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MtLLt GÜVENLİK KİONSBYİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kımıltında 1K6 . 7 . 1981 tarihinde kararlaştırılan
kilâtı Hakktrtda Kanım Tasarısı» İlle gerekçesi dkli olarak gönderilmiştir.
'Gereğini «mirlerine arz ederim.

Başbakanlık Deniz Teş

Bülend Ulusu

GENEL GEREKÇE
ıBürün. Dünya Devletlerinin, süratle kalkınmak ve elde ettikleri refah düzeyindeki yaşamlarını sürdürrdbitmek için dünya denizlerinden azami ölçüde yararlanabilmek üzere gerek aleni gerekse gizli olarak bü
yük bir mücadele verdikleri bir ortamda üç yanı denizlerle çevrili yurdumuzun deniz alaka ve menfaatle
rimden payına düşeni almadığı herkesçe bilinen bir gerçektir.
ıDenizler'den istifadenin temel şartlarından biride, denizleri bütün özellikleri ile tanımak ve öğrenmek
tir, Bu husus ise zahmetli ve masraflı bir hizmet ile özel bilgi ve beceriyi gerekli kılmaktadır. Bu beceri
ve özel bilginin yaygınlaşması Milletin büyük bir çoğunluğunun denizlerden istifade etmesi kültürüne sa
hip «olunması ile mümikün olabiir. Bunun için de leniz alalka ve menfaatleri konusunda bilinçli bir kamuoyu
yaratılmasına ve bütün Milletçe elele denizlerden faydalanılmak üzere faaliyette bulunmaya gerek vardır.
Denizlerden istifade de bu şekil kitle halinde hizmetin verknl'iliğinmıde birleşen
hizmetler oranında
artacağı tabiidir.
Bugün devletin ve fertlerin denize dönük çoık çeşitli ve etkin faaliyetleri meveutsada bunları daha eko
nomik ve daha verimli bir neticeye götürecek, onlara ışık tutacak, faaliyetlerinde birlik ve beraberliği sağ
layacak herhangi bir plan veya program yoktur. Bu şekil münferit faaliyetler neticesinde atılan her adım
ve yapılan her hizmet denizlerden faydalanılmak yerine devlete ve hizmet verenlere ekseri hallerde daha
zararlı veya hiç değilse daha az kârlı bir durum arz etmektedir.
Bugün deniz taşımacılığı ve buna uygun liman işletmelerindeki gelişmeler günü gününe takip edile
mediğinden, denizlerden faydalanılamadığı gibi bunu takip eden diğer denizci devletlerimde hegomonyası al
tına girilmekte ve devlet büyük kayıplara uğratılmaktadır.
Devletin ithalat ve ihracat rejiminde en ekonomik ulaştırma yolunun deniz yolu olduğu kabul edildiği
halde halen devletin deniz ticareti ve deniz ulaştırmasına ait Ulusal bir politikasının eksikliği herkesçe ve
heryerde ifade edilmektedir.
Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik darboğazda insan geçiminin artan nüfus karşısında denizden
en yararlı bir şekilde faydalanılması hiç üzerinde durulmayan konularımızm başımda gelmekte, deniz ürün
leri ve bunlardan faylammada bilimsel ve planlı bir yol halen çizilememektedir.
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Türkiye'nin ithalat ve ihracatında deniz ulaştırması ihracat eşyamızın % 24'ü Türk gemileri ile
% 76^sı isle yabancı bayraklı gemilerle ithalat eşyamızın % 33'ü Türk Gemileri ile % 671si yabancı bay
raklı gemilerle taşınmıştır. 1980 yılı istati's'tliklerine göre yalnızca kendi ithalat ve ihracatımızda bize düşen
taşımacılık hizmetinin kendi gemilerimizle gerçekleştirebilecek bir ulusal deniz taşımacılığımıza ait plan
yapıp gerçekleştirilebilirse dış ticaret açığı derhal kapanacak ve Türkiye kendi kendine yeterli bir duruma
gelebilecektir.
Kabotaj haklarımız mahfuz tutulduğu halde büyük bir ümitle bağlı olduğumuz turizm konusunda da
sahillerimizde yabancı bandıralı gemi ve yatları her zaman görmek mümkündür.
Bütün bu hususlarda müstakil olarak faaliyet gösteren plan ve programlar yapan çeşitli devlet ve özel
kuruluşların faaliyetlerini yönlendirecek onlara ışık tutarak faaliyet yerinde ve yatırımlarında daha rasyo
nel neticelere ulaşmalarını sağlayacak ulusal bir deniz politikasını tespit ve tayin edecek faaliyetlerinde iş
birliği ve koordinasyonu sağlayacak bir kuruluşun gerek olduğu muhakkaktır.
İBu kuruluş denize dönük her türlü hizmette planlayıcı bir rol oynayacaktır. Yakın bir gelecekte Türki
ye'nin ortak pazara tam üye olarak girmesi halinde ortak pazar ülkeleri ile olan iühalat ve ihracatımızda
vuku bulacak gelişmelerin deniz ticaretimizi de büyük ölçüde etkileyeceği şüphesizdir. Bütün bu görüşlerin
paralelinde milli bir deniz politikasını saptayacak ve icra makamlarına yön verecek bir kuruluşa olan ge
reksinime bir çok kuruluşlar tarafından her seferinde açıkça ortaya
