ihracına iüskinislernler karara baglenmış olan tahviller İşbu Kuruluş Kaaununımun 17 nel maddesindeki
sınırlamanın dışındadır.
Türürlük
Madde 35 — Bu Kanım Hükmünde Knrartukme yayımı tarihinde yürürlüğe
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Devlet Bakanı
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Adelet Sakanı
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Maliye Bakanı

H. SAĞLAM
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K. CANTÛRK
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Prof. Dr. S. ÖZBEK
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V. ÖZGÜL
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Türkiye Elektrik Kurumu Kurahtşu Haklımda Kamun Hülunünde Kararname
Karar Sayısı • KHK/110
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesi;
17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar
Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ

KISIM

Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde l — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı. 11/4/1983 tarih ve
60 sayıh İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkmda Ka
nun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hük
münde Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye
Elektrik Kurumu adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki
bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bagh or
taklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları dü
zenlemektir.
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Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Elektrik Kuruntu
(TEK) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname Hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkül merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 500 milyar TL. olup, tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak bu
Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı istisnalar dışında yurdun ihtiyacı bulunan
elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacı ile teşkil edilen te
şekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:
1) Türkiye'nin genel elektriklenme plan ve programlarını hazırlamak, istatistiki bilgileri toplamak,
2) Elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticareti için (su kaynaklarından
elektrik üretimi konusunda etüd, planlama ve inşaat projesi hazırlama ve bu projelerin inşaası hariç) gereken her türlü etüd ve projeler ile inşaat ve tesisleri yap
mak, yaptırmak,
3) Tesisleri işletmek veya işlettirmek, bunların kurulması ve işletmesiyle
ilgili her türlü maddeleri tedarik etmek,
4) Sadece kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makinaları bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makinaların artık kapasi
telerini değerlendirmek,
5) Tesislerin kurulması ve işletilmesi için lüzumlu elektrik makina, cihaz ve
malzemesi üzerinde etüd ve araştırma yapmak ve özel ve diğer Devlet Teşekkülle
rinin imkanlarını gözönüne almak suretiyle, lüzumu halinde bunları memleket
içinde imal etmek veya ettirmek,
6) Kendi ihtiyacı için her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek,
7) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olmak üzere bağlı ortaklıklar tesis etmek
veya devralmak,
8) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olmak veya işletme artıklarım değerlen
dirmek üzere iştiraklerde bulunmak,
9) 16/6/1939 tarih ve 3645 sayılı Kanunla kurulan İstanbul Elektrik Tram
vay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünün, 16/12/1942 tarih ve 4325 sayılı Kanunla kurulan Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesinin ve aynı Ka
nunla kurulan Adana Elektrik İşletme Müessesesinin, 19/7/1943 tarih ve 4483 sa
yılı kanunla kurulan müessesenin, Belediye ve köylerle bunların birliklerinin ve
elektrik hizmeti için kurulmuş diğer birliklerin elektrik hizmetlerine ilişkin tesis
ve işletmelerini devralmak ve işletmek.
10) Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırım
larının genel ekonomi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak.
11) Gerektiğinde termik santrallarının ihtiyacı olan kömürü veya buharı
üretmek amacıyla, kömür sahalarım veya jeotermal enerji sahalarını işletmek, işlettirmek,
Türkiye Elektrik Kurumu bu amaç ve faaliyetlerini müesseseler ve bağlı or
taklıklar eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
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2) «60 sayılı KHK» deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşlara Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kauun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Tüzük* deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzügü,
43 «Koordinasyon Kurulu- deyimi, »Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon
Kurulu» nu,
5) «Bakanlık» deyimi, «Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı* nı
6) «Teşekkül* deyimi, «Türkiye Elektrik Kurumu» nu. kısaltılmış adı (TEK),
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri 60 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamedeki tanımları,
ifade eder.
ÎKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanınca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı'nın imzalarını taşıyan ortak kararname İle atanırlar.
Teşekkülün Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet Memurluğuna
atanabilmesi genel şartlarına sahip ve yüksek öğrenim yapmış olmaları, Maliye
Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
tarafından önerilecek iki üyenin, Türkiye Eletkrik Kurumu'nun faaliyet alanı ile
ilgili elektrik, makina, inşaat, harita ve endüstri mühendisliği dallarında mesleki
ihtisasa sahip olmaları şarttır.
Yönetim Kurulunun görev, yetki ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu üye
lerinin görev süreleri, genel nitelik ve şartları hakkında 60 Sayılı Kanun Hük-.
munde Kararname Hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartlan, görev
ve yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygula
nır
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hüküm
leri çerçevesinde kısmen alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde
Tüzük hükümleri
çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese
yönetim organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, teşekkülün en üst düzeyinde yet
kili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kal
dırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Türkiye Elektrik Kurumu'nun en çok altı Genel Müdür Yar
dımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISİM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri
dairesince
teşekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri,
Yönetim Kurulu Kararıyla kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı, Koordinasyon Kurulu'nun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve iştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese.bağh ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri,
Yönetimi, organları hakkında 60 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Hüküm
leri uygulanır.
Türkiye Elektrik Kurumu bu Kanun Hükmünde Kararname 'de ki amaç ve
faaliyetleri gerçekleştirmek için işletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandır
mak zorundadır.
İştiraklerde teşekkülü temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerinde
teşekkül Yönetim Kurulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranu\ Ancak de
netçilerde mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıkları temsilen, bağlı ortaklık veya iştirakler Yö
netim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü tem
sil ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ncü maddesinde be
lirtilen teşekkül amaç ve faaliyet alanı kapsamı dışında bağlı ortaklıklar kura
maz, iştiraklerde bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler; yatırım
yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama,
ları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar*
raporları, 4câr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında
Kararname Hükümleri uygulanır.

projelerinin hasırlanması;
idame ve yenileme yatıran
netice hesapları ve faaliyet
60 sayılı Kanun Hükmünde

Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her rürlü taşınır
ve taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 14 — Teşekkül personeli 80 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak çıkarılacak İktisadi
Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen kanuna tabidir.
Koordinasyon Sağlanması
Madde 15 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 5 yıllık ve yıllsk yatırım
programlarını yaparken sudan elektrik üretimi ile ilgili olarak programına almak
istediği projelerde Türkiye Elektrik Kurumu'nun elektrik tesisleriyle ilgili talep
leri dikkate alınır.
Devlet Su İşleri ve Türkiye Elektrik Kurumu arasında sudan enerji üretimi
tesislerinin etüd, planlama, kuruluş, inşa ve işletme işlerinde devamlı işbirliği ya
pılır.
Her İki idare arasında gerekli proje koordinasyonu ilgili Bakanlıkça sağla
nır.
Türkiye Elektrik Kurumu'nun Dışında Elektrik Tesisleri Kurulup İşletilmesi,
Elektrik Üretim ve İletimi
Madde 16 —
1) Enterkonnekte sisteme bağlanan Belediye, köy ve diğer kamu tüzel ki
şileri yeniden üretim ve iletim tesisi kuramazlar.
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2) Tesisleri enterkonnekte sisteme bağlı bulunmayan Belediyelere, köy ve
diğer kamu tüzel kişilerine Türkiye Elektrik Kurumu'nun mütalaası alınmak şar
tıyla Bakanlık tarafından elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmak ve işletmek
ruhsatı verilir.
3) Otoprodüktörlere Türkiye Elektrik Kurumu'nun mütalaası alınmak sure
tiyle Bakanlık elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmak ve işletme ruhsatı vere
bilir.
4) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Ticari şirketlere müstakil olarak veya
Türkiye Elektrik Kurumu'nun iştiraki ile elektrik üretimi yapmak müsaadesi, Dev
let Plânlama Teşkilatı'nın olumlu görüşü alınarak Enerji ve Tabir Kaynaklar Bakanlığı'nca verilebilir.
Bu maksatla hazırlanacak etüd ve ön projeler ile üretim tesislerine ait uy
gulama projelerinin, uygulanmasından önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'
nca tasdiki şarttır. 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve vazi
feleri hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendi hükmü saklıdır.
Türkiye Elektrik Kurumu'nca Düzenlenen Faturaların Resmi Belge Sayıl
ması
Madde 17 — Türkiye Elektrik Kurumu'nca düzenlenen ve alıcısının tüket
tiği enerji miktarlarını ve bedellerini gösteren faturalar, İcra İflas Kanununun
68 nci maddesinde yazılı belgelerden sayılır.
Bu hüküm, mesken aboneleri için ikinci bildirimden sonra uygulanır.
Hidroelektrik Tesisleri Devri
Madde 18 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından inşa edilen
Hidro - Elektrik tesisleri maliyet bedelleri üzerinden Türkiye Elektrik Kurumu'na
devredilir. Bu bedel teşekkülün sermayesine eklenir.
Çok maksatlı projelerin enerji maksatlarına düşen maliyet hisselerinin tesbiti ile devir muamelelerine ait esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı'nca
hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur.
Haczolunamayan Tesisler
Madde 19 — Türkiye Elektrik Kurumu tesisleri haczolunamaz.
Türkiye Elektrik Kurumu Tesislerinin Korunması
Madde 20 — Türkiye Elektrik Kurumu tesislerini korumakla görevli olan
lar bu görevlerini yerine getirmede, genel zabıta'ya tanınmış olan hak ve yetki
leri kullanırlar. Ancak, bu hak ve yetkileri genel zabıta memurları işe el koyuncaya kadar sürer. Bu görevliler ve bunların yetkileri Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle
belirtilir.
Cadde. Sokak, Park, Meydan Gibi Yerlerin Aydınlatılması
Madde 21 — Elektrik İşletmeleri Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yü
rütülen şehir, kasaba ve köylerde cadde, sokak, park, meydan gibi umumi yerle
rin aydınlatılması, aydınlatma ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi Türkiye
Elektrik Kurumu tarafından mahalli idareler ile koordine edilerek yapılır. Mahalli
idarelerin özel istekleri ancak anlaşmaya bağlı olarak tesis, işletme ve elektrik
enerjisi tüketim giderleri mahalli idarelerden alınmak suretiyle yerine getirilir.
özel günlere ait aydınlatma istekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
İçişleri Bakanhğı'nca müştereken hazırlanıp yürürlüğe konulacak bir yönetmeliğe
göre yapılır.
Hidrolik Santral Muafiyeti
Madde 22 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından yapılarak Tür
kiye Elektrik Kurumu'na devredilen elektrik tesislerinin gümrük ve benzeri re-
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sim ve harçlar muafiyetleri aynen devam eder. Barajlar ve enerji nakil hattı direkleri bina vergisinden muaftır.
İntifa ve İrtifak Hakkı
Madde 23 — Türkiye Elektrik Kurumu, geçişe ve yararlanmaya mani olmamak şartıyla cadde, sokak, yol park ve meydan gibi kamuya tahsis edilmiş yer
ler ile, genel ve katma bütçeli kurumlar, i l özel idareleri belediyeler, köyler ve kamu
iktisadi teşebbüslerine ait arazi üzerinde, ilgili kuruluşların görüşlerini alarak elektriklendirme hizmetine ait üretim, iletim ve dağıtım tesislerini kurma hakkına sa
hiptir. Bu yerler üzerinde irtifak ve intifa hakkı bedelsiz olarak Türkiye Elektrik
Kurumu adına tesis edilir.
İmtiyazın Genişletilmesi ve Uzatılması
Madde 24 — 1 Ağustos 1962 tarihinde mevcut elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti imtiyazına sahip şirketlerin imtiyaz sözleşmesi kapsamı içinde
kurmuş oldukları ve halen işletmekte bulundukları üretim ve iletim tesisleri için
mevcut imtiyaz sözleşmesi kapsamının genişletilmesine ve sözleşmenin uzatılmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine karar vermeğe Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. Bu şirketlerin imtiyaz sözleşmesi kapsamı dışında kur
muş oldukları ve halen işletmekte bulundukları üretim, iletim ve dağıtım tesisleri
aynı usulle iki yıl içinde imtiyaz kapsamına alınır.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
İmtiyaz Hakları
Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasından
önce Belediye Elektrik İşletmelerine intikal etmiş bulunan imtiyaz hakları, veci
beleri ve tesisleri bu işletmelerin devri ile; Devletçe verilmiş imtiyaz sahibi şirket
lere ait imtiyaz hukuk ve vecibeleri ve tesisleri, imtiyaz sözleşmesinin herhangi bir
suretle sona ermesi halinde Türkiye Elektrik Kurumu'na geçer.
İmtiyaz Hakkı Sahibince Karşılanmayan Elektrik
Geçici Madde 2 — Elektrik imtiyazı mevcut bölgelerde imtiyaz hukuku mah
fuz kalmak kaydıyla, imtiyaz sahibi tarafından karşılanmayan elektrik ihtiyacı,
yapılan masraflar imtiyazlı şirketten tahsil edilmek kayıt ve şartı ile Devlet adına
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından doğrudan doğruya karşılanır.
Devir İşlemleri Muafiyeti
Geçici Madde 3 — 2705 Sayılı Kanunun geçici hükümlerinin uygulanması
nedeniyle yapılacak devirlerle 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Ka
nun Hükmünde Karamame'ye göre yapılacak tüm devir işlemleri her türlü vergi,
resim harç ve mali mükellefiyetten muaftır.
Kadro İhdası
Geçici Madde 4 —
Teşekkülün İhtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürlük kadrolarını
ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal etmeye bir yıl sü
reyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda görevlendirilenlerin özlük hakları 60 Sayılı KHK'nin öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya
kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri İktisadi
Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan ve İstisna Edilen Hükümler
Madde 25 —
1) 15/7/1070 tarih ve 1312 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
2) Aşağıdaki kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 9/9/1982 tarih ve 2705 sayılı kanunun 1, 2. 3. 4. 5 ve 6 ncı maddeleri,
b) 1/2/1977 gün ve 2032 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi,
3) Aşağıdaki kanunların bu Kanun Hükmündeki Kararnameye aykırı olan
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
a> 19/7/1943 tarih ve 4483 sayılı kanun,
b) 14/6/1935 tarih ve 2819 sayılı kanun,
c)16/6/1939tarih ve 3845 sayılı kanun,
d) 22/6/1938 tarih ve 3481 sayılı kanun,
e) 20/6/1945 tarih ve 4762 sayılı kanun.
f) 22/5/1957 tarih ve 6973 sayılı kanunla bu kanuna bazı maddeler ekleyen
10/6/1959 tarih ve 7347 sayılı kanun,
g) 16/12/1942 tarih ve 4325 sayılı kanun ile bu kanunu değiştiren 12/6/1957
tarih ve 7004 sayılı kanun.
4) Aşağıdaki kanun hükümlerinin bu Kanun Hükmündeki Kararnameye
aykırı olanları yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 3/4/1930 gün ve 1580 sayılı kanunun ı s inci maddesinin 31 inci, 39 uncu
ve 47 nci bendleri, 19 uncu maddesinin 4/A bendi ile aynı maddenin 5 inci fıkrası
ve 70 inci maddenin 9 uncu bendi,
b) 14/6/1935 tarih ve 2805 sayılı kanunun 7 ve 9 uncu maddeleri ile 8 inci
maddesinin (c) fıkrası,
c) 18/12/1953 tarih ve 6200 sayılı kanunun 33 üncü maddesinin enerji satışına dair hükmü,
d) 9/5/1958 tarih ve 7116 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin (F) fıkrası,
5) 22/5/1957 tarih ve 8973 sayılı kanunun 10/6/1959 tarih ve 7347 sayılı ka
nunla değişen 3 üncü maddesinin (c) fıkrasının (2/a), (2/b) ve 3 üncü bendi
Türkiye Elektrik Kurumuna uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 26 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 27 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür.
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Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı : KHK/1I1
Tekel Genel Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih
ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun
Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Tekel
İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan Kamu İktisadi Kuruluşu
nun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müesse
se, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hu
susları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Tekel İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü (TEKEL) adında tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu
sermayesiyle sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu kurulmuştur.
Kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Kuruluşun Merkezi İstanbul'dadır.
Sermayesi 100 milyar TC olup tamamı Devlet'e aittir.
Kuruluşun ilgili olduğu Bakanlık, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'dır.
Kuruluşun Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Ekonomik ve sosyal gerekler ve verimlilik ilkesi esas alınmak
suretiyle tekel konusu mal ve hizmetleri özel kanunları ve bu Kanun Hükmünde
Kararname çerçevesinde; görevlendirildiği tekel dışı mal ve hizmetleri ticari ge
reklere ve ulusal ekonomiye uygun biçimde üretmek, satın almak ve satmak ve
Kuruluşa ait sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak amacıyla teşkil edi
len Kuruluşun faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
1) 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu
İçkiler İnhisarı Kanunu, 3078 sayılı Tuz Kanunu ile verilen görev ve hizmetlerin
gerektirdiği tüm işlemleri yapmak.
2) Yukarıda özel kanunlarda belirtilen uğraş konularına ait üretim faali
yetlerinden meydana gelen yan ve alt ürünleri değerlendirmek, yardımcı madde
leri üretmek,
3) Faaliyet konusuna giren Tekel Maddeleri ve oyun kağıdı kaçakçılığını
izlemek ve önlemek,
4) Faaliyet konularına giren ürünlerin kalite, verim ve işletme tekniğinin
geliştirilmesi için araştırma, yetiştirme, ıslah gibi her türlü faaliyetlerde bulun
mak, bunun için gerekli tesis ve laboratuvarlar kurmak ve işletmek,
5) Kuruluşun geliştirilmesi için gerekli tesisleri kurmak, lüzumlu makina,
araç, gereç ve cihazları sağlamak,
6) Kuruluşun ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, ka
mulaştırma yapmak, ayni, sınai ve ticari hakler tesis etmek ve bunlara tasarrufta
bulunmak,
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7) Gerektiğinde amaç ve faaliyet konularıyla ilgili satış mağazaları açmak,
8) Görevli ve yetkili kılındığı faaliyet alanlarından, yurt dışında acentelik
ler, temsilcilikler açmak ve fabrikalar kurmak,
9) Haşhaş kapsülü, afyon ve bunların müstahzarlarına konulan devlet teke
lini işletmek,
10) Her yıl Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan yerlerde, haşhaş ekimi ya
pacak olanlara izin belgesi vermek, memleketteki haşhaş ekimi, afyon ve kapsül
üretimini kontrol etmek ve bu ürünleri satın almak,
11) Satınaldığı haşhaş kapsülleri, afyon ve bunların mamüllerinin dış ülke
lere ihracını sağlamak,
12) Haşhaş türlerinin tohum, afyon ve kapsülün ihtiva ettiği morfin ve alkapsülleri yönünden ıslahı için araştırmalar yapmak ve araştırma izni verilen di
ğer kuruluşların, bu konuda yapacakları araştırmalara katılmak,
13) Haşhaş kapsülü ve afyondan, afyon alkaloidleri ve uyuşturucu müstah
zarlar imal edecek fabrikalar ve bunlarla ilgili entegre tesisleri kurmak ve işletmek,
14) Yurt içi ilâç sanayii ihtiyacını karşılamak üzere, gerekli mamül uyuş
turucu maddeler ile uyuşturucu madde imâli için zorunlu olan ara maddeleri dış
ülkelerden satın almak,
15) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak,
Kuruluş, bu amaç ve faaliyetlerini müesseseleri ve işletmeleri eliyle yerine
getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi; bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
2) «60 Sayılı KHK» deyimi; İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü.
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi; Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi; Gümrük ve Tekel Bakanlığını,
6) «Kuruluş» deyimi; Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
7) «Müessese» deyimi; 60 sayılı KHK'deki tanımı,
8) «İşletme» deyimi; mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleri,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Kuruluşun Organları
Yönetim Kurulu
Madde S — Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü Gümrük ve Tekel Bakanınca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı, Gümrük ve Teke)
Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Gümrük ve Tekel Bakanınca önerilecek üyelerden ikisinin; kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili bir yüksek öğrenimi bitirdikten sonra en az on yılı Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarında olmak üzere toplam onbeş yıl başarılı hizmet vererek mes
leki ihtisasa sahip bulunmaları şarttır. Gümrük ve Tekel Bakanınca önerilecek diğer
üyede mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev suresi Yönetim Kurulunun genel nitelik ve şartları, çalışma esasları hakkında 80 sayılı KHK hükümleri uygulattır.
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Genel Müdür
Madde 8 — Kuruluş Genel M ü d ü r ü n ü n atanması, nitelik ve şartları, görev
ve yetkileri hakkında 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu hizmetin etkinliğini ve sür'atle işlerliğini sağ
lamak üzere, tüzük hükümleri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda
Genel Müdür veya müessese yönetim organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme,
Kuruluşun en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulu
nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 —- Genel Müdürlüğün en çok beş Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Mudur Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
Sayılı K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilât
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 0 — 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde
Kuruluşun yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri
Yönetim Kurulu karariyle kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müesseseler ve İştirakler
Müesseselere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müesseselerin kurulması, nitelikleri, yönetimi, organları ve per
soneli hakkında 60 Sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Kuruluş tekel niteliğindeki malları müesseseler veya işletmeler
eliyle üretir, bu konularda yurt içinde bağlı ortaklık kuramaz ve iştiraklerde bu
lunamaz.
Kuruluş faaliyet alanına giren konularda yurt dışında ortaklıklar kurabilir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
M a l i Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, Program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması
yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faali
yet raporları, k â r dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı K H K hükümleri
uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmün
dedir.
Vergi Muafiyeti
Madde 14 — Kuruluş damga vergisinden muaftır.
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Kuruluşun Mevduatı
Madde 15 — Kuruluşun mevduatı hakkında. Hazine mevduatının tabi olduğu
hükümler uygulanır.
Bono İhracı
Madde 16 — Kuruluş, 1211 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gereğince kredi
almak amacıyla, sermaye haddini aşmamak üzere bono ihracına ve Maliye Bakanı
da bu bonolara kefalete Kanundur.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 17 —- Kuruluş personeli 80 sayılı KHK ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenle
yen kanuna tabidir.
Bedelsiz Konut Tahsisi
Madde 18 — Tuzlalarda oturanlara tahsis edilen konutlar için kira alınmaz.
Afyon ve Uyuşturucu Maddelere Konulan Devlet Tekeli
Madde 18 — Çizilmiş veya çizilmemiş, tohumu alınmış veya alınmamış haş
haş kapsülleri ile ham afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarlarının morfin ev
safı haiz afyon alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eterleri, koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eterleri ile % 0,20'den fazla narkotik evsafı haiz
afyon alkaioidi taşıyan ve % 0,10'dan fazla kokain ihtiva eden müstahzarların ve
bunların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olunacak diğer müstahzar
larının, yurt içinde ekimi ve araştırması, alım ve satımı ile imâl, ithâl ve ihracı
devlet tekelindedir.
Kullanılmasının zararlı olduğu ve «Toxicommanie» yaptığı Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığınca teabit edilen diğer tabii ve sentetik maddeler de, yine bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile bu tekelin kapsamına alına
bilir.
Kurumuş veya ezilmiş haşhaş kellelerinin ihracı için, ithalâtçı memleketten ve
rilecek ithal müsaadesinin ibrazı mukabilinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ihraç müsaadesi verile
bilir.
Haşhaş Kapsülü Alım Fiatı Tesbiti
Madde 20 — Dış Piyasalar ihtiyaç ve fiatlarıyla, yurt içindeki toprak ürün
lerinin genel fiat seviyesi, afyon, haşhaş kapsülü ve uyuşturucu madde üretim ve
stok durumu, Tekel'in afyon ve haşhaş kapsülü alım ve satımı için yaptığı bütün
masraflar, fabrikanın üretim maliyeti ve bu işlemlerden doğacak muhtemel riskler
gözönünde tutularak kâr sağlaması dûşünülmeksizin, üretici menfaatlerine uygun
haşhaş kapsülü iç alım fiatları Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu kararıyla tesbit olunur.
Bu fiatlar Bakanlar Kurulunda tesbit ve haziran ayı içinde ilân olunur.
Haşhaş kapsülü alımları tahlil veya ekspertiz yoluyla yapılır. Ekspertiz yoluy
la alımlarda satıcılar dilerse tahlil yoluna başvururlar.
Haşhaş Ekilecek Yerlerin Tesbiti, Ekicilerin İzin Belgesi Alma Zorunluluğu
Madde 21 — 1) Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül üretilecek yerler-, memle
ketin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut
stok durumuna güre her yıl Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Ve en geç o yılın
1 Temmuz tarihine kadar Resmî Gazete ile ilân olunur. Yeni bir karar alınmaması
halinde, önceki Kararname Hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Haşhaş ekimi yapılacak 11 ve ilçeler en az 1 yıl evvelinden Bakanlar Kuru
lunca tespit ve ilan edilir.
Tespit ve ilan edilen yerler dışında 3 ncü maddenin 12 nci bendi gereğince,
Resmi Kuruluşlarca yapılacak bilimsel araştırmalara yönelik ekilişler hariç; to-
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hum, süs bitkisi, kapsül ve ham afyon üretimi maksadıyla haşhaş ekilmesi yasaktır. Bu yasaklara aykırı hareket edenlerin takip, kontrol ve kovuşturulması ma
halli mülki idare amirliklerince yapılır.
2) Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapacak olanlar Tekelden
izin belgesi almakla yükümlüdür. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup.
hiçbir suretle başkasına devir edilemez.
Haşhaş ekiminden vazgeçenler durumu Tekel'e bildirmek zorundadırlar,
izin belgesi aldıkları halde, haşhaş ekiminden vazgeçenlerin izin belgesi iptal olu
nur ve ekilmiş olan haşhaş tarlaları, masrafı üreticiye ait olmak kaydıyla sürülerek imha edilir.
3) Her türlü kaçakçılık suçları ile 3491 Sayılı Kanunun 1470 Sayılı Kanunla
değişik 27. maddesi ve Türk Ceza Kanununun 403 ve 404. maddeleri gereğince ke
sinleşmiş mahkumiyeti bulunanlara bu mahkûmiyetleri afla ortadan kalkmış olsa
bile izin belgesi verilmez.
İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlardan biri ile
mahkûm olanların bu mahkûmiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri geri alınır.
4) İzin belgesi almak için her yıl 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında
mahalli Tekel idaresine dilekçe ile başvurulur. Dilekçede ekim alanının ölçüsü ve
üreteceği afyon miktarı belirtilir ve alanın basit krokisi eklenir. Lüzumlu diğer bel
gelerin neler olacağı, krokilerin neleri kapsayacağı ve izin belgelerinin nasıl veri
leceği yönetmelikte gösterilir.
İzin belgeleri mahalli Tekel idaresi tarafından ihtiyaca göre düzenlenir. Bel
geler ekim alalılarının bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde verilir. Tekel
yaptığı inceleme sonunda haşhaş ekimi için belge verip vermemekte yetkilidir.
Haşhaş ekicisinin kimliği, ekim alanının yüzölçümü ve şınırları. Tekel idaresince ekimin yapılacağı ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarına bildirilir.
Muhtarlar, bölgelerinde haşhaş ekiminin kanun ve yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, aksi halin tespitinde durumu ma
halli mülki makam ile ilgili Tekel İdaresine bildirmekle yükümlüdürler.
5) Haşhaş ekimine izin verilen yerlerde kampanya süresince Tekel tarafından her türlü kontrol çalışmaları yapılır.
Muhtarlar, bölgeleri İçinde haşhaş ekiminin bildirilen alanlarda yapılıp, ya
pılmadığını Tekel İdaresine bildirmekle yükümlüdürler.
6) Haşhaş ekicilerinin dilekçelerinde belirtilen hususların doğru olup olma
dığı, yönetmelikteki esaslar dairesinde ve Tekel tarafından yapılacak denetleme ve
inceleme ile tespit olunur. Ekicinin huzurunda yapılacak tespite vuku bulan itirazı,
tespit belgesine aynen yazılır veya tespit işlemi tarihinden İtibaren, ekici 15 gün
içinde yazılı itirazda bulunabilir. Bu itirazlar Tekel tarafından en geç 1 ay içinde
karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Tespitten sonra üründe vaki olacak değişiklik
lere ait müracaatlar yönetmelik esaslarına göre işleme tabi tutulur.
7) Ekiciler, ürettikleri afyon ve haşhaşı belgelerinde tesbit edilen miktarın
üstünde de olsa ilgili Tekel İdaresine o yılın Eylül ayı sonuna kadar, bu Kanun Hük
münde Kararnamenin 20 nci maddesi uyarınca tayin olunacak bedeli karşılığında,
teslim etmek zorunluğundadır. Eksperin tespit ettiği bedele itiraz halinde, bu bedel
ödenmekle beraber, tahlil sonucuna göre mahsubu yapılır.
8) Ekicinin teslim ettiği afyon ve haşhaş kapsülü, belgesinde yazılı mik
tardan az olduğu takdirde, yönetmelik hükümlerine göre inceleme yapılır. Suçlu
görülenler hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinin
3 ncü bendi hükmü uygulanır.
9) Ekiciler tarafından üretilen afyon ve haşhaş kapsüllerinin engeç Eylül
ayı sonuna kadar mahalli Tekel İdaresine teslim edilmesi gerekir. Ürettikleri af-
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yon ve haşhaş kapsüllerini süresi içinde Tekel'e teslim etmeyenlerin durumları. Kanuni kovuşturma yapılmak üzere, mahalli Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilir.
10) Ham afyonun herhangibir madde ite tağşişi yasaktır.
Tekel'e teslim edilen afyonlardan, yapıları ekspertiz sonunda mağşuş olduk
ları anlaşılanların bedeli ödenmez. Bu afyonlar zaptolunarak eksper ve üretici ta
rafından, birlikte alınıp mühürlenerek numunelerden biri üreticiye teslim edilir
Diğeri Tekel laboratuvarlarında tahlil olunur. Tahlil sonunda ham afyonların mağ
şuş olmadığı anlaşılırsa, bedeli ödenir, aksi halde durum üreticiye bildirilir. Üretici bir ay içinde malın zaptolundugu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde iti
razda bulunabilir. İtiraz üzerine mahkemece verilen karar kesindir.
Üretici itiraz etmezse kendisine numune olarak verilen afyonu, itiraz süre
sinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Tekel'e geri vermekle yükümlüdür.
11) Haşhaş ekimi, afyon üretimi ve alımı, teslim ve kontrolü ile ilgili esaslar
bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 8
ay içinde hazırlanacak bir yönetmelikte belirlenir.
Diğer Kuruluşların Yardımı
Madde 22 — Tespit ve ilan edilen yerlerde, haşhaş ekimi, afyon ve kapsül
üretiminin kontrolü ve izin belgelerine ait uygulamalar Tekel tarafından yapılır.
Bu işlerin yürütülmesinde mahalli mülki amirler, emniyet, jandarma ile Tarım ve
Orman Bakanlığı ve ilgili diğer Resmi Kuruluşlar Tekelin talebi halinde yardımda
bulunurlar.
Uluslararası Fonlardan Yararlanma
Madde 23 — Tekel haşhaş ekimi, afyon üretimi ile ilgili olarak yapılacak etüd.
araştırma, eğitim ve kontrol çalışmalarında, çeşitli uluslararası fonlardan ve yapılacak çeşitli iç ve dış yardımlardan faydalanır.
Takip, Kontrol ve Kovuşturma Giderleri
Madde 24 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 nci maddesi 1 nci ben
di gereğince mahalli mülki amirliklerince yapılacak takip, kontrol ve kovuşturma
giderleri her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşı
lanır. Aynı maddenin e nci bendi gereğince Tekel tarafından mahallinde yapılacak
denetleme ve inceleme giderleri de her yıl Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesine
konulacak ödenekle karşılanır.
Satış Şekli
Madde 25 — Üretilen mamül ve yarı mamul uyuşturucuların nevileri, mik
tarı, satış esas ve şekilleri Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından müştereken tanzim ve tesbit edilir.
Zorunlu Satışlar
Madde 28 — Ordu, okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları afyon ve
uyuşturucu madde ihtiyaçlarını, stoku ve durumu müsait bulunan yerlerde
sa kurutuşça tesbit edilüen fiyatlar uygulanır
Yasaklara Uymayanlara Verilecek Cezalar
Madde 27 — 1) Haşhaş ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya belge
sinde belirtilen alandan fazla yahut başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yerlerde ham
afyon üretenler hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis ve üç bin liradan onbeş
bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon üretenler hak
kında iki seneden beş seneye kadar ağır hapis ve on bin liradan ellibin liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur.
Bu suretle kanun dışı ekilen haşhaşlar, mülki makamlar tarafından masrafları üreticiye ait olmak üzere toplattırılarak imha ettirilir. Toplanmış ise, müsadere
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olunarak mahalli Tekel İdaresine teslim edilir. Bunlardan yararlanma ve yok edilme
yöntemleri yönetmelikte gösterilir.
2) 21 inci maddenin 2 nci bendi uyarınca haşhaş ekiminden vazgeçtiğini yö
netmelikte belirlenen sûre içerisinde Tekel İdaresine bildirmeyenler üçbin liradan
yedibin beşyüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
3) 21 inci maddenin 7, 8 ve 9 uncu bendlerine göre, izin belgesinde tesbit edi
len miktardan az afyon veya haşhaş kapsülü teslim eden üreticiler hakkında, fiili,
Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki maddelerinin kapsamına girmediği takdirde,
eksik teslim edilen miktarların teslim anındaki baş alım fiyatının 3 misline kadar
ağır para cezası hükmolunur, ürettikleri afyon veya haşhaş kapsülünün tamamını
Eylül ayı sonuna kadar Tekele getirmeyen veya hiç teslim etmeyenler hakkında yu
karıdaki cezanın 2 katı uygulanır.
4) 21 inci maddenin 4 üncü bendi gereğince; muhtarların kendi bölgelerin
deki ekim alanlarında vuku bulan değişiklikleri bildirmedikleri sabit olduğu tak
dirde, üç bin liradan yedibin beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.
5) 21 inci maddenin 10 uncu bendi uyarınca teslim edilen numuneleri süresi
içerisinde iade etmeyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 403. maddesi ve sonraki
maddeler şumulüne girmediği takdirde her numune için üçbin lira ağır para ceza
sına hükmolunur.
Teslim edilen afyonun mağşuş olduğunun kesinleşmesi halinde, Fiilleri
TCK. nın 403 ve sonraki maddeleri kapsamına girmediği takdirde haklarında mağşuş afyonun Tekele teslimi anındaki en yüksek alım fiyatının 5 katı ağır para cezasına hükmolunur.
61 Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre zor alımına karar verilen ham
afyonlar ve tababette kullanılabilecek afyondan elde edilen uyuşturucu maddeler
Tekel'e teslim edilir.
7) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre. hükmolunan para cezalarına ait
kesin ilâmlar Cumhuriyet Savcılıklarınca resen Tekel'e verilir. Bu ilâmların para
cezalarına ait kısmı, 1918 Sayılı Kanunun 56. maddesi hükümlerine göre yerine ge
tirilir.
8) Bu maddede belirtilen suçları işleyenlere, her ne suretle olursa olsun, yar
dım edenler hakkında asıl faillere verilecek cezaların yarısı hükmolunur. Bu fiillere katılan memur ve görevliler de asıl failler gibi ceza görürler.
9) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı suçların soruşturma ve kovuş
turmasında 1918 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı suçların işlenmesi halinde, tanzim
olunarak C. Savcılığına verilen müzekkere üzerine Tekel, şahsi hak davacısı ve
müdahaleci sıfatını alır ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun verdiği hakları
kullanabilir.
Ceza Kanunu Açısından Uyuşturucu Madde Sayılma
Madde 28 — Ham afyon hazırlanmış afyon tıbbi afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Kanununun tatbikatında uyuşturucu maddelerden sayılır.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — 1) Tekel Genel Müdürlüğüne ait bütün üretim, araştırma,
bakım ve işletme ve imalat tesisleri, bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz mallar ve bu
faaliyet konularına giren dış ortaklıklardaki hisseler,
2) Tekel Genel Müdürlüğünce akdedilmiş sözleşmeler, girişilmiş yüklenme
ler ve diğer suretle yapılmış anlaşmalardan doğan her türlü hak ve vecibeler,
Kayıtlı değerleri üzerinden Kuruluşa devredilmiştir.
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Kayıtlı değerlerin 'bulunmaması halinde, devrolunan varlıkların değerleri ku
rulacak bir komisyon tarafından doğrudan doğruya takdir ve tesblt edilir.
Geçici Madde 2 — Kuruluş 1 Ocak 1984 tarihine kadar katma bütçe, döner ser
maye faaliyeti ile mevcut muhasebe sistemini uygulamaya devam eder.
Geçici Madde 3 — Kuruluşun ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve Genel
MüdünKik kadrolarım ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye fcir yıl süreyle Maliye Bakanı yetkilidir. Bu şekilde Iftıdas edilen kadrolarda
görevlendirilenlerin özlük hakları, 60 Sayılı KHK'nra öngördüğü Personel Kanunu
çıkıncaya kadar yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçevesinde, benzeri
İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Geçici Madde 4 — 1) Bolvadin, Afyon Alkaloidleri Fabrikası ile münhasıran
haşhaş ekim, kontrol, kapsül alım ve muhafazası ile iştigal etmek üzere kurulmuş bu
lunan Ajans Müdürlükleri ve Toprak ve Mahsulleri Ofisinin faaliyet konusuna giren
diğer hububat alımları için açılmış bulunan ajansların yukarıda belirtilen hizmetlere
tahsis edilmiş her türlü taşınır ve taşınmaz malları, para ve para hükmündeki kıy
met ve alacaklar; hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçlan kayıtlı değer
leri üzerinden ve ilgili kayıt defter ve belgeleriyle birlikte Tekel Genel Müdürlüğüne
devredilmiştir.
2) Devir işlemleri hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmayıp. Gümrük ve Te
kel Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı elemanlarından kurulacak bir heyet marifetiyle
gerçekleştirilir.
3) Kayıtlı değerlerin bulunmaması halinde, devrolunan varlıklar m değer
leri yukarıdaki bend te zikredilen heyet tarafından doğrudan doğruya takdir ve
teslim olunur.
Geçici Madde 5—1) Tekel Genel Müdürlüğünün tüm personeli ve Bolvadin,
Afyon Alkaloidleri Fabrikası personeli kadrolan ile birlikte, bu Kanun Hükmünde
Kararname yürürlüğe girdiği tarihte, yeni bir atamaya lüzum kalmaksızın ücret,
emeklilik ve özlük hakları saklı kalmak üzere kuruluşa geçer.
2) Toprak Mahsulleri Ofisi'nin faaliyet konusuna giren ürünlerden haşhaş
kapsülü, ithâl edilen uyuşturucu maddeler ve müstahzarları, üretilen mamul ve yan
mamul maddelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlama işlerinde çalışan merkez ve taşra
personelinden varılacak mutafbakat üzerine TekeTe geçecek personel hakkında da
yukarıdaki bend hükmü uygulanır.
Geçici Madde 6 —
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin 11 inci bendinde bahsolunan- yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar 20 Ekim 1971 tarih ve 13992 sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanan «Haşhaş Ekimi ve Ham Afyon Üretimi Kontrol Yönet
meliği» hükümleri uygulanır.
Kaldırılan Hükümler
Madde 29— Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle 1660,
4036, 4898, 5113 sayılı Kanunlarla ek ve değişiklikleri, 6551 sayılı Kanunun 3 ncüj
maddesi ve 2019 sayılı Kanun ile bu Kanun hükmünde kararnameye aykırı sair
hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 30 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Bu Kanun Hükmünde Kararname kanunlaşıncaya kadar yasaklara uyma
yanlara verilecek cezalan düzenleyen 27 inci madde hükmü yerine 3491 sayılı Kanu
nun 27 nci maddesini değiştiren 25/8/1971 tarihli ve 147Q sayılı Kanunda belirlenen
cezalar uygulanır.
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Yürütme
Madde 31
lu yürütür.

