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Sayfa 
1 — GEOEN TUTANAK ÖZETt 70 

' II. ^GîEIJEN KAĞITLAR 70:72 

Î I 1 . — BAIŞKANUĞIN GPNEL (KU
RULA SUNUŞLARI 72 

A) Çeşitli İşler ' 72,74 

1. — tzmJır tMffiötveflcfflli Mahmut Akkılıç* 
in vefatına daiir Başkanlık tezkeresi ye saygı 
duruşu (5/17) 

2. — Kuzey Kıbrıs Türk Ojmlıuriy«ıtiiın!İ« 
1 inci yıldönümü müna^betiyîe Türkiye Bü-
yülk Millet Meclisi Başkanlığından gönderi" 
len mesaja, KKTC Kurucu Mıecliis iBaşkanve-
klli ve Başbakanı tarafından gönderilen ce
vabî mesajlara dair Dışişleri Bakanlığı tez
keresi ye cevabi meşajife ^ 74 

3 . — iAnlkaıra MıIletvekİi Oğan Soyısial'ra 
Yasama- Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında 'Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Kutulu Karma 
Komisyon Raporu (3/623) <SL tSayısı: 229) 74:75 

4. — ' Aydın Milletvekilli Halil INüzhet 
Goraî'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 

Sayfa 
Anayasa ve Adalet .Komisyonlarından Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/624) (S. Sayı
sı : 230) 75:76 

5. — Danışma MecMsinİn 198!3 yılı-Ke-
sinhesabma ÎHşkin Türkiye Büyük Millet : 
MedM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Ra
poru (5/15) (S. Sayısı : 231) 76 

B) Tezkereler ve önergeler 72 
' ., İ . — Devlet Bakanı Manisa Müietvefcifli ' 
tsmaıil Özdaglar'ın istifası ile boşalan Dev

let Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
'Bakanı Cemal Büyükbaş'ın; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Sudi 
TürelMn; bu suretle boşalmış bulunan Dev
let Bakanlığına da İstanbul MiDletvekffii Mus
tafa Tınaz Titiz'in atanmalarının uygun görül
düğüne dair Oımhurbaşkanllığı «tezkeresi 
(3/667) 72:73 

•-C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclîs Araştırması önergeleri 73 

1..'— SŞtenjuuırfa MıiUetvefcilıi Osman Do
ğan ve 39 arkadaşının, Bakanlığı zamanında 
nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat 
sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu ey-
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Sayfa j 
teminin Türk Ceza Kanununum ilgili maddele-
ırine uyduğu iddiasıyla IMıanlisa Milletvekili ve 
Devlet ©siki Bakanı İsrnail özdağlar hakkım
da bir Meclis Soruşturmıası Açılmasına iliş
kin önergesi (9/328) 73:74 

IV. — (SORULAR VE CEVAPLAR 76,123 
A) Sözlü Soruîar ve Cevapları 76 
1. — Zonguldak Milletvekilli JÎsa Vardal'ın, 

yeminli özel teknik bürolara yapılan başvuru-
lam ve sonuçlarıma ilişkim Bayındırlık ve ts-
kân Bıakanımdan sözlü soru önergesi (6/187) 76 

2. — İstanbul Milletvekili 'Bilal Şişmam'ım, 
modern matematik eğ tikini yapan okullara iliş
kin Millî Eğitini Gençlik v̂e Spor Baklanımdan 
sözlü soru önergesi (6/203) 76 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'um, 
köy öğretmenlerinim mahrumiyet zamımına I 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka- I 
nıından sözlü soru önergesi 1(6/212) 76 

4. — tzmiır M'iletveklili Rüştü Çardağ'ın, 
'istanbul illi Emıniyeıt eski Müdürüm© ilişkin • 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/218) 76 

5. — Erzuırum Milletvekilli Hilmi Nal-
bantoğlulnuın, İstanbul 'İlli Emniyet ©ski Mü
dürü hakkındaki ihbar ve iddialara iişlfcim so
rusu ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'um 
cevabı (6/219) " 76:78 

6. — Sivas Milletvekili Ruşam Işıın'ım, yurt 
dışıma gönderilen işçilerden 'iş ve İşçi Bullmıa 
Kurumunca ücret alındığı iddiasına ilişkim 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kamı Mustafa Kalemli'mlm cevabı (6/222) 78:79 

7. T— Kütahya Milletvekili Abdurrahmam 
Necati Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının 
değiştirilmesinden doğacak sorumlara /İlişkin -
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 79 

8. — (Hatay Milletvekilli Abdurrahmam De-
mıirfcaş'ım, üniversite öğrencilerinden alman 
harçlara ilişkin Mıiıllî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanımdan sözlü soru önergesi ı(6/224) 79 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlutoun, Beşinci (Beş Yıllık Kalkınma 
Planının uygu!|ıammjasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/225) - 79:80 

10. — Siirt M'iietvekili Nejdet ıNacıi Mi- I 
mıaroğlulnum, Sürt İli Şirvan - IMadenköy'de-
ki bakır madenine İişfcim Enerji ve- Tabiî 'Kay- I 
naklar Bakamımdan sözlü soru önergesi 
(6/226) 80 | 
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Sayfa 
11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abıacı-

gil'im, Yunanistan'a yapılan balık ihracatına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişlerİ 
ıBakanı H. Hüsnü Doğam'ım cevabı (6/227) 80 

12. — (Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'min, Boğaz Köprüsü ve köprü geliri his
sedarlarıma ilişkin .Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/228) 80:81 

13. — Denizli Milletvekili Hali (İbrahim 
Şîahim'in, zeytinyağı ıskandalryla illgiili davaya 
ilişifcim Adalet Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/229) 81 

14. — Zonguldak Mİllletvekiıli Muhteşem 
Vasıf Yücemin, Zonguldak İM Kapuz sem
tinde Hazine arazisi üzerinde inşıa edilen 
konutlarım durumuna ilişkim Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 81 

15. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Orman Ürünleri ISanayii Ge
nel Müdürlüğünüm Bolu'ya nakledime mede
nine ilişkin Tarım Onman ve Köy İşleri (Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/231) 81 

16. — Zonguldak Mİllletvekiıli Muhteşem 
Vasıf Yücemin, Zonguldak - Yenice ile Bolu -
Mengen arasındaki orman sınır ihtilafıma İliş
kim Tarım Orman ve Köy (İşleri (Bakanımdan 
sözdü soru önergesi 1(6/232) 81 

'17. .— Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gittim, Bandırma - 'istanbul arasındaki vapur 
seferlerine İlişkin Ulaştırma ©akanımdan sözlü 
soru önergesi (6/233) 81 

18. — (Balıkesir Milletvekili (Davut Abacı-
gil'ln, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi işçi
lerin 'yurt dışındaki hizmetlerimi borçlanrrtaları 
için çalışma yapılıp yapılmadığınla ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/234) 81 

19. — .Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'im, iyi cins patates tohumu İthalin© ilişkim 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/235) 81 

20. — iBilecik Milletvekilli Yılmaz Demir' 
İn, Maden Dairesinde görevli bazı memurlara 
kömür ruhsatı verildiği iddiasıma İlişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/236) 81 

21. — Erzurum Milletvekilli Hilmi iNal-
bantoğlu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Mü* 
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Sayfa 
düdüğünden Erzurum Valiliğine çefcldiği 'id
dia edilen mesaja iMşkiin Devle* Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/237) 81 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 123 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 

Avrupa Konseyi İskân Fonundan sağlaman 
krediler lile. bu kredilerin kullanıldığı projelere 
ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı A. Mesut Ytknaz'ıın yazılı cevabı 
(7/275) 123:124 

2. — Erzurum Miletvekii Mimi Nalbant-
:>ğlu1nun, Erzurumda'da sahnelenen bir ©se
rin yasaM&ınıma nedenine ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Yıidıom iAkbulut'un yazılı ce
vabı <7/283) 124:125 

3. —.Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gü'in Balıkesir İlindeki yol yapını çalış
malarına iiliişfcin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân, Bakanı Ismıail Safa Giray'ın yazılı ce
vabı (7/287) 125 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgİiTön, Balıkesir - Ayvalık İlçesindeki Tuz-
la'da çalıştırılacak işçilere idişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî (Kaynaklar Bakanı Cemal 
Büyükbaş ile Maliye ve Gümrük İBakanı Ah
met ÜCurtcebe Alptemoçfin'in yazılı cevap
ları (7/288) 125:126 

5. — Erzincan. Milletvekili Veysel Varol' 
un Erzincan llıi (Köylerinin elektrik sorununa 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cemal IBüyükbaş'ırt yazılı cevabı 
(7/290) 126:127 

6. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan'a bağlı bazı ilçelerin yol soru
nuna liişkin ısorusu ve Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ̂ ce
vabı (7/291) 127:128 

7. — Burdur Mıiletvekıili Fethi Çeiikbaş' 
m, Türkiye .ile Birleşmiş M'iiletller Kalkınma 
Programı arasındaki projelere ffişfcin sorusu 
ve Dışişleri iBakanı Vahit Halefoğlü'nun ya-
zflı cevabı <7/293) 128:140 

•S. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naİmnt-
oğlu'nun, ABD Büyükdçjiliığinlizdeki bir gö
revliye İişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıl
danım Akbulut'un yazıîlı cevalbı (7/ 303) 141 
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9. — Balıkesir IMÜetvekıilıi Davut Abacı-

gifin, Balıkesir Hi Burhaniye ve Balya ilçe
lerinin okul ve öğretmen sorununa ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı, M, Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/310) 141: 

142 
10. — Zonguldak M'illetvekii Muhteşem 

Vasııf Yücel'in bir avukatın mesleğinden men 
edildiği iddiasına (ilişkin sorusu ve Adalet İBa
kanı M. Necat Elldem'in yazılı cevabı (7/311) 142 

11. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sosyal güvenlik kurumlları arasında 
Bağ-Kur üyeleri laleyhine yaratılan 'farkın gi-
dedtmesine iiiişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal, Güvenlik İBakanı Mustafa (Kalemli'nin 
yazılı cevabı (7/313) 142:144 

V.- — KANİÖN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 81 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname l e Bu Kararnamenin (Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret; Anayasa komisyonları ra
porları (1 /117,1 /512) l(S. Sayısı: 165) 81:100 

2. — 23.U1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk 
TabîrJİeri ©iriliği Kanununun Bazı Maddele-
riinıin Değiştirilmesi ve Bu IKanuna Üç Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 23.14953 Tarih ve 6023 Sayılı 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 'Kanuna 
Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 
Tarihlıi ve 65 Saydı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümleri 'ile 6023 Sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Daiir Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında (Kanun ve Ana
yasanın '89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek (Üzere 
Geri,Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (1/533) \(S. Sa
yısı : 208) 100:110 

• 3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk 
'Eczacıları Birliği Kanununun (Bazı Mıaddele-
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landa Değiştirilmesi ve (Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Ka-
raırnamenıiın Bazı Hükümleri liıle 6643 Sayılı 
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Sayfa 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapo
rum/Si, 1/34) (S. Sayısı: 213) 110:112 

• < 

I. — QEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu Saat 10.00'da açıldı 
Birinci oturum 

1985 Malî Yıllı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Kanun Tasarıları ille 1983 Malî Yılı Keşinhesap Ka
nunu Tasarısının (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) (S. Sa
yısı : 149, 150, 220) tümleri üzeninde bir süre görü
şüldü. 

Saaıt 14.00'de toplanılmak üzere birleşiıme saat 
13.52'de ara verildi. 

İskender Cenap Ege 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kırklareli içel 
Cemal Özbilen Durmuş Fikri Sağlar 

İkinci oturum 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 Aralık <1984 

gününden başlamak üzere çalışmalarıma 10 gün ara 
verilmesine dair Danışma Kurulu önerisi kabul 
edildi. 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/608) 
(S. Sayısı : 149), 

Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı (1 / 609) (S. Sayısı: 150) ve 

1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahi Kuruluşlar 
Keşinhesap Kanunu Tasarısının (1/558) (S. Sayısı : 
220); 

Görüşmeleri tamamlanarak tümleri açık oya su
nuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edildikleri 
ve kanunlaştıkları açıklandı. 

(Alman karar gereğince 8 Ocak 1985 ISalı günü sa
at 15.00'te toplanılmak üzere birleşime saat 17.35'te 
son verildi. 

Necmettin Karaduman 

Kâtip Üye 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğlu 

Kâtip (Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

74*1985 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri lile 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Karamiame (1/642) (Plan 
ve Bütçe Komisyonunla) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.12.1984) 

Teklifler 

1. — İzmir Milletvekili Yılmaz önen'in, 11.10.1983 
Tarih ve 2913 Sayılı Kanunun ©aşlığı İe İkindi Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Teklifi 
(2/188) (Milî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş 'tarihi; 21.12.1984) 

2. — istanbul M!üetvefcMi Günseli özkaya ve 11 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesine ve Aynı Kanunun Bir 
Bendinin Yürürlükten Kandırılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/189) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Büt
çe komisyonlarına) ((Başkanlığa geliş tarihi : 
21.12.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve 22 
Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memuıteı Kanunu
nun 36 acı Maddesimin (A) Bendinin (2) ve (4) Nu
maralı Fıkralarının Değiştirilmesi 'Hakkında Kanun 
Teklifi (2/190) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi•: 21.12,1984) 

— 70 
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4. .'•— Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs- I 
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil- I 
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon MıMetvekii (Metin !Ba-
lıbey, Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu ve I 
Balıkesir Mıilletvefciflii Fenni Islimıyeli'nin; Türküye I 
Büyük Miillet Meclisi İçtüzüğü Teklifi (2/191) '(Ana
yasa Komisyonuna) (Başkanlığa1 geliş: tarihi : I 
31.12.1984) 

Tezkereler I 
1. — "Muhlis Bozkurt Hakkındaki Ölüm Cezası- I 

nm Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere- I 
si (3/659) (Adalet Komisyonuma) ı(Başkanilığa geliş-I 
«aıiihi : 27.12.1984) 

2. — Muzaffer öztürk ve Sedat Yılımazsoy Hak- I 
larındaki ölüm Cezalarınım Yerline Getirilmesine I 
Dalir (Başbakanlık Tezkeresi (3/'660) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1984) I 

3. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahincin Ya- I 
sama Dokunulmazlığının Kandırılması Hakkında I 
Başbakanlık Tezkeresi ı(3/661) (Anayasa ve Adalet I 
komisyonları üyelerinden kurulu Kanma Komisyona) I 
'(Başkanlığa gelıiş tarihi: 27.12.1984) I 

4. — Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı I 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Kadro Cetveli- I 
terinin Bazılarımın Sınıf, Unvan ve Derecderinin De- I 
ğiştirilmesine Dair Başbakanlık: Tezkeresi '(3/662) I 
'(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta- I 
nihi : 31.12.1984) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Miahmud Altunıakar' I 
in Yasama Dokunulmazlığınım Kaldırılması Hakkın- I 
da Başbakanlık Tezkeresi 1(3/663) (Anayasa ve Ada- I 
Jet Komisyonları (Üyelerinden Kurulu Karma Kamis- I 
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1985) I 

6. — Adana Milletvekili Mehmet Erdal Duru- I 
fcaın'ım Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak- I 
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/664) (Anayasa ve I 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma I 
Komisyona) ^Başkanlığa 'geliş tarihi : 7.1.1985) I 

7. — INiğde Milletvekili Birsel Sönmez'in Yasama I 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan- I 
lıık Tezkeresi (3/665) (Anayasa ve Adalet Komisyon- I 
lan Üyelerimden Kurulu Karma Komisyona) paş- I 
kanlığa geliş tarihi •: 7.1.1985) I 

8. — Adana MMetvekilleri Cüneyt Canver, Veh- I 
bi ıBatuman ve Nuri Korkmaz'ın Yasama Dokunul- I 
mazlıklarınra Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez- I 
keresi (3/666) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 'Üye- I 
ierinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa ge- I 
Mş tarihi : 7.1.1985) | 
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Raporlar 
1. — 'Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 

Hakkında 14.11.1984 Tarih ve 3077 sayılı Kanun ve 
"Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönder
me Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/635) 
(S. Sayısı : 233) '(Dağıtma tarihi : 4.1.1985) GÜN
DEME). 

