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MiDi Güvenlik Konseyi Bsşkanbğtna
Milli Güvenlik Konseyinin 16 Temmuz 1981 tarihli 63 ncü birleşiminde görüşülen «Bazı Kurum ve Ku
ruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» nın 28 ve 29 ncu maddeleri
ile tasarıda yer almadığı halde sıkıyönetim halinde koruma hizmetlerinin yürütülme biçiminin nasıl olacağı
nı içeren yeni bir maddenin düzenlenmesi için tasarı Komisyonumuza tekrar iade edilerek anılan maddeler
ile tasarıya ithali düşünülen madde, ilgili temsilcilerin iştirakiyle görüşülerek müzakere edilmiştir.
Tasarının Komisyonumuza iade edilen 28 nci maddesi ile ilgili gerekçe de gözonünde tutularak bu Kanu
na uygun olarak kurulan özel güvenlik teşkilatı olan kuruluşlar için diğer kanunlardaki bu konulara ilişkin
hükümlerin uygulanmayacağı esas kural olarak kabul edilmiştir. Ancak, bazı kuruluşların özellikleri itibariy
le halen yürürlükte olan hükümlere tabi tutulmalarının da gerekli olabileceği düşünülmüştür. Bu şekildeki ku
ruluşlardan özel kanunlarında koruma hizmetlerinin askeri birliklerce yerine getirileceğine dair Makine ve
Kimya Endüstrisi Kurumu gibi kuruluşlarla, genel kolluk kuvvetlerince yerine getirileceğine ilişkin Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumu gibi kuruluşların kendi kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam oluna
cağı kesin olarak hükme bağlanmıştır. Bunun dışında kanunlarında koruma ile ilgili hüküm bulunan ve kendi
personelince korunan kuruluşlardan hangilerinin bu Kanunun kapsamı dışında bırakılması gerekeceği hususun
da ise Balkanlar Kuruluna takdir yetkisi bırakılarak madde buna göre yeniden düzenlenmiştir.
Komisyona iade edilen 29 ncu madde, 28 nci maddede yapılan yeni düzenleme gözonünde tutularak yeniden
düzenlenmiştir.
Sıkıyönetim halinde koruma hizmetlerinin yürütülme şekil ve esaslarına dair yeni bir madde Kanunun sis
tematiğine uygun olarak 30 ncu madde numarasıyla düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasına göre, sı
kıyönetim altına alınan ve bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş bulunan güvenlik teşkilatının sıkıyönetim ko
mutanının emrine girerek Kanunda belirtilen görev alanları içerisinde görevlerine devam edeceğine işaret edil
miştir. Adı geçen maddenin ikinci fıkrasında ise, sıkıyönetim komutanlıklarının bölgelerindeki bu nevi kuruluş
ların korunması ve güvenliklerinin sağlanması için bu Kanunla İçişleri Bakanlığına ve diğer kurul ve makam
lara tanınan yetkilere sahip olacağına işaret edilmiş bulunmaktadır.
Sıkıyönetim halinde koruma hizmetleri başlığını taşıyan 30 ncu maddenin kabulü nedeniyle, sonra gelen
madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesinin gerekeceği kanaatiyle raporumuz Milli Güvenlik Kon
seyinin onayına arz olunur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Uygulanmayacak Hükümler :
MADDE 28. — Bu Kanuna göre tayin edilen esas, şart ve usullere uygun tarzda özel güvenlik teşkilatı
kurulacak olan kuruluşlar için diğer kanunlardaki bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz.

intibak Durumu :
MADDE 29. — Bu Kanuna gör& $&k$niar Kujuiu kararı $e öaei güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu gö
rülen kuruluşlarda mevcut olan koruma hizmet ve teşkilatı, içişleri Bakanlığınca tayin edilecek süre içinde bu
Kanunun hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük :
MADDE 30. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme : •
MADDE 31. — Bu Kanunu Bajçanlar Kurulu yürütür.
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ
Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin

Sağlanması Hakkında Kanun

Tasarısı

Uysulanmayacak Hükümler :
MADDE 28. — Bu Kanuna göre özel güvenlik teşkilatı kurulan kuruluşlar hakkında diğer kanunlardaki
bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz.
Ancak, özel kanunlarında koruma hizmetlerinin askeri birlik veya genel kolluk kuvvetlerince yerine geti
rileceğine dair hüküm bulunan kuruluşlarda kendi kanunlarındaki hükümler uygulanır, özel kanunlarında
koruma ile Mgiü hüküm bulunan diğer kuruluşlardan hangilerinin bu Kanun kapsamı dışında bırakılması ge
rekeceğine Bakanlar Kurulunca karar verilir.
İntibak Durumu :
MADDE 29. — Bakanlar Kurulu kararı ile özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu görülen ve bu Ka
nun hükümlerinin uygulanacağı kuruluşlardaki mevcut; olan koruma hizmet ve teşkilatı, tçişleri Bakanlığınca
tayin edilecek süre içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilir.
Sıkıyönetim Halinde Koruma Hizmetleri :
MADDE 30. — Sıkıyönetim altına alman yerlerde, bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan özel gü
venlik teşkilatı, sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi bakımından sıkıyönetim komutanının emrine girerek
görevlerine devam ederler.
Sıkıyönetim komutanlığı, bölgesi içindeki kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması için, bu
Kanunla tçişleri Bakanlığı ile diğer kurul ve makamlara verilen bütün yetkilere sahiptir.

MADDE 32. — Tasarının 30 ncu maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 33. — Tasarının 31 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

- » •

^

Milli Güvenlik Konseyi

> - • • < —

<'••

(S. Sayısı : 202'ye 1 nci ek)