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar KuruKofttft EVREN
T

Cumhurbaşkanı
8. ULUSU

Başbakan
Z. BAY KARA

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

M. ÖZGÖNEŞ

Prof. Dr. M. N. Ö2DAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Yrd

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R. PASİN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

I. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞIA\4

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maiiya Bakanı

Millî Eğitim Bakenı

Bayındırlık Bakanı
Prof. Dr. M. AYSAN

Ü. H. BAVULKEN
Millî Savunma Bokcm

S. ÇETÎNER
İçlileri Bakanı

K. CANTÜRK

Prof. Dr. K. KILfÇTURGAY

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulfştfrma Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

M. TURGUT

F. !LKEL

Tarım ve Orman 8 a kanı

Çalışma Bakanı

1. EVLİYAOĞLU

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

M. R. GÜNEY

V. Ö2GÖL

Kültür ve Turizm Bakanı

imar ve İskân Bakanı

Köy İşleri ve Kocp. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Sanayi vo Teknoloji Sakam Ener|i ve Tsbiî Kay. Bakam

S. ŞipE

Sosyal Güvenlik Bakanı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı t KHK/112
Çay işletmeleri Genel Müdürlüğünün kurulması; 17/6/IÖ82 tarihli ve 2880 sa
ydı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1883 tarih ve 60
Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluştan Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak ve sfczkonusu Kanun Hükmünde
Kararname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Çay İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan Kamu İktisadi Kuruluşu'nun hukuki bünye,
amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilât yapısı, müessese, bağl* ortaklıklar ve
iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer huususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Çay İşletmeleri Genel Müdür
lüğü (ÇAY-KUR) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu
sermayesiyle sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu kurulmuştur.
Kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Kuruluşun Merkezi Rize'dedir.
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Sermayesi 30 milyar T L olup, tamamı Devlete aittir.
Kuruluşun ilgili olduğu Bakanlık Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır.
Kuruluşun Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Memleketin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliş
tirmek, çay kalitesini islah etmek ve işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç
ve dış pazar isteklerine uygun mahsul üretimini sağlamak, verimlilik anlayışı doğ
rultusunda sermaye birikimine yardım etmek suretiyle daha fazla yatırım kaynağı
yaratmak amacı ile teşkil edilen kuruluşun faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
1) Üreticilerden, işletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını tekeli altında
satın almak,
2) Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik
faaliyette bulunmak,
3) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak;
A — Gerekli Tesisleri Kurmak ve İşletmek.
B — Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı
maddeler üretmek.
C — Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi
için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
D — Gerekli madde ve araçları tedarik etmek.
E — Ticaretle iştigal etmek, ihracat ve ithalat yapmak.
F — Çay üreticilerinin kooperatifleşmesi için gerekli olan faaliyetlerde bu
lunmak.
G — Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak.
H — Kuruluşun ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, ka
mulaştırma yapmak, aynî, sınayi ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasar
rufta bulunmak.
1,— Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Kuruluş, bu amaç ve faaliyetlerini müessese ve işletmeler eliyle yerine getire
bilir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen:
1) «Kuruluş Kanunu», Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60 Sayılı KHK», İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluş
ları Hakkındaki 11/4/1983 tarih ve 80 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
3) -Tüzük-, 60 Sayılı KHK'nin 64. Maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu», 60 Sayılı KHK'de geçen Ekonomik İşler Yüksek
Koordinasyon Kurulunu,
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«Bakanlık», Gümrük ve Tekel Bakanlığı,
8) «Kuruluş», Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
7) «Müessese», 60 Sayılı KHK'deki tanımı,
8) «İşletme», Kuruluşun mal ve hizmet üret«n fabrika ve diğer birimlerini.
İfade eder.
İKİNCİ KISIM
Kuruluşun Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinin üçü Gümrük ve Tekel Bakanınca, biıl
Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Gümrük ve Tekel Baka
nının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Gümrük ve Tekel Bakanınca, önerilecek üyelerden ikisinin; Kuruluşun
rum ve Kuruluşlarında olmak üzere toplam onbeş yıl başarılı hizmet vererek,
mesleki ihtisasa sahip bulunmaları şarttır.
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Gümrük ve Tekel Bakanınca önerilecek diğer üyede mesleki ihtisas şartı aranmıyabilir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi ile çalışma esasları ve
Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel nitelik ve şartları hakkında 60 sayılı K H K hüküm
leri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Kuruluş Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çerçe
vesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yönetim
organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Kuruluşun en üst düzeyde yetkili ve so
rumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Kuruluşun en çok 3 Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60 saydı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 0 — 60 Sayılı KHK hükümleri dairesinde Kuruluşun yapacağı görevleri
yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük Birimleri Yönetim Kurulu kararıyla kuru
lur.
Ancak, bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı Koordinasyon kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müesseseler
Müesseseler
Madde 10 — Kuruluş. Tekel Konusuna giren mallan müesseseler veya işletmeler eliyle üretir.
Müesseselerin, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kuruluşu, nitelikleri, yönetimi ve
organları hakkında 60 Sayılı KHK hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 11 — Plan, program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması; yatırım ve finansman programlan; küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları;
fiat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; bilançolar, netice hesaplan ve faaliyet raporları; kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı KHK hükümleri uy
gulanır.
Yaş Çay Fiatının Tesbiti ve İlanı
Madde 12 — Yaş Çay yaprağının fiyatı ekonomik şartlara göre Kuruluş Yö
netim Kurulunun kararı, ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının önerisi üzerine Koordi
nasyon Kurulunun tasvibi ile belirlenerek en geç 30 Nisan'a kadar ilan olunur.
Çay Bahçesi Kurulması
Madde 13 — Çay Bahçesi kuracaklar kuruluştan ruhsatname almak mecburi
yetindedirler. Ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar, kuruluşça tesbit edile-

cek teknik ve fenni, esaslara uymayanlar ve bunlara aykırı harekette bulunanlar
1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bu bahçelerin
mahsulleri hiçbir suretle kuruluşça satın alınamazlar.
Ruhsatsız çay bahçesi kurmuş olanların çay bahçesi masrafları, kendilerine
ait olmak üzere söktürülür.
Çeşitli Görev ve Yetkilerin Kuruluşa İntikali
Madde 14 — 4229 Sayılı Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun 1 inci maddesin
deki çay hakkında mevcut olan çay inhisarı Kuruluş tarafından isletilir ve yürü
tülür.
3788 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ruhsat Kuruluş tarafından verilir. Kuruluş ruhsat sahibi üretici ile mukavele akteder. Kuruluş, ancak ruhsat sa
hibi ve mukaveleli üreticinin çayını satın alabilir.
5433 Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Ka
nununun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Tekel Genel Müdürlüğüne
devredilmiş diğer görev ve yetkiler kuruluşa geçer.
Personele ilişkin Hükümler
Madde 15 — Kuruluş personeli 60 sayılı KHK ile söz konusu KHK'ye uygun ola
rak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Rejimi esaslarım düzenleyen
kanuna tabidir.
Devlet Malı Sayılma
Madde 16 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — 1497 Sayılı Kanunun geçici maddelerine göre Kuruluşa de
vir işlemi yapılmamış olan ve kendi kullanımında bulunan taşınmazların devir ve
tescil işlemleri, ilgili kuruluşlarca bir yıl içinde karşılıklı yerine getirilir.
Bu devir ve tescil işlemleri hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.
Geçici Madde 2 — Kuruluşun ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda görevlendirilenlerin özlük hakları, 60 Sayın KHK'nin öngördüğü Personel Ka
nunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçevesinde,
benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 17 — 1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile
6/12/1971 tarih ve 1487 sayılı Çay Kurumu Kanunu ve bu Kanunun bazı maddele
rini değiştiren 17/3/1982 tarih ve 2640 sayılı kanunlar;
2) 27/3/1940 tarih ve 3788 Sayılı Çay Kanunu ve 20/5/1942 tarih ve 4223 Sayılı Kahve ve Çay İnhisarı Kanunları ile bunların ek ve tadillerine ilişkin Kanun
ların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri.
Yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 18 — 1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi bu
Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, diğer maddeleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.
2) 13 üncü madde ile düzenlenen hükümler yürürlüğe girinceye kadar, mev
cut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
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Yürütme
Madde 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KENAN EVREN

Cumhurbaşkanı
B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK

M . ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ

Devlat Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R. PASİN

K. AKDOĞAN

Ü. H. BAYÜLKEN

Devlet

Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

S. ÇETİNER
İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÛRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Prof. Dr. M . AYSAN

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı
I. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turum Bakanı

Prof. Dr. T.

ESENER

Çalışma Bakanı

F. İLKEL
M . TURGUT
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Prof. Dr. A.
SAMSUNLU
M. R. GÜNEY
İmar ve İskan Bekanı
Köy İşleri ve Koop Bakanı

V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakanı

S. SİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluşa Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı : KHK/113
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982
tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca
10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam :
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1963 tarih ve
60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi
adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaç ve faali
yet konuları, organları ve teşkilât yapısı, müessese, beğlı ortaklıklar ve İştirakleri ve
bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye :
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile TMO adında, tüzel kişiliğe
sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet
Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül bu Kanun Hükmünde Kararname ve 90 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 30 milyar TL. olup tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Ticaret Bakanlığıdır.
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Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları :
Madde 3 — Yurtta hububat fiatlarının üreticiler yönünden normalin altına
düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürün
lerin piyasasını düzenleyici önlemler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulunun K a 
ran ile hububat dışında bakliyat ve yağlı tohumlarla ilgili verilecek görevi yürütmek amacı ile teşkil edilen Teşekkülün faaliyet konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) Bu maddede belirtilen ürünlerin, her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre
tesbit olunacak fiatlarla, alım ve satışını yapmak ve gerekli stok tesisi ve muhafaza
etmek suretiyle, bu ürünler piyasalarında istikrar sağlamak,
2) Lüzum görülen hallerde, faaliyet konularına giren ürünleri ve mamüllerini
dış piyasalardan satın almak,
3) Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamüllerinin dış piyasa
larda sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt
dışına satmak,
4) Buğdayı mahdut nevilere icra etmek ve ticari maksatlara göre standart
tiplere varabilmek amacıyla yetiştirilen buğdayları Tarım ve Orman Bakanlığının
talebi, Ticaret Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun Karan dahilinde fiyat
farkı ile satın atmak,
5) Ofis, memleket hububatım muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve
ayırma işlen ve bu mallar üzerine gerektiğinde varand muamelesi yapabilmek üzere
inşa edilmiş veya yeniden inşa veya İktisap edilecek olan silo ve müştemilâtı ile
anbarları işletmek,
6) Gerektiğinde, faaliyet konularına giren ürünleri ve mamullerini muha
faza eden ve işleyen tesisleri kurmak, satın almak ve işletmek, bu mamullerin alım,
muhafaza ve satışını yapmak,
7) Kurulan tesislerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, araç
ve makinaları, bulundurmak, gerekirse bu amaçla atelyeler kurmak ve imalât yap
mak,
8) Kurulan tesisler ile, mevcut malzeme, makina ve cihazların artık kapasitelerini değerlendirmek,
9) Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, her türlü alım, satım, nakliyat,
imalât depolama ve muhafaza işleri için şirket kurmak veya bu amaçla kurulan ortaklıklara katılmak,
10) Dünya hububat üretim hareketlerini ve fiatlarını izlemek, değerlendirmek,
faaliyet konuları ile ilgili her türlü yayınları yapmak,
11) Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere yurt içi ve dışında; teşkilât ve
tesisler kurmak, işletmek, satınalmak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak. Bun
larla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak.
Teşekkül bu amaç ve faaliyetlerim Müesseseleri ve bağlı ortaklıktarı eliyle
yerine getirir.
Fiyat Tesbiti :
Madde 4 — Teşekkülün iştigal konusuna giren ürün ve hizmetlerin fiatları :
1) Destekleme uygulamasına tabi hububat alım ve satış baş fiyatları ile
vasıfları ve uygulanacak alım ve satış esasları her yıl Nisan ayı sonunda, Bakanlar
Kurulunca tesbit ve ilân olunur.
2) Bakanlar Kurulunca görev verilmesi halinde diğer ürünlerin alım, satış
bas fiatları ile vasıfları ve uygulanacak alım, satış esasları hasatlarından önce, Ticaret Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur.
3) Gerektiğinde, alım ve satış fiatları ile uygulanacak alım ve satış esasla
rında Bakanlar Kurulu yıl içinde değişiklik yapabilir.
Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilen alım ve satış fiatları uygulamasın
dan doğacak görev zararları, her yıl Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müş-
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tereken tesbit olunarak 60 sayılı KHK'nin 33 öncü maddedeki esaslara göre hazinece
karşılanır.
4) Teşekkülün, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeleri ürettikleri mal ve hizmet fiatlarını tesbitte serbesttirler.
Kısaltmalar :
Madde 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi; bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
2) «60 Sayılı KHK» deyimi; İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 Sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi;
Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon
Kurulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi; Ticaret Bakanlığım,
6) «Teşekkül» deyimi; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)ni,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «iştirakler» deyimleri; 60 Sayılı KHK'deki
tanımları,
8) «işletme» çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımından yet
kileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen bağlı olarak çalışan mal ve hizmet üreten
fabrikaları ve diğer birimleri.
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu :
Madde 6 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Ticaret Bakanınca biri Maliye
Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakam ve Ticaret Bakanının İmzalarını ta
şıyan ortak kararname ile atanırlar.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına
sahip ve yüksek öğrenim yapmış olmaları yanında, Maliye Bakanınca önerilen üyenin Maliye ve iktisad, Ticaret Bakanınca önerilen üyelerden ikisinin, en az beş yıl
teşekkülün faaliyet konuları ile ilgili alanlarda çalışmış olması ve Teşekkülün faa
liyet konuları ile ilgili çeşitli ihtisas kollarının gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip
bulunması şarttır.
Ticaret Bakanınca önerilecek üçüncü üyede mesleki ihtisas şartı aranmaya
bilir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi, Yönetim Kurulunun ge
nel nitelik ve şartlan, çalışma esasları hakkında 60 Sayılı K H K hükümleri uygula
nır.
Genel Müdür :
Madde 7 — Teşekkül Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev
ve yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekil gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme :
Madde 8 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yönetim
organlarım yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve so
rumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları :
Madde 9 — Teşekkülün en çok üç Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanımaları, nitelik ve şartlan konusunda 60 Sa
yılı K H K hükümleri uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri :
Madde 10 — 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde
Teşekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri
Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak bu konudaki yönetim kurulu kararı Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle
yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ K I S I M
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere İlişkin Hükümler :
Madde 11 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri,
yönetimi, organları hakkında 60 Sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Teşekkül bu Kuruluş Kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için işletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
iştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül yönetim kurulu
üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır.
Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları :
Madde 12 — Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan amaç ve
faaliyet konuları dışında bağlı ortaklık kuramaz, iştirakte bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim :
Madde 13 — Plan, program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması;
yatırım ve finansman programlan; küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları; fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; bilançolar, netice hesaplan ve faaliyet
raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı K H K hükümleri uy
gulanır.
Borçlanma ve Kredi işleri :
Madde 14 — Teşekkülün çalışma alanına giren iç ve dış alımlar ve stoklar
tesisi için çıkaracağı bonolara veya bu maksatlarla yapacağı her türlü istikraza,
Maliye Bakanlığı kefalete yetkilidir.
Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti :
Madde 15 — Teşekkülün, üreticiden yapacağı mübayaalara ait bilumum evrak,
senet, defter ve kayıtlar ile bütün hesaplan ve menkul rehni muameleleri, damga
vergisi, noter harçları, muamele vergisi ve sair her nevi vergi, resim ve harçtan
muaftır.
Teşekküle devir ve intikal edecek gayrimenkuller devir nedeniyle ortaya çıka
cak vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Olağanüstü H a l Stoku Tesisi ve Zorunlu Satışlar :
Madde 16 —
Teşekkülün normal stoklan dışında, Bakanlar Kurulu'nca memleket ihtiyatı
olarak hububat stoku bulundurmakla görevlendirilmesi halinde, bu stokların bedeli
ve yapılacak masraflar 60 sayılı K H K hükümleri gereğince bütçeden karşılanır.
Ordu, Okullar, diğer Resmî Daireler, Müesseseler, hububat ve mamulleri ihtiyaçlarını, stoku ve durumu müsait bulunan yerlerde Toprak Mahsulleri Ofisinden
temin ederler. Bu satışlarda Bakanlar Kurulunca tesbit edilmiş bir fiat yoksa teşekkülce tesbit edilen fiatlar uygulanır.
Ekmek fiatlarının tüketici halkı tazyik edecek derecede yükselmesi halinde,
Valiliklerin talebi üzerine tüketim yerlerindeki halkın ekmeklik buğday thtiyaçları-