konmuştur. Ulaştırma Ba
kanlığı Danışma Yüksek Kurulunun 1974 yılındaki toplantısının VI ncı oturumunda alman ka
rardan
beri çeşitli
tarihilerde yapılan
toplantı 've etütlerde böyle bir kuruluşun teşkili karar al
tına alınmış, 1977 senesinde «Deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin geliştirilememesi nedenleri» hak
kında bir komisyon kurularak Meclis Araştırması yapılmış ve en son olarakta Aralık 1980 tarihinde yapı
lan «Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu» nda alman kararlar gereğince Genelkur
may Başkanlığınca 12 Mayıs 19811 tarihli bir yazıyla,
.Denizlere yönelik her türlü bilimsel araştırmalar ile denizlerle ilgili tüm faaliyetlerin kanalize edilme
si.
'Denizle ilgili her türlü ulusal hak ve menfaatlerimizin korunması ile uluslararası ili siklileri kapsaya
cak kısa ve uzun vadeli hedefleri belirleyecek bir devlet politikasının tespiti.
İstenmektedir. Bütün bu görüşlerin ışığı altında Başbakanlık Deniz Müsteşarlığının kurulması bir za
ruret olarak görülmek'tedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile Başbakanlığa bağlı Deniz Teşkilatının kurulması ve hukuki bünyesi belirtil
mektedir.
Madde 2. — Kuruluşun görevleri belirlenmektedir. Kuruluşun anafaaliyet ve konuları, esas itibariyle ulu
sal deniz politikasını ve uygulanacak deniz stratejisini tayin ve tespit ile ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar arasın
daki işbirliği ve koordine görevini ifa etmekte, ayrıca Bakanlıkların çalışmalarında birbirlerine karışan konu
lara açıklık getirecek plan ve programları üstlenecek 'hizmette sürat sağlamaktadır.
Madde 3. — Teşkilatın, Deniz işleri Yüksek Koordinasyon Kurulu ve Başbakanlık Deniz Müsteşarlığın
dan oluşması öngörülmektedir.
Madde 4. — Deniz İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulunun kimlerden oluşacağı belirlenmektedir.
Madde 5. — Başbakanlık Deniz Müsteşarlığının birimleri belirtilmektedir.
Madde 6. — Müsteşarlığın kadrolarının kanuna bağlı cetvelde gösterilmesi hükme bağlanmaktadır.
Madde 7. — Teşkilatın çalışmalarında gerekli serbestlyeti elinde tutabilmesi, hizmetin gerektirdiği değişiklikıleri süratle sağlayabilmesi amacıyla alt kuruluş görev, yetki ve sorumlulukların bir yönetmelikle belirlenmesi
öngörülmektedir.
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Madde 8. — Ulusal Deniz Politikası ile kuVvet hedefleri birbirini tamamlayan bir bütündür. Bu nedenle
'hizmette birbirini tamamlayıcı ve ayrılmaz bir bütün olarak mütalaa, edilen plan ve stratejilerin oluşturulma
sında bu kuruluşun çalışmalarına yön verecek en üst düzeydeki bir yöneticinin atanmasında Deniz Kuvvet
leri Komutanlığının mütalaasının alınmasında büyük yarar görülmüştür.
'
Madde 9. — Teşkilattaki görevlere atanacak personelin atama bjçimi, özlük hakları ve ücret rejimi tespit
©dilmektedir. Teşkilat bilimsel araştırmada ulusal bir politika ve stratejinin saptanmasını öngörmektedir. Bu
nedenle hizm'ette ihtisaslaşmış ve/veya ilmi kariyere sahip personel çalıştırılması öngörülmektedir. Bu amaçla
genel hükümlere göre çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenmesi öngörülen ücret tavanının iki katını aşmamajk üzere verilecek ücretle sözleşmeli personel çalıştırılması öngörülmekte ancak bu statüde çalıştırılacak
kişi sayısı (30i) ile sınırlandırılmaktadır.
Bunlardan emekli olanların, emekli aylıkları kesil mök'sizin Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile çalıştırıla
bilecekleri hükmü getirilmektedir.
Kamu kurum ve 'kuruluşlarında görevli bilgi ve becerisinden yararlanılacak elemanların bu kuruluşta ça
lıştırılması amacıyla kadrodan ait oldukları kurumda kalmak koşuluyla eleman temini de mümkün kılınmak
ta, 926 sayılı Kanunun 124 ncü maddesine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup subayların hizmetle
rinden yararlanılabilmesi de hükme bağlanmaktadır.
Ayrıca Teşkilat 2490 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılmakta ve bütçesinin Başbakanlık bütçesi içinde
yer alması öngörülmektedir.
Geçici Madde 1. — 198^1 yılında Teşkilat için gerekli masrafların Başbakanlık bütçesinden karşılanması, bu
amaçla yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca aktarma yapılabilmesi hükme bağlanmaktadır.
Madde 10 - 11. — Kanunun yürürlük ve yürütme hükümleridir.