2. — Danışma Meclislinin 1983 Yılı Kesinhesabına 
İlişkin Türkiye IBüyüfc Milllet Meclisi Hesaplarını İn
celeme, Komisyonu Raporu (5/15) (S. Sayısı : 231) 
(Dağıtma tarihi: 4.1.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, bele

diyeye alınacak işçi ve memurlara yöneltildiği iddia 
edilen sorulara ilişkim İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/240) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 

nun, Ankara ve Erzurum İllerindeki kamu konutla
rının kiralarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/316) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 31.12.1984) 

2. — Erzurum Mıilletvefoill Hilmi Nalabntoğlu' 
nun, şirketlerin halka açılması için çalışma yapılıp 
yapılmadığına liMşkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/317) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.12.1984) 

3. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, sivil savunma denetimlerime ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/318) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 31.12.1984) 

4. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum kırsal kalkınma proje ofisindeki ya
bancı uzmanlara ödenen ücrete ilişkin Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/319) 
(Başkanlığa gelliş tarihi: 3(1.12.1984) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Şenkaya İlçesinde deprem nedeniy
le yaptırılan prefabrik konutların temel ve fosseptik 
ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/320) (Başkanlığa geliş tarihi : 

6. • — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Doğu Anadolu'daki bazı yolların Devlet veya 
il yolu standartlarına göre yapılmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/321) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.12.1984) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ete taban fiyat uygulanmamasının nedenine 
ilişkim Taran Orman ve Köy İşleri Bakanımdan ya-
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zili soru önergesi (7/322) (Başkanlığa geliş tarihti : 
31.12.1984) 

8. — Erzurum Milletvekilli (Bilimi Naltantoğlu' 
nun, NETAlŞ Şirketimden pay ısatın alan 'bir şahsa 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
<7/323) ((Başkanlığa geliş toriihi: 31.12.1984) 

9. — İstanbul Milletvekili Yıllrnaz tostan Hasitürk' 
ün, Sait Hailim Paşa yalısınla ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/324) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
31.12.1984) 

10. — Erzurum Milletvekilli Bilimi Na!lbantoğlu, 

muin, 1984 yıılınıdıa 'M belediyelerine alınan personele 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın vefa
tına dair Başkanlık tezkeresi ve saygı durusu (5/17) 

BlAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İzmir Milletvekilli Mahmut Akkıiıç 6.1.1984 gü

nü vefat etmiştir. Merhuma Taınrı'dan rahmet, ya
kınlarına başsağlığı dilerini. 

Aziz arfcadaşlari'mızın yüce hatırası önünde Ge
nel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet 'ediyo
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanı 
Necmettin Karaduıman 

(Saygı duruşu yapıldı) 

BAŞKAN — Ruhu şad olsun. 

ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/325) 
((Başkanlığa geliş tarihi: 4.1,1985) 

Meclîs Soruşturması Önergesi 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Ooğan ve 39 

arkadaşının, Bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye 
kullanarak şahsî menfaat ısıagladığı ve Devleti zarara 
uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet ©ski Ba
kanı İsmail Özdağlar hakkında Anayasanın 100 ün
cü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşituııiması açıl
masına ilişkin 'önergesi (9/328) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.1.1985) 

/. — Devlet Bakanı Manisa Milletvekili İsmail 
Özdağlar'ın istifası ile boşalan Devlet Bakanlığına, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyük
baş'in; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Dev
let Bakanı Sudi Türel'in; bu suretle boşalmış bulu
nan Devlet Bakanlığına da İstanbul MilletvekiM Mus
tafa Tınaz Titiz'in atanmalarının uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/667) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 5.1.1985 tarih ve 19-11-02142 

sayılı yazısı. 
Devlet Bakanı Manisa Milletvekilli İsmail özdağ-

llar'ın istiifasiyle boşalan Devlet 'Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ıBakanı Cemal Büyüfcbaş'ın, Ener
ji ve Tabiî Kaynatalar (Bakanlığıına, Devlet Bakanı Su-

BtRtN€t OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN l: Başkanvekili İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 
nci Bıirleşimıinl açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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di TüreTin, bu suretle boşalmış bulunan Devlet Ba
kanlığına da İstanbul MiiHetvekilü Mustafa Tınaz Ti-
tizin atanmaları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının. 
109 Aincu maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgileranize sunarım. 
Cumhurbaşkanı 
(Kenan (Eviren 

IBAŞIKAN — Bil̂ illefinlize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ . " . 

7. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 
arkadaşının, Bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye 
kullanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara 
uğratttğı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun il
gili maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletve
kili ve Devlet eski Bakanı tsmail Özdağlar hakkında 
bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi 
(9/328) 

BA§SRAN — Anayasanın 100 üncü maddesine 
göre vertimiş bir Meclis soruşturması - önergesi var
dır. önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

önergeyi okutuyorum efendim: 
Türkiye (Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Manisa Milletvekilli ve Devlet eski 'Bakanı İsmail 
özdağlar hakkında ciddî bir yolsuzluk uddrJasınm, ge
reği yapılmak üzere Adalet Bakanlığına intikal etti
rildiği Başbakanlıkça açıklanmış bulunmaktadır. 

Bu ve benzeri iddiaların vuzuha kavuşturulma-
masını demokratik rejim açısından büyük bir eksik-
ılik olarak kabul ediyoruz. Nitekim geçmiş dönem
lerde benzeri iddiaların üzerine cesarete gidilememiş 
olmasının bedelini Türk ımilleti olarak ağıır pahalı bir 
şekilde ödemiş olduğumuz tarihî bir vakıadır. Açık 
bir rejim olan demokrasi, mevcut kaideleri içerisinde 
her türlü iddiaların vuzuha kavuşturüiabidiği, suç
luların cezalandırılabiıldiği, masumıliarın temize çıkar-
tılabitdiği ölçüde faziletini ispat etmıiş olacaktır. 

Her şeyin aziz Türk milletinıin huzurunda ve ka
muoyuna açık bir şekilde cereyanını temin etmek 
maksadıyla, adı geçen Devlet eski Bakanı hakkında 
soruşturma açılmasını Anayasanın 100 üncü madde
sine göre arz ve 'teklif ederiz. 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

'Fahrettin (Kurt 
Trabzon 

İhsan Tombuş 
Çorum 

(Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

'Kâzım Ofcsay 
Bolu 

Mehmet Sezai Pekuslu 
iAınDcana 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Cevdet fKarakurt 
Diyarbakır 
Süha Tanık 

(îzm'ir 
Selim Koçaker 

Tokat 
Hazım Kutay 

Ankara 
Fuat Öztellöin 

(Bolu 
(Mehmet Ali Doğuşjlu 

İBîngöl 
Talat Sangın 

Tokat 
Aliaattiin Fırat 

Muş 
İsmet Ergül 

Kırşehir 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
Saffet Sakarya 

Çankırı 
Osman Işık' 

Ankara-
ismaîl Saruhan 

Ankara 
Mehmet Budak 

Kırşehir 
Halil Şıvgın 

Ankara 
Leyla Yeniay IRÖseoğlu 

iîsitanbul. 

Mehmet Topaç 

Nihat Tüırker 
Afyon 

IKâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ankara 

Aili Topçuoğlu 
IKahramanmaraş 

Erol Bülent Yalçınkaya 
Kastamonu 

Ayçan Çakıroğulları 
İDenizili 

Atilla Sattı 
Muş 

Hüseyin Barkıs Doğu 
Ankara 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

'Alpaslan PeMivanılı 
Ankara 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Naibi 'Poyraz 
Ordu 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Burhan Kara 
Giresun 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Şükrü Yürür 
Ordu 

GEREKÇE 

Manasa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı tsmail 
özdağlar hakkında Başbakanlıkça Adalet Bakanlığı
na suç duyurusunda bulunulmuştur, 

• Bu suç duyurusunda muhbir, UM Deniz Nakliyat 
Firması sahibi Uğur Mengenecioğlu'dur. Suç iddiası, 
Bakanın sağladığı şahsî menfaat karşılığı, Bakanlık 
görevini kötüye kullanmak suretiyle adı geçen firma
nın gemilerine akaryakıt nakliyesi sağlanmasıdır. 

Ayrıca, Bakanın görevini yapan bazı bürokratları 
bu işlere engel olacağı gerekçesi ile görevden almayı 
düşündüğü de iddia edilmektedir. 

Yukarıda arz edilen hususlar; Bakanın görevde 
bulunduğu sırada nüfuzunu kötüye kuManarak şahsî 
menfaat sağladığı ve devleti zarara uğrattığı ve bu 
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hareketinin Türk Ceza Kıanununun ilgili maddeleri 
kapsamlına girdiğini göstermdctedir. 

Bu sebeple durumun açıklığa kavuşturulması ve 
Bakanın sorAimluîuğunun tespiti için Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca Devlet eski ©akanı İsmail öz-
dağlar hakkında Meclis Soruşturması açılmasına mü
tedair olan bu önergemizin işleme konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

BA$KAN — Anayasaımızın 100 üncü madde
sine göre, en geç 1 ay içerisinde olmak üzere görüş
me günü tespit edilecek, Sayın Genel 'Kurulla sunu
lacaktır efendim. 