nın karşılanmasında, görev zararı 60 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesi gereğince hazinece karşılanmak kaydıyla, Bakanlar Kurulunca Toprak Mahsulleri Ofisine görev
verilebilir.
Bu takdirde Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilecek esaslara göre Toprak Mahsulleri Ofisinden alman ekmeklik buğdayın veya unun mahallinde ve ekmek yapımında kullanılması şarttır. Ekmeklik buğdayın yada unun tahsis mahalleri
nin dışına çıkarılması veya ekmek yapımından başka maksatlarla kullanılması, sa
tılması veya benzeri hallerde bu fiilleri işleyenler hakkında TCK. nun 506 inci mad
desi gereğince kanuni kovuşturma yapılır.
Bakanlar Kurulu Kararıyla tahsis suretiyle satılan buğday veya unun yine K a 
rarnameler ile fiatlarının yükseltilmesi halinde henüz tüketici halka intikal etmeyen
buğdayın ve unun fiat farkları Ofisçe, ilgililerden tahsil edilir.
Hükümet anlaşmasıyla Devletlerarası yapılan alım ve satışlarda Teşekkülün
zararları ve mahrum kalınan kâr'ı 60 Sayılı K H K gereğince hazinece karşılanır.
Ticaret Siciline Kayıt ve Borsaya üyelik
Madde 17 — Teşekkülün Genel Müdürlük merkezinin bulunduğu Ankara'da,
selahiyetli sicil memurluğuna müracaatla, Ticaret Siciline tescili sağlanır.
Taşra teşkilatı bu kaydın dışındadır.
6690 sayılı Kanun gereğince sadece Genel Müdürlük Borsaya üye olur.
Ancak, Ticaret Borsası bulunmayan yerlerde, borsaya dahil maddelerin alım
ve satımlarında borsa ücreti tahakkuk ettirilmez.
İstimlak
Madde 18 — Teşekkülün faaliyet konularına giren işlerin ifası için gerektiğin
de İstimlâk Kanunu hükümlerine göre istimlâk yapabilir veya irtifak hakkı tesis
edebilir.
İpotek
Madde 19 — Teşekkül, görevleri icabı olarak taşınmaz mallara tasarruf ede
bileceği gibi, alacaklarının temini maksadıyla kendi namına taşınmaz mallar üzerinde
İpotek tesis edebilir.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 20 — Teşekkül personeli 60 Sayılı K H K ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarım düzenleyen
kanuna tabidir.
Devlet Malı Sayılma
Madde 21 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz malları, p a r a l a r ı ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Kadro İhdası
Geçici Madde 1 — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri ip
tal etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kad
rolarda görevlendirilenlerin özlük haklan, 60 sayılı K H K ' n i n öngördüğü Personel
Kanunu çıkıncaya kadar. 440 Sayılı Kanun çerçevesinde, benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya görÖ yürütülür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 22 — 3491 Sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu ile, bu Kanunu de
ğiştiren 2/2/1942 tarih, 4185 sayılı, 23/3/1950 tarih ve 5621 sayılı. 18/4/1951 tarih ve
5759 sayılı, 20/5/1955 tarih ve 5673 sayılı, 21/7/1959 tarih ve 7368 sayılı, 23/3/1971 tarih, ve 1381 sayılı, 15/6/1971 tarih ve 1412 sayılı, 18/8/1971 tarih ve 1470 sayılı Kanun
lar yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
Madde 23

Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe gi

rer.
Yürütme
Madde 24
yürütür.

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı

B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK

M. ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M . N . ÖZDAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R. PASİN

K. AKDOĞAN

Û. H . BAYÜLKEN

S. ÇETİNER

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

I. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Prof. Dr. M . AYSAN

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

K. CANTÛRK
Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

F. İLKEL
M . TURGUT
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

İ. EVLİYAOĞLU

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve İskân Bakanı

M . R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Tarım Ürünleri Kurumu Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı : KHK/114
Türkiye Tarım ürünleri Kurumu Genel Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesi;
17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve 60
sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde K a 
rarname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Tarım Ürünleri
Kurumu adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaç ve
faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, Müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri
ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Tarım Ürünleri K u 
rumu (TÜK) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ser
mayesiyle sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
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Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkül merkezi Ankara'dadır.
Teşekkülün sermayesi 30 Milyar TL. olup tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — ülkemizde, süt, bitkisel yağ, yem, yapağı, tiftik ve diğer tarım
ürünlerinin değerlendirilmesini, pazarlanmasını, bunlara dayalı üretim ve endüstrilerin
yaygınlaştırılıp geliştirilmesini sağlamak amacıyla teşkil edilen Teşekkülün faaliyet
konulan aşağıda belirtilmiştir.
1) Ülkede; üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması istenen tarım ürünlerinin İşlenmesinde ve değerlendirilmesinde destek sağlamak,
2) Tarım ürünlerini işlemek ve değerlendirmek için zirai, sınai ve ticari tesis
ler kurmak ve işletmek,
3) Özel sektörü teşvik ve ona önderlik etmek ve yeni teknolojileri uygulayıp
fiilen öğretmek maksadıyla ülkenin gerek görülen yörelerinde örnek tesisler kurmak
ve işletmek,
4) Tesislerin kurulması ve işletilmesi ile İlgili her türlü ticari faaliyetlerde
bulunmak, ithalat ve İhracat yapmak ve bu amaçla yurt dışında gerekli İşbirliğini
sağlamak,
5) Üreticinin desteklenmesi, ürün kalitesinin ve veriminin yükseltilmesi için
avans vermek,
6) Sağlığa uygun ve kaliteli mamüller üretip pazarlamak,
7) Hammadde üretimi, işleme ve kıymetlendirme konularında üreticinin koo
peratifleşmesini teşvik etmek,
8) Tarım Kooperatifleri ile ortak tesisler kurmak, mevcut tesislerine onları
ortak almak ve kendi tesislerinden gerekli gördüklerini, çalışma amaçlarını kaybet
memek şartıyla bu kooperatiflere gerçek ve rayiç bedeli karşılığında devretmek,
9) Bağlı ortaklıklar ve iştirakler kurmak veya kurulmuş olanlara ortak ol
mak,
10) Çalışma konuları ile ilgili olarak laboratuvarlar kurmak, tesisler kur
mak,
11) Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla tesisler kur
mak,
12) Üretilen mamülleri tanıtıcı yurt içi ve yurt dışı sergiler fuarlar, yarışmalar düzenlemek veya bunlara iştirak etmek,
13) Amacına uygun faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli menkûl ve gayrimenkülleri almak, satmak, ipotek etmek ve ipotek almak,
Türkiye Tarım Ürünleri Kurumu, bu amaç ve faaliyetlerini müesseseleri ve
bağlı ortaklıkları eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamemde geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60 sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64'üncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu deyimi. Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon
Kurulunu,
9) «Bakanlık» deyimi, Tarım ve Orman Bakanlığım,
6) «Teşekkül» deyimi, Türkiye Tarım ürünleri Kurumunu, (Kısaltılmış adı
TOK)
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7) «Müessese» «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki tanımları,
8) «İşletme» deyimi çalışma konulan, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen bağlı ortaklık veya müessese tü
zel kişiliğine bağlı olarak çalışan, mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü Tarım ve Orman Bakanınca, biri
Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanının
imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Tarım ve Orman Bakanınca önerilecek üyelerden ikisinin; Teşekkülün faaliyet
alanı ile ilgili bir yüksek öğrenimi bitirdikten sonra en az on yılı kamu kurum ve ku
ruluşlarında olmak üzere toplam onbeş yıl başarılı hizmet vererek Mesleki İhtisasa
sahip bulunmaları şarttır.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi, Yönetim Kurulunun genel
nitelik ve şartlan, çalışma esasları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümle
ri çerçevesinde kısmen, daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme :
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya Müessese yönetim organlarım yetkili kılabilir. Yetki verme, teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve
sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Türkiye Tarım ürünleri Kurumunun en çok üç Genel Müdür Yar
dımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür'ce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartlan konusunda 60 sa
yılı K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde, teşekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yönetim Kurulu Kararıyla kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu Karan, Koordinasyon Kurulunun onayı
ile yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ K I S I M
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı ortaklıklar ve İştiraklere İlişkin Hükümler:
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yönetimi, organları hakkında, 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
TÜK; bu kuruluş kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için, işletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
İştiraklerin Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerinde, teşekkül Yönetim Kurulu
Üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır, Ancak Denetçilerde mesleki ihtisas şartı

aranmayabilir.
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Teşekkül veya bağlı ortaklığı temsilen bağlı ortaklık veya iştiraklerde Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil ettiği
kuruluş tarafından yerine getirilir.
Baglı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan amaç ve
faaliyet konuları dışında bağlı ortaklık kuramaz ve iştirakte bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması, yatın ı n ve finansman programlan, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları,
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesaplan ve faaliyet raporları,
kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında, 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Devlet Malı Sayılma :
Madde 18 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara alt her türlü taşınır ve
taşınmaz mallan, paralan ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 14 — Teşekkül Personeli, 60 sayılı K H K İle sözkonusu KHK'ye uy
gun olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen kanuna tabidir.
Tahvil Çıkarma
Madde 15 — Teşekkül, Maliye Bakanlığı'nın İzniyle ve ödenmiş sermayesini
geçmemek üzere tahviller çıkarabilir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere gerektiğinde hazine kefaleti verilebilir.
Ticari Haklar
Madde 16 — Teşekkülün iştigal konularına giren her türlü işler için alameti
farikalar, ihtira berattan alabilir, bunları satabilir veya başkalarına devredebilir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Hisse Senedi Devri
Geçici Madde 1 — Bağlı ortaklıklardaki Hazine hisselerinin tamamı Teşekküle
devredilir.
Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri uyarınca kurulan Tarım ürünleri Kurumu ile bağlı ortaklıkların kuruluşu, birleşmesi infisahı,
hisse devri menkul ve gayrimenkullerin hak ve vecibeleri devir ve tescil işlemleri
her türlü vergi, resim, harç ile mali ve şekli mükellefiyetlerinden muaftır.
Bağlı ortaklıklar arasında veya bağlı ortaklıklar ile teşekkül arasında bu ka
nundaki görev taksimine göre devredilecek her türlü hak ve vecibeler ile tapu sicil
muhafızlıklarında devralanın müracaatı üzerine gerekli kayıt ve tescil işlemleri ya
pılır.
Bu devirler, ödenmiş sermaye hesabından mahsup edilir.
Geçici Madde 3 — İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Rejimine ilişkin hü
kümler yürürlüğe girinceye ve TÜK personel kadroları belirlenip atamalar yapılın
caya kadar teşekkül, kaldırılan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun Genel Müdür
lük merkez personeli ile Teşekküle bağlı Müesseselerden personel istihdam edebi
lir ve bu personelin özlük haklan eski kadrolanna bağlı olarak devam ettirilir.
Teşekkülün ihtiyâcı olan Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal etmeye bir yıl
süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. B u şekilde ihdas edilen kadrolarda görevlendi-
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rilenlerin özlük hakları 60 Sayılı KHK'nın öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya
kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri İktisadi
Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün diğer merkez perso
nelinin özlük haklan ise düzenleme yapılıncaya kadar mahfuz tutulur.
Geçici Madde 4 — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne ait her
türlü hak ve vecibeler (bu Kuruma bağlı Müesseselerin hak ve vecibeleri mahfuz
kalmak kaydıyla) Tarım Ürünleri Kurumuna devredilmiştir.
Kaldırılan Hükümler
Madde 17 — 30/4/1063 tarih ve 227 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
S. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK

M. ÖZGÛNEŞ

Prof, Dr. M . N . ÖZDAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R. PASIN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

İ. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Ü. H. BAYÜLKEN
Milli Savunma Bakanı

K. CANTÜRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Ticaret Bakanı

Sağ. ye Sos. Yardım Bakanı

S. ÇET1NER
İçişleri Bakanı

Prof. Dr. M . AYSAN

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M . TURGUT

F. İLKEL

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. A . SAMSUNLU

M . R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

İmar ve İskân Bakanı

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

S. SİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Et ve Balık Kurumu Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı : KHK/115
Et ve Balık Kurumunun yeniden düzenlenmesi; 17/8/1982 tarihli ve 2680 sayılı
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
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Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Et ve Balık Kurumu
adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü'nün hukuki bünye, amaç ve
faaliyet konuları, organları ve teşkilât yapısı, müessese bağlı ortaklıklar ve iştirak
leri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Et ve Balık Kurumu (E.B.K.)
adında, tüzel kişiliğe sahip faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı
bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül Bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı K H K hükümleri saklı
kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün Merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 30 milyar TL. olup, tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Ticaret Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Teşekkül, ekonomik gereklere uygun olarak kârlılık ve verimlilik
İlkeleri doğrultusunda ve ulusal ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye biriki
mine yardım etmek ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmak amacına ulaş
mak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
1) Kasaplık hayvan, et, balık ve kümes hayvanlarını alır, gerektiğinde ithal
eder, işler, mamul hale getirir, yan ürünlerini üretir ve bunları muhafaza eder, iç
ve dış piyasada satar ve değerlendirir, piyasa istikrarını sağlamak suretiyle halkın
beslenmesine yardımcı olur, bunlarla ilgili etüd ve araştırma faaliyetlerinde bulu

nur.
2) 1 inci bentte yer alan faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere;
A — Tesisler kurabilir, işletebilir, satın alabilir, satabilir, kiraya
verebilir
veya kiralayabilir. Bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapabilir.
B — Gerekli her türlü malzemeyi tedarik eder.
C — Ticaretle iştigal eder, gerektiğinde temsilcilikler ve satış üniteleri kura-

bilir.
D — Müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler kurabilir.
E — Kendisine veya üçüncü şahıslara ait emteanın taşımasını yapabilir.
F — Soğuk Depoculuk hizmetleri yapabilir.
3) Faaliyet konularına giren işlerin ifası için gerektiğinde istimlâk kanunu
hükümlerine göre istimlâk yapabilir veya irtifak hakkı tesis edebilir.
Teşekkül, bu amaç ve faaliyetlerini müesseseler ve bağlı ortaklıklar eliyle ye
rine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen,
1) «Kuruluş Kanunu deyimi bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60 sayılı KHK.» deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Ku
ruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Ku-

rulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi, Ticaret Bakanlığını,
6) «Teşekkül» deyimi, kısa adı E.B.K. olan Et ve Balık Kurumu'nu,
7) «Müessese» «Bağlı ortaklık» ve «iştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki ta
nımları,
8) «İşletme» deyimi, çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan yetkileri dahilinde bağımsız, olarak yönetilen bağlı ortaklık veya müessese tü-
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zel kişiliğine bağlı olarak çalışan mal ve hizmet üreten fabrikalar ve diğer birimleri.
İfade eder.
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Ticaret Bakanınca biri Maliye
Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine göre Ticaret Bakan
lığınca önerilecek üyelerden ikisinin, İktisat, Maliye, İşletme, Hukuk, Yönetim veya
Teşekkülün faaliyeti ile ilgili mesleki alanda lisans düzeyinde öğrenim yapmış olma
ları ve yüksek öğrenimden sonra söz konusu alanlarda en az 5 yıl çalışmış olmaları
şarttır. Ticaret Bakanlığınca önerilecek üçüncü üyede ise mesleki ihtisas şartı aran
mayabilir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi yönetim kurulunun genel
nitelik ve şartları, çalışma esasları hakkında 60 sayılı K H K ve tüzük hükümleri uy
gulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartlan, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde tüzük hükümleri çerçe
vesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yönetim
organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde a — Teşekkülün en çok 3 Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartlan konusunda 60 sa
yılı K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilât
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı K H K , hükümleri dairesinde teşekkülün yapacağı görev
leri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yönetim Kurulu kararıyla
kurulur.
Ancak bu konudaki yönetim kurulu karan koordinasyon kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve iştiraklere ilişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin kurulması, nitelikleri yö
netimi, organları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Teşekkül, bu Kanun Hükmündeki Kararnamedeki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için işletmelerini müesseseler halinde teşkilâtlandırır.
iştiraklerin teşekkülü temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerinde,
teşekkül yönetim kurulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak denet
çilerde mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıktan temsilen bağlı ortaklık veya iştiraklerde Yö
netim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil
ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.

— 106 —

Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Teşekkül bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan amaç ve
faaliyet konuları dışında bağlı ortaklık kuramaz ve iştirakte bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 —- Plan, Program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması; ya
tırım ve finansman programları; küçük tamamlama idame ve yenileme yatırım
ları; fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; bilançolar, netice hesapları ve faaliyet
raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı KHK hükümleri
uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz mallan, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 14 — Teşekkül personeli 60 sayılı KHK ile söz konusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen
kanuna tabidir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Kadro İhdası
Geçici Madde 1 — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarım ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda
görevlendirilenlerin özlük hakları, 60 sayılı KHK'nin öngördüğü Personel Kanunu
çıkıncaya kadar yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçevesinde, ben
zeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 15 — 10/9/1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 28/8/1952 ta
rihli K/871 sayılı Koordinasyon Kurulu Karan yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 17 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı

B. ULUSU
Z. BAYKARA
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Prof. Dr. I. ÖZTRAK
Devlet

Bakanı

M. ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı

S. R. PASİN

K . AKDOĞAN

Û. H . BAYÜLKEN

S. ÇETİNER

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Prof. Dr. M . AYSAN

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Ticaret Bakanı

— 107 —
Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T.

ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU
İmar ve İskan Bakanı

M . TURGUT

F. İLKEL

Sanayi ve Taknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
M . R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Köy İsleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İsletmesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı t KHK/118

Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün kurul
ması; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakan
lar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ BOLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve
60 Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak ve sözkonusu Kanun Hük
münde Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Devlet Ha
vacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan
Kamu İktisadi Kuruluşu'nun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları
ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki
ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Havacılık ve Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHHMİ) adında, tüzel kişiliğe sahip,
faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir Kamu İktisadi Kuru
luşu kurulmuştur.
Kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Kuruluşun merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 200 Milyar TL. olup tamamı Devlete aittir.
Kuruluşun ilgili olduğu Bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır.
Kuruluşun Amaç ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan; hava taşımacılığı,
havaalanı yer hizmetleri, havaalanlarının işletilmesi, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetlerle ilgili diğer tesis ve sistemlerin
kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamak ama
cı ile teşkil edilen kuruluşun faaliyet konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) Kanun, tüzük ve yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde; müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini yönlendirmek ve bun
lar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
2) Bu faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve
arttırmak,
3) Gereğinde gayrimenkul almak; satmak, kiralamak, istimlak etmek, ken
disine ve başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek ve
kaldırmak, işletme rehni almak, ayni ve fikri haklar almak ve satmak,
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4) Lüzumu halinde müesseseler kurmak veya kaldırmak, ortaklıklar kurul
ması, kaldırılması veya kurulmuş bir ortaklığa iştirak edilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunmak,
5) Bağlı ortaklık ve müesseselerinin bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve sivil havacılık politikalarına uyumunu sağlamak,
6) Sivil Havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel
yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya
işlettirmek,
7) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen
görevleri yapmak,
Kuruluş, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan veya müesseseleri ve bağlı or
taklıkları vasıtası ile yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen-,
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60 Sayılı KHK» deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 Sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon
Kurulunu,
5) «Bakanlık» deyimi, Ulaştırma Bakanlığını,
6) «Kuruluş» deyimi Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğünü,
7) «DHHMİ» kısaltması, Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünü,
8) «MİM» kısaltması, Meydan İşletmesi Müessesesini,
9) «THY» kısaltması, bağlı ortaklık Türk Hava Yolları Ananim Ortaklığını,
10) «USAŞ» kısaltması, bağlı ortaklık Uçak Servisi Anonim Şirketini ifa
de eder.
11) «Müessese» «Bağlı Ortaklık», «İştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki tanımları ifade eder.
12) «İşletme» deyimi çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakı
mından yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen Bağlı Ortaklık veya müessese
tüzel kişiliğine bağlı olarak çalışan mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer bi
rimleri ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Kuruluşun Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü Ulaştırma Bakanınca biri Ma
liye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Kuruluş Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet Memuruluğuna
atanabilme genel şartlarına sahip ve yüksek öğrenim yapmış olmaları. Maliye Ba
kanlığınca önerilecek üyenin Maliye İktisat, Ulaştırma Bakanlığı tarafından öneri
lecek üyelerin kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili konularında en az on yıl yönetim
tecrübesi bulunması şarttır.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi, yönetim kurulunun ge
nel nitelik ve şartları, çalışma esasları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Genel Müdür Kuruluşun yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.
Kuruluş Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları görev ve yetkileri
hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
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Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yöne
tim organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, kuruluşun en üst düzeyde yetkili ve
sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — DHHMİ Kuruluşunun en çok üç Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
sayılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde
kuruluşun yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri
Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak üst birimlere ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Koordinasyon Kurulunun
tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, bağlı ortaklık ve iştirakler
Müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştiraklere ilişkin hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri,
yönetimi, organları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
DHHMİ, bu kuruluş kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için
işletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
İştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, kuruluş yönetim kuru
lu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır.
Denetçilerde ihtisas şartı aranmayabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklarını temsilen bağlı ortaklık ve iştiraklerde yöne
tim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil
ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin faaliyet konuları
Madde 11 — Bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin faaliyet konuları şunlardır :
1) Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer bir yere hava yolu ile yolcu,
posta, hayvan ve diğer yüklerin taşımacılığını ve buna müteferri hertürlü iş ve
işlemleri yapmak.
2) Kendisine, yerli ve yabana hava yallarına ve taşıma işleri yapan diğer
gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar için bilet ve hamule senedi satmak, bilet satış
yerleri ve hava taşımacılığına ait depolar tesis etmek ve işletmek,
3) Uçak, uçak donatımı ve genellikle hava taşımacılığı ile ilgili hertürlü
araç ve gereci yapmak, onarmak gerekli bakımlarını yapmak ve muhafaza ve
korunmalarını sağlamak ve bu amaçlar için hangar, depo ve onarım ve donatım
tesisleri kurmak ve işletmek.
4) Hava taşımacılığı ile ilgili yolcuların, postanın, hayvanların ve eşyanın
taşınması için hertürlü karayolu taşıtını işletmek.
5) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınmaz
mal satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kira yolu ile temin etmek, ipotek ve
rehin etmek ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak.
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6) 7397 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, yukarıda yazılı işlerin yapılmasında, ortaklığın karşılaşabileceği tüm rizikolara karşı ortaklığın doğrudan doğ
ruya veya diğer sigorta şirketleri ile birlikte hertürlü sigorta işlemlerini yapmak
ve yaptırmak.
7) Türk havaalanlarına tarifeli ve tarifesiz sefer yapan Türk ve yabancı
uçakların ve uçaklarla taşınan yolcu, bagaj, posta ve yüklerin hertürlü yer hizmetlerini (handling) yapmak,
8) Yurtiçi ve yurtdışında satış organizasyonları yapmak,
9) Bünyesindeki uçaklarla veya yabancı firmalardan kiralayacağı uçaklarla
çarter uçuşları yapmak.
10) Havaalanı içinde ve havaalanı ile şehir terminalleri arasında yolcu,
posta ve yükleri taşımak.
11) Havaalanları, terminal ve diğer hava ulaşımı ile ilgili mahallerde lokan
ta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak ve işletmek.
12) Sivil Havacılıkla ilgili turistik tesis kurmak ve işletmek.
13) Esas mukavelelerinde gösterilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması.yatırım ve finansman programları; küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırım
ları; fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; hesap dönemleri, bilançolar, netice
hesaplan ve faaliyet raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60
sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Tahvil ve Borçlanma
Madde 13 — Kuruluş Maliye Bakanlığının izni ile ve ödenmiş sermayesini
geçmemek üzere tahvil çıkarmaya yetkilidir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere gerektiğinde hazine kefaleti verilebilir.
Muafiyetler
Madde 14 — Bu Kanun Hükmündeki Kararname kapsamı içinde bulunan
kuruluş, müesseseler ve bağlı ortaklıklara hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak;
1) Yurt dışından satın alınmak veya kira suretiyle ithal edecekleri, hibe ve
ya yardım suretiyle temin edecekleri her çeşit uçak, emniyet ve işaret tesisleri
araç, gereç, teçhizat, cihaz, makina, malzeme, sistem ve bunların yedek parçalan
gümrük vergisi ve gümrüklerde alınan her türlü vergi, resim ve harçlardan
muaftır.
2) Yurtdışında veya yurt içinde imal ve buralardan temin edilmiş olan
hertürlü yakıt, yağ ve kimyevi maddeleri gümrük vergisi ve gümrüklerde alınan
hertürlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
3) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen hususlarla ilgili olarak yapı
lacak alım, satım ve kira işlemlerine ait hertürlü mukavele, anlaşma, mutabakat,
protokol ve bağlantılar ile bunlara müsteniden tanzim olunacak bono. senet, kıy
metli evrak ve sair bilumum vesaik de vergi, resim ve harca tabi değildir.
Devlet Malı Sayılma
Madde 15 — Kuruluş, Müessese ve Bağlı Ortaklıklara ait hertürlü taşınır ve
taşınmaz mallan, paralan ile hertürlü hak ve alacakları Devlet Malı hükmünde
dir.
Askeri İmkanlardan Yararlanma
Madde 16 — Araç, gereç ve teçhizatların bakım ve onarıminin yaptırılmasında, ve bunlara ait yedek parçaların temininde askeri birlik ve depolarından
faydalanılır.