İhtisas Komisyonu Raporu
Milli Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No. : 1/204
Karlar No. : 59

19 Ağustos 1981

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
1. Bakanlar Kurulu tarafından 21 .7.1981 tarihinde 101-910/ 05065 sayılı yazı ile Milli Güvenlik Kon
seyi Başkanlığına sunulan «Başbakanlık Deniz Teşkilatı Hakkında Kanun Tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuz toplantısında görüşülmüştür.
Deniz konularında müstakil 'olarak faaliyet gösteren plan ve programlar yapan çeşitli devlet ve özel kuruluş
ların faali'yetlerini yöndendirecek, ışık tutacak, yatırımlarda daıha rasyonel neticelere ulaşılmasını sağlayacak
ulusal bir deniz politikasını tespit ve tayin edecek, faaliyetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak bir ku
ruluşa 'olan fctiyaç nedeni ile ıbu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
2. Kanun tasarısının kuruluş, görev, teşkilat, kadro ve atama ve çeşitli hükümlerden oluşan metninin kuru
luş, teşkilat, görev, kadro ve atama ve çeşitli hükümler halinde sıralanması tensiplerine arz edilmiştir.
3. Kanun tasarısının 1 ncü maddesinde Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Deniz Teşkilatı kurulmasına iliş
kin hükmün aynen muhafaza edilmesi, Başbakanın yetkilerini bir Devlet Bakanı veya Başbakan Yardımcısına
devrine ilişkin ifadenin Deniz Teşkilatı içinde ilgili Devlet Bakanının da bulunması nedeniyle tasarı metnin
den çıkarılması tasviplerine sunulmuştur.
4. İkinci maddede Başbakanlık Deniz Teşkilatının unsurları belirtilmiştir. Tasarıida Deniz İşleri Koordi
nasyon Kurulu olarak isimlendirilen kurulun adının faaliyet alanının tanımı bakımından «Deniz Alaka ve Men
faatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu» olarak değiştir ilmesi emirlerine arz edilmiştir.
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5t Üçüncü maddede, Dertrz Alaka ve Menfaaltleri Yüksek Koordinasyon Kurulunun teşekkül tarzı ve gö
revinin aynen (muhafazası, Başbakanın çağrısı üzenine yılda iki döfa toplanması tensiplerine sunulmuştur.
6. Dördüncü maddede Başbakanlık Demiz Müsteşarlığının görevleri sıralanmıştır. Tasarıdaki görevlerden
diğer (kuruluşların yetki ve sOrulmlüluk sahalarına girecek mahiyette goblenlerin çıkarılması suretiyle madde
metni düzenlenerek tensiplerinle arz edilmiştir.
7. (Beşinci maddede, Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı 'birimleri, 6 ncı madde de Müsteşarlığın kadrosu be
lirtilmiş, küçük hirilmler metinden çukarılarak Başbakanlıkça ihtiyaca göre teşekkül etitirilecek şekilde düzenlen
miş ve emirlerine arz edillmi'ştttr.
8. Yedinci maddede tasarıdaki teşkilatın özlük halklarına iişkin hususların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa ıtalbi olması ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkan veren hükme yer verilmesi yeterli mü
talaa edilerek tensiplerine sunulmuştur.
9. Tasarıdaiki 8 nci maddelde Deniz Müsteşarının atamasına İlişkin hüküm kaldırılarak yerine çıkarıla
cak yönetmelikle ilgili hükümlere yer verilmesi- emirlerine arz edilmiştir.
10. Geçici 1 neti madde ile 1981 yılı bütçesinde yapılacak aktarmalara ilişkin hükme yer verilmişi 9 ve
10 ncu maddeler 'yürürlük ve yürütme maddesi olarak düzenlenmiştir.
Temsiplerine arz olunur.
Başkan
Cumhur EVCİL
Kurmay Albay