M. TURAN BÂYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın 'Başkan, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda şu anda, sual sorulamaz 
efendim. 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önerge hakkında sual soracağım. 

BAŞKAN — önerge 'hakkında da konuşma ya
pılamaz efendim. 

BAŞKAN — Bu konuda şu anda suali sorulamaz 
efendim. . 

M. TURAN BAYEZİT (İKahramanmaraş) — 
Sayın 'Başkan, önergenin gerekçesii okundu; önerge 
Başkanlığa verildiği zaman gerekçesii de 'beraber var 
mıydı? (1ANAIP sıralarından gürültüler), 

BAŞKAN — Müsaadenizle efendim, size sorul
muyor, Başkanlığa soruluyor. Lütfen efendim lüt
fen. 

A) ÇEŞtTİJ ÎŞLER (DEVAM) 

2. —Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 1 inci 
yıldönümü münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığından gönderilen mesaja, KKTC Ku
rucu Meclis Baskanvekilive Başbakanı tarafından 
gönderilen cevabî mesajlara dair Dışişleri Bakanlı
ğı tezkeresi ve cevabî mesajlar (5 fi 8) 

BAŞKAN — Dışişleri 'Bakanlığının bir tezke
resi vardır, okutup bilgilerinize sunacağa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. fiği : 16 Kasım 1984 tarih ve Kanunlar Kararlar 

Müdürlüğü 2310-08839 sayın yazıları. 
Kuzey Kibrıs Türk _Cumhuriyetinin 1 îinci yıldö

nümü münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığından gönderilen mesaja, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 'Kurucu Meclis Baskanvekili Sa
yın (Ekrem Ural İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye

ti [Başbakanı Sayın Nejat Konuk tarafından gönde
rilen cevabî mesajlar ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mesut Yıtaaz 

Dışişleri Bakanı Vekili 

Türkiye Büyük Mifet Meclisi siyasî parti grupla* 
raıea verilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
Birinci Yıldönümü münasebetiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 15.11.1984 tarihli 26 ncı Birieşimin-
de kabul edilen önergede, Cumhuriyetimizin Birinci 
(Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle ifade edilen duy
gu ve iyi dilek temennileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti Kurucu Meclisimizin 27 Kasım 1984 tarihli 
9 uncu Birleşiminde Genel Kurulla duyurulmuştur. 

Türkiye Büyük Mİlet Meclisinin duygu ve temen-
nierine içtenlikle 'teşekkür ederken, bu vesile ile Ana
vatanımıza olan sarsılmaz bağlılığımızı yenliden teyit 
eder ve mensubu olmakla iftihar ettiğimiz yüce Türk 
Milletinin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tüm üyelerine içten fceşekkMerimizİ duyurur, 
saygılar sunarız. 

Berem Ural 
Kurucu Meclis Başkanı Vekili 

(1) 229 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Birinci Ku
ruluş Yıldönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin içten tebriklerinin ve iyi dileklerinin ile
tildiği ilgi yazınız uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Hükümetinin teşekkürlerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine duyurulmasına tavassutunu
zu saygılarımla istirham ederim. 

(Nejat Konuk 
Başbakan 

3. — Ankara Milletvekili Oğan Soysal*tn Yasa
ma Dokunulmazlığının, Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/623) 
(S. Sayısı: 229) (l) 

IBAŞKAN — Gündemin başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» tamında yer alan Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından kurulu iKıartma Komisyonun 
229 ve 230 sıra sayılı raporlarını okutup, ayrı ayrı 
bilgilerinize sunacağım. 

229 sıra sayılı raporu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 9.11.1984 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen, Ankara Milletvekilli Oğan Soysal' 
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in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu 
Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Kar
ıma KoMsyonumuzun 5.12.1984 tarihi ıtoplantısın-

Hazıırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanuma muhalefet suçu lisnad ediîlen Anka
ra Milletvekili Ogari Soysal'ın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasınla gerek bulunmadığına ve hakkın
daki kovuşturmanın üyelik sıfatınin sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, lisnad edilen fiilin nite
liğine .göre Ankara Milletvekili Oğan Soysal 'hakkın
daki kovuşturmanın miletvekiillliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oybirliği l e karar ver
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

İSÖzcÜ 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
'Üye 

'Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

'Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 
Üye 

Orhan Otağ 
Klocaeli 

Sevka Taştan 
Sivas 
Üye; 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

'Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
.";.; 'Üye 

Selahattin Tafllıoğlu 
Yozgat 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara 
Kâtip 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokaf 
rüya; 

Mustafa Çelebi 
Baflay 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
•Üye 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Üye / 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 
Üye, 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
İçtüzüğümüze göre 10 gün içinde dıtâraz olunma

dığı takdirde bu ımpor kesinleşmiş olacaktır. 

4. — Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Gorafın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Addet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/624) 
(S< Sayısı: 230){1) 

BAS/KIAIN — 230 sıra sayılı raporu okutuyorum: 

Türküye Büyük Millet Mediai Saşkanlığma 
İBaşkanlığımızca 9.11.1984 tarihinde Komisyonu

muza gönderilen, Aydın Milletvekilli/Hali Nüzhet 
Goral'm Yasama (Dokunulmazlığının kaldırıilması 
hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komis
yonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre 
Karma Komisyonumuzun. 5,12.1984 tarihli toplan
tısında (incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevinıi kötüye 
kullanmak suçu lisnıat edilen Aydın MiletveMi Ha
ldi Nüzhet.Goral'm Yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki ko
vuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre Aydın "Milletvekilli Halil Nüzhet Goral 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine oy birliği ile ka
rar vermiştir. "~ 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı i e sunulur. 

' IBaşkıan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Zekıi. Uzun 
Tokat 
'Üye 

Mustafa Çelebi 
Matay 
Uya 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
Ûy* 

özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Sözcü 
Ahmet Remzd Çerçi 

Adana 
»Üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

•Üye/ 
Fahrettin Uluç 
, Samsun 

. "üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
Şevki Taştan 

.Sivas 
:..•• 'Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

(1) 230 S. Sayılı Basmayâzt Tutanağa eklidir. 
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;ÜXfl 
ıMehımet Sait Erol 

UMMri 
lüjpı 

'İhsasa Nuri Topkaya 
lordu 

'Üye. .'. 
itthıaın Dinçel 

•Ma'İaitya 
'Üye, 

iSeiaba'üfcin Tafllıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN'— Bi'giilerıiniize sunulmuştur. 
İçtüzüğümüze göre 10 gün içerisinde itiraz olun

madığı takdirde bu rapor keainlleşımıiş oflıaöakıtır. 

5 . — Danışma Meclisinin 1983 yılı Kesinhesabına 
İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İn
celeme Komisyonu Raporu (5/15) (S, Sayısı : 231) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonunun, Danışma Mecli
sinin 1983 Malî Yılı Kesinhesabına ilişkin raporu 231 
sıra sayısı ile basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi raporu okutup içtüzüğün 156 ncı maddesi
ne göre bilgilerinize sunacağım. 

Buyurun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Danışma Meclisi 1983 Malî Yılı Kesinhesaplarını 

ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt 
defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kuru
la arz edilmek, üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun 

Üye 
Mehmet Memduh Gökçen 

Bursa 

Üye 
Ruşan Işın 

Sivas 

Denetçi 
ibrahim Turan 

Gümüşhane 

Üye 
Şeyhmus Bahçeci 

Diyarbakır 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye Üye 
Hilmi Biçer S. Fevzi Fırat 

Sinop Zonguldak 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki sözlü soru sahibi Sayın Vardal 
izinli olduğundan, soru gelecek birleşime ertelenmiştir. 

2 nci soruya geçiyoruz. 
2. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo

dem matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi(6/203) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Sayın soru sahibi?.. Buradalar. 
ilgili bakan bulunmadığı için gelecek birleşime 

kalmıştır. 
3 üncü soruya geçiyoruz. 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçök'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

(1) 231 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir, 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı?.. Yok. 

Sayın soru sahibi?.. Buradalar. 
ilgili bakan bulunmadığı için gelecek birleşime 

ertelenmiştir. 
4 üncü soruya geçiyoruz. 
4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 

İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sayın soru sahibi?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan bulunmadığı için gelecek birleşi

me ertelenmiştir. 
5 inci soruya geçiyoruz. 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ye iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/219) 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı?.. Buradalar. 
Sayın soru sahibi?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 



T B.M.M. B Î 5 0 * . 1 . 1 * $ 5 0 : 1 
1. Iytan1»uıl eski,Emniyet Müdürü Şükrü Bal

cı hakkında ihbarlar ve iddiaların ilk tarihi nedir? 
2. Bu İhbar ve iddiaları değerlendirmek üzere 

müfettişler hangi tarihte görevlendirilmiştir? 
3. .Görevlendirilen müfettişler hangi tarihte tet

kik ve tahkike başlamışlar ve tetkik veya tahkikleri
ni hangi tarihte 'bitirmişler ve soruşturma sonucu ha
zırladıkları dosyayı hangi tarihte bakanlığınıza ver
mişlerdir? 