— 111 —
Personele İlişkin Hükümler
Madde 17 — Kuruluş personeli 60 sayılı KHK ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını
Ücretsiz ve Tarife Altı Uygulama
Madde 18 — Personel, görevlerini ifa ederken Kuruluş hizmetlerinden kar
şılıksız yararlanır.
Kuruluş hizmetlerinden karşılıksız veya indirimli tarife ile yararlanılması
sonucunu doğuracak şekilde toplu sözleşmelere hüküm konulamaz.
Yönetim Kurullarının, karşılıksız veya indirimli tarifeler konusundaki yet
kisi münferit ve bir defaya mahsus uygulamalar ile sınırlıdır.
Özel Kanunlar veya uluslararası anlaşmalar hükümleri saklıdır.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 — THY A. O. lığı elindeki USAŞ'a ait hisse senetleri kuruluşa devredilir.
THY A. O. lığına ait hazine hisselerinin tamamı kuruluşa devredilir.
Bu devirler, ödenmiş sermaye hesabından mahsup edilir.
Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca
kurulan DHHMİ ile bağlı ortaklıkların kuruluşu, birleşmesi, infisahı, hisse devri,
menkul ve gayrimenkullerin hak ve vecibelerin devir ve tescil işlemleri her türlü
vergi, resim, harç ile mali ve şekli mükellefiyetlerinden muaftır.
Bağlı ortaklıklar arasında veya bağlı ortaklıklar ile kuruluş arasında bu
Kanun Hükmünde Kararname'deki görev taksimine göre devredilecek her türlü
hak ve vecibeler ile tüm aktif ve pasif değerler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ayın son günü itibariyle defter kayıtları üzerinden devredil
miş sayılır ve ilgili daireler ile tapu sicil muhafızlıklarında devr alınan müracaatı
üzerine gerekli kayıt ve tescil işlemleri yapılır.
Bu devirler, ödenmiş sermaye hesabından mahsup edilir.
Geçici Madde 3 — Mülkiyet hazineye ait olup, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan menkul ve gayrimenkuller her
türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlüğe girdiği ayın son günü itibariyle defter kayıtlan üzerinden yine aynı
amaçla ve aynı görevde kullanılmak üzere DHHMİ'ye devredilmiş sayılır ve İlgili
dairelerle. Tapu Sicil Muhafızlıklarınca, kayıtlarına gerekli değişiklik işlenir.
Geçici Madde 4 — Kuruluşun ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarım ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri
iptal etmeye 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kad
rolarda görevlendirilenlerin özlük haklan, 60 Sayılı KHK'nın öngördüğü Personel
Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesin
de benzeri iktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Geçici Madde 5 — Bu KHK kapsamına giren; kuruluş, müessese ve bağlı
ortaklıklar, bu KHK'de öngörülen hukuki statülerini kazanıncaya kadar işbu ka
rarname ile kaldırılan kanun hükümleri yürürlükte kalır.
Geçici Madde 6 — Devredilen veya hukuki statüsü değişen müessese, bağlı
ortaklık, iştirak ve işletmelerin unvan değişikliği, vergi usul Kanunu, Kurumlar
Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar yönünden eski müessese, bağlı ortaklık, iştirak
ve işletmelerin devamı addolunur.

düze
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Kaldırılan Hükümler
Madde 19 — Bu Kanun Hükmündeki Kararname kapsamına giren 6623 sayı
lı THY A. O. lığı Kanunu ve bu Kanunu tadil eden diğer hükümleri ila 6666 sayılı
Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkın
daki kanun ve bu kanunu tadil eden diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 20 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.
Yürütme
Madde 21 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı

B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA
Devlet Bak. - Başbakan Yrd

Prof. Dr. I. ÖZTRAK
Devlet Bakanı

S. R. PASIN

K. AKDOĞAN
Adalet Bakanı

Devlet
I.

Bakanı

TÜRKMEN

Dışişleri

M.

Prof. D r . M . N . ÖZDAŞ

Bakanı

Devlet

Savunma
H.

SAĞLAM

Dr.

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. S A D I K L A R
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük v e T e k e l Bakanı

K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı
Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı

Prof. Dr. T. ESENER
Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. A . S A M S U N L U
- İmar ve İskan Bakanı

M.

İçişleri

Bakanı

M i l l î Eğitim Bakanı

Prof.

Enerji

M . R . GÜNEY

Köy

İşleri v e

Koop.

D r . M.

Ulaştırma
F.

Bakanı

AYSAN
Bakam

İLKEL

v e T a b i i K a y . Bakanı
V.

Bakanı

Bakanı

T. ÖNALP

Bayındırlık Bakanı

TURGUT

Sanayi ve Teknoloji

Bakanı

S . ÇETİNER

Ü. H . BAYÜLKEN
Milli

A. B. KAFAOĞLU
M a l i y e Bakanı

Bakanı

ÖZGÜNEŞ

Devlet

ÖZGÜL

Gençlik v e S p o r Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Denizcilik Kurumu Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/117
Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğünün kurulması; 17/6/1982 tarımı
ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983
tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ K I S I M
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; 11/4/1983 tarih ve 60
sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak ve sözkonusu Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Denizcilik Kuru
mu adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaç ve faa
liyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri
ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektedir.
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Kısaltmalar
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60 saydı KKK» deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Ku
ruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı K H K ' n i n 64 ncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Ku
rulunu,
5) «Bakanlık» deyimi. Ulaştırma Bakanlığını,
6) «Teşekküll deyimi Türkiye Denizcilik Kurumunu,
7) TÜDEK kısaltması Türkiye Denizcilik Kurumunu,
8) «Müessese», «Bağlı Ortaklık», «İştirak» deyimleri 60 Sayılı KHK'deki ta
nımları,
9) «İşletme» deyimi, çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımından
yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen bağlı ortaklık veya müessese tüzel kişi
liğine bağlı olarak çalışan, mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri,
İfade eder.
Hukuki Bünye
Madde 3 — B u Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Denizcilik Kurumu
(TÜDEK) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermaye
siyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün merkezi İstanbul'dadır.
Sermayesi 200 milyar TL. olup tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 4 — İç ve dış sularda deniz taşımacılığı, acentelik, gemi kiralama ve
alım satımı, brokerlik, tersanecilik, gemicilik, Liman işletmeciliği, gemi kurtarma İşleri, kıyı emniyet işletmeciliği, bankacılık, şehir ve körfez hattı işletmeciliği ve tüm
benzeri konularda faaliyet göstermek amacı ile teşkil edilen Teşekkülün faaliyet konu
ları aşağıda gösterilmiştir.
1) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar çerçeve
sinde; Müesseselerini, Bağlı Ortaklıklarını ve İştiraklerini yönlendirmek ve bunlar ara
sındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
2> Müesseseleri, Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri vasıtası ile
(A) Deniz Ulaştırması ile İlgili olarak;
(a) İç ve dış sularda hertürlü yük, hayvan ve yolcu taşımasını,
(b) İç sularda, kara ve havada kombine veya yardımcı hertürlü taşıma İşle
rini,
(c) Yurt içinde ve dışında hertürlü acentelik ve temsilcilik işlerini,
(d) Gemi alım satımı ve aracılık İşlerini,
(e) Gemi kiralama ve kiraya verme, hertürlü navlun sözleşmelerinin her sıfat
la akid ve ifası ve bu muamelelere aracılık brokerlik, komisyonculuk işlerini,
(f) Hertürlü sigorta acentalık işlerini,
(g) Yukarıdaki işlere ilişkin diğer işleri yapmak.
(B) Devletçe verilmiş veya verilecek liman, iskele ve rıhtımlarda tekel olarak;
(a) Yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini yapmak ve bu işler için
gerekli tesisleri kurup İşletmek,

—114—
(b) Gemilere su vermek, yakıtlarım yüklemek, boşaltmak, aktarmak ve bu İşler için gerekli tesisleri kurup İşletmek,
(c) Deniz kıyısında veya geri sahalarda; Antrepolar, anbarlar, sundurmalar,
hangarlar, açık sahalar, yolcu salonları kurup işletmek,
(d) Her cins yakıt ve akaryakıtın depolama, yükleme, boşaltma, aktarma ve
hamaliye işlerini yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup İşletmek,
(e) Palamar şamandıraları kurup İşletmek
(f) Kılavuzluk, romorkörcülük ve palamar işlerini yapmak,
(g) Gazino, lokanta, büfe, emanet odası gibi yolcu ihtiyaçlarını karşılayacak
tesisler ve servisler kurup işletmek,
(Yolcuların beraberindeki zati ve ev eşyası ile 300 rüsum tonilatodan aşağı ge
milerin yüklenmesi boşaltılması ve bu gemilere tatlı su verme, yakıtların yükleme, boşaltma, aktarma, işleri ile gerçek ve tüzel kişilerin sahibi bulundukları deniz kıyısında
depo, antrepo ve sundurma gibi yerlerde bunlar tarafından kendi İhtiyaçları için yapı
lan depolama işleri tekel dışındadır.)
(C) Gemi, makinalı veya makinasız hertürlü deniz araçları ve vasıtalarını inşa
etmek, onarmak ve havuzlamak,
(D) Tersaneler kurmak, mevcut tersaneleri tadil ve tevsi etmek,
(E) Gerek bizzat gerekse Türk ve yabancı sermaye ortaklığı veya vasıtası ile
gemi, motor, makine, hertürlü teçhizat ve aletlerini imal etmek, bunların bakım ve
onarımlarını yapmak, bu faaliyet kolunda hizmet gören sanayii tesis, gemilerde ve l i 
manlarda hizmet görecek hertürlü kreyn, vinç ve benzerlerini imal, tamir ve tevsi et
mek,
(F) Deniz Ulaştırmasıyla doğrudan doğruya veya dolayısıyle ilgili hususlarda
hertürlü Banka muamelelerini yapmak, gemi inşa, tamir ve satın alma veya deniz İşletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere Teşekkülün Müesseselerine ve Bağlı Ortaklık
larına Kanuni hadler dairesinde ve Bankalar Kanununda sayılan karşılıklardan başka
taşınmaz mal veya gemi İpotekleri karşılığında krediler açmak, vadeli, vadesiz hertürlü
tasarruf mevduatı kabul etmek ve çeşitli Banka muamelelerini yapmak,
(G) Bütün denizlerde gemi kurtarma ve yardım işlerini yapmaya yetkilidir.
Tüm karasularında ve özellikle Karadeniz'de, Şile Feneri ile Karaburun Feneri ara
sındaki Türk K a r a Suları ile Ege Denizinde, Bozcaada ve imroz sahilleri de dahil ol
mak üzereB a b a b u r n uile Saroz Körfezinde Kemikli mevkii arasındaki Türk Kara Su
larında ve bu i k i sınır arasında kalan Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ve Marmara
Denizinde ve Teşekküle ait limanların ve iskelelerin hudutları içinde kazaya uğrayan
(harp ve yardımcı harp gemileri hariç) 300 rüsum tonilatosundan yukarı gemilerin ve
yüklerin kurtarma ve yardım İşlerini tekel şeklinde yapmak,
(H) Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak olan fenerleri, radyofarları,
deniz işaretlerini, sis düdüklerini ve benzeri kıyı emniyet cihaz ve tesislerini ve can
kurtarma istasyonlarım tekel şeklinde işletmek,
(1) Küçükçekmece ile Trilya arasında varsayılan hattın doğusunda kalan
Marmara Bölgesiyle Karadeniz Boğazı ve Haliç'te ve Foça ile Ahırlı arasında varsayılan hattın güneyinde bulunan İzmir Körfezinde 18 rüsum tonilatodan yukarı makinalı
ve motorlu araçlarla yolcu nakli ve araba vapurları, feribotları ve benzeri özel araç
larla yük taşıma işlerini tekel şeklinde yapmak,
(K) Dalgıç hizmetlerini yapmak ve batıkları çıkarmak,
(L) Seyahat ve Turizm acenteliği kurarak turistik faaliyetlerde bulunmak ve
konu ile ilgili hertürlü iş ve işlemleri yapmak,
(M) Faaliyetleri ile İlgili olarak Bakanlar Kurulunca veya Bakanlıkça verile
cek diğer görevleri yapmak
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İKİNCİ K I S I M
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Ulaştırma Bakanınca, biri Maliye
Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanının imzalarım
taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi, yönetim kurulu genel nitelik ve şartları, çalışma esasları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük Hükümleri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya Müessese yönetim organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve sorum
lu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Türkiye Denizcilik Kurumu Teşekkülünün en çok beş adet Genel
Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki İş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60 sayılı
K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KESEM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde Te
şekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yöne
tim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak ü s t birime ilişkin Yönetim Kurulu karart Koordinasyon Kurulunun tasvihiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ K I S I M
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklık ve iştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin kurulması nitelikleri, yönetimi, organları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Türkiye Denizcilik Kurumu, bu kuruluş kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için işletmelerini, müesseseler halinde teşkilatlandırmak zorundadır.
iştiraklerin Yönetim Kurulu üyeleri ve deneticilerinde, teşekkül Yönetim Ku
rulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır.
Teşekkül veya bağlı ortaklıklarını temsilen, bağlı ortaklık veya İştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü, temsil
ettiği kuruluş taralından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Teşekkül, Müesseseleri, Bağlı Ortaklıkları ve İştiraklerinin başlıca
faaliyet konuları şunlardır;
1) İç ve dış sularda hertürlü yük, hayvan ve fer'an yolcu taşınması,
2) İç sularda, kara ve havada kombine veya y a r d ı m a hertürlü tasıma İşleri,
3) Yurt içinde ve dışında hertürlü acentelik ve temsilcilik işleri,
4) Gemi alım satımı ve aracılık İsleri,
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5) Gemi kiralama ve kiraya verme, hertürlü navlun sözleşmelerinin her sıfatla
akid ve ifası ve bu muamelelere aracılık, brokerlik ve komisyonculuk işleri,
6) Hertürlü sigorta acentalık işleri,
7) Deniz Ulaştırmasıyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili hususlarda
hertürlü Banka muameleleri, gemi inşa, tamir ve satın alma veya deniz işletmeciliği
yapan gerçek ve tüzel kişilere Teşekkülün Müesseselerine ve Bağlı Ortaklıklarına K a 
nuni hadler dairesinde ve bankalar Kanununda sayılan karşılıklardan başka taşınmaz
mal veya gemi ipotekleri karşılığında krediler açılması, vadeli, vadesiz hertürlü tasar
ruf mevduatı kabulü ve çeşitli Banka muamelelerinin yapılması.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plân, program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması;
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; hesap dönemleri, bilançolar, netice hesapları
ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı K H K hü
kümleri uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, Müessese ve Bağlı Ortaklıklara ait hertürlü taşınır ve
taşınmaz malları, paraları ile hertürlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Personel Rejimi
Madde 14 — Teşekkül personeli 60 sayılı K H K ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen
Kanuna tabidir.
Borçlanma ve Tahvil Çıkarma
Madde 19 — Teşekkül Maliye Bakanlığının izni ile ve ödenmiş sermayesini geç
memek üzere tahvil çıkarmaya yetkilidir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere gerektiğinde hazine kefaleti verilebilir.
Çeşitli Tasarruflarda Bulunma
Madde 16 — TÜDEK, Müessese ve Bağlı Ortaklıklar; ihtiyaçları halinde taşın
maz mal satın almaya, satmaya, kiraya vermeye, kiralamaya, satın aldığı arsa ve ara
ziler üzerinde inşaatlar yapmaya, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi lehine ve ge
rekse üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis etmeye, gemi ipoteği vermeye, almaya
ve kaldırmaya ve diğer çeşitli tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.
Ceza Hükümleri
Madde 17 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de TODBK'in, Müesseselerin ve
Bağlı Ortaklıkların tekeline giren İş ve hizmetleri ticaret maksadıyla yapanlar (6.000)
liradan (50.000) liraya kadar ağır para cezasına çarptırılırlar. Suç için kovuşturma
yapılması Müessese veya Bağlı Ortaklığın Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvurusuna
bağlıdır.
Müessese ve Bağlı Ortaklıkların tekel hakkına tecavüzden dolayı ayrıca zarar
ve ziyan istemek hakkı saklıdır. Bu hükmün uygulanmasında tecavüz edenin ticaret
maksadı olup olmadığına bakılmaz.
Başka Mevzuatta Geçen Terimler
Madde 18 — Teşekküle bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilmiş iş ve hiz
metlerle İlgili diğer mevzuatta geçen «Devlet Deniz Yolları, Devlet Deniz Yolları İşletmesi, Deniz işletmesi, işletme, Denizcilik Bankası T A . O. ve benzeri tabirler Tür
kiye Denizcilik Kurumu ile Müesseseleri ve Bağlı Ortaklıkları İfade eder.
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Muafiyetler
Madde 19 — TÜDEK, Müessese ve Bağlı Ortaklıkların bütün taşınır, taşınmaz
malları ile nakitleri haczedilemez, haklarında İcra İflas Kanununun İflasa ilişkin hükümleri uygulanamaz ve İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları istihsalinde hertürlü teminat vermekten muaftır.
Tüzük ve Yönetmelikler
Madde 20 — B u Kanun Hükmünde Kararname'nin uygulanmasıyla ilgili olarak
gerektiğinde Tüzük ve Yönetmelikler çıkarılabilir.
Rıhtım Resmi
Madde 21 — 2 Şubat 1967 gün ve 827 sayılı Kanunda yer alan, «Rıhtım Resmi»,
kanunda belirtilen usule göre, kuruluşundan itibaren TÜDEK'e ödenir.
Ücretsiz ve Tarife Altı Uygulama
Madde 22 —Personel, görevlerini ifa ederken Teşekkül hizmetlerinden karşılıksız yararlanır.
Teşekkül hizmetlerinden karşılıksız veya indirimli tarife ile yararlanılması so
nucunu doğuracak şekilde toplu sözleşmelere hüküm konulamaz.
Yönetim Kurullarının, karşılıksız veya indirimli tarifeler konusundaki yetkisi
münferit ve bir defaya mahsus uygulamalar ile sınırlıdır.
Özel Kanunlar veya uluslararası anlaşmalar hükümleri saklıdır.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Hak ve Borçların İntikali
Geçici Madde 1 — Denizcilik Bankası T. A . O. Genel Müdürlüğü ile D. B. Deniz
Nakliyat T. A . Ş.'deki hazine ve kamu kuruluşlarına ait hisseler bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin yürürlüğe girişinden itibaren Teşekküle intikal eder.
İntikâl İşlemlerinin Vergi, Resim ve Harçtan Muaflığı
Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 1. maddesinde be
lirtilen TÜDEK, Müesseselerine ve Bağlı Ortaklıklarına intikâl edecek taşınır, taşın
maz mallarla, gemi ve diğer deniz vasıtalarının TÜDEK, Müessese ve Bağlı Ortaklık
adına tescilinden ve hertürlü ana sözleşme değişiklikleri ve buna bağlı işlem ve belge
lerden dolayı herhangibir resim, harç ve İntikâl vergisi alınmaz.
Mevcut Sağlık ve Sosyal Tesisler
Geçici Madde 3 — Teşekkülün sahip olduğu sağlık ve sosyal tesislerinin faaliyet
leri konu ile ilgili yeniden düzenlemeye kadar devam eder.
Ünvan Değişikliği
Geçici Madde 4 — Devredilen Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmelerin
unvan değişikliği, Vergi Usül Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer Kanunlar yönünden eski Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmelerin devamı addolunur.
Geçici Madde 5 — Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mü
dürlük kadrolarım İhdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal etme
ye 1 yıl güreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda görevlen
dirilenlerin özlük hakları, 60 Sayılı KHK'nın öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya ka
dar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçevesinde benzeri İktisadi Devlet
Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
İntikal Dönemi
Geçici Madde 6 — Bu K H K ' n i n yürürlüğe girmesinden sonra bağlı Ortaklıkların
Ana Sözleşmeleri yapılıncaya kadar Denizcilik Bankası T. A . O. ve D. B. Deniz Nakli
yatı T. A. Ş. ye ait ana sözleşmelerin uygulanmasına devam edilir.
Kaldırılan Hükümler
Madde 23 — 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu ve
değişiklikleri ile mevzuatta bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
Madde 24 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaştığı tarihte diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 25 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı
S. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA
Devlet Bak.

Başbakan Yrd.

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

M. ÖZGÛNEŞ

Prof, Dr. M . N. ÖZDAŞ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
S. ÇETİNER

Ü. H. BAYÜLKEN

S. R. PASIN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

İ. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman

Bakanı

İçişleri Bakanı

Millî Savunma Bakam

Gümrük vs Tekel Bakanı

Prof. Dr. T. ESENER

Prof. Dr. M . AYSAN
Ulaştırma Bakanı
F. İLKEL

M . TURGUT
Sanayi ve Teknoloji

Çalışma Bakanı

Bakanı

Enerji

ve

Tabiî K a y .