Üye
Nusret KÖKEN
Dz. Kur. Yb.
Üye
Dinçer İNCE
Kur. Bnlb.
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Üye
Kemal YILMAZ
Kurmay. Yb.

İsmet

Üye
ÇETİNKAYA
Kur. Bnb.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Başbakanlık Deniz Teşkilatı Halikında Kanun Tasarısı
Kuruluş :
MADDE 1. — Başbalkanlığa bağlı Başbakanlık Deniz Teşkilatı kurulmuştur. Başbakan, teşkilatın
yönetimi ile ilgili yetkilerini Devlet Bakanı veya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullana
bilir,
Görev :
MADDE 2. — Başbakanlik Deniz Müsteşarlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Akarsu, göl, deniz geçiti ve denizlerimizle, açık denizlerde;
a) Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği, deniz alaka ve menfaatleri, güvenliği - ekonomik ve sosyal, po
litika ve stratejilerini tayin ve tespit etmek ve bunları neticelendirmek,
b) ıDevletin deniz alaka ve menfaatleri ile ilgili deniz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi sanayiini teş
vik ve geliştirmek üzere Ulusal Deniz Politikasını tespit etmek, plan ve program yapmak ve bunu denetle
yerek neticelendirmek,
c) Uluslararası ilişkilerde ilgili Bakanlıklarla koordine ve işbirliği yapmak, uiusal hak ve menfaatleri en
yararlı bir şekilde tayin ve tespit etmek, uluslararası hukuki sorunları çözümlemek,
d) Plan ve projeleri geliştirmek üzere araştırma ve geliştirme kurulları kurmak,
Su altı ve su içi canlı ve cansız kaynakları değerlendirmek ve bunlardan en ekonomik şekilde faydala
nılmasını sağlamak,
e) Deniz konuları ile ilgili hizmet gören Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarını Devletin Deniz Politi
ka ve stratejisi doğrultusunda yönlendirmek ve aralarındaki koordinasyonu sağlamak,
f) 'Yurt düzeyinde denizciliği yaygınlaştırmak üzere gerekli düzenleme ve işbirliğini yapmak,
g) Deniz İşleri Yüksek Koordinasyon Kuruluna Sekreteryalık yapmak ve bu Kurulun aldığı kararların
uygulanmasını sağlamak.
Teşkilat :
MADDE 3. — Başjbakanlik Deniz Teşkilatı; «Deniz işleri Yüksek Koordinasyon Kurulu» ve «Başbakanlık
Deniz Müsteşarlığı» ndan oii'şur.
MADDE 4. — Deniz İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu;
Başbakan Başkanlığında, ilgili Devlet Bakanı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık, Tica
ret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Orman, Ulaştırma, Sanayi ve Teknoloji, Enerji
ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma Bakanları ile DPT Müsteşarı, Çevre Müsteşarı, TÜBİTAK Bilim
Kurulu Başkanından oluşur.
Deniz İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu, Başbakanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul deniz konuları
ile ilgili en üst düzeyde koordinasyon ve karar organıdır.
Sekreterlik görevini Başbakanlık Deniz Müsteşarı yürütür.
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KOMİSYONUN TEKLİF ETTİĞİ METİN
Başbakanlık Deniz Teşkilatı Hakkında Kanun Tasarısı

Kuruluş :
MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Deniz Teşkilâtı kurulmuştur.