4. Şükrü Balcı hangi tarihte WashingCon Büyük-
elçiliğimizdeki müşavirlik görevine atanmıştır? Bu ata
ma için bakanlıktan muvafakat alınmış mıdır? > 

5. Şükrü Balcı için bitirilmiş soruşturma sonucu 
hakkında gerekli cezaî takibatın yapılması için dos
yanın İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği ta
rih nedir? 

6. Şükrü 'Balcı hakkında idarî yönden işlem ya
pılması için hangi tarihte Dışişleri Bakanlığına baş
vurulmuştur? 

7. Şükrü Balcı için, «Gizlilik» dereceli yerlerde 
çalıştırılacaklar hakkında yaptırılan MİT güvenlik 
soruşturmasının sonucunu açıklayabilir misiniz? Bu
nu açıklamakta bakanlığınızı mazur görürseniz bu 
soruşturmanın tarihini açıklar mısınız? 

8. Şükrü Balcı hakkındaki iddia konuları disiplin 
açısından incelenerek, disipîin kuruluna seVki anlaşı
lınca, sevk için gerekli işlemler hangi tarihte yapıl
mıştır? 

9. Şükrü Balcı ile, ilgili soruşturmanın yapılabil
mesi için Adalet Bakanlığından hangi tarihte izin is
tenmiştir?., 

10. Şükrü Balcı için iddia ed'iten «.uç neden Hâ-
Jcimler Yasasına tabi görülmüştür?* 

11. 1609 sayılı Yasaya tabi olan İddia -ve ihbar
lar nedeniyle nedeni hemen görevinden alınıp, yurda 
getirilmesr temin edilmemiş ve halen ABD gibi bir 
devletin Washington Büyükelçiliğimizde müşavir ola
rak çalıştırılmaktadır? Kendisi de ben memurum, onun 
için konuşmuyorum demektedir. 
-'•.' BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Ak-
bulut, buyurunuz efendim; süreniz 10 dakikadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
^Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantöğlu'nun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu, 
İstanbul eski Emniyet Müdürü Şükrü Balcı hakkın
da vaki ihbarların hangi tarihlerde yapıldığını, mü
fettişlerin hangi tarihte görevlendirildiğini, hangi ta
rihte tahkikatın bitirildiğini ve bu konuya ait diğer 

hususları ihtiva eden soru önergesini cevaplandırmak 
üzere 'huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul eski Emniyet Mü
dürü Şükrü Balcı hakkındaki ihbarlar 30.3.1984 ta
rihinde bakanlığımıza intikal etmiştir. İhbar ve 'iddi
aların tahkiki için 4.4.1984 tarihinde mülkiye müfet
tişleri görevlendirilmiş olup, müfettişler aynı gün tah
kikata başlamış ve 3.9.1984 tarihinde tahkikatı bitir
mişlerdir. Tahkikat isıonucu tanzim edilen rapor mü
fettişlerce 4.9.1984 tarihinde bakanlığım, teftiş kurulu 
başkanlığına sunulmuş ve aynı tarihte de cezaî ta
kibatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet SavcûV 
gına -gönderilmiştir. Bu raporun bir sureti de gereği
nin takdiri için.28,9.1984 tarihinde Dışişleri Bakanlı- ' 
gına gönderilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Şükrü Balcı hakkında tan
zim edilen rapor disiplin yönünden gereği yapılmak 
üzere 8.10.1984 tarihinde ilgili birime havale edilmiş 
ve 18,10.1984 tarihinde de disiplin işlemlerine başlan
mıştır. Kanun gereği adı geçenin savunmasının alın
ması için hazırlanan savunma yazısı kendisine teb
liğ edilmek üzere 31.10.1984 tarihinde Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 'İstanbul Cumhuriyet Savcı
lığınca adı geçen hakkında adlî görevine giren fiil
leri dolayısıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni 
istenm'iş * ve Adalet Bakanlığınca 6.T1.İ984 târihinde 
soruşturma izni verilmiştir. Ayrıca 1609 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak takibat nedeniyle gerekli 
muvafakatin içişleri Bakanlığından alınması için ev
raklar 13.11.1984 tarihinde istanbul Cumhuriyet Sav
cılığınca Adalet Bakanlığına gönderilmiş, Adalet Ba
kanlığı da 16;11.1984 tarihinde gerekli muvafakat 
için evrakı bakanlığıma göndermiştir. Evraklar 
19.11.1984 tarihinde bakanlığıma intikal etmiş olup, 
1609 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince adı ge
çen hakkında soruşturma izni verilerek evraklar 
21.11.1984 tarihinde Adalet Bakanlığına günderiİmiş-

: tir. • 
Sayın milletvekilleri, Şükrü Balcı hakkında gerek

li güvenlik tahkikatı yapılmış olup, Sayın Hilmi Nal-
bantöğlü arzu/ettikleri takdirde bu konuda kendileri
ne yazılı bilgi verilmesi uygun olacaktır. 

Şükrü Balcı, 25.7.1983 tarih ve 83/6845 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile Dışişleri Bakanlığı emrine 
atanmış, daha sonra adı geçen 26.8.1983 tarih ve 29334 

"sayılı müşterek kararla Dışişleri Bakanlığınca Was
hington Büyükelçiliğimiz Müşavirliğine atanmıştır. 
Bu atama için de bakanlığımdan muvafakat alınma
sına gerek yoktur. 
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Sayın milletvekilleri, Şükrü Balcı, Dışişleri Bakan
lığınca 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca 
8.1L1984 tarihinde merkez emrine atanmış olup, ha
len Dışişleri Bakanlığı memurudur. Ancak, Dışişleri 
Bakanlığı, adı geçenin eski memuriyetine iadesi için 
dosyalarını bakanlığıma iade etmiştir. 

Bu vesileyle yüce Meclisin muhterem üyelerini en 
derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, söz istiyor musunuz efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) - Kısa bir 
konuşma yapacağım; fakat esas hakkında da tekrar 
'bir soru önergesi vereceğim efendim. 

'BALKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. (HP 
sıralarından alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri hepinizi saygıyla selam
larım. 

Efendim, dinlediğimiz üzere ben bazı şeyleri not 
ettim; ama çok karışık tarihler var, zabıtlardan alıp 
tetkik edeceğim tabiatıyla; fakat şu var ki, (sayın ba
kanımızın açık yüreklilikle bazı şeyleri söylemesine 
teşekkür ederim) sayın bakanın açıklamalarından an
ladım ki, biz hâlâ bürokrasiden kurtulamamışız. Şu 
tarihte şuna havale etmiş, şu tarihte şundan izin is
tenmiş," şöyle olmuş; 3 sene sürecek. Bu bürokratik 
engelleri kaldırmalarını öncelikle istirham ediyorum. 
Sayın Başkanım ikaz etmesin diye de, hemen konu
ya dönüyorum. 

Şimdi esas sormak istediğim bu kişi neden hâlâ 
vazifede tutuluyor? Hâlâ İçişleri Bakanlığının merilu-
ruymuş anladığıma göre. Onun için konuyu başka 
bir soru: önergesi vermek suretiyle gündeme getirip 
konuşacağım. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
6 ncı soruya geçiyoruz. 

6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı 
(6/222) 

BAŞKAN —* Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın Işın?.. Buradalar. 
Buyurun, önergeyi okuyun efendim. 

Türkiye Büyük M ille11 Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki so'rulari'mın Sayın Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı tarafından sözlü oiara'k açıklanması
nı arz ederim^ 

Ruışan Işın 
Sivas Milletvekili 

Sorularım : 
İL Yurt dışına gönderilen işçilerden İş ve İşçi 

Bulma Kurumunca masraf adı altında ücret alındığı 
doğru mudur? 

(2. 'Ücret alınıyorsa gerekçesi nedir? 
3, Alınan ücretlere makbuz verilmekte midir? 
4, Alınan bu paralar bütçeye girmekte midir? 

Bütçede hangi fasılda topilanma'k'ta ve nerelere har
canmaktadır? 