Bakanı

İ. EVLİYAOĞLU

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

M . R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve İskân Bakanı

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Şeker Sanayi Kurumu Kuruluşu
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı : KHK/118
Türkiye Şeker Sanayi Kurumu Genel Müdürlüğünün kurulması; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar
Kurulunca
10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve Söz konusu Kanun Hükmünde K a 
rarname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Şeker Sanayi K u 
rumu adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü'nün hukuki bünye, amaç ve
faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar, iştirakleri
ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Şeker Sanayi K u 
rumu (ŞEKERSAN) adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
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Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı K H K hükümleri saklı
kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün merkezi Ankara'dadır,
Sermayesi 40 Milyar T L . olup, tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — Kalkınma Planlan ve Yıllık Programlar Çerçevesinde Seker üre
timi ve yan ürünlerin değerlendirilmesi konularında kuruculuk ve işletmecilik yapmak; üretim, satış, yatırım, ihracat ve ithalat politikalarını tesbit etmek ve bu ko
nuda master planlar hazırlamak veya hazırlatmak ve bu çalışmalarını Verimlilik ve
kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacı İle teşkil edilen teşekkülün faaliyet konulan
aşağıda gösterilmiştir :
1) Her nevi şeker üretmek,
2) Gereken bölgelerde şeker pancarı ile şeker üretilebilecek diğer bitkileri ve
tohumlarını ve bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde ürettirmek veya gerektiğinde üretmek,
3) İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve artıkların kıymet
lendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
4) Şekeri ve şeker pancarı münavebesine giren her nevi ürünleri değerlendirmek,
5) Şeker fabrikalarının kuruluşu, işletilmesi, tevsii, modernleştirilmesi, bakı
mı, onarımı için gerekli makina imalat sanayii ile diğer fer'i sanayii kurmak,
6) Şeker pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler ile bunların tohumları
nın tarımı, hayvancılık ile şeker ve şekerli maddeler teknolojisi ve faaliyet alanları
ile ilgili diğer konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, araştırma müesseseleri ile hizmet içi eğitim birimleri ve tesisleri kurmak, ya
yında bulunmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya kurulacak mües
seselerle işbirliği yapmak, bu müesseselere üye olmak.
7) Damızlık hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak bunların ürünlerini değerlendirmek,
8) Fabrika, işletme ve tesislerin ihtiyacı olan elektrik, buz, oksijen veya ihtiyaç duyulacak diğer maddeleri üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalaj imâl etmek.
Yukarıdaki amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olmak üzere;
1) Yurdun çeşitli bölgelerinde gerekli tesisler kurmak ve işletmek, yurt içi
veya yurt dışında her türlü mali, ticari, sınai, tarımsal ve diğer gerekli İşleri yap
mak,
2) Kuruluş, birlik, kooperatif ve şirketlere üye veya ortak olmak,
3) Gerektiğinde 60 sayılı K H K ile bu konuda mevcut ve çıkacak kanunlar
ile kararnameler uyarınca müesseselerini, işletme veya bağlı ortaklık veya iştirak ve
ya halka açık şirketler haline dönüştürmek, devir veya diğer şekillerde tasfiye et
mek,
4) Gayrimenkuller İktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, leyh ve aleyhte
rehin, ipotek, intifa, İrtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesair haklan tesis
etmek.
Teşekkül, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerini bağlı ortaklık ve müesseseleri
eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — B u Kanun Hükmünde Kararnamede Geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararname'yi,
2) «60 sayılı KHK» deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
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3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
6) «Teşekkül» deyimi Türkiye Şeker Sanayi Kurumu'nu,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki
tanımlan,
8) «İşletme» deyimi, çalışma konulan, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımından, yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen, bağlı ortaklık veya müessese tüzel
kişiliğine bağlı olarak çalışan, mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri.
İfade eder.
İKİNCİ K I S I M
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinin üçü Sanayi ve Teknoloji Bakanınca biri
Maliye Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakam ve Sanayi ve Teknoloji Baka
nının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Sanayi ve Teknoloji Bakam tarafından teklif edilecek üyelerden ikisinin, 60
sayılı K H K ' n i n aradığı şartlara ilâveten, benzer sanayi kuruluş veya işletmelerinde
veya iktisadi Devlet Teşekkülleri veya Kamu İktisadi Kuruluşlarının üst yönetim organlannda çalışmış bulunması, bunların teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili mühendislik, işletmecilik veya idarecilik konularında mesleki ihtisas sahibi olması şarttır.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi ile çalışma esasları ve yö
netim kurulu üyelerinin genel nitelik ve şartları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri
uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yönetim
organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve so
rumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Teşekkülün ikisi yüksek mühendis veya mühendis olmak üzere en
çok 3 Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları nitelik ve şartları konusunda 60 sayılı
K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ K I S I M
Teşkilat
Genel Müdürlük ü s t Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı K H K hükümleri dairesinde teşekkülün yapacağı görev
leri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük üst birimleri Yönetim Kurulu Kararıyla
kurulur.
Ancak bu konudaki yönetim kurulu karan Koordinasyon Kurulunun tasvibiyle
yürürlüğe konulur.
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DÖRDÜNCÜ K I S I M
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yö
netim, organları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
İştiraklerin teşekkülü temsil eden yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, te
şekkül yönetim kurulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak denetçiler
de mesleki ihtisas şartı aranmıyabilir.
Teşekkül veya bağlı ortaklıkları temsilen bağlı ortaklık veya iştiraklerde yö
netim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil et
tiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Teşekkül bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan amaç ve
faaliyet konuları dışında bağlı ortaklık kuramaz ve iştirakte bulunamaz.
BEŞİNCİ K I S I M
Çeşitti Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması, ya
tırım ve finansman programları; küçük tamamlama, İdame ve yenileme yatırımları;
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; bilançolar, netice hesaplan ve faaliyet rapor
ları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında, aşağıdaki hükümler dışında, 60 sa
yılı K H K hükümleri uygulanır.
Şekerin ham maddesinin üreticiden alım fiyatı ve şartlan Bakanlar Kurulu
Kararı İle tesbit olunur.
Gerek yurt dışından ithal edilecek, gerek yurt içinde üretilecek küp, kristal,
rafine ve her nev'i şekerlerin satış fiyatı. Teşekkülün bağlı ortaklığı olan Türkiye Şe
ker Fabrikaları A. Ş. tarafından tesbit edilir. Teşekkül yönetim kurulu onayı İle yü
rürlüğe girer. Şeker satış fiyatı tesbit edilirken Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.
ve iştirakleri tarafından üretilen şeker için maliyetler, müşterek ortalama ticari ma
liyeti ifade eder. Kampanyaların bitmesinden sonra şeker üreten İştirakler ürettikleri
şeker miktarları ile üretim giderlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş.'ne kayden dev
rederler. Bu şirketler yıl içinde satış kayıtlarını ve yıl sonundaki stok değerlerini
Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. tarafından devredilecek ortalamaticaretmaliyete göre
düzeltirler.
Şeker üretim kampanyalarının müteakip yılın Mart ayına sirayet etmesi halin
de bilançolar ve netice hesaplan ile faaliyet raporlarının hazırlanması ye İlgili mer
cilere gönderilme süresi Nisan ayı sonuna ertelenebilir.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşınır ve
taşınmaz mallan, paralan ile her türlü hak ve alacaktan Devlet malı hükmündedir.
Personele ilişkin Hükümler
Madde 14 — Teşekkül personeli 60 sayılı K H K ile söz konusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen
kanuna tabidir.
Vergi Muafiyeti
Madde 15 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkları ile şeker üreten iştirak
lerinin yeni kuracakları fabrika ve tesisler ile mevcut fabrika ve tesislerin tevsi ve
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modernize edilmesi ve İdame - tamamlama yatırımları ile İhraç amacı ile. yapacakları
İmalat için yurt dışından ithal edeceği bilumum makina, teçhizat ve malzemeleri gümrük vergisi ve gümrükte alınan her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Kamulaştırma
Madde 16 — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Teşekkül, mü
essese ve bağlı ortaklıklar kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesini temin için kamulaştırma yetkisine sahiptir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Devirde Devamlılık
Geçici Madde 1 — Devredilen müessese, bağlı ortaklık, İştirak ve İşletmelerin
ünvan değişikliği, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar
yönünden eski müessese; bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin devamı addolunur.
Devirde Vergi Muafiyeti
Geçici Madde 2 — Teşekkülün bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı
K H K hükümlerine intibakım sağlamak üzere yapılacak bütün işlemler ile teşekküller arası devredilecek veya devir alınacak menkul ve gayrimenkuller ile fikri ve ti
cari hakların devri ve devir sunması her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Geçici Donemde Personel İstihdamı
Geçici Madde 3 — Teşekkül, iktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Kanunu çı
kıncaya ve yeni kadrolar teşkil edilinceye kadar bağlı ortaklıklardan kadroları ile
irtibatları devam etmek sureti ile personel istihdam edebilir.
Teşekkülün ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürlük kadrolarını
İhdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekili görülenleri iptal etmeye bir yıl süreyle
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda görevlendirilenlerin
özlük hakları 60 sayılı K H K ' n i n öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerlndekl uygulamaya göre yürütülür.
İştiraklerle Olan iş ilişkileri
Geçici Madde 4 — Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar, faaliyet konuları
ile ilgili iştiraklerini zorunlu hallerde işlerini tedvir ve finanse edebileceği gibi, per
sonelini özlük haklan aynen karşılanmak kaydiyle iştiraklerinde çalıştırabilirler.
Fazla Kapasitelerin Değerlendirilmesi
Geçici Madde 5 — Teşekkül ve bağlı ortaklık, şeker fabrikalarının kuruluşu,
işletilmesi, tevsii ve modernleştirilmesi, bakım ve onarım, için kurulmuş bulunan makina sanayii ile diğer fer'i sanayiinin fazla kapasitelerini değerlendirebilir.
Mevcut Şeker ihraç Anlaşmaları
Geçici Madde 6 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih
ten önce Bakanlar Kurulu Karan ile İhracına müsaade edilmiş ve bağlantısı yapılmış
şekerler için 60 sayılı K H K ' n i n 33 üncü maddesinin 4. fıkrası hükmü uygulanır.
Kaldırılan Hükümler
Madde 17 — 6747 Sayılı Şeker Kanunu ile ek ve değişikliklerinin bu Kanun
Hükmünde Kararnameye ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.
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Yürütme
Madde 19 — B u Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
hm

EVREN

Cumhurbaşkanı
B. ULUSU
Z. BAYKARA

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

M . ÖZGÜNEŞ

Prof, Dr. M . N. ÖZDAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R. PASİN

K AKDOĞAN

Ü. H. BAYÜLKEN

S. ÇETİNER

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

Ticaret Bakanı

Sağ. ya Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Prof. Dr. M . AYSAN

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M . TURGUT

F. İLKEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

İmar ve İskan Bakanı

M . R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE

Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı : KHK/119
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yeni
den düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2880 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve 60
Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve sözkonusu Kanun Hükmünde K a 
rarname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan Kamu İktisadi
Kuruluşu'nun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konulan, organları ve teşkilat yapısı,
müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer
hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adında, tüzel kişiliğe sahip, faali
yetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu
kurulmuştur.
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Kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Kuruluşun merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 500 Milyar T L . olup tamamı Devlete aittir.
Kuruluşun ilgili olduğu Bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır.
Kuruluşun Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Devletçe kendisine verilen Demiryollarını, liman, rıhtım ve iske
leleri işletmek, genişletmek ve yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulun
mak amaciyle kurulan TCDD'nin faaliyet konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) Devletçe kendisine verilen Demiryollarını, liman, rıhtım ve iskeleleri İşletmek, genişletmek ve yenilemek,
2) Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçeve
sinde; müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini yönlendirmek ve bunlar ara
sındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
3) Kanun, tüzük ve bunların uygulanmasına İlişkin yönetmelik ile kendisine
verilen diğer görevleri yerine getirmek,
4) Tamamlayıcı İşler olarak, gerektiğinde :
A — Demiryolu taşımacılığını tamamlayıcı nitelikleri, feribot ve tesisleri da
hil, her türlü taşıma işlerini yapmak,
B — Bakım, onarım ve yenileme için kurulan tesislerin fazla kapasitelerini
değerlendirmek; çeken, çekilen araç ve gereçler ile benzerlerini yapmak,
C — Görevlerinin gerektirdiği ambar, antrepo, depo, sundurma, silo, akaryakıt
depoları ile benzeri tesisler ve umumi mağazalar kurup işletmek; yolcu ihtiyaçtarı
için emanet odaları, otel, lokanta, gazino, büfe, büvet ve benzeri yerleri kurup işlet
mek veya İşlettirmek,
D — Görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında acentelikler ve temsil
cilikler kurmak,
E — Yabancı ülke demiryolları ile anlaşmalar yapmak ve demiryolu taşıma
cılığı ile ilgili olan Uluslararası birliklere katılmak,
F — Sigorta acenteliği yapmak,
G — Yurt içinde veya dışında yapılmakta veya yapılacak olan demiryolu ve
demiryolu tesisleri inşaatı işini yalnız başına veya ortaklık halinde birinci veya
ikinci yüklenici olarak Üstlenmek,
H — Görev alanına giren konularla ilgili olarak iştiraklerde bulunmak.
5) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen gö
revleri yapmak.
TCDD, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan veya müesseseleri ve bağlı ortak
lıkları eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen :
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60 Sayılı KHK» deyimi iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon K u 
rulunu,
5) «Bakanlık» deyimi Ulaştırma Bakanlığını,
6) «Kuruluş» deyimi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünü.
7) «TCDD» kısaltması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğünü,
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8) «Müessese», «Bağlı Ortaklık», iştirak» deyimleri 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamedeki tanımları,
9) «İşletme» deyimi, çalışma konuları, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımından yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen bağlı ortaklık veya müessese tüzel kişiliğine bağlı olarak çalışan mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri
ifade eder.
İKİNCİ K I S I M
Kuruluşun Organları
Yönetim Kurulu
Madde S — Yönetim Kurulu üyelerinin üçü Ulaştırma Bakanınca, biri Maliye
Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanının imzalarım taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Ulaştırma Bakam tarafından önerilecek üyelerden ikisinin demiryolu konula
rında üst yönetimde çalışmış olması ve bu konularda ihtisas sahibi bulunması şarttır.
Yönetim Kurulunun görev, yetki ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu üyele
rinin görev süreleri, genel nitelik ve şartları hakkında 60 Sayılı K H K hükümleri
uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — TCDD Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya Müessese yönetim
organlarım yetkili kılabilir. Yetki verme, Kuruluşun en üst düzeyde yetkili ve sorumlu
karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — TCDD'nin en çok beş Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60 Sa
yılı K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ K I S I M
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 Sayılı K H K hükümleri dairesinde kuruluşun yapacağı görev
leri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yönetim Kurulu kararıyla ku
rulur.
Ancak üst birimlere ilişkin Yönetim Kurulu k a r a r ı Koordinasyon Kurulunun
tasvibiyle yürürlüğe konulur.
DÖRDÜNCÜ K I S I M
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yö
netimi, organları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
İştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, kuruluş yönetim kurulu
Üyeleri İçin gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak, denetçilerde mesleki ihtisas şartı

aranmayabilir.
Kuruluş veya Bağlı Ortaklıklarını temsilen Bağlı Ortaklık ve İştiraklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil
ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
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Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — TCDD, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'cü maddesinde
amaç ve faaliyet konuları dışında bağlı ortaklık kuramaz ve iştirakde bulunamaz.
BEŞİNCİ K I S I M
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması:
yatırım ve finansman programları; küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırım
ları; fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; bilançolar, netice hesaplan
ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı K H K
hükümleri uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Kuruluş, Müessese ve Bağlı Ortaklıklara ait hertürlü taşınır ve
taşınmaz mallan, paralan ile hertürlü hak ve alacakları Devlet Malı hükmündedir.
Tahvil Çıkarma
Madde 14 — Kuruluş, Maliye Bakanlığının izni ile ve ödenmiş sermayesini
geçmemek üzere tahvil çıkarmaya yetkilidir.
Bu şekilde çıkarılacak tahvillere gerektiğinde hazine kefaleti verilebilir.
Personel Rejimi
Madde 15 — İşletme Personeli 60 sayılı K H K ile söz konusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel rejimi esaslarını düzenleyen
kanuna tabidir.
Yol Bakım ve Onarım Masraftan
Madde 16 — TCDD'nin yıllık yol bakım ve onarım masrafları ait olduğu yıl
içinde hazinece aşağıdaki şekilde karşılanır.
1) TCDD'nin 60 sayılı KHK'nin 20 ncu maddesine uygun olarak hazırlanacak
yıllık işletme bütçelerinde, yıllık yol bakım ve onarım masrafları için öngörülen
miktarlar o yılın Ulaştırma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten
karşılanır.
Yıllık ödenek TCDD'ye avans olarak ödenir.
2) Yıl sonunda fiili toplam sarfiyat ile Ulaştırma Bakanlığınca avans olarak
TCDD'ye ödenecek meblağın tutan müteakip yılın ilk iki ay içinde mahsup edilir.
Verilen avansın yeterli olmaması halinde fark müteakip yıllarda Ulaştırma Bakanlığı
bütçesinin ilgili tertibine konulacak ödeneklerden kuruluşa ödenir.
3) Yıllık yol bakım ve onanın masrafları devletin, demiryolları işletme masraflarına katkı payı olarak TCDD işletme gelirine alınır.
Liman, Rıhtım ve İskelelerin İşletilmesine İlişkin Esaslar
Madde 17 — TCDD, hükümetçe kendisine verilen liman, rıhtım ve iskelelerin
işletilmesine ilişkin iş ve hizmetleri tekel halinde yerine getirir.
Ancak yolcu beraberindeki kişisel eşyanın yükleme, boşaltma ve hammallık
İşleri; 300 rüsum tonilatonun altındaki makineli ve makinesiz Türk Bayraklı gemile
rin yükleme, boşaltma ve hammallık işleri; 300 rüsum tonilatonun altındaki maki
neli makinesiz Türk Bayraklı gemilere tatlı su verilmesi, akaryakıtların yüklenmesi,
boşaltılması ve aktarılması işleri, tekel dışıdır.
Çalışma Saatleri
Madde 18 — TCDD, iş yerinin günün hangi saatlerinde işletmeye açık bulunacaktan ve TCDD görevlilerinin çalışma saatleri, 60 Sayılı KHK'ye göre çıkarıla
cak İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluştan personel rejimi esasları da dikkate alınmak suretiyle İş yerlerinin gereklerine ve personelin tabi olduğu
statülere göre Kuruluşça tayin ve tesbit olunur.
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Mallarının Haczedilemiyeceği ve Kamulaştırılamıyacağı
Madde 19 — TCDD ile müesseselerinin taşınır ve taşınmaz malları, paralan
ile her türlü hak ve alacaktan Devlet malı hükmünde olup, haczedilemez, taşınmaz
mallan kamulaştırılamaz.
Demiryolunun üstünlüğü
Madde 20 — Demiryolunun karayolu (devlet, 11, köy yollan ve benzerleri) ile
yaptığı kesişmelerde demiryolu anayol sayılır. Karayolunun
bağlı olduğu merci ve
kuruluşlar alt ve üst geçit yapmak zorundadırlar.
Demiryolu trafik düzeninin gerektirdiği hallerde sözkonusu yollara ait geçit
ler ile görüşe engel teşkil eden tesisler kime ait olursa olsun kaldırılır.
Demiryolu üstünde seyreden araçların karayolundaki araçlara göre geçiş üstünlüğü vardır.
Tutanakların Geçerliliği
Madde 21 — TCDD mevzuatma aykırı ve teşekkülün mali zararım doğuran ha
rekette bulunanlar hakkında TCDD görevlileri tarafından usulüne göre düzenlenen
tutanaklardan 5000 lirayı geçmeyenler (bu miktar dahil) sahteliği ispat olunmadıkça, 5000 lirayı geçenler de aksi ispatlanmadıkça geçerlidir. Şu kadarki, kamu hukuku
davası açılmasını gerektirecek eylemler hakkında genel hükümler uygulanır.
Birinci fıkrada anılan eylemlerden dolayı TCDD'nin düzenliyeceği tutanaklar
yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına verilir ve bu savcılıklarca da Sulh Ceza Mahke
melerine gönderilir. Bu Mahkemelerde TCDD'ce bir temsilci bulundurulmasına gerek
olmaksızın yargılama yapılarak yada Ceza Kararnamesiyle durum hükme bağlanır.
Mahkemelerce hükmedilecek para cezalan TCDD'ye aittir.
Personelin Kolluk Yetkisi
Madde 22 — TCDD'nin gar, istasyon, hatboyu ve trenlerinde fiilen görevli olan
yada kuruluşda bakım ve koruma hizmetleriyle görevde bulunanlar, görevli olduk
ları yerde bir suç meydana gelmesi halinde, işe kolluk kuvvetlerince el konulun
caya kadar, kolluk görevini yapmaya yetkilidirler.
Haberleşme, Elektrik, Su, Yükleme Boşaltma Tesisleri Kurabileceği
Madde 23 — TCDD 3'ncü madde gereğince sağlamakla görevli bulunduğu iş
ve hizmetlerin gereği telli telgraf, telefon, haberleşme şebekesi kurmaya, su ve
elektrik üretim ve dağıtım tesisleri ile her türlü yükleme boşaltma tesisleri yap
maya ve bunları işletmeye yetkilidir.
Bu iş ve hizmetlerin görülmesi nedeniyle, kurulacak haberleşme tesisleri ha
riç herhangi bir teşekkülden izin alınmaz ve ne ad altında olursa olsun ücret de
ödenmez.
Eğitim işleri
Madde 24 — TCDD, ihtiyaç duyduğu personeli temin ve yetiştirmek amacıyla
orta dereceli meslek okulları, eğitim merkezleri, kurslar açabileceği gibi burslu öğ
renci de okutabilir.
Ücretsiz ve Tarife Altı Uygulama
Madde 25 — TCDD, Cumhurbaşkanının seyahatlerinde özel tren, Millet Mec
lisi Başkam ile Başbakan ve Bakanlar ve Genel Kurmay Başkanının istemleri ha
linde ücretsiz özel hizmet vagonu tahsis eder.
Personel, görevlerini ifa ederken Teşekkül/Kuruluş hizmetlerinden karşılıksız
yararlanır.
Teşekkül/Kuruluş hizmetlerinden karşılıksız veya indirimli tarife ile yararla
nılması sonucunu doğuracak şekilde toplu sözleşmelere h ü k ü m konulamaz.
Yönetim Kurullarının, karşılıksız veya indirimli tarifeler konusundaki yetkisi
münferit ve bir defaya mahsus uygulamalar ile sınırlıdır.
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Özel Kanunlar veya uluslararası anlaşmalar hükümleri saklıdır.
Kamulaştırılan Taşınmazların Tescili
Madde 26 — TCDD'ce işletilmek üzere, Bayındırlık Bakanlığınca İnşa edilecek
demiryolu liman vb. tesisler için yapılacak kamulaştırmada, taşınmazın kullanma
hakkının TCDD'ye ait olduğu tapuya tescil edilir. Bu taşınmazlar TCDD'den başka
tüzel veya gerçek kişiye tahsis edilemez.
Bu tesislerin TCDD'ce İşletilmesine fiilen başlanması halinde de TCDD'nin baş
vurması üzerine başka bir işleme gerek görülmeksizin tapu kayıtları TCDD adına
tescil edilir.
Yönetmelikler
Madde 27 — Bu Kanun Kanun Hükmünde Kararname'nin uygulanmasıyla ilgili olarak gerektiğinde Yönetmelikler çıkarılabilir.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
İntibak İşlemlerinin Vergi, Resim ve Harçtan Muaflığı
Geçici Madde 1 — TCDD'nin bu kanun Hükmünde Kararnameye intibakını sağ
lamak için yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Devirde Devamlılık
Geçici Madde 2 — Devredilen kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işlet
melerin ünvan değişikliği. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer ka
nunlar yönünden eski kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve İşletmelerin devamı
addolunur.
P T T ile Anlaşma Yapabileceği
Geçici Madde 3 — PTT tarafından gerekli tesisler kuruluncaya kadar TCDD'ye
ait haberleşme araçları İle özel durumlarda ve P T T ile varılacak anlaşma çerçevesinde
resmi ve özel haberleşme yapılabilir. Bu haberleşmeden dolayı TCDD'ye sorumluluk
düşmez.
Demiryolu Nizamnamelerinin Uygulanacağı
Geçici Madde 4 — Demiryolu İşletmeciliği ile tesisleri ve araçlarının güvenliği
için tüzük çıkarılıncaya kadar, uygulanmasına devam olunacak Demiryolları İşletme
Nizamnamesi ile Demiryolları Usulü Zabıta Nizamnamesi hükümlerine aykırı dav
ranışta bulunanlar Türk Ceza Kanununun 383 ncü maddesi ile 384 ve devamı mad
deleri ve 526 nci maddesi hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.
Mevcut Sağlık ve Sosyal Tesisler ile Kefalet Sandığı
Geçici Madde 5 — TCDD'nin sahip olduğu Sağlık ve Sosyal tesisler ile Kefalet
Sandığının faaliyetleri, bu konularla ilgili yeniden düzenleme yapılıncaya kadar de
vam eder.
Geçici Madde 6 — Kuruluşun ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal et
meye 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda görevlendirilenlerin özlük hakları, 60 Sayılı KHK'nın öngördüğü Personel Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçevesinde benzeri i k t i sadı Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Bağdat Hattı Hesapları
Geçici Madde 7 — 24 Nisan 1924 tarih ve 506 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmüne uyularak Bağdat hattı hesaplarının ayrı tutulmasına devam olunur.
Kaldırılan Hükümler
Madde 28 — 6186 Sayılı Kanun ile ek ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmış
tır.
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Yürürlük
Madde 29 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 nci maddesi bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 30 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

S. R. PASİN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

M. ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı
Ü. H. BAYÜLKEN

Prof. Dr. M. N . ÖZDAŞ
Devlet Bakanı
S. ÇETİNER

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı
Dr. T. ÖNALP
Bayındırlık Bakanı

İ. TÜRKMEN

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR
Gümrük vs Tekel Bakanı

Prof. Dr. M . AYSAN
Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

M . R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

İmar ve İskân Bakam

Köy İşleri ve Koop Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

M. TURGUT
F İLKEL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi
Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/120
Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünün
yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye, da
yanılarak Bakanlar Kurulunca 10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ K I S I M
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — B u Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve 60
sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti
Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan Kamu
İktisadi Kuruluşu'nun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve
ilgili diğer hususları düzenlemektir.
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Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Posta,
Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü (PTT) adında, tüzel kişiliğe sahip,
faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir Kamu İktisadi Kurulusu
kurulmuştur.
Kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Kuruluşun Merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 200 milyar T L . olup tamamı Devlete aittir.
Kuruluşun ilgili olduğu Bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır.
Kuruluşun Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Posta, Telgraf ve Telefon hizmetlerini ifa etmek amacı ile teşkil
edilen Kuruluşun faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
1) 5584 sayılı Posta Kanunu ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile
diğer Kanunlarda :
A - Tekel olarak verilen :
Yurdun her tarafında açık ve kapalı mektuplar ve posta kartlarım kabul etmek, taşımak ve dağıtmak, Telgraf ve Telefon ve hertürlü haberleşme tesislerini kurmak ve işletmek,
B - Tekel dışı olarak verilen :
Gazete, dergi ve kitaplar ile hertürlü basılmış kağıtlar, tebliğ kağıtları, küçük
paketler, değer konulmuş mektuplar ve kutular, değer konulmuş, değer konulmamış
posta kolilerinin kabulü taşınması ve dağıtılması, posta bonoları ile posta ve telgraf
havale işlemleri, yolcu ve bagaj taşımacılığı, posta çekleri işlemleri ve Bankalar Kanunu hükümlerine bağlı olmamak üzere Posta Biriktirme Sandığı kurmak gibi hiz
metleri düzenlemek ve yürütmek,
2) Haberleşme hizmetlerini modern bir düzeye ulaştırmak için tedbirler al
mak ve uygulamak,
3) Kuruluşun faaliyet konuları ile ilgili olmak ve hertürlü haberleşme mal
zeme ve teçhizatını yapmak ve üretmek üzere :
A - Tesisler kurmak ve işletmek,
B - Müessese, bağlı ortaklık kurmak, iştiraklerde ve gerekli olan diğer faaliyetlerde bulunmak,
4) Kurulup oluşturulabilecek müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini, Kanun, tüzük ve yönetmelikler, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçeve
sinde yönlendirmek ve işbirliğini sağlamak,
5) Bakanlığın tesbit edeceği esaslar çerçevesinde, Haberleşmenin tüm ihtisas
alanlarında dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri
kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya işlettirmek,
6) Kanun, tüzük ve bunların uygulanmasına İlişkin yönetmeliklerle kendisine
verilen diğer görevleri yerine getirmek,
7) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen gö
revleri yapmak,
Kuruluş, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan, müesseseler ve bağlı ortaklıklar
eliyle yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararnameyi,
2) «60 sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi,
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3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 ncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunu,
5) «Bakanlık» deyimi Ulaştırma Bakanlığım,
6) «Kuruluş» deyimi, Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık», «İştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki ta
nımları,
8) «İşletme» deyimi çalışma konuları nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen Bağlı Ortaklık veya müessese tüzel
kişiliğine bağlı olarak çalışan mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer birimleri,
ifade eder.
İKİNCİ K I S I M
Kurmuşun Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu Kuruluşun en üst düzeyde yetkili ve sorumlu K a 
rar organıdır. B i r başkan ve dört üyeden oluşur. Genel Müdür Yönetim Kurulunun
başkanıdır. Üyelerinden üçü Ulaştırma Bakanınca, biri Maliye Bakanınca önerilir ve
Başbakan, Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanının imzalarım taşıyan ortak karar
name ile atanırlar.
Ulaştırma Bakanınca önerilecek iki üyenin posta, telgraf ve telefon konula
rında ihtisas sahibi olması şarttır.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, çalışma esasları, üyelerinin nitelik ve
şartları, görev süresi hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Kuruluş Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde, yargı mercileri nezdindeki temsil yet
kisini doğrudan, diğer görev ve yetkilerini tüzük hükümleri çerçevesinde kısmen daha
alt kademelere devredebilir.
Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde. Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Gene) Müdür veya müessese yönetim
organlarını yetkili kılabilir. Yetki verme, Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Kuruluşun en çok dört Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60 sa
yılı K H K hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KIŞIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 Sayılı K H K hükümleri dairesinde kuruluşun yapacağı görevleri
yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak üst birimlere ilişkin Yönetim Kurulu kararları koordinasyon kurulunun
tasvibiyle yürürlüğe konulur.
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DÖRDÜNCÜ K I S I M
Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve iştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelik ve şart
ları, yönetimleri ve organları, hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
İştiraklerin Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerinde. Kuruluş Yönetim K u 
rulu üyeleri için gerekli olan nitelik ve şartlar aranır.
Denetçilerde ihtisas şartı aranmıyabilir.
Kuruluş veya Bağlı Ortaklarım temsilen Bağlı Ortaklık veya iştiraklerde Yö
netim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil
ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan amaç ve
faaliyet konuları dışında bağlı ortaklık kuramaz ve iştirakte bulunamaz.
BEŞİNCİ K I S I M
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler; yatırım projelerinin hazırlanması; ya
tırım ve finansman programları; küçük tamamlama, idame ve yemleme yatırımları;
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri; hesap dönemleri, bilançolar, netice hesapları
ve faaliyet raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı K H K hü
kümleri uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Kuruluş, Müessese ve Bağlı Ortaklıklara ait hertürlü taşınır ve
taşınmaz mallan, paralan İle hertürlü hak ve alacakları Devlet Malı hükmündedir.
Tahvil
Madde
memek üzere
ğinde hazine

Çıkarma
14 —Kuruluş Maliye Bakanlığının izni ile ve ödenmiş sermayesini geç
tahvil çıkarmaya yetkilidir. Bu şekilde çıkarılacak tahvillere gerekti
kefaleti verilebilir.

