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Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi
Teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki 3460
sayılı Kanuna ek geçici Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 20 .7.1960 - Sayı : 10556)
No.
23

Kabul tarihi
15.7.1960

MADDE 1. — Aşağıda yazılı kamu teşekküllerinin idare meclisleri kaldırılmıştır :
A) idare ve murakabeleri veya yalnız murakabeleri 3460 sayılı Kanun hükümlerine tâbi te
şekküller,
B) Özel bir kanunla veya özel bir kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve faaliyet
mevzuları ticari ve iktisadi mahiyeti haiz olan teşekküller,
C) YukarıM bentlerde yazılı teşekküllerin kendi aralarında kurdukları teşebbüslerle serma
yesinin yarısından fazlası Devlete veya adı geçen teşekküllere aidolan iştirakli teşebbüsler.
MADDE 2. — Birinci maddede gösterilen teşekküller birer «Müdürler kurulu» tarafından idare
olunurlar.
Kaldırılan idare meclislerinin kanun ve statüleri ile tâyin edilmiş olan vazife ve yetkileri bu
kurullara geçer.
MADDE 3. — Müdürler kurulu; umum müdür veya müdür gibi en yüksek icra uzuvlarını tâ
yine yetkili makamlar tarafından tesbit edilen bir başkan ile 1 - 2 üye ve birinci maddede tadadedilen müesseselerde çalışan işçiler, memurlar ve mümasili şahıslarca iki senelik devreler için
sendikaların ve merkez memurlarının tesbit edeceği üçer aday arasından gizli reyle seçilen bir
müdür ve iştirakli teşebbüslerin hususi hukuk şahıslarından olan ortakların teşekkülün statüsüne
göre seçecekleri üyeler ve teşekkül statüsüne göre meslekî kuruluşlar temsilcilerinden teşekkül
eder.
Müdürler kurulunun başkanları umum müdür veya başmüdür unvanlarını, azaları müdür un
vanlarım taşırlar.
Hususi hukuk şahıslarından olan ortakların teşekkülün statüsüne göre seçecekleri üyeler ile
meslekî teşekküller temsilcileri dışında kalan müdürler gerek teşekkül içinde ve gerekse dışarda
hiçbir vazife deruhde edemezler.
MADDE 4. — Devletçe kurulan teşekküller teşekkülün bağlı bulunduğu bakanm, bu teşekküllerce kurulan teşebbüsler kurucu teşekkülün müdürler kurulu başkanının nezaret ve murakabesi
altında idari muhtariyeti haizdirler.
MADDE 5. — Teşekkülün kanun ve statü ile müdürler kurulu kararları dairesinde sevk ve
idaresi kurul başkanına aittir.
Komitenin diğer azalan kanun ve statü ile müdürler kurulu kararlarının icrasını murakabe ile
yetkilidir.
MADDE 6. — Birinci maddenin (A) ve (B) bentleri şümulüne giren teşekküllerin statijlerinde
gösterilen murakıp veya murakıplar; Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Murakabe Heyetinden seçile
cek ikişer kişiden kurulan bir komisyonca ihtisas sahibi eşhastan tesbit edilecek bir misil aday ara
sından ve teşekkülün statüsü hükümleri dairesinde tâyin olunur.
MADDE 7. — Kurul başkanı kurul kararlarının icrasını tehir yetkisini haizdir. Bu gibi hallerde
ihtilâf derhal nezaret ve murakabe merciine intikal ettirilir. Nezaret ve murakabe mercii kurul
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kararını tasvibeylediği veya kararın ittihazı tarihinden itibaren 20 gün zarfında iptal veya taliki
ni tebliğ etmediği takdirde karar yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Müdürler Kurulu Başkan ve üyelerinin re'sen emekliye şevki veya işlerinden
uzaklaştırılması, tayinlerindeki usule tâbidir. Bu hususta verilecek kararların mucip sebeplere
müstenit bulunması şarttır. Tâyini teşekküllere aidolan komite başkan ve üyeleri hakkında veri
lecek kararlar ilgili Bakanın tasdiki ile tekemmül eder.
Kurul başkanı, kurul üyeleri hakkında disiplin yetkisini haiz bulunmadığı gibi kurul kararma
müstenidolmaksızm üyelerin vazifelendirilmesi veya her hangi bir şekilde mükâfatlandırılması hu
susunda idari bir karar ittihaz edemez.
MADDE 9. — Özel idare ve belediyelerin birinci madde şümulüne giren iktisadi işletmelerinin
idare meclisleri kaldırılmıştır. Bu teşebbüslerin idareleri yukardaki hükümler iresinde düzenle
nir.
MADDE 10. — 3460 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile kurulan Umumi Murakabe Heyeti Teşriî
Organ Başkanlığına bağlanmıştır. Birinci madde şümulüne giren teşekküllerin murakabesi bu he
yet tarafından icra olunur.
Özel idare ve belediyelere ait iktisadi teşebbüslerin murakabesi bu idarelerin kendi uzuvları ta
rafından yapılır.
Umumi Murakabe Heyeti 3460 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi mucibince hazırlıyacağı raporları
Teşriî Organ Başkanlığına ve alâkalı Hükümet makamlarına tevdi eder.
MADDE 11. —- Birinci madde şümulüne giren teşekküllerin yıllık yatırım bütçeleri kendi mü
dürler kurulunca hazırlanır ve bağlı bulundukları Bakanın ve Maliye Bakanının tasdiki ile tekem
mül eder. Bu bütçeler ilgili Bakanlığın bütçesine ekli olarak Teşriî Organın ıttılaına arz olunur.
Birinci maddenin (C) bendindeki iştirakli teşebbüsler kurucu teşekkülün bağlı bulunduğu Ba
kana veya birkaç teşekkül tarafından kurulmuş ise, faaliyet mevzuunun taallûk ettiği Bakana
bağlı itibar olunur.
GEÇİCİ MADDE — Kaldırılan idare meclislerinin yerini alacak müdürler kurulu teşkil edilin
ceye kadar, idare meclislerinin yetkileri, bağlı bulundukları Bakanlıkların teşekküllerin bünyeleri
içerisinden tensibedecekleri müdürlerden kurulu bir heyetçe kullanılır.
MADDE 12. — 3460 sayılı Kanun ile özel kanunların bu kanuna muhalif hükümleri yürürlük
ten kaldırılmıştır.
MADDE 13. — Bu geçici kanun 2 . 6 . 1960 tarih ve 5/11 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının şü
mulüne giren teşekkül ve müesseseler için 1 Ağustos 1960 tarihinden, diğer iktisadi âmme müessese
leri için neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu memurdur.
18 Temmuz 1960
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