BAŞKAN— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka 
nı Sayın Mustafa Kalemli; buyurunuz efendim, sü
reniz 10 dakikadır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli mil'le'Cvek'Meri; Sivas milletvekili Sayın 
Ruşan Işın'ın sorularına cevap vermek için huzuru
nuzdayım t 

Yurt dışına gönderilen üşçledrnizden İş ve İşçi 
Bulma Kurumumuzca masraf adli altında hiç/bir üc
ret kesimlikle alınmamaktadır. Aıncak işverenlerden, 
yurt dışına kurum kaynağından işçi götürmesi ha
linde, işçi başıma 5 bin Türk Lirası, kurum kaynağı 
dışında kendi seçtikleri işçileri götürmeleri halinde 
10 bin Türk Lirası masraf ve izin karşılığı ıbir para 

. alınmaktadır. İşverenden yurt dışına götürdüğü işçi 
başına 5 veya 10 bin lira alınmasının gerekçesini şöy
le özetlemek istiyorum: 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 4837 sayıh Kanunla 
kurulmuş, 'bakanlığımıza bağlı., tüzelkişilikte; malî 
ve idarî ıbakımdaın muhtar ve ibu Kanun 'ile özel 
hukuk hükümlerine tabi KİT benzeri bir (kurum
dur. Bu sebeple, kurum yapmış olduğu çalışmaları 
iktisadî bir şekilde yürütmek mecburiyetindedir. 
Kurum her ne kadar yapmış olduğu hizmetleri üc
retsiz olarak ifa etmek mecburiyetinde ise de, gö
revin ifası liçin sarf etmek mecburiyetinde kaldığı 
masrafların bir kısmını ve hatta tamamını hizmet
ten yararlananlardan tahsil etmesinde kanunî bir 
mahzur bulunmamaktadıır. Zira, Yargıtay Onuncu 
Hukuk Dairesi tarafından yazılan «iş* Kanunu Şerhi» 
kitabında da açılkça ifade edildiği üzere, zorunlu gir 
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derleri karşılamak içlin, bir başka ifadeyle masraf
ları karşılamak için para alınması ücret alma ya
sağı dışında kalmaktadır.. Bu yönü itibariyle mas
raf alma keyfiyeti hukuka uygundur. 

Diğer taraftan, bu uygulama yeni bir uygulama 
değildin*; kurum, 1.10.1981'den bu tarafa, bastırılan 
iş sözleşmelerini her işçi için 3 adet olmak üzere 
3.1.1983 tarihine kadar tenesi 100 Türk Lirasından, 
bu tarihten 27.9.1984 tarihine kadar 150 Türk Lira
sına, bu tarihten bugüne kadar da 500 Türk Lirası
na işverene satmaktadır. Bu durum, kurumu idarî, 
malî ve hukukî yönden denetlemekle görevli Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca tanzim olunan 
1981, 1982, 1983 yılı faaliyet raporlarında, iş söz
leşmeleri takımının 350, 450 ve 1 500 Türk Lirası 
karşılığı işverenlere satılmasının mevzuata aykırılı
ğının iddia edilmemesi ve aynı raporlarda, kurumun 
daha etkin bir hizmet üretebilmesi, emek piyasa ih
tiyacının ihtiyaç hissettiği nitelikte işgücünün yetiş
tirilmesi, mevcutlarla birlikte bu işgücünün gereken 
bölge ve sektörlere fcanalize edilmesi işlevinin ger
çekleştirilmesinde, bu hizmetlerden yararlananların 
da malî katkıda bulunmasına imkân veren bir dü
zenlemenin yapılabilirlik koşullarını araştırarak ku
rumun malî kaynaklarına esneklik kazandırılması 
temenni olunması dikkate alınarak, daha önce mev
cut olan «Masraf karşılığını işverenlerden alma» uy
gulaması kuruma daha fazla malî kaymak yarata
rak hizmetlerimizi iyileştirmek, 1985 yılı programın
da KİT politikaları ve tedbirleri oümlesiinde olan 
«Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kârlı ve verimli ça
lışarak genel bütçe ve parasal büyüklükler üzerin
deki yüklerinün azaltılması esastır» tedbirini yerine 
getirmek ve genel bütçeye olan yükümüzü azaltmak 
maksadıyla yaygınlaştırılmıştır. Masraf karşılığı ola
rak alınan paralar için kurumca malî mevzuata uy
gun bir şekilde (makbuz verilmektedir ve nihayet İş 
ve İşçi Bulma Kurumu özel bütçeli bir kurum oldu
ğundan allınan bu paralar genel bütçeye değil, ku
rumun hesaplarına girmektedir. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Keyfî ve ka
nunsuzdur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Özel he
sapta toplanan bu paralar iş ve işçi Bulma Kuru
munun işçilere yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesin
de kullanılacaktır. Uygulama çok yeni olduğundan 
henüz bu paralardan herhangi bir harcama yapıl
mamıştır. 
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Yaptığımız bu düzenlemeyle son 2,5 ayda yurt 
dışı ülkelere gönderilen işçi sayılarını da bu vesi
leyle arz etmek istiyorum. 7.1.1985 tarih itibariyle 
bu düzenleme ile yurt dışına gönderebMiğiımiz işçi 
sayısı 11 301'e ulaşmıştır. 

Saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
Sayın Ruşan Işın?... (HP sıralarından «Dışarı çık

tı» sesleri) 
Niye verd< bu önergeyi öyleyse? Peki efenddm. 
SURURt BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

sözlü soru önergesi her ne kadar cevaplandırıldıysa 
da, sözlü soruyu yönelten arkadaşımız aslında bura
da yoktu, yanlış bir anlama oldu galiba Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — «Burada» dendi. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Herhalde yan
lış anlaşıldı efendim. 

BAŞKAN — Olabilir yani. 
Sözlü soruda vekâlet yoktur; ama birisi, «Bura

da» dedi. Peki efendim» sağoluin. 
Soru cevaplandırıldı. 
7 nci soruya geçiyoruz.! 
7. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Karddnm, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?... Yok. 
Sayın Abdurrahman Necati Kara'a burada mı? 

Yok. 
Gelecek birleşime ertdenmiştir. 
8 inci soruya geçiyoruz. 
8. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtas' 

in,- üniversite öğrencilerinden alman harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. 
Sayın Abdurrahman Demirtas?... Buradalar. 
Bakan bulunmadığı için gelecek birleşime erte

lenmiştir. * 
9 uncu soruya geçiyoruz: 

.9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 97 nci maddesine göre, 
ertelenmiştir. 
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10 uncu soruya geçiyoruz. 
10. — Siirt Milletvekli Nejdet Naci Mimaroğlu' 

nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı?... Yok. 

Sayım Naci Mimaroğlu?... Burada. 
Gelecek birleşime ertelenırniştir. 
11 inci soruya geçiyoruz: 
11. —r Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Yu

nanistan'a yapılan balık ihracatına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın cevabı (6/227) 

BAŞKAN — Sayın Sanayi ve Ticaret Bakam?... 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Ben cevaplayacağım Sayın 
Başkanımı. 

BAŞKAN — Zaıtıâliniz, peki efendim. 
Soru sahibi Saıyın Davut Abacıgil?../Burada 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanın

ca sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Davult Abacııgil 
Balıkesir Milletvekffi 

1. Edrem'iıt Körfezinden her ıgün tınılarla Yuna
nistan'a çipura - 'barbun balığı ihraç edilmektedir. 

2. Bu hayvanların çiftleşme zamanı olduğu hal
de tutulup Yunanistan'a seviki balık neslinin tüken
mesine neden olmaz mı? 

3. Yunanistan, bugün için, bu tür balıkların 
kendi denizlerinde avlanmasını» yasaklamıştır. Yu
nanlı ithalatçı, Türk balıkçılığım baltalamak için 
satıcılara yüksek meblağlar ödemek suretiyle, Türk 
balıkçıllarını âdeta balık neslü tükensin diye zorla
makta ve daha çok balık tututaasınt teşvik etmek
tedir. Bu durum ibalılkçilığımıızın yok olmasını sağ
layacak ve Yunanistan'ı da balık piyasasında hâkim 
kılacaktır. 

!Bu konuda tedbirlerin neler olacağı» av mevsim
leri dışında avlanmamın neden olduğu balık kıyı
mını önleyecek tedbirlerin neler olduğunun ve dü
şüncelerin?... 

BAŞKAN — Efendim, Sanayi ve Ticaret Ba
kam yerine Tarım Orman ve Köy işleri Bakam Sa
yım Hüsnü Doğan cevap vereceklerdir; buyurunuz 
efendim, süreniz 10 dafcia Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, Balıkesir Milletvekili Sayın Davut 
Abacıgil'in sualleri daha çok bakanlığımı ilgilen
dirdiği içim huzurlarınızda bulunuyorum. 