Personele İlişkin Hükümler
Madde 15 — Kuruluş personeli 60 sayılı K H K ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak iktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarım düzenleyen
kanuna tabidir.
Çalışma Saatleri
Madde 16 — Kuruluş iş yerlerinin günün hangi saatlerinde işletmeye açık bu
lunacakları ve Kuruluş görevlilerinin çalışma saatleri, G0 sayılı KHK'ye göre çıkanlacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslar; da dikkate alınmak su
retiyle iş yerlerinin gereklerine ve personelin tabi olduğu statülere göre kuruluşça ta
yin ve tesbit olunur.
Haklar
Madde 17 — Kuruluşa tanınan haklar aşağıda gösterilmiştir ;
1) Kuruluşun nakit ve üçüncü şahıslardan olan alacakları hariç olmak üzere
tekel hizmetlerine tahsis edilen malları ile telefon ve teleks intifa haklan haczedile
mez.
2) Kuruluşça abonelere bırakılan telefon ve teleks intifa hakları başkalarına
devrolunamaz. Ancak, veraset yolu ile intikallerde Kuruluşça tespit olunan esaslar
uygulanır.
3) Kuruluşça düzenlenen ve abonelerden tahsili gereken ücretleri gösteren
faturalar, İcra ve iflas Kanununun 68 nci maddesinde yazılı belgelerden sayılır.
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4) Kuruluş, müessese ve bağlı ortaklıklar İhtiyacı için lüzumlu taşınmaz mal
ların Kamulaştırılması Devlet Kamulaştırma hükümlerine tabidir.
5) Kuruluş, bazı hizmetler için avans ve depozito almaya, iş ve hizmetin özel
liği bakımından tarifeye bağlanamayacak hallerde özel anlaşmalar yapmaya ve ücretler tesbit etmeye yetkilidir.
Eğitim işleri
Madde 18 — Üçüncü maddedeki konular için PTT, ihtiyaç duyduğu personeli
sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında öğrenci okutabileceği gibi personelini bilgi
ve görgülerini artırmak amacı ile yurtdışına gönderebilir. Ayrıca orta dereceli mes
lek okulları, eğitim merkezleri ve kurslar açabilir.
Posta Biriktirme Sandığı
Madde 19 — Üçüncü maddede kurulması öngörülen Posta Biriktirme Sandığının kuruluş ve işleyişi, biriken mevduatın kullanılma şekli Maliye Bakanlığının uy
gun görüşüne dayanan bir tüzükle tesbit edilir.
Muafiyetler
Madde 20 — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün faaliyet
leri ile ilgili olarak yapmış olduğu hizmetler için kanunlarla tanınmış her türlü im
tiyaz, hak ve muafiyetlerden (Kurumlar Vergisi hariç) PTT faydalanır.
Ücretsiz ve Tarife Altı Uygulama
Madde 21 — Personel, görevlerini ifa ederken Kuruluş hizmetlerinden karşı
lıksız yararlanır.
Kuruluş hizmetlerinden karşılıksız veya indirimli tarife ile yararlanılması so
nucunu doğuracak şekilde toplu sözleşmelere hüküm konulamaz.
Yönetim Kurullarının, karşılıksız veya indirimli tarifeler konusundaki yetkisi
münferit ve bir defaya mahsus uygulamalar ile sınırlıdır.
özel Kanunlar veya uluslararası anlaşmalar hükümleri saklıdır.
Oda ve Sicillere Kayıtdan Muafiyet
Madde 22 — Genel Müdürlük hariç-PTT Bölge ve Telefon Başmüdürlükleri ile
PTT Müdürlükleri ve Şubeleri ticaret oda ve sicillerine kaydedilmezler.
Yönetmelik
Madde 23 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin Yö
netmelikler yapılır.
A L T I N C I KISIM
Geçici ve Son Hükümler
İntibakta muafiyet
Geçici Madde 1 — Kuruluşun bu Kanun Hükmünde Kararnameye intibakını
sağlamak için yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Devirde Devamlılık
Geçici Madde 2 — Devredilen Kuruluş, Müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve İşletmelerin ünvan değişikliği, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer
kanunlar yönünden eski kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin de
vamı addolunur.
Kefalet Sandığı, Sağlık Yardım Sandığı ve Mevcut Sağlık ve Sosyal Tesisler
Geçici Madde 3 — PTT'nin sahip olduğu Kefalet Sandığı ile Sağlık Yardım
Sandığı ve Sağlık ve Sosyal tesislerinin faaliyetleri konu ile ilgili yeniden düzenlemeye kadar devam eder.
Geçici Madde 4 — Kuruluşun ihtiyacı olan Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal et
meye 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda görevlendirilenlerin özlük hakları, 60 Sayılı KHK'nın öngördüğü Personel Kanunu çı-
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kancaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde benzeri
İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 24 — 6145 sayılı PTT Kuruluş, Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve diğer
kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olan hükümleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 25 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin 1 inci,
2 inci ve 3 üncü bentleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaştığı tarihte,
diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
B. ULUSU

Başbakan

Z. BAYKARA

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK

M. ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Yrd

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
S. ÇETİNER
İçişleri Bakanı

S. R. PASİN

K. AKDOĞAN

Ü. H. BAYÜLKEN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İ. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY
Sağ. vs Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Prof. Dr. M . AYSAN

Ticaret Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

K. CANTÜRK

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENEH

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

M . TURGUT

F. İLKEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M . R. GÜNEY

İmar ve İskan Bakanı Koy İşleri ve Koop. Bakanı

V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakanı

S. SİDE
Sosyal Güvenlik Bekanı.

Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı : KHK/121
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982
tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca
10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hük
münde Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Devlet Malzeme Ofisi adı a l t ı d a teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü'nün hukuki bünye,
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amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar
ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Malzeme Ofisi adın
da (D. M. O.), tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermaye
siyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Teşekkülün merkezi Ankara'dadır.
Sermayesi 10 milyar TL olup tamamı Devlete aittir.
Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır.
Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma ve özel bütçeli idarelerin,
belediyelerin ve sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait ortaklıkların 60 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşekkül, kuruluş, bağlı ortaklık
ve müesseselerin, özel kanunla kurulmuş tüzel kişiliği haiz Banka, Ofis, Kurum,
Sandık ve Kuruluşlar ile
İstedikleri ve Ofisçe uygun görüldüğü takdirde kamu yararına çalışan der
neklerin, tüzel kişiliği haiz Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, vakıfların,
1

A - Kâğıt, karton, mukavva ve mamüllerini.
B - Kırtasiye ve büro malzemesini,
C - Büro makina ve aletlerini,
D - Büro mefruşatını,
E - Aydınlatma ve ısıtma araçlarını (sabit tesisler hariç),
F - Temizlik malzemesini.
G - Daire hizmetlerinde kullanılan motorlu taşıt araçlarını (Bisikletler dahil).
H - Sair döşeme, demirbaş, makina ve teçhizatından müşteri dairelerde ortak
kullanım yeri olanlarını.
İ - Motorlu nakil vasıtalarının iç ve dış lastiklerini,
2 -— Matbuaların (formların) basım ve diğer basım işlerini,
3 -— Yukarıdaki fıkralarda gösterilenlerin dışında kalan veya bu fıkralarda
istisna edilenlerden teşekkülce temin veya ifasına Bakanlar Kurulunca karar verilen
madde ve hizmetlerini,
sağlamak.
4 — (1, 2 ve 3) fıkralarında yazılı malzeme ve hizmetlerin Standardizasyonunu yapmak.
Amacıyla teşkil edilen Teşekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
Yukarıda sayılan gruplara giren malzeme ve hizmetlerden hangilerinin Ofisçe sağlanacağı her yılın başında Ofisin yayımlayacağı «Malzeme ve Fiat Listesinde»
gösterilir.
Malzeme ve Fiat Listesi muhteviyatı malzeme ve hizmetlerin müşteri daire
lerce Ofisden sağlanması zorunlu olup, bu malzeme ve hizmetleri başka yerden
alamaz ve yaptıramazlar. Bu zorunluluk ilgili denetleme organlarınca aranır. An
cak, Ofisçe zamanında sağlanamayan ve gecikmesi müşteri dairelerin hizmetini ak
satacak mahiyette olan malzeme ve hizmetler dışarıdan sağlanabilir.
Ofisin sağlayacağı gruplara dahil olmakla birlikte Ofisçe her yıl yayımla
nacak «Malzeme ve Fiat Listesinde» kendisi veya benzeri yer almayan malzeme ve
hizmetler müşteri dairelerce dışardan sağlanır.
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Bu Kanun kapsamına giren müşteri dairelerin Devlet Malzeme Ofisi ile ya
pacakları muameleler Devlet alım satım ve ihaleleri hükümlerine tabi değildir.
Ofis, sağlamakla yükümlü olduğu malzeme ve hizmeti iç ve dış piyasadan ve
tercihan yerinden ve ilk ellerden mûtat ticari usullerle temin eder. Faydalı hallerde
kendisi de imal edebilir. Bunun için lüzumlu işletme tesisleri, bakım ve tamir yerleri kurabilir.
Ofis, sağlanan malzeme ve hizmetleri memleketin her yerinde tek fiyatla sa
tar. Satış fiyatları, depo maliyetine nakliye, sigorta, ambalaj, tahmil ve tahliye,
amortisman, tanzim fonu ve sair masraflar ile genel giderleri ve kanunlar gereği
tefriki gereken karşılıkları da içerecek münasip bir pay eklenmesi suretiyle tes
pit edilir.
Ofis, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan, Müesseseler ve Bağlı Ortaklıklar
âli ile yerine getirir.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararname'yi.
2) «60 Sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon K u 
rulunu,
5) «Bakanlık» deyimi, Maliye Bakanlığını,
6) «Ofis» deyimi, Devlet Malzeme Ofisi'ni,
7) «Müşteri Daire» deyimi, bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasın
da sayılan daire, idare, belediye, ortaklık, teşekkül, kuruluş, bağlı ortaklık, mü
essese, banka, ofis, kurum, sandık ve kuruluşları,
8) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri 60 sayılı KHK'deki
tanımları,
9) «İşletme» deyimi, çalışma konuları nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımın
dan yetkileri dahilinde bağımsız olarak yönetilen bağlı ortaklık veya müessese tü
zel kişiliğine bağlı olarak çalışan mal ve hizmet üreten fabrikaları ve diğer bi
rimleri,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşekkülün Organları
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Maliye Bakanınca, biri Ticaret
Bakanınca önerilir. Maliye Bakanınca önerilen Yönetim Kurulu Üyeleri Başbakan
ve Maliye Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile Ticaret Bakanınca
önerilen Yönetim Kurulu üyesi ise, Başbakan, Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanı
nın imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Yönetim Kuruluna Maliye Bakanınca önerilecek i k i üye ve Ticaret Bakanın
ca önerilecek bir üyede maliye ve iktisat konularında mesleki ihtisas şartı aranır.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, görev süresi, yönetim Kurulunun ge
nel nitelik ve şartlan, çalışma esasları hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür
Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartlan, görev
ve yetkileri hakkında 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hükümleri çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
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Yetki Verme
Madde 7 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya müessese yönetim organlarım yetkili kılabilir. Yetki verme, Teşekkülün en üst düzeyde yetkili ve
sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Devlet Malzeme Ofisinin en çok iki Genel Müdür Yardımcısı bu
lunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
sayılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilât
Genel Müdürlük Birimleri
Madde 9 — 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dairesinde te
şekkülün yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yö
netim Kurulu kararıyla kurulur.
Ancak, üst birimlere ilişkin Yönetim Kurulu kararı Koordinasyon Kurulunun
tasvibiyle yürürlüğe konur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere İlişkin Hükümler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yö
netimi, organları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Devlet Malzeme Ofisi, bu Kuruluş Kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçek
leştirmek için işletmelerini müesseseler halinde teşkilâtlandırmak zorundadır.
İştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül Yönetim Ku
rulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır.
Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 11 — Ofis, bu KHK'de yer alan amaç ve faaliyet konuları dışında bağlı
ortaklık kuramaz, iştirakte bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 12 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, ya
tırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırım
ları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet
raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 sayılı KHK hükümleri
uygulanır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 13 — Ofis, Müessese ve bağlı ortaklıklara ait hertürlü taşınır ve taşınmaz malları, paraları ile hertürlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Tanzim Fonu
Madde 14 — Ofis, satış fiyatlarını piyasa fiyatlarıyla ayarlı kılmak için nominal sarmeyenin % 10'una kadar bir Tanzim Fonu tesis eder. Bu fon için her yıl
bir önceki yılın dönem karının % 10'u ayrılır. Ayrılan fon tutan nominal sermaye
nin % 10'una ulaştığında, fonda bir eksilme olmasına veya Ofis sermayesinin yeni
den artırılmasına kadar yıllık kârdan fon ayrımı durdurulur.
Muafiyet
Madde 15 — Ofisçe, gümrük muafiyeti olan dairelerin ihtiyacı için ithal edi
lecek ve Gümrük Kanununda cins ve nevileri gösterilen eşyanın ithalinde gümrük
muafiyeti Ofis tarafından kullanılır.
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Personele İlişkin Hükümler
Madde 16 — Teşekkül personeli 60 sayılı KHK ile söz konusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri personel rejimi esaslarını düzenleyen kanuna tabidir.
Standardizasyon Faaliyeti
Madde 17 — Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yazılı standardizasyon işi Başbakanlık, Maliye, Milli Savunma, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji,
Milli Eğitim Bayındırlık ve İçişleri Bakanlıkları ile Yüksek Denetleme Kurulu ve
Devlet Malzeme Ofisi tarafından seçilecek birer uzman temsilci ile konuyla İlgili
Bakanlık veya 60 sayılı KHK kapsamına giren teşekkül veya kuruluşdan davet edi
lecek yetkililerden kurulu Komite tarafından yapılır.
Komite, Devlet Malzeme Ofisinin daveti üzerine toplanır. Müşteri daireler
Komitenin standardizasyonla ilgili olmak kaydı ile isteyeceği her türlü bilgi ve bel
geleri sağlamak ve bu maksatla Devlet Malzeme Ofisi'nde yapılacak hazırlık çalışmalarına katılmak üzere uzman göndermekle yükümlüdürler.
Komite lüzumu halinde haricen temin edilecek uzmanlardan da faydalana
bilir ve Türk Standartları Enstitüsü ve mesleki teşekküllerle işbirliği yapabilir.
Standardize edilmiş olan madde ve hizmetlerin, bu Kanun kapsamına giren
müşteri daireler tarafından kullanılması mecburidir.
Standardizasyon Komitesine ait büro hizmetleri ve standardizasyonla ilgili giderler Devlet Malzeme Ofisi tarafından sağlanır.
Komite kararları kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Kadrolar
Geçici Madde 1 — Ofis'in ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar
da görevlendirilenlerin özlük hakları, 60 sayılı KHK'nin öngördüğü Personel Ka
nunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde
benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan Hükümler
Madde 18 — 6400 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkındaki Ka
nun, yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 20 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
S.

ULUSU

Başbakan
Z. B A Y K A R A
D e v l e t B a k . - Başbakan Y r d .
S.

R . PASİN

Devlet

Bakanı

P r o f . D r . I. ÖZIRAK
Devlet
K.

Bakanı

AKDOĞAN

Adalet

Bakanı

M.

ÖZGÜNEŞ

Devlet
Ü

H

Bakanı
BAVULKEN

M i l l î S a v u n m a Bakanı

P r o f . D r . M.

N . ÖZDAŞ

D e v l e t Bakanı
S . ÇETİNER
İçişleri

Bakanı
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İ. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Maliye Bakanı

Milli

Eğitim Bakanı

Dr. T, ÖNALP
Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

M . TURGUT

Tarım ve Orman Bakam

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOGLU
Kültür ve Turlun Bakanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

M . R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

İmar ve İskân Bakanı

Köy İşleri ve Koop Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof, Dr. C. T, SADIKLAR

Prof. Dr M . AYSAN
Ulaştırma Bakanı

F İLKEL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Kurulusu Hakkında
Kanon Hükmünde Kararname
Karar Sayın : KHK/122
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin yeniden düzenlenmesi: 17/6/1032
tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca
10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih
ve 60 Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak ve sözkonusu Kanun Hük
münde Kararname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türk Halk
Bankası Anonim Şirketi adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün
hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, bağlı ortak
lıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki İlişkileri ve ilgili diğer hususları düzen
lemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Halk Bankası Ano
nim Şirketi adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ser
mayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Banka, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Bankanın merkezi Ankara'dadır.
Bankanın sermayesi 30 milyar liradır.
Bu sermayenin 24.208.500,— lirası, 6782 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce çıkarılan ve muteber olan 100,— Türk lirası değerinde nama
yazılı 242.085 adet, 3.042.500,— lirası beheri 500,— Türk lirası değerinde nama yazılı
6.085 adet, 972.749.000,— lirası beheri 1.000.— Türk liralık nama yazılı 972.749 adet
ve 29.000.000.000,— lirası beheri 10.000 Türk lirası değerinde nama yazılı 2.900.000
adet hisse senedinden teşekkül eder. Değişik miktarda hisseleri ihtiva etmek üzere
çıkarılacak hisse senetlerinden herbirinin ihtiva edeceği hisse miktarı Yönetim
Kurulunca belirlenir.
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Sermayenin;
% 91'i A grubu olup Hazine'ye,
% 9'u B grubu olup, Hazine'ye, Kamu Kuruluşlarına, mesleki kuruluşlara,
özel ve tüzel kişilere,
ayrılmıştır.
Banka ayrıca ana sözleşme düzenlemez.
Bankanın ilgili olduğu Bakanlık Ticaret Bakanlığı'dır.
Bankanın Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Çağdaş bankacılığın gerektirdiği bir çalışma düzeni içinde Ülke
nin tasarruf birikimine katkıda bulunmak, toplanan tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirerek esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sa
nayi ve diğer sanayi kuruluşlarını kredilendirmek. ekonomik gereklere uygun ve
rimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda ulusal ekonomi ile uyum içinde sermaye
birikimine ve daha fazla yatırım yapılmasına imkân açmak ve aynı zamanda kü
çük ve orta ölçekli sanayi sektörünün Kalkınma Bankası görevini de yürütmek üzede kurulan Bankanın faaliyet konulan;
1) Esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayiin ve diğer sanayi kuru
luşlarının, bunların kurdukları şirket, kooperatif ve mesleki teşekküllerin işletme
ve yatırımlarında İhtiyaç duydukları kredileri sağlamak, orta ve uzun vadeli proje
kredileri vermek, küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve büyük sanayie
geçişini teminen danışmanlık hizmeti yapmak, proje ve teknik bilgi akışı ile des
teklemek,
2) Diğer her türlü kredi ve bankacılık hizmetlerini yapmak,
3) Bankanın faaliyet konularında, kanun, kararname veya sözleşmeler ile
temin ve tahsis edilen fonları amaçları doğrultusunda kullanmak,
4) Esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayici ve sanayiciler, ilgili koo
peratifler, mesleki teşekküller veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin iştiraki suretiy
le; bu kesimin ihtiyacı olan girdilerin ve makine - tesisatın üretim ve temini amacıyla ortaklıklara katılmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek ve bu gibi ortaklıkların kurulmasına yardımcı olmak,
5) Yurt içinde ve dışında gereken yerlerde şube, büro ve temsilcilikler aç
mak,
6) Esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayiin ve bunların kurdukları
mesleki teşekkül ve kooperatiflerin çalışmalarının geliştirilmesi ile ilgili eğitim faa
liyetlerinde bulunmak,
7) Esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayiin ve diğer sanayi kuruluşlan mallanılın pazarlaşmasına ve tanıtılmasına, fuarlara katılmak suretiyle yar
dımcı olmak,
8) Yurt dışında çalışanların yeni istihdam sahaları yaratıcı üretime dönük
yurtiçi yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek,
9) Sigorta acenteliği yapmak,
10) Bankanın faaliyet konusunda ihtisas kredisi kullandıran diğer bankaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alacakları reeskont kredilerinde
aracı banka görevi yapmak,
11) Kanun ve kararnamelerle verilecek diğer görevleri, yürütmektedir.
Türkiye Halk Bankası bu amaç ve faaliyetlerini Genel Müdürlük ve taşra
teşkilatı eliyle yürütür.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen,
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Karamame'yi,
2) «60 Sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'yi,
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3)