Teşkilât :
MADDE 2. — Başbakanlık Deniz Teşkilâtı; «Deniz Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon
Kurulu» ve «'Başbakanlık Deniz Müsteşarlığından oluşur.
'MADDE 3. — Deniz Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu; Başbakan Başkanlığında,
ilgili Devlet Bakanı, Milli SaJvunma, İçişleri, Dışişleri, 'Maliye, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Orman, Ulaştırma, Sanayi Ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanları ile DPT Müsteşarı, Çevre Müsteşarı, TÜBİTAK Bilim Kurulu
Başkanından
oluşur.
Deniz Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu, Başbalkan'ın çağrısı üzerine yılda en az
iki defa toplanır. Kurul deriiz işleri ile ilgili en üst düzeyde koordinasyon sağlar bu konuda gerekli karar
ları alır.
Sekreterlik görevini Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı yürütür.
Görev :
MADDE 4. — Başbakanlık Deniz Müsteşarlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Denizlerde ve iç sularımızda, Devletin deniz alaka ve menfaatleri ile ilgili olarak;
1. Deniz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi sanayiini teşvik ve geliştirmek üzere ulusal deniz politi
kasını tespit etmek, ilgili Bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı ile koordine ve işbirliği yaparak Deniz
Milli Güvenlik Konseyi
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(Hükümetin Teklifi)

MADDE 5. — Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı; Müsteşar - Müsteşar Yardımcılıkları - Araştırma ve Geliştir
me - Kurulları, Genel Müdürlük, Daire Başkanlıkları - Genel Sekreterlik ve Şube Müdürlüklerinden teşek
kül eder. (Ek - 1)
Kadro ve Atama :
MADDE 6. — Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı kadrosu ek 2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7. — Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı Merkez ve taşra teşkilatına ait alt kuruluş, görev, yetki ve
sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 8. — Başbakanlık Deniz Müsteşarı, Genelkurmay Başkanının adına Deniz Kuvvetleri Komutan
lığının mütalaası alınmak suretiyle atanır.
Çeşitli Hükümler :
MADDE 9. — a ) Ek (2) sayılı cetvele dlalhdl memuriyetlerden Müsteşar - Müsteşar Yardımcıları Genel Müd'ür - Dalire Başkanları - Şube Müdürierıi ile Uzman ve Uzman Yardımcılarına ve Müsteşarlık Genel Sekreter
liği görevlerine atanacak personel, ücretleri Bakanlar Kurulunca sözleşmeli personel için tespit edilen genel
ücret tavanının iiki katını aşmamak üzere ortak kararla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
Ancak bu şekilde çalıştırılacak personel toplamı 30 kişiyi aşamaz.
Bunlardan emekli olanlar emekli aylıkları kesilmeksizin Başbakanın veya ilgili Bakan onayı ile çalıştırıla'bilirlier.
b) '(a) Fıkrasında sözleşmeli olacak çalıştırılacak personelden sözleşmelerinde belirtilmesi kaydıyla, işe
'başladıkları tari'hi izleyen aybaşından itibaren T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir ve bunlar halkıkradîa 5434
sayılı Kanun ile ek ve değişiklikl'erindıe yer adan hükümler uygulanır. Bunlardan diğer kamu kurum veya ku
ruluşlarından gelenlerin keseneklerin'in karşılıkları kurumlarınca ödenir.
c) Genel ve Katma 'Bütçeli idarelerle Kamu îktisa'dü Teşebbüsleri personeli teşkilatta maaşstz izinli ve söz
leşmeli alarak çalıştırılabilirler. Bu personelin memuriyetleri ile memuriyetlerine ilişkin her türlü hak ve yü
kümlülükleri saklı kalır. İzinli oldukları süre yükselme ve emekliliklerinde fiili hizmet alarak hesaba katıldığı
gi'bi, bunlardan izinli oldukları sırada yükselme haikkrnı 'kazananlar başkaca bir işleme gerek olmadan ve 'boş
kaıdro aranmaksızın yükselirler.
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Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kürulu'na sunmak, genel kalkınma planlarına uygun ve bu plan
ları geliştiren programlar yapmak ve bunları izlemek,
2. Uluslararası düzeyde deniz işleri ile ilgili hukuki, ekonomik, siyasi ve benzeri konuları, ilgili bakan
lıklarla koordine ve işbirliği yaparak ulusal hak ve menfaatlerimizin korunması yönünden incelemek,
3. Deniz konuları ile ilgili hizmet gören Bakanaklar ve diğer kamu kuruluşlarını devletin deniz po
litika ve stratejisi doğrultusunda yönlendirmek ve aralarındaki koordinasyonu sağlamak,
4. Su altı ve su içi canlı ve cansız kaynaklardan en ekonomik şdkilde faydalanılmasını sağlamak için,
inceleme ye koordinasyon yapmak,
5. Araştırma ve geliştirme kurulları kurmak,
6. Yurt düzeyinde denizciliği sevdirmek, etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak üzere gerekli düzenleme ve
işbirliğini yapmak,
7. Deniz Alalka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulunun sekretlerîik görevlerini yapmak ve ku
rul kararlarının uygulanmasını sağlamak,
MADDE 5. — Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı; Müsteşar
Yardımcılıkları, Araştırma ve Geliştirme
Kurulları ile Başbakanlıkça ihtiyaç duyulan diğer birimlerden tevekkül eder.