Edremit Körf ezi,. Ege DenMnin önemli üre
tim aklanlarından biridir. Özelikle d!ip yapısının mü
sait olması sebebiyle trol baMcçıllığıına uygundur, 
Körfezde daha ziyade (kırlangıç, berlam, barbunya, 
izmarit, tekir, dülger, isparoz ve mercan türü dip 
Ibalıklan avlamılmaktaıdır. 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 üncü 
ve Su Ürünleri Tüzüğümün 34 üncü maddelerine 
göre, karasularımızın sahiden 3 mlil uzağına kadar 
olan kısımlarında dip trolü ile su ürünleri istihsali, 
3 mil uzaklıktan sonraki kısmımda ise dip trolünün 
1 'den fazla gemi ile çekilmesi yasaktır. 

Bilindiği üzere Ege Denizindeki Ikarasularmıız 
Yunanistan'ın Elge adaları dolayısıyla yer yer 3 mi
lin altına bile düşmektedir* 

Ayrıca, bahse konu balıklar ilkbahardan yaz or
talarına kadar yumurta bırakmadadırlar. 

Bakanlığımızca her yıl yayınlanan, su ürünleri 
avcılığını düzenleyen sirkülerler dle yukarıda bahsedi
len sebeplerden dolayı ve özelikle yazın yoğun olan 
turizm faaiiyetlerM sekteye uğratmamak için bu 
bölgede balıklarım avlanması i e ilgili olarak bir za
man tahdidi getirilmemiştir. Ancak, küçük balıkla
rım avlanmasını önlemek amacıyla barbunya balığı 
için 11 santimetre ve çipura balığı için 15 santimet
reden küçük. balıkların avlanması yasaklanmıştır. 

Bütün sahillerimizde tolduğu gibi bu bölgemizde 
de 3 mil içinde trol çekilmesiyle 'ilgili kontroller hem 
bajfcanlığımızöa, hem de güvenlik kuvvetlerimizce sıkı 
bir şekilde yapılmaktadır. 

Arz eder, yüce heyetimizi saygılarımla selamla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayan Bakan. 
Sayın Abacııgil?,.. 

DAVUT ABACKtfL (BaMcesir) — Teşekkür 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim. 
12 nci soruya geçiyoruz. 
12. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Boğaz Köprüsü ve Köprü geliri hissedarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?... Yok. 
Sayın Çakırefe?... Burada. 
Gelecek 'birleşime ertelenmiştir^ 
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13 tocu soruya geçiyoruz. 
13. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

i'n, zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü sözlü soru önergesi (6/229) 

BALKAN — Sayın Adalet Bakanı?... Yok. 
Sayın HaMl İbrahim Şatoin?... Yok, 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. 
14 üncü soruya geçiyoruz. 

. 14. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak İli Kapuz semtinde Hazine ara
zisi üzerinde inşa edilen konutların durumuna ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(61230) 

BAŞKAN —- Sayın Bayındırlık ve îskân Bakanı?... 
Yok., 

Sayın Yücel?... Yok. 
Gelecekbirleşime ertelenmiştir. 
15 inci soruya geçiyoruz. 
15. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü
nün Bolu'ya nakledilme nedenine ilişkin Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/231) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Buradalar. 
Sayın Yücel?... Yok, 
Bir defaya mahsus olimak üzere ertelenmiştir. 
16 ncı soruya geçiyoruz. 
16. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak =• Yenice ile Bolu * Mengen ara
sındaki orman sınır ihtilafına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/232) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Buradalar , 
Sayın Yücel?.. .Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

V. — 

1. -T- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa Komisyon
ları raporları (1/117, 1/512) (S. Sayısı ; 165) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İsler» kısmına 
geçiyoruz. 

(I) 165 S, Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

I 17. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Bandırma « İstanbul arasındaki vapur seferlerine 

I ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) 

18. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi işçilerin yurt dışın
daki hizmetlerini borçlanmaları için çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

19. —- Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
iyi cins patates tohumu ithaline ilişkin Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/235) 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 97 nci madde
sine göre, 17, 18 ve 19 uncu sıradakÜ sorular Sayın 

r Davut Abacıigi'eaiit olduğundan, gelecek IbMeşim^ 
lere kalmıştır. 

20 mci soruya geçiyoruz. 
20. r— Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Ma

den Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruh
satı verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

BAŞKAN — Sayın Balkan?... Burada. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, 15 gün 
mehil verilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — PeM efendim, 
21 inci soruya geçiyoruz. 
21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğ-

lu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
Erzurum Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

BAŞKAN — Efendim, ibu da İçtüzüğümüzün 97 
I nci maddesine göre gelecek birleş/ime kalmıştır. 

1 inoi sıradaki, 165 sıra sayılı Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hümünde .Kararname ile bu Kararnamenin Ba
zı Hükümlerimin Değiıştâıiımesine Bak Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
daki Kânun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?... Hazır. 
Hükümet?... Hazır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza 'arz ediyorum: Okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Okunmaması kabul1 edimidir. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Tasarımın tülmü üzerinde söz 'isteyenler?.,. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ayhan Fırat, 

buyurunuz efendim. 
Sayın Fırat, söz süreniz 20 dakikadır efendim. 
:HP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Halk
çı Parti Grubu adına sözlerime başlamadan önce he
pinizi saygıyla selamlanan. 

Şu anda huzurlarınıza gelen kanun 6973 sayılı Sa
nayii Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunla, 31.5,1939 ıtari'h ve 3618 sayılı Ticaret Vekâ
leti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun ve değişik-
liMerimi ortadan kaldıran ve 2680 sayılı Yetki Kanu
nunun verdiği yetkiye dayanılarak ANAP Hüküme
tince 13.12.1983 tarihinde çıkarılmış olan 185 sayılı 
Kararname ve bu kararnamenin bazı eksiliklerini 
tamamlamak ve bazı kısımlarını da çıkarmak üzere 
tekrar çıkartılmış olan 214 sayılı Kararnameyi orta
dan kaldıran bir kanundur. 

Malumlarınız olduğu üzere ANAP Hükümeti 1983 
yılı sonunda Sanayi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı
nın iç ticaretle ilgili ünitelerinin bir arada toplan
masını temin eden 185 sayılı Kararnameyle Sanayi 
ye Ticaret Bakanlığını kurmuştur. Biiilahara çıkartı
lan 214 sayılı Kararnameyle de 185 sayılı Karar
namenin eksik kalmış bazı 'kısımlarının tamamlan' 
ması hususu göz önünde tutulmuştur.. 

Sayın milletvekilleri, bu Kanunun kapsamında ve 
içeriğinde bazı itirazlarımız vardır; bazı maddeleri
nin ilavesini isterken, bazı maddelerin veya ibarele
rinin de çıkartılmasını talep edeceğiz. Ancak bu ko
nulara geçmeden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
kurulmasını temin eden 185 sayılı Kararnamenin 
amaç maddesinin (a) paragrafında yer alan, «Ülke
nin sanayi politikasını günün şartlarına ve teknoloji
nin gereklerine göre tespitine yardımcı olmak, kal
kınma plan ve programlarında yer alan ilke ve he
defler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şe
kilde gelişmesini sağlamak ve teşvik etmek» ibare
siyle, ayrıca (b) madesinde yer alan jmftllî kalkınma 
plan ve programları doğrultusunda, iç ticaret hiz
metlerine ilişkin analhedef ve politikaların belirlen
mesine yardımcı olmak ve bu politikalar doğrultu
sunda faaliyetlerin düzenlenmesini, uygulanmasını ve 
geliştirilmesini sağlamak olarak gösterilen fonksiyon
larını yerine geitürip getirmediği hususuna göz at
makta büyük yarar olduğu kanısındayız. 