«Tüzük» deyimi, 60 Sayılı KHK'nin 64'üncü maddesinde

öngörülen tü

züğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon
Kurulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi, Ticaret Bakanlığı'nı.
6) «Banka» deyimi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'ni, (Halk Bank)
7) «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri 60 Sayılı KHK'deki tanımları
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Bankanın Organları
Krediler Yüksek Kurulu
Madde 5 — Her yıl Banka kaynaklarından açılacak kredilere ayrılacak plas
manlar ile Bankanın ihtisas kredi programı, Krediler Yüksek Kurulu'nca belir
lenir.
Krediler Yüksek Kurulu, Ticaret Bakanının Başkanlığında, Maliye Bakanı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile bu Bakanlıkların Müsteşarları, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Hazine Genel Sekreteri, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Meslek Kuruluşu (Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu) Temsilcisi, Bankanın Genel Müdürü ile Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluşur.
Kurul, her yıl Haziran ayında toplanarak kredi programını görüşür. Kurul,
Başkan'ın veya Banka Yönetim Kurulu'nun isteği ile her zaman toplantıya davet
edilebilir.
Kurulun sekreterliğini Banka yapar.
Yönetim Kurulu
Madde 6 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Ticaret Bakanınca biri Maliye
Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanının imzalarını
taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Ticaret Bakanınca önerilecek üyelerden ikisinin-, maliye, iktisat ve bankacılık
dalında eğitim görmüş olmaları ve bankacılık alanında en az 10 yıl çalışmış bulun
maları şarttır.
1) Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, görev süresi, Yönetim Kurulu
nun genel nitelik ve şartları, çalışma esasları hakkında 60 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri uygulanır.
2) Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, 60 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede belirtilenlere ilaveten;
A — Genel Müdürlük tarafından sunulacak faaliyet raporlarını ve bu ara
da Bankanın o devreye ait mali vaziyetini gösteren mizan, cetvel, Banka ile ilgili
olarak düzenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi verileri inceleyerek gerek
tiğinde Genel Müdürlüğe gerekli direktifleri vermek.
B — Yurt içinde ve dışında şube, büro, muhabirlik gibi işyerleri açma ve ka
pamaya karar vermek ve bunların faaliyet sınırları ile yetki ve çalışma esaslarını
tespit etmek.
C — Bankanın işleri icabı gayrimenkul satınalmak. gayrimenkuller üzerin
de aynî haklar tesisi, kaldırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki tasarruflar
hakkında karar vermek.
D — Dava açmak, Banka leh ve aleyhindeki davaları Banka için menfaat
mülâhaza edildiği takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, davadan vazgeçmek,
davayı takip veya temyiz etmemek hususlarında karar almak.
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E — Bankanın borçlanması için vaki olacak teklifleri inceleyerek borçlanma
şartlarım ve limitini tespit edip Genel Müdürlüğe yetki vermek.
F — Tahsili mümkün olmayan alacakların silinmesine karar vermek, faizden
vazgeçmek.
G — Bankanın alım, satım ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri ve
çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki limitlerini tespit etmek.
H — Gerekli görülen fuar ve sergilere iştirak etme konularında karar vermek.
I — Banka tüzel kişiliği adına imza atmaya yetkili olanları Genel Müdürlüğün teklifi üzerine tespit ve bu yetki derecesini tayin etmek.
Kredi Komitesi
Madde 7 — Kredi Komitesi, 70 Sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede gösterilen görevleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından üye
ler arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşur.
Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.
Kredi Komitesinin başkanı Genel Müdürdür.
Kredi Komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğun
lukla verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.
Kredi Komitesinin İşlerini Yönetim Kurulu denetler.
Genel Müdür
Madde 8 — Banka Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hüküm
leri çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkileri, gerek
tiğinde Genel Müdür Yardımcılarına, Merkez Birimlerine ve Taşra Teşkilatına ge
nel hükümler ve bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre devredebilir.
Yetki Verme
Madde 9 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür, Genel Müdür Yar
dımcıları, Merkez Birimleri ve Taşra Teşkilatını yetkili kılabilir. Yetki verme, Ban
kanın en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun so
rumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 10 — Bankanın en çok 6 Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
Sayılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri ve Taşra Teşkilatı
Madde 11 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 60 Sayılı KHK hükümleri
dairesinde Bankanın yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük
birimleri ve taşra teşkilatı Yönetim Kurulu Kararıyla kurulur.
Ancak. Genel Müdürlük birimlerinin kurulmasına ilişkin Yönetim Kurulu
kararı. Koordinasyon Kurulu'nun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
Bankanın taşra teşkilatı; bölge müdürlükleri, yurt içi ve dışındaki şube, tem
silcilikler ve bürolardan oluşur.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Bağlı Ortaklıklar ve iştiraklere ilişkin Hükümler
Madde 12 — Bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yönetimi, or
ganları hakkında 60 Sayılı K H K hükümleri uygulanır, iştiraklerin yönetim kurulu
üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül kuruluş yönetim kurulu üyeleri için gerekli ni
telik ve şartlar aranır. Denetçilerde ihtisas şartı aranmayabilir.
Banka veya Bağlı Ortaklıkları temsilen Bağlı Ortaklıklar veya İştiraklerde
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü
temsil ettiği Kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 13 — Banka bu Kanun Hükmünde Kararnamede yeralan amaç ve
faaliyet alanları dışında bağlı ortaklık kuramaz ve iştirakde bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 14 — Plân, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırım
ları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet
raporları, k â r dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 Sayılı K H K hükümleri
uygulanır.
Bankanın hesap dönemi takvim yılıdır.
Bilanço ve netice hesaplarının yayımlanmasına ilişkin 60 sayılı K H K hüküm
lerine ilaveten Bankanın bilanço ve netice hesapları, Yönetim Kurulunun onayını
takiben önceden gazetelerde yayımlanabilir.
Devlet Malı Sayılma
Madde 15 — Banka ve bağlı ortaklıklara ait hertürlü taşınır ve taşınmaz mal
ları, paralan ile her türlü hak ve alacakları Devlet Malı hükmündedir.
Kamu Kurum ve Kuruluştan Adına Yapılan Ödemeler
Madde 16 — Bankaca, kamu kurum ve kuruluşları adına Banka kaynaklarından yapılan ödemeler, yürürlükteki en yüksek vadeli mevduat faiz oranı üzerinden
tahakkuk ettirilecek faizle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşundan aynen tahsil
edilir.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 17 — Banka personeli 60 Sayılı K H K ile sözkonusu KHK'ye uygun ola
rak çıkarılacak iktisadi Devlet Tesekküleri personel rejimi esaslarını düzenleyen kanuna tabidir.
Bankanın Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile İlişkileri
Madde 18 — 1) Bankanın kredilerinden yararlanan esnaf, sanatkâr ve kü
çük sanayiciler tarafından kurulan kefalet kooperatifleri ile üst kuruluşları ve di
ğer mesleki kuruluşlar Bankanın denetimine tabidirler.
Bankaca yapılacak teftiş sonucunda kooperatiflerin veya kuruluşların para
ve para hükmünde evrak ve senetleri ve sair mallan aleyhine, bilanço, zabıtname,
rapor ve diğer her nevi evrak ve defterleri ve vesikaları üzerinde suç işlediği tes
pit edilen her kademedeki yöneticileri bu suçlarından dolayı Devlet Memurları gibi
ceza görürler.
2) Bankanın esnaf ve sanatkârlara kooperatifler kefaletiyle açtığı kredilerle
ilgili istihbarat hakkı saklıdır.
3) Banka, kendisine intikal eden kredi taleplerini kısmen veya tamamen
karşılama veyahutta reddetme konusunda serbesttir.
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4) Takipteki alacakları, bloke sermayesinin % 40'ına varan kooperatiflerde
Bankaca yapılan plasman tahsisleri süreli veya süresiz olarak durdurulur.
Sermayesinin % 50'sini yitiren kefalet kooperatiflerinde, yönetimin değiştirilmesi ve sorumluluklarının aranması için Banka, kooperatif denetçilerinden genel
kurulun toplantıya çağrılmasını ister, Genel Kurulun toplanamaması ve gerekli ted
birlerin alınmaması veya alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermemesi hallerinde
Banka, durumu bir raporla ilgili olduğu Bakanlığa bildirerek kooperatifin tasfiyesini
talep eder.
5) Bu Kooperatiflerin ortaklarına verdikleri kefaletten dolayı alacakları mas
raf karşılıkları, istihbarat ücretleri vesair her ne nam ile olursa olsun alacakları
paraların azami haddi ana paranın yıllık % 3'ünü geçemez.
Gayrimenkul İpoteği Alabilme
Madde 19 — Banka, faaliyet konularına ilişkin olarak açtığı kredilere kar
şılık gayrimenkul ipoteği rehni alabilir.
Menkul Rehni Tesisi
Madde 20 — 1) Bankaca esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayi ku
ruluşlarına veya bunların kurmuş oldukları mesleki teşekküllere kredi ile satılarak teslim edilen veya kiralanan makina alat, edevat ve teçhizat ile. bedelleri Ban
kaca ikraz edilen kredilerle satın alınan veya Bankadan alınan kredilere karşılık
gösterilen makina, alat, edevat ve teçhizat, borçlunun elinde bulunsa dahi, Ban
kaya rehinlidir.
Bu rehin hakkı, borçlunun meslek veya sanatım icra ettiği yerdeki noterlik
dairesince tutulacak özel bir sicil defterine kaydolunur. Mezkur mallar ayrıca özel
bir sicilde kayıtlı ise durum o sicili tutan yetkili mercilere de bildirilerek siciline iş
letilir. Banka rehinli malların sigorta ettirilmesini de isteyebilir.
2) Bu madde uyarınca Bankaya rehnedilen malların borçlu tarafından işletilip kullanılması sonucu elde edilecek mamuller üzerinde de temerrüt halinde, Ban
kanın kanuni rehin hakkı vardır.
Üçüncü şahıslar, mamullerin, ancak Bankanın alacağını karşılayanlardan
fazlasını haczettirebilirler.
3) Menkul rehinle temin olunan Banka alacaklarının tamamının veya her
hangi bir taksidinin vadesinde ödenmemesi halinde, Banka tarafından borçluya bor
cun 15 gün içinde ödenmesi isteğini taşıyan bir ihtarname tebliğ olunur. Bu ihtarnamenin tebliği üzerine borçlu 3 gün içinde borcu ödediği veya borcun vadesi gel
mediği hususunda merhunun bulunduğu yer İcra Tetkik Mercii Hâkimliğine itiraz
edebilir. Hâkim, basit muhakeme usulü ile duruşma yaparak itirazı en geç 1 hafta
içinde karara bağlar.
Hâkimin vereceği karar kesindir.
İhtarname süresi içinde veya itiraz halinde itirazın reddini müteakip 15 gün
içinde borç ödenmezse Banka, merhunu 15 gün süre ile açık arttırmaya çıkarır, bu
süre içinde alıcı çıkmadığı veya verilen bedel borcu tamamen karşılamadığı tak
dirde, açık artırma süresi 15 gün daha uzatılır. Bu süre içinde verdiği bedel mu
kabilinde alıcısına muvakkat satışı yapılarak durum borçluya bir ihtarname ile
bildirilir. Borçlu bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 7 gün içinde de borcu ödeme
diği takdirde kesin ihalenin icrası için dosya İcra Tetkik Mercii Hâkimliğine ve
rilir. Hâkim basit muhakeme usulü ile duruşma yaparak en geç 3 gün içinde iha
lenin kesinleşmesine karar verdiği takdirde, merhun alıcıya teslim olunur. Hâkimin
verdiği karar kesindir.
4) Borçlu gerekli ihtimamı göstermeyerek merhunun değerinin düşmesine
sebebiyet verdiği takdirde mahalli Sulh Hâkiminin vereceği mühlet içinde ek temi-
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nat vermez veya evvelki hali iade etmezse mahkemece Bankaya teminat noksanına
tekabül edecek bir miktarın ödenmesine hükmolunur.
5) Merhun malları Bankanın muvaffakatı dışında veya habersiz başka yere
nakleden, satan, alacaklıyı ızrar kastıyla tahrip veya imha eden borçlu, alacaklı
Bankanın müracaatı üzerine altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
6) Bu madde uyarınca yapılacak rehin mukavelesi ile buna ilişkin yargılama, takip ve itiraz işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7) Bu maddeyle Bankaya tanınan hak ve yetkiler, yapacağı aynı işler için,
Esnaf Kefalet Kooperatiflerine de tanınmıştır.
Kredi İşlemlerinin Vergi ve Harç Muafiyeti
Madde 21 — Türkiye Halk Bankasının;
1) Esnaf, sanatkar ve küçük sanayicilerle, kefalet kooperatiflerine, esnaf
dernek ve birliklerine, bu teşekküllere kayıtlı üye ve ortaklarına gerek kayıtlı
bulunduğu teşekkülün tavassut ve kefaletiyle, gerekse doğrudan doğruya açacağı
her çeşit kredilerle, ismi zikredilen teşekküller mensuplarının kendi aralarında ih
das edecekleri karşılıklı yardımlaşma fonlarından alacakları paralar,
2) Bu kredi işlemleriyle ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukave
lename, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve
telgraflar, dekontlar, münakale, tediye, irsal, teslim, tahsil emirleri ve hernevi
kağıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehtarlarından Bankaca alı
nacak beyanname, bilanço ve işletme hesabı hülasaları,
3) Menkul rehni ve gayrimenkul ipoteği işlemleri,
4) Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin Banka emrine tanzim edeceği senetler,
reeskont senetleri,
5) Bu kredilerden doğacak borçlar hakkında icra, mahkeme ve resmi daire
ler nezdinde yapılacak takip ve tahsilata dair her nev'i talep, tebliğ ve kararlar,
6) İpoteğin paraya çevrilmesi ve gayrimenkulun Banka üzerinde kalması
ile ilgili muameleler,
7) Bu krediler dolayısıyla Bankaca alman paralar, faiz, komisyon, hertürlü
masraf karşılıkları dahil.
Damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından ve hertürlü
harçlardan
muaftır.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin bu kanuna
intibakını sağlamak için yapılacak işlemler hertürlü vergi, resim ve harçlardan
muaftır.
Geçici Madde 2 — Halen mevcut (A), (B) ve (C) grubu hisseleri yeni (A)
ve (B) grubu hisselerine dönüştürülür.
Bu dönüştürme sonunda Hazineye geçecek yeni (B) grubu hisse senetleri
kamu kuruluşlarına mesleki kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere devredilebilir.
Geçici Madde 3 — Bankanın ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri ip
tal etmeye 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kad
rolarda görevlendirilenlerin özlük haklan, 60 sayılı K H K ' n i n öngördüğü Personel
Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçeve
sinde benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
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Kaldırılan Hükümler
Madde 22 — Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıklarının kuruluşuna İlişkin
8/6/1983 tarih ve 2284 sayılı Kanun, bütün ek ve tadilleri ile birlikte ve 507 sayılı
Kanunun Esnaf Kredi Komitesi ile ilgili 110. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 23 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 24 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
S. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

M. ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ

Devlet Bak. Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R. PASIN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

I. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK

Ü. H. BAYÜLKEN
Millî Savunma Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük vs Tekel Bakanı

S. ÇETİNER
İçişleri Bakanı

Prof. Dr. M . AYSAN
Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU

Prof. Dr. A . SAMSUNLU

M. R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve İskan Bakanı

Koy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

M . TURGUT

F. İLKEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A.Ş. Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/123

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün yeniden dü
zenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak
10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı. 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve sözkonusu Kanun Hükmün
de Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankası Anonim Şirketi adı ile kurulan İktisadi Devlet Teşekkülü
nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, mües
sese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer
hususları düzenlemektir.
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Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Turizm
Bankası Anonim Şirketi adında tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir Kalkınma ve Yatırım Bankası kurulmuştur.
Banka, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Banka'nın merkezi Ankara'dadır.
Banka'nın sermayesi, herbiri 1000,— Türk Lirası kıymetinde, elli milyon hisseye
ayrılmış olarak, elli milyar Türk Lirasıdır. Bu miktarı arttırmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Değişik miktarda hisseleri ihtiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetle
rinden herbirinin ihtiva edeceği hisse miktarı Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
Banka'nın hisse senetleri (A) ve (B) gruplarına ayrılmış olup,
(A) grubu hisse senetleri sermayenin % 91'ini;
(B) grubu hisse senetleri sermayenin % 9'unu;
temsil eder.
(A) grubu hisse senetleri nama yazılı olup, Hazine'ye;
(B) grubu hisse senetleri hamiline yazılı olup Hazine'ye, Kamu Kuruluşlarına, Mesleki Kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere tahsis olunmuştur.
Bankanın ilgili olduğu Bakanlık. Kültür ve Turizm Bakanlığıdır.
Banka'nın Amacı ve Faaliyet Konulan
Madde 3 — Turizm Sektörünün gelişmesi için, yatırım ve işletmecilik yapmak ve teşebbüsleri kredi ile desteklemek amacı ile kurulan Banka'nın faaliyet
konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) Turizm Endüstrisi İşleri:
A - Hertürlü turistik tesis kurmak; inşa etmek, işletmek, işlettirmek, kiraya
vermek, kiralamak;
B - İşçi ve memurların tatil ve dinlenme ihtiyaçları için sosyal turizm tesis
leri kurmak;
C - Turizm endüstrisinde gerek duyulan malzeme ve teçhizatı imal veya it
hal etmek, alıp-satmak;
D - Yurt içinde ve dışında seyahat acentaları kurmak, işletmek;
E - Turizm amaçlı ulaşım araçları çalıştırmak, bunlara ait olmak üzere ser
vis istasyonları kurmak ve işletmek;
F - Hatıra eşyası yaptırmak, alım satımını yapmak;
G - Turizmle ilgili yayın yapmak, tanıtma araç ve malzemelerini yaptırmak,
satmak;
H - Yabancı sermaye ile ortaklıklar kurmak;
1 - Yerli - yabancı seyahat acentaları ve ulaşım şirketleri ile İlişki kurmak;
j — Turizm endüstrisi ile ilgili sigorta acentalığı yapmak;
K - Turizmle ilgili diğer her çeşit ticari, sınai ve mali işleri yapmak.
2) Bankacılık İşlemleri:
A - Turizm endüstrisi yatırım ve işletmelerine gerekli olan kısa, orta ve uzun
vadeli, yatırım ve işletme kredileri açmak;
B - Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde mevduat kabulü hariç her
türlü bankacılık işlemleri yapmak.
3) Banka yukarıda sayılan iş ve hizmetleri doğrudan doğruya veya müesse
seler; bağlı ortaklıklar; iştirakler kurarak yapar.
Banka 2 nci bendin (B) alt bendindeki bankacılık işlemleri hariç olmak üze
re amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak gayrimenkul edinebilir, gayrimenkule tasar
ruf edebilir; menkul ve gayrimenkul teminat alabilir, 6830 sayılı Kanun ile ek ve
tadilleri hükümleri dahilinde kamulaştırma yapabilir.
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Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'de geçen;
1) -Kuruluş Kanunu» deyimi bu Kanun Hükmünde Karamame'yi;
2) -60 Sayılı KHK» deyimi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi;
3) «Tüzük» deyimi, 60 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesinde öngörülen tüzüğü;
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon K u rulu'nu;
5) «Bakanlık» deyimi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı;
6) «Banka» deyimi Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Anonim Şirketini,
7) «Müessese», «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri, 60 sayılı K H K deki
tanımları
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Organlar ve Teşkilat
BİRİNCİ BÖLÜM
Bankanın Organları
Krediler Yüksek Kurulu
Madde 5 — Banka'nın yıllık ve gerektiğinde uzun vadeli plasman programı
nın, ana hatlarının kalkınma plan ve programlan ilkelerine ve ekonomik gerek
lere uygun olarak düzenlenmesi ve bu konuda, Kültür ve Turizm, Maliye Bakanlık
ları ile Banka Yönetim Kurulu tarafından yapılacak müracaatların incelenmesi
krediler Yüksek Kurulu tarafından sağlanır.
Krediler Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanının başkanlığında, Maliye
Bakanı, bu Bakanlıkların müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Yük
sek Denetleme Kurulu Başkanı, Hazine Genel Sekreteri, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Başkanı ile Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyelerinden
oluşur.
Kurul, Kültür ve Turizm Bakanı'nın veya B a n k a n ı n başvurusu üzerine, Başkan'ın daveti ile toplanır. Acil durumlar dışında, toplantı gündemi toplantı tarihin
den en az beş gün önce Kurul Üyelerine bildirilir.
Yönetim Kurulu
Madde 6 — Yönetim Kurulu Banka'nın en üst düzeyde yetkili ve sorumlu ka
rar organıdır.
Yönetim Kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nun Baş ka
Genel Müdür'dür. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Kültür ve Turizm Bakan
nı'nca, biri Maliye Bakanı'nca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Kültür ve Turrizm Bakanı'nın imzalarını taşıyan kararname ile atanırlar.
Maliye Bakanı'nca önerilecek üyenin Maliye ve İktisat; Kültür ve Turizm
Bakanı'nca önerilecek iki üyenin bankacılık veya turizm alanları ile ilgili mesleki
ihtisasa sahip olmaları şarttır.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin diğer nitelik ve şartları ile görev süreleri, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri ve çalışma esasları hakkında 80 sa
yılı K H K hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür veya Müessese yönetim organla
rını yetkili kılabilir. Yetki verme Banka'nın en üst düzeyde yetkili ve sorumlu ka
rar organı olan Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür
Madde 7 — Banka Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 sayılı K H K hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini tüzük hükümleri
çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8 — Bankanın en çok dört Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Genel Müdürlük Birimleri
Madde e — 60 sayılı KHK hükümleri dairesinde Bankanın yapacağı görev
leri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük birimleri Yönetim Kurulu Kararıyla
kurulur.
Ancak bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı Koordinasyon Kurulu'nun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
Madde 10 — Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri,
yönetim organları hakkında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Banka, bu kuruluş kanunundaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için işletmelerini müesseseler halinde teşkilatlandırabilir.
İştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül yönetim ku
rulu üyeleri için gerekli nitelik ve şartlar aranır.
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Faaliyet Konulan
Madde 11 — Banka, 3 üncü maddede sayılan faaliyet konulan İle doğrudan
ilgili olmayan veya esas faaliyet alanı turizm faaliyeti olmayan bağlı ortaklık veya
iştirakler kuramaz, bunlara katılamaz.
Banka veya bağlı ortaklıkları temsilen bağlı ortaklık veya İştiraklerde Yö
netim Kurulu Üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü, tem
sil ettiği kuruluş tarafından yerine getirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
İpotekli Kredi İşlemlerinden Doğan
Alacakların Tahsili
Madde 12 — Banka, ikraz ve satış işlemlerinden kaynaklanan ipotekle temin
edilmiş alacaklarının tahsilinde, Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Şirketi Kanunu'nun bu konu ile ilgili maddelerinde yazılı hükümlere göre işlem yapmaya
yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Denetim, Tasfiye ve Sair Hükümler
Madde 13 — Banka için ayrıca ana sözleşme düzenlenmez.
Banka, Maliye Bakanlığının izni ile ödenmiş sermayesini geçmemek üzere
tahvil çıkarmaya yetkilidir. Bu şekilde çıkarılacak tahvillere gerektiğinde Hazine
kefaleti verilebilir.
Turizm sektörüne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tanınacak reeskont imkanları Banka aracılığı ile kullandırılır.
Bankanın plan program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları,
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, netice hesaplan ve faaliyet raporları, tasfiye
ve denetim konularında 60 sayılı KHK hükümleri uygulanır.
Banka'nın gelirleri Banka ve Sigorta muameleleri vergisinden, gayrimenkulleri hertürlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Devlet Malı Sayılma
Madde 14 — Banka, müessese ve bağlı ortaklıklara alt hertürlü taşınır ve taşınmaz mallan, paralan ile hertürlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.
Kar Dağıtımı
Madde 15 — Banka'nın yıllık karından geçmiş yıl zararları mahsup edildikten
sonra
1) Nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar % 20 oranında birinci
tertip yedek akçe ve Bankalar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca «muhtemel za
rarlar karşılığı» ile vergi ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan
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karın, nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar % 20 si, nominal sermayenin
tamamına
ulaştıktan sonra % 10'u ikinci tertip olağan yedek akçe olarak ayrılır,
2) 1 inci bentde öngörülenler ayrıklıktan sonra (B) grubu hisse sahibi gerçek ve tüzel kişiler için Türk Ticaret Kanunu uyarınca hisselerinin ödenmiş mik
tarının % 5'i oranında temettü ayrılır,
3) Birinci ve ikinci bentlerde öngörülenler ayrıldıktan sonra kalan, 12/3/1982
gün ve 2834 sayılı Kanunun 22. maddesinin (b) fıkrası uyarınca «Turizmi Geliştir
me Fonu-na aktardır.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 16 — Banka personeli, 60 sayılı KHK ile sözkonusu KHK'ye uygun
olarak çıkarılacak İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Rejimi Esaslarını düzenle
yen Kanuna tabidir.
BEŞİNCİ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 — Banka'nın ödenmiş sermayesi 31 Aralık 1983 tarihine ka
dar Hazinece karşılanmak suretiyle onbeş milyar liraya çıkarılır.
Geçici Madde 2 — Halen mevcut (A). (B) ve (C) grubu hisseleri, yeni ( A )
ve (B) grubu hisselerine dönüştürülür.
Bu dönüştürme sonunda, Hazineye geçecek yeni (B) grubu hisse senetleri
Kamu Kuruluşlarına; M e s l e k i Kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere devredilebilir.
Geçici Madde 3 — Banka'nın ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarım İhdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal
etmeye 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kadrolarda
görevlendirilenlerin özlük haklan, 60 sayılı KHK'nin öngördüğü Personel Kanunu
çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 sayılı Kanun çerçevesinde ben
zeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
Kaldırılan hükümler
Madde 17 — 10/5/1980 gün ve 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanunu ile ek
ve tadilleri yürürlükten kaldırılmış olup İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Ka
nunu yürürlüğe girinceye kadar 15 inci maddesi hükmünün uygulanmasına devam
olunur.
Yürürlük
Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kenan

EVREN
Cumhurbaşkanı

S. ULUSU
Başbakan

Z. BAYKARA
Devlet Bak. - Başbakan Y r d .

Prof. Dr. I. ÖZTRAK
Devlat Sakanı

M. ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı

S. R. PASİN
Devlet Bakanı

K. AKDOĞAN
Adalet Bakanı

M i l l i Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. B. KAFAOGLU
Maliye Bakanı

H. SAĞLAM
M i m Eğitim Bakanı

Dr. T. ÖNALP
Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı
Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı
I. EVLİYAOGLU
Kültür ve Turizm Bakanı

Ü. H. BAYÜLKEN

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. T. ESENER
Çalışma Bakanı
Prof. Dr. A. SAMSUNLU
İmar ve İskan Bakanı

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ
Devlet Bıkanı
S ÇETİNER

Prof. Dr. M. AYSAN

Ulaştırma Bakanı

M. TURGUT
F. İLKEL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M. R. GÜNEY
Köy İşleri ve Koop. Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

V. ÖZGÜL

Gençlik ve Spor Bakanı

T.C.