Kadro ve Atama :
MADDE 6, — Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı kadrosu Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
'MADDE 7. — Deniz Müsteşarlığında görevlendirilecek personel 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
na tabidir.
Gerdkıtiğinide bu kuruluşta yerli ve yabancı uzmanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.
Çeşitli Hükümler :
MADDE 8. — Deniz Alaka v© Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulunun görev ve faaliyetleri ile
Başbakanlık Deniz Müsteşarlığının kuruluş, görev, yetki ve çalışma düzeni Başbakanlıkça bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
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(Hükümetin Teklifi)
926 sayılı Kanunun 124 noü maddesi uyarınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup subaylar teşkilat
ta görevlendirilebilirler.
Bu Teşkilatta Üniversite Öğrettim Üye ve Yardımcıları da görevlendirilirler. Bu sekide görevlendirilen Öğ
retim Üye ve Yardımcılarının Üniversite Kanununda yazılı hakları saklı kalır.
d) Teşkilat 2490 sayılı Kanuna talbi değildir. Planların yapılması ve Koordinasyonu ile ilgili olaraik araştır
ma, etüt ve proje tetkiki gibi işlemleri hakiki ve hükmi şahıslara mukavele ile yaptıralbilir.
e) Deniz Teşkilatının gerekltirdiği masraflar Başbakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.
G E Ç M MADDE 1. — Bu Teşkilatın icap ettirdiği masraflar 198i Mali Yılı Başbakanlık Bütçesinin ilgili ter
tiplerinden karşılanır. Bu maıksatia yeniden açılacak tertiplere aktarmalar yapmaya Maliye Bakanı mezundur.

M'ADDE 10. — Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 1)1. — Bu Kanunu Bakanlar

Kurulu yürütür.
16 . 7 . 1981

Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bak. - Başbakan
Yrd.
Z. Baykara

Devlet Bak. - Başbakan
Yrd
T. Özal

Devlet Bakam
Prof. Dr. M. N. Özdaş
Dışişleri Bakanı
/. Türkmen
Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Devlet Bakanı
Prof. Dr. t. Öztrak

Devlet Bakanı
M. Özgüneş

Adalet Bakanı
C. Mentes

Milli Savunma Bakanı
Ü. H, Bayülken

İçişleri Bakanı
S. Çetiner

Maliye Bakanı
K, Erdem

Milli Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr. T. Önalp

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. N. Ayanoğlu
R. Baturalp

Ulaştırma Bakanı
N. Özgür

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı
Prof. Dr. T. Esener

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
S. Bingöl
Ş. Kocatopçu

Turizm ve Tanıtma Bakanı
/. Evliyaoğlu

İmar ve İskân Bakanı
Dr. Ş. Tüten

Köy İşleri ve Koo>p. ıBakanı V. Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül
Dr. Ş. Tüten