Muhterem mületvekilieri, amaç maddesinde de 
belirtildiği üzere, ülkenin 'sanayi politikasına yön ve- J 

rebimek, ancak tülm büyük sanayi kuruluşlarının es
kiden olduğu gibi bir bakanlığın çatısı altında bağlı 
ve ilgili kuruluş olarak: toplanmasıyla mümkün ola
bilirdi. Hükümet, kanun ve kararnamelerin gerek
çesinde, «Sanayileşmenin ve ticaretin gerektirdiği po
litikaları ve tedbirleri zamanında belirlemek, uygu
lamak, teşvik etmek, -sınaî 'gelişmeyi takip etmek ve 
yönlendirmek, sanayi ve ticaretle ilgili kuruluşlar 
arasında bilgi akımını etkinleştirmek ve koordinas
yonu sağlamak bakımımdan bu birleştirme gereklidir» 
derken, bakanlık bünyesindeki büyük bazı sanayi ku
ruluşlarının bu bakanlık çatısı altından alımarak, yeni 
'kurulan bazı devlet bakanlıklarının ilgili kuruluşu 
haline getirmiş olduğunu ve 'bu kuruluşların büyük 
oranda kontrollerini Sanayi Bakanlığı bilgisi dışına 
çıkartmış bulunduğunu unutmuş gözüküyor. Bu ha
liyle de gerekli koordinasyonu, bilgi akımını ve sana
yiin'tek elden yönlendirilmesi imkânlarını ortadan 
kaldırdığı bir gerçektir/ 

Bir taraftan Sanayi Bakanlığının kontrolü altın
da olması gereken büyük sanayi kuruluşlarını bu
radan alıp, başka bakanlıkların çatısı altına götüre
ceksiniz, diğer taraftan Ticaret Bakanlığının iç tica
retle ilgili kısımlarını Sanayi Bakanlığına bağlaya
caksınız ve bu şekliyle sanayiin süratli, dengeii ge
lişmesini sağlamayı amaçladığınızı söyleyeceksiniz ve 
koordinasyonun iç ticaret hizmetlerinde tek çatı al
tında toplanmasıyla, daha kolay olacağını iddia ede
ceksiniz; bu mümkün değildir arkadaşlar. Burada bü
yük bir tezat vardır. Netice olarak, ibugünıkü haliyle 
Sanayi Bakanlığınım belli sanayi kolları hakkında ge
rekli bilgileri zamanında temin etmesine imkân olma
dığı gibi, ülke sanayiinin yönlendirilmesinde de ken
di emir komuta zinciri dışına çıkmış sanayi sektör
leri üzerinde fazla bir etkinliği olmayacağı da aşi
kârdır. 

Sayın milletvekilileri, her şeyden önce şunu söy
lemek gerekir ki, bugün ülkede kurulu sanayi teslis
lerinde kapasite kullanımı halen yüzde 40, 50, 60'lar 
civarında, gezmekte, (istenilen seviyeye gelmemiş bu
lunmaktadır. Biz isterdik ki, 1 yıllık süre içinde hü
kümetin alacağı tedbirlerle kapasite kullanımı bu 
tesislerde yüzde 70, 80, 90lara varabilsin. Maalesef 
bu temin edilememiştir. Ayrıca, çoğu işçilerimizin 
ortak olduğu 320'ye yakın irili ufaklı işletmenin, fab
rikanın halen faaliyet dışı olduğu da bir gerçektir. 
Bunların da şimdiye kadar alınmış olması gereken 
tedbirlerle devreye sokulmuş olması icap ederdi. Ay-

I rica, birçoğu DEStYAB'tan aldıkları döviz kredisi ve 
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dolayısıyla 'kur farkından dolayı kapanmış 'bulunan 
bu fabrikalar hakkında hükümet veya bakanlık bu
güne kadar belirli bir çözümı de ortaya koyaımamış-
tır. Bunların 'haricinde bakanlığın bizce en mühim 
görevlerinden bir tanesi de, her gün artan fiyaitları 
takip etmek, denetlemek ve gereklli tedbirleri zama
nında almak olmalıydı. Biri diğerine uymayan sa
nayi mamullerinin kalte ve standartlara uygunluk 
(konusunda da aktif bir çalışmayı maalesef göre
medik/ 

(Muhterem milletvekilleri, b'iz bir bakanlığın faa
liyetlerini incelerken, en yakın bir gösterge olarak 
bütçe harcamalarını misal almak isteriz. Bu bakan
lığın 1984 yılı yatırım harcamaları 16 milyar Türk 
Lirası civarındadır. Ancak görüyoruz ki, bakanlık bu 
yatırım harcamalarının sene sonunda yalnız 500 mil
yon Türk Lirdik 'küçük bir kısmını gerçekleştkebil-
miş. Biz, daha önce de belirtildiği üzere diyoruz ki, 
İlki bakanlığın bir arada toplanmasıyla Sanayi Ba
kanlığının işlerinin daha koordineli, daha etkin bir 
şekilde yapılacağı varsayımıyla hareket etmiştiniz, bu 
gerçdkleştirÜdiği halde neden bakanlığın yatırımları 
bu denli aşağıda kaldı? Bir bakanlığın yatırım harcama
ları eğer bu seviyedeise ve b'ir senelik tatbikat yapıl
mışsa, demek »ki, kanunun amaç maddesine belirti
len fayda, yani 'koordinasyon ve etkinlik temin edi
lememiştir. O halde, bize göre, 2 bakanlığın birleş
tirilmesi ve Sanayi Bakanlığında eskiden ilgili kuru
luş olarak yer alan bazı sektörlerin ayrılarak başka 
'bakanlıkların çatısı altına geçirilmiş olması fayda de
ğil, bir noktada zarar getirmiştir; amaç gerçekleş
memiştir. Dolayısıyla, Halkçı Parti olarak bu birleş
meye, bu Kanuna evet diyemeyeceğimizi açıklıkla bir 
kere daha belirtmek isterim. 

Ayrıca, Anayasamızın 172 nci maddesi «Devlet, 
tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır» de
mektedir, piyasada her gün değişen ve hatta resmî ba
yilerde bile teşekkül eden ikili fiyatlar karşısında, 
denebilir ki, 'hükümet »kendine düşen görevi yapmamış 
bulunmaktadır. 

Yine, Anayasamızın 167 nci maddesi «Devlet, mal 
ve hizmet pliyaısalaırının sağlıklı ve düzenli işlemele
rini sağlayıcı ve .geliştirici tedbirleri alır» demektedir. 
Bizce, bu tedbirlerin, bu görevi yapacak olan en ya
kın ve ilgili bakanlık olan Sanayi ve Ticaret Bakan
lığında alınması gerekirdi bugüne kadar. 

Anayasanın yukarıda arz ettiğimiz 2 maddesinde 
de açıklıkla belirtilen hizmetlerin, bu bakanlıkça tam 
dlaralk yerine getiriiemediği 'açıktır. Önümüze geti-
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rilen kanunda da bu hususlara açıklıkla yer veril
memiştir. Biz isterdik ki, Anayasamızın bu madde
leri, önümüze getkilmiiş olan bu Kanunda bir mad
de 'Olarak yer almış bulunsun. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bakan
lığın görevleri arasında kalite kontrolü ve üretilen 
maların standartlara uygunluğunun tespiti de yer alır. 
Ancak, gelin görün ki, kalitesiz mallar, düşük stan
dartlı mallar; 'başka bir deyişle, standartlara uyma
yan mallarla 50 milyon insan devamlı aldatılmakta
dır. 

Fabrika fiyatı 28 ımlilyon Türk Lirası olan ve tak
sitle 40-45 milyona kadar satılabilen otobüslerin, taş 
misali koltuklarından, ısııtmayan bazı otomobil ka
loriferlerinden tutun da bir hafta dayanmayan am
pullere, kapaklan çarpık buzdolaplarma, eğri ağızlı 
çay bardaklarına kadar ülkede üretilen ne varsa ev
saf düşüklüğü ve standartlara uygunsuzluk 'hemen 
birçoğunda göze batmaktadır. Yıllardır bütün bun
lara göz -yumuldu; ancak yarın Ortak Pazara girme 
aşamasına gelen ülkemizde daha ciddî sanayi mal
ları üretimine ve bunları denetleyecek, kontrol ede
cek etkili ve yetkili bir bakanlığa ve teşkilatına ih
tiyaç olduğu açıktır. 

İhracatımızın sanayi anallarına kaydığını söyledi
ğimiz bu günlerde, bu kayışın nedeninin ihraç fiyat
larının düşüklüğü olduğunu da söylemekte büyük ya
rar vardır. Bu hususlar bilinmelidir ki, sanayi sek
törleri kendilerine düşen iyileştirmeyi yapsınlar ve ha
zırlıklı olsunlar. 

Evsaf düşüklüğü gösteren üretim maları imalat
çılarına devlet kolaylık göstermemelidir ve onları de
vamlı ikaz etmelidir. Aksi -halde, ileride bu malla
rın ihraç edilmesi, bilinmelidir ki, ekpnomimize sü
rekli kan kaybettiren bir unsur olur. 

Şöyle ki; 1984 yılının ilk 5 ayında 8 334 adet buz