Resmi Gazete
Karata» Tarihi t (T Teşrietonel İ M ] - 7
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Sayı: 18205

ILAN BÖLÜMÜ

Yargı ilânları
Adana 4 Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1981/758
K. No : 1983/22
Görevli memura hakaret, sarhoşluk susundan sanık Zekiye Yalçın hakkında
Mahkememizin 25/1/1983 tarih ve 1981/758 esas 983/22 karar sayılı İlamıyla TCK.
nun 266/1 572, 647/4 ( 2 defa) 40. maddeleri uyarınca 7.000 Ura ağır para 3.000 hafif
para cezası ile mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201
sayılı Tebligat Yasasının 28 ncl maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin
teebit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasamn 28. 29. 30 ve 31 ncl mad
deleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de üânen tebliğine.
İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
Hanen tebliğ olunur.
16423

İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Hâkimliğinden -.
E. No : 1982/555
K. No : 1982/641
1918 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık olup Salt oğlu 1958 doğumlu Elasığ, Merkez Mollakendi köyü H . 29-C. 122/01 S. 42 sayılı yerde nüfusa kayıtlı bulunup
Elazığ, Yeni Mahalle Geçer Sokak numara 17 sayılı yerde İkamet eder Ayrıca İstan
bul Topkapı Kale içi Hayat Otelinde yatar kalkar Mürsel Bekâr hakkında Mahke
memizden verilen gıyabı ilamın tebliğ edilemediği zabıtaca bildirilmiş olmakla.
Gereği Düşünüldü :
1916 sayılı Kanunun 25/3. 1177 saydı Kanunun 88/2-33/son, 647 sayüı Kanunun
4. ncü maddesi gereğince dört ay süre Ue hapis ve 55 lira 46 kuruş ağır para cezasıyla
mahkûmiyetine.
Hapis paraya çevrilerek 12.000 T L . ağır para cezasma çevrilmesine.
Mahkeme masrafı olan 1.120 Uranın sanıktan tahsiline.
5.000 Ura maktu ücreti vekalet İle 17 lira 18 kuruş nisbi ücreti vekaletin keza
sanıktan tahsiline dair Mahkememizden verilen gıyabı ilâmın 2701 sayılı Tebligat
Kanunun 28 ve mütakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine. İlân tarihinden 15 gün
sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
16349 / 1 0
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Ankara Dokuzuncu Asliye Ceza Mabltemealnden :
İBsas N o : 1979/66
Karar No : 1983/148
Karar T a r i h i : 2/3/1983
Suç Tarihi : 19/12/1978
Sanık : Haydar Acar Ahmet ile Ayşe'den olma 1949 doğumlu Kırıkkale Hisar
Köyü nüfusunda kayıtlı olup aynı yerde oturur. Kırıkkale.
Hırsızlık suçundan sanık hakkında yapılan açık duruşması sonunda : T C K .
492/l-son„ maddesi gereğince 'beş sene hapsine karar verildiği,
Ancak karar sanığın gıyabında verilmiş olup, bütün aramalara rağmen ken
disine tebliğ edilememiştir. 7201 saydı kanunun aynı kanunun 28, 29 maddesi gere
ğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içince muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı llânen
tebliğ olunur.
16347

Esas No : 1983/175
Karar No : 1983/454
Suç Ta. : 5/1/1983
Karar Ta. : 18/5/1983
Sanık : Ahmet AJun Bingöl, A l i ve Perişan'dan olma ' 1950 Doğ. lu Pazarcık
ilçesi Badını sağır Mh. si nüfusunda kayıtlı olup Yukarı Ayrancı Hoşdere Caddesi 26/24
de mukim. Ankara.
Dolandırıcılık suçundan sanık hakkında yapılan duruşma sonunda : TCK. nü
nün 503, ilk, 2248, 647 S K . 4. maddeleri gereğince 3 ay hapis 1500 lira ağır para
cezası hapsin 100 liradan paraya çevrilerek cem'an: 10500 lira ağır para cezasına.
Ayni sanık hakkında T C K . 503/ilk, 2246, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
gereğince 4 ay 15 gün hapis 2250 lira ağır para cezası hapsin 100 liradan paraya
çevrilerek toplam 15.750 lira ağır para cezasına karar verilip verilen para cezaları
toplanarak sonuç olarak 26750 lira ağır para cezasına karar verilmiştir.
Ancak karar sanığın gıyabında verilmiş olup bütün aramalara rağmen kendi
sine tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Kanunun ve aynı kanunun 28, 29. maddeleri
gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayüacağı
llânen tebliğ olunur.
16348
a
Solhan Tapulama Hâkimliğinden :
1983/4
Davacı : Mustafa Yamlmaz tarafından davalı Ömer Çeliker aleyhine açılan ta
pulama tesbitine itiraz davasımn yapüan duruşması sırasında;
Davalı Solhan İlçesi Yenibaşak Köyünden Halil oğlu Ömer Çelik'in yapılan tüm
aramalara rağmen tebligata sarih açık adresinin bulunamadığından kendisine Resmi
Gazete İle llânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Karar gereğince duruşmanın 27/10/1983 günü saat 9.00 da yapüacağı davalıya
H . U . M . K . nun 509 ve 510. maddeleri gereğince duruşma gününde delilleri ile birlikte
gelmeniz gelmediğiniz taktirde gıyabınızda karar verileceği davetiye yerine kaim
olmak üzere llânen tebliğ olunur.
16421
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Altındağ 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1982/834
Davacı K. H . tarafından davalı Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu
Derneği adına Başkan Orhan Divlci aleyhine açılan Dernek Feshi davasının yapılan
muhakemesi sonunda Mahkememizden verilen 15/12/1982 tarihli ilamla Derneğin Fes
hine karar verilmiştir.
Dernek Başkam Orhan Divlcl'nin adresi meçhul olduğundan iş bu İlânın neş
rinden itibaren kanuni süre İçerisinde temyiz edilmediği takdirde ilamın kesinleşeceği
ilânen tebligat yerme kaim olmak üzere ilân olunur.
16418

Altınözü Sulh Hukuk Hakimliğinden :
1982/170
Davacı Fattum Eker vekili Av. Şefik Genco ile davalılar Necmettin Avcı ve
arkadaşları arasındaki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapuan duruşması sırasında;
Adresi meçhul olup ve adına davetiye tebliği yapılamayan davalılar Fuat Av
cı ve Riyat Avcı'nın adına Resmi Gazete yolu ile davetiye yerine kaim olmak üzere
ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla, karar gereğince davalılar Fuat Avcı ve
Riyat Avcı'nın duruşma günü olan 9/12/1983 günü saat 9.00 da Mahkememizde biz
zat hazır olmaları veya kendilerim bir vekille temsil ettirmeleri aksi taktirde HTJMK.
nun 509 ve 510 ncu maddeleri uyarınca gıyabında duruşmanın icrasına karar veri
leceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
16411

Uzunköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/807
Davacı Mehmet Dikbaş vekili Av. Şinasi Mortaş tarafından davalılar Hazine
Bıldırköy Muhtarlığı, Galip Dikbaş, Meryem Bilici, Ahmet Dikbaş, Rükiye Bilen ve
Adem Bilen aleyhine açılan müşterek tescil davasının yapılan duruşmaları sırasında :
Davalılardan Ruklye Bilen ve Adem Bilen'ln tebligata yarar adresleri tesbit
edilememiş ve dava dilekçesi ile duruşma günü ilânen tebliğ edilmiştir. Adı geçen da
valılar Rukiye Bilen ve Adem Bilen'in bu defa duruşmamn atılı bulunduğu 16/12/1983
günü duruşmaya gelmeleri, gelmedikleri ve bir vekilde göndermedikleri takdirde gı
yaplarında duruşmaya devam olunacağı hususu gıyap yerine geçerli olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur.
16412

Çeşitli ilân
Sayıştay Başkanlığından :
Aşağıda isimleri yazılı saymanlıkların hizalarında belirtilen yıllara İlişkin he
sapların incelenmesinde mevzuata aykırı ve noksan görülen işlemler hakkında 832
sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca yazılı savunmalarının alınması maksadıyla ara
nan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunmayan aşağıda ad ve soyadları ile
Memuriyet unvan ve görevleri gösterilen sorumluların Konu ile ilgili sorgu varaka
larını almak veya kendilerine teşligatın yapılabileceği sarih adreslerini bildirmek
üzere ilân tarihinden İtibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza baş
vurmaları gerektiği, aksi takdirde işbu ilânın tebliğ yerine kaim olacağı ilân olunur.
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Saymanlığı Adı

Yılı

Adı ve Soyadı

Unvanı

Muş Defterdarlık Say.jvid.

1978

S a l i h Demir

Tahakkuk Memuru

Muş Defterdarlık S a y . ^ d .
Antalya Karayolları I3.B0I.
Md. Saymanlığı

tt

1979

Dr.Cemi Alınmaz
Mehmet Kaya

II

Görevi

II

Sayman V e k i l i

Müftü V e k i l i , MUŞ
Sağlık Müdür Yrd. MUŞ
Karayolları 13.Böl.Mâ.Sayman V e k i l i

ANTALYA.
Adana Defterdarlık S a y . M d .
Adana Defterdarlık S a y . t o d .

1980
n

S u r u r i Emiroglu
S u r u r i Çavdar

Diğer Sorumlu
İt

II

Satmalına Kom.Maliye Üyesi,ADANA
Satmalına Koni.Maliye Üyesi,ADANA

Sayman

Defterdarlık Muhasebe Mâ. ADANA

Adana Defterdarlık Say.üd.

Z i k r e t t i n Kapagan

Tahakkuk Lemuru

Jn.Lv.Astsb.Kd.Bçvş. ADANA

Adana Defterdarlık Say .ı£d.

»

Hüseyin Sarman

Diğer Sorumlu

Satınalma Kom.Belediye Üyesi,ADANA

Adana Defterdarlık Say. Jld.

Cemalettin Kaplan

Tahakkuk memuru

Müftü, ADANA

Adana Defterdarlık Say.ud.

Zeki Atay

Diğer Sorumlu

Satınalma Koni.Belediye Üyesi,ADANA

Nezir Uçak

Adana Defterdarlık Say.mâ.
Adana Defterdarlık Say ...-d.
Adana Defterdarlık

"

kümin Avcılar

Say . L ı l d .

Adana Defterdarlık S a y . i ı d .

Teyfik Acımış

»

Adana Defterdarlık Say .ûıd.

Dr.î/evin Sıtkı

II

İt

Satınalma Kom.Belediye Üyesi,ADAŞA

ır

11

Satınalma Kom.Belediye Üyesi,ADANA

11

11

Satınalma Koni,Belediye Üyesi,ADANA

Tahakkuk Memuru

Merkez Hükümet T a b i b i , ADANA

Dr.Süheyla Üzgören

II

tt

Merkez Hükümet T a b i b i , ADANA

Mustafa Arda

İt

tl

YSE 6.Böl.Mâ.Teknik Eleman,ADANA

11

tt

Bayındırlık Md. ADANA

Adana Defterdarlık Say.vd.

"

Adana Defterdarlık Sy.ud.

-

F a i z Sarı

Adana Defterdarlık S a y . u l d .

»

Gülüstan Hayta

Diğer Sorumlu

Satınalma Kom.Belediye Üyesi, ADANA
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Cafer Unsal

n

Adana Defterdarlık S a y . j i â .

11

S O R U M L U N U N

S a y m a n l ı ğ ı Adı.

îılı

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

K a y s e r i Develi Malmd.

1980

Hüseyin Elma

Tahakkuk Memuru

Emniyet Amiri V e k i l i , Develi

Erdoğan Akçın

İta Amiri

Xozgat Tekel B i r a Fab.DSS. YOZGAT

Yozgat Tekel B i r a Jab.DSS.
"

"

"

" Eat.Büt.Say."

îzmir O k u l l a r Saymanlığı

n

"

n

"

n

Erdoğan Akçın

uğur

öztaş

n

Tekel B i r a Fab.Eat.Büt.Say. YOZGAT

Diğer Sorumlu

Karabaglar Cumhuriyet Lis.Md. IZMÎE

Remzi Toydemir

Tahakkuk Memuru

Cumhuriyet Akşam Tic.Lis.Md.Yrd.V.

Ramazan Türkan

Sayman

Züleyha Şahin

Tahakkuk îiemuru

n
ÎZMÎR

«

if

«

rr

Okullar Saymanlığı Say.Md.V. İZMİR
Tekel Başmüdürlüğünde,

JUALATYA

II

II

üanisa Tekel başmd.DSS.

"

Itustafa Gedik

•I

II

Nihat Bozkurt

II

II

Pr.Astğm.166/367258 Harp Akademileri
Saymanlığı, İSTANBUL

II

II

Harp Ak.Eom.Say.Muhasebe iiem.İSTANBUL

i s m a i l Özgür

ıı

n

Saray Orta Ok.Müdür V. Yerköy/YOZGAT

Köyişleri Bakanlığı lirk.Say.

Süleyman Kale

ti

ıı

YSE Genel Md.Yrd. ANKARA

Beden T e r b i y e s i Gn.Md.Kat.
Sütçe Saymanlığı

Kadir Aksoy

Di,;er Sorumlu

Beden T e r b i y e s i Gn.Md.Malzeme Md.
Kemuru, ANKARA

ıı

Ülkü Altınay

Sayman

Beden Terb.Gn.Md.Muh.Md.V.

"

Osman Türker

Tahakkuk kemuru

Maliye Astb.Çavuş, Bornova/İZMİR

11

Ülkü Eren

Giresun Bulancak üalmd.

1961

İstanbul Harp Ak.Kom.Say.
n

n

n

"
ıı

n

Yozgat Yerköy Malmüdürlügü

n

ıt

ıı

ıı

tı

i z m i r Bornova lialmüdürlüğü
H

11

U

II

II

ıı

ıı

Osman Çakır

A l i Hıza Çalkın

•I

•I

11

n

Tekel Müdürü, Akhiear/EANÎSA
Şeyhmusa Orta Ok.Md.V. Bulancak

ANKARA

Z i r a a t Yük.Mühendisi, Bornova/IZÜÎR
Yüksek Z i r a a t Müh. Bornova/İZMİR

—

Necati Ataman
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Malatya Tekel Başmd.DSS.

S O H i l ü L ' J l
Saymanlığı Adı

Yılı

Adı v e Soyadı

izmir Bornova U a l m u i ü r l u j ü

1961

Çükraa

UN

£rden

Görevi

Unvanı
i)a-.iakkuk ^.eauru

ilçe

4b.Başkan V . Boraova/IZMÎK

"

"

Ege Ün.iîuhasebe M d . Bornova/ÎZttîR

^ e d i h a Tank

"

"

T e k e l Başmd.Muh.Memuru

"
"

Kasan

"

"

Akpazar L i s . M d . Y r d .

A ğ r ı D i / a d i n Malmüdiirlüjü

"
"

A . K a d i r Deniz

Sayman

Malmüdürü V e k i l i ,

A ğ r ı P a t n o s utalmüdürlüşü

"

Hamdi

Tahakkuk i.emuru

Patnos L i s e s i

Konya Ö z e l İ d a r e u . d . S a y .

"

A l i Tufan

Diğer Sorumlu

Menzil Sok.3V17,

II

II

II

„.Ke, a l

Saymanlığı

""

T u n c e l i M a z g i r t üalmüdürlügü

Kocaeli

M

Tekel

Başmd.Kat.Eüı;.

İşi.Mâ.

""

Şefik

Bilgiç

Bıyıklıoglu

Tarhan

II

II

Tahakkuk Memuru

16337,KOCAELİ

Mazgirt/TUiiCELÎ

Diyadin
Patnos

di.Vekili,

Etlik/ANKARA

B e l e d i y e Hesap Î ş l . M d .

KONYA

B e l e d i y e Hesap Î ş l . M d .

KONYA

B e l e d i y e Hesap Î ş l . M d .

KONYA

ıı

tf

ıı

n

"
ıı

Ş a h i n Özocak

n

n

it

ıı

"ıı

Şerafettin

n

ıı

ıı

ıt

"
ıı

İbrahim Kökçam

n

ıı

ıı

tt

"
ıı

Oğuz Tütüncü

"

Mehmet K a v a l c ı

Tahakkuk Memuru

Çamköy O r t a O k . M d . Y r d . G e r m e n c i k

C i h a t Lokmanoğlu

Diğer Sorumlu

Yük.înş.Müh.Dtnz.îst.Atgm.

Aydın G e r m e n c i k Malmüdürlüğü
îçel

Defterdarlık

II

Kayseri

tl

Say.Lid.
II

1982

II

Defterdarlık

Say.M.

Derin

"

D e n i z Tok

"

Mehmet Erdoğan

II

II

Diğer Sorumlu

Belediye Saymanlığı,

KONYA

ır

Belediye Saymanlığı,

KONYA

II

II

M

Tahakkuk Memuru

Yük.Mimar D n z . î e t . A t g m .

MERSÎN

MERSÎN

Yapı î ş l . 7 . B ö l . M d . Ş a n t i y e

Şefi,KAY8EBÎ

İt

fl

II

«

"

Ahmet Karaman

İt

II

B a y ı n d ı r l ı k Md.Müdür V k . KAYSERİ

ıı

n

tı

tı

"

Hayati Şeneldir

II

ıt

Yapı l ş l . 7 . B ö l . U d . I n ş . U ü h .

"

Vahap A p a y d ı n

ıı

tt

Sağlık Mes.Lis.öğr.

KASTAMONU

"

Aydın A l e m d a r o g l u

tt

II

Okullar Say.Md.Yrd.

GAZİANTEP

Hatay D e f t e r d a r l ı k
tt

tt

Say.üd.
İt

II

KAYSERİ
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K o n y a B e l e d i y e s i Hesap

Oktay

S O K U U L U K U N
Saymanlığı Adı

Yılı

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

1982

Adern Yllmaz

D i j e r Sorunlu

inSB.ulerk.Say.Mak.Müh.Hv.Atgm. ANKARA

M i l l i Savunma Bakanlığı
2 Nolu Merkez Saymanlığı
M

tt

n

"

Fuat

M

11

11

"

ıı

ıı

ıı

ıı

ıı

ıı

D e n i z l i Def.Saymanlık ü/İd.

Tinc

fc£B.2

INOIU Krk.Say.İnş.tüh.Atgm.ANKARA

"

"

Mehmet Eker

"

"

"

Salman Yavuz Toksoy

"

"

Hv.K.K.ls.Inş.D.Bşk.Elk.üüh.Atgm.AHKARA

"

Hadi Inan

"

"

üSB.2 Kolu ıı jrk. Say. Inş. Müh. Atgm. ANKARA

"

A l i Özdemir

"

"

Üretme İstasyonu Müdürü, LSSİZLİ

"

A l i Tural -

"

"

Karayolları 9.Böl .i.ıd.Kont.Şef i ,

üSB.2 Üolu Krk.Say.Mak.Müh.Atgm.ANKARA

Diyarbakır Karayolları
9.Bölge Md.Saymanlığı

Tahakkuk ılemuru

Jan.İkmal Erk.K.Def. ANKARA

Ankara Jan.İkmal Mrk.K.Say.

"

Meral Çaya

Kırşehir Kaman Malmüdürlügü

"

Çetin Batı

ıı

ıı

Müh.Yzb.80.Hrt.Arz.Brl.K. Kaman

Gaziantep Defterdarlık Say.Md.

"

Mehmet Böke

ıı

ıı

Emniyet Müdürlüğü, GAZİANTEP

Gaziantep Defterdarlık Say.Md.

"

Dr.Ziya Mazlum

ıı

ıı

Sağlık Müdürlüğü

İsparta 58.P.Tüm.K.Saymanlığı

"

F i k r e t özsu

İzmir Defterdarlık Say.Md.

"

İletime t Alp

"

"

Topraksu Kont.Mühendisi, İZMİR

ıı

"

Süleyman Kule

"

"

YSE Genel Md.Yrd. İZMİR

ıı

Diğer* Sorumlu

t

GAZİANTEP

Ulamiş Ky. Seferhiaar/İZMİR

ıı

ıı

ıı

ıı

ıı ıı

"

Cavit Aydoet

"

"

Y^E Genel Md.Yrd. İZMİR

ıı

ıı

ıı ıı

"

Hikmet Üredi

"

"

YSE Genel Md.Yrd. ÎZMlfi

n

ıı

ıı ıı

"

Muhsin Seferoğlu

"

"

YSE Gn.Ld.lçme Suları D.Bşk. ANKARA

"

Dr.Oktay Aykal

K o c a e l i Defterdarlık Say.Md.

Tahakkuk Memuru

S.S.Yrd.Müdür V. KOCAELİ

— 157 —

DİYARBAKIR

Saymanlığı Adı

Yılı

K o c a e l i D e f t e r d a r l ı k Say.iid.
tt

n

Görevi

Sevgi Yazarkan

Taruc D a i r e s i I d . l ş l . k d . KOCAELİ

Tahakkuk ılemuru

tt

n

Muhittin ösdeniroglu

"

"

Cumhuriyet S a v c ı s ı , KOCAELİ

K o c a e l i Gölcük Deniz F i l o ve
Müea.Ilefteraarlıgı

"

Mehmet Tuncer

"

"

İnş.Emlak K . Dn.Sg.K.Mly.îtgm. Gölcük

M

Hüseyin Arıeoy

"

"

İnş.Emlak K . İkmal Yzb. Gölcük

Hasan T â n r ı y a k u l

"

"

B a . E g t . K . Tan.Amiri İkmal Bnb.

Erdoğan A l t a n

"

"

A.Şemsettin Sayıner

"

"

"

"

tt

n

1982

SOBUML'JKUN
Adı ve Soyadı
Unvanı

M

u

tt

n

«

i

t

Karamürsel/KOCAELİ
«

f

i

t

u

11

Ana Ü s t . K / î k . K ı s ı m A.İkmal Bnb.Gölcük
Merkez Emn.Müdürü, ANKABA

Sanaun D e f t e r d a r l ı k Say.Ud.
A ğ r ı Taslıçay Malaüdürlügü

"

Ekrem Ozan

"

Süleyman Erim

Sayman

Malmüdürlüğü, T&şlıçay/AGBI

E s k i ş e h i r Anadolu ü n i v e r s i t e s i
Saymanlığı

"

Bülent Ustaoğlu

Diğer Sorumlu

D i k i l i t a ş Mah.Deniz Sk.19/2,ESKİŞEHİR

Konya D e f t e r d a r l ı k Say.Ud.

"

Hüseyin Dayan

Tahakkuk üemuru

B a y ı n d ı r l ı k Küdürü, ADIYAMAN

Van Tekel B a ş a d . D . S . S .

"

J?aruk Kekeş

"

"

'İekel İ d a r e Memuru, Timar/VAN

Hatay D e f t e r d a r l ı k Say.Ud.

"

Sabır Cincin

"

"

Harbiye Cad.No: 129,

Sinop D e f t e r d a r l ı k Say.Ud.

"

Ş e r a f e t t i n Gümrükçü Diğer Sorumlu

M i l l i E ğ i t i m Üüdürlüğü, SİNOP

n

Turgut ö n a l

İ l k ö ğ r e t i m M ü f e t t i ş i , SÎNOP

II

Muhsin Bozoğlu

n

•

H

II

u
tt

n
İt

"

"

Tahakkuk Jemuru

Z i r a a t Yüksek Mühendisi, SAMSUN

D e f t . G e l i r ud. SlNOP

ANTAKYA
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Malatya D e f t e r d a r l ı k Say.Md.

n

S a y a a n l ı ğ ı Adı

Yılı

SOBUKIrUfiOS
Adı ve Soyadı
Unvanı

Görevi

USB 2 Kolu Mrk.Saymanlığı

1982

Orhan H.Kahyaoğlu

Diğer Sorumlu

Mimar K . K . K . M r k . l n ş . a n l . D . ANKARA

"

F e v z i Karadağ

Tahakkuk Memuru

Halk Eğitim B a ş k a n l ı ğ ı , ELAZIĞ

E l a z ı ğ O k u l l a r Saymanlığı
11

(1

u

"

Veysel K a r a n i ç e b i

A t a t ü r k L i s . M d . Y r d . ELAZIĞ

n

ıı

n

"

Orhan Almış

A t a t ü r k L i s e s i Md.Yrd. ELAZIĞ

"

F e v z i Candan

M.E.B. Müfettişi

Ağrı D e f t e r d a r l ı k Say.Md.

"

F i k r e t Yardımcı

İ l k ö ğ r e t i m Müdürlüğü, AĞ2I

Ağrı D e f t e r d a r l ı k

"

A . K a d i r Akça

i ' a z ı İ ş l e r i Müdürü, AĞRI

"

Şevkpt Kaya

Diğer Sorumlu

B a y . M d . l n ş . T e k . K o n t . AĞRI

"

Enver K u r t u l u ş

Tahakkuk Hamuru

G e l i r Hüdür V e k i l i , BİTLİS

Oktay Demirci

Sayman

i ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı Say.Md. ANKARA

Tahakkuk Memuru

İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı K o n t r ö r ö r l ü k Dair*
B a ş k a n ı , ANKARA

Amasya D e f t e r d a r l ı k

ıı

Say.ild.

Say.ad.

ıı

n

ü

İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı Mrk.Say.
İ ç i ş l e r i Bakanlığı

1983

"

"

"

Hikmet Soyluoglu

II

M

M

II

i

Hikmet Soyluoglu

II

II

ıı

ıı

n

ıı

ıı

ıı

"

Hikmet Soyluoglu

n

ıı

ıı

ıt

A l i i h s a n üzdoğan

ıı

ıı

Kuyubaşı Orta Okulu Md.Vekili,ANKARA

ıı

ıı

Merkez Hükümet T a b i b i , ADANA

Ankara 2 Nolu O k u l l a r

Say.

"

n

n

«

Adana D e f t e r d a r l ı k Say.Md.

1980

Dr.Ömer Seymen

K ı r ş e h i r Kaman lialmüdürlüğü

1981

Mehmet Y ı l d ı r ı m

Sayman

k a l n ü d ü r l ü ğ ü , Kaman/KIRŞEHİR

"

H a y r e t t i n Burgut

Tahakkuk üemuru

Fen İ ş i . M d . B e l e d i y e S a r a y ı , ÎZMÎR

"

Necati K e s i k c i l e r

"

Muhteşem Büyükgir&y Diğer Sorundu

İzmir B e l e d i y e s i Saymanlığı
H
ıı

H
ıı

M

""

""

Belediye H a r i t a Md.Muavini, ÎZMÎR
Belediye K o n t r o l Mühendisi,

M
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S i t i l e D e f t e r d a r l ı k Say.Md.

, İZMÎR
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Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğünden:
Resmî Gazete'de 1/11/1881 ile 30/9/1982 tarihleri arasında yayınlanan
mevzuatın Resmi Gazete tarih ve sayısı ile Düstur Tertip ve Cilt'ini belirten
fihrist satışa çıkarılmıştır. İsteyenler 500 TL. karşılığı «Resmi Gazete 1982
Fihristini» Resmi Gazete satış yerlerinden temin edebilirler.
Başbakanlık 1982 yılına ait dış genelgeleri Matbaamızın Resmî Gazete
dağıtım yerlerinde satışa sunulmuştur.

Resmi Gazete Fihristi
Yürütme ve İdare Bölümü:
Sayfa

Kanun Hükmünde ITjurarnameler
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Petrol Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Etibank Kuruluşu Hakkında K H K .
,
Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi Kurumu Kuruluşu Hk. K H K .
Türkiye Kimya Sanayi Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hk. K H K .
Türkiye Selüloz Kağıt Fab. İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hk. K H K .
SUmerbank Genel Müdürlüğü Kuruluşuna İlişkin K H K .
T. C. Ziraat Bankası Kuruluşu Hakkında K H K .
Devlet Yatırım Bankası Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Emlak Kredi Bankası Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Elektrik Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında K H K .
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında K H K .
Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Tarım Ürünleri Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Et Balık Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Devlet Havacılık, Hava Meydanları İşit. Gn. Md. Kuruluşu Hk. K H K .
Türkiye Denizcilik Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Şeker Sanayi Kurumu Kuruluşu Hakkında K H K .
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. Kuruluşu Hk. K H K .
T. C. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hk. K H K .
Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Halk Bankası Kuruluşu Hakkında K H K .
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kuruluşu Hk. K H K .

— İlanlar

1
6
10
15
19
25
29
35
39
44
48
52
62
68
75
82
90
94
99
103
107
112
118
123
129
134
139
146
151

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