Sosyal Güvenlik Bakanı
S. Side

Milli Güvenlik Konseyi
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Teşkilâtın icap ettirdiği masraflar 1981 Mali Yılı Başbakanlık Bütçesinin
ilgili tertiplerinden karşılanır. Bu maksatla yeniden açılaoaik tertiplere aktarmalar yaıpmaya Maliye Bakanı
mezundur.
Yürürlük :
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar

Kurulu

Milli Güvenlik Konseyi

yürütür.

(S. Sayısı : 251)

— 12 —
(Hükümetin Teklifine Bağlı Cetveller)
EK:1
BAŞBAKANLIK DENİZ MÜSTEŞARLIĞI
KURULUŞ ŞEMASI

BAŞBAKAN

Deriiz İşleri Yüksek Koordinas
yon Kurulu (1)

Deniz Ticaret Gene] Müdürlü
ğü (2)

Deniz Müsteşarı
Müsteşar Yardımcısı

Araştırma ve Geliştirme
Kurulları (3)

Genel Sekreter <4)

Uluslararası ilişkiler ve Hukuk
İşleri D. BŞK. <5)

Deniz Politikası ve Koordinas
yon D. BŞK. (6)

Deniz Ticaret ve Koordinasyon
D. BŞK. <7)

Uluslararası İlişkiler
ŞB. MD. (8)

Deniz Politika ve Strateji
Plan ŞB. MD. (11)

Deniz Ticaretini Geliştirme
ŞB. MD. (15)

Denizciliği Geliştirme ve Yay
gınlaştırma ŞB, MD. (12)

Gemi Endüstrisi Şube MD.
(16)

Deniz İçi ve Yatağım Değer
lendirme ŞB. MD. (13)

Deniz Ticaret Odaları ve
Acenteleri ŞB. MD. (17)

Hukuk İşleri ŞB. MD.

Deniz Güvenlik
ŞB. MD. (10)

(9)

Deniz Kirliliğini önleme
ŞB. MD. (14)

Miffi Güvenlik Konseyi
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BAŞBAKANLIK
DENİZ MÜSTEŞARLIĞI KADROSU
EK : 2
Adet

Derece ve Unvanlar
1. DERECE
Müsteşar
Müsteşar Yardımcısı
Genel Sekreter
Daire Başkanı
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Müdür
Uzanan
Uzman

1
2
İ
3
1
1
8
5
16
Toplam

Ek Gösterge

500
500
300
300
300
200
200
200
100

38

2. DERECE
Uzman
Uzman Yrd.
Memur

2

100

3
1

Toplam
3, DERECE
Müdür
Tercüman

50

Toplam
4. DERECE
Uzman
Toplam
6. DERECE
Şef
Toplam
8. DERECE
İrtibat Memuru/Sekreter
Daktilo
Memur

10
16
Toplam

44

9. DERECE
Şoför
Odacı

10
14
I

Toplam
Genel Toplam
Milli Güvenlik Konseyi
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KOMİSYONUN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL
BAŞBAKANLIK
DBNİZ MÜSTEŞARLIĞI KADROSU
Ek : 1
Adet

Derece ve Unvanlar
1.

DERECE
Müsteşar
Müsteşar Yardımcısı
Genel Sekreter
Daire Başkanı
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Müdür
Uzman
Uzman

1:
2
1
3
1
li

8
5
16
Toplam

2.

DERECE
Uzman
Uzman Yrd.
Memur

DERECE
Müdür
Tercüman

DERECE
Uzman

DERECE
Şef

PERECE
İrtibat Memuru/Sekreter
Daktilo
Memur

3

7
10
18
16

Toplam
9.

7

7
Toplam

8H

50

3
Toplam

6.

100

6
5
2

Toplam
4.

500
500
300
300
300
200
200
200
(100

38
2
3
1

Toplam
3.

Ek Gösterge

DERECE
Şoför
Odacı

44
10
14

Toplam
Genel Toplam
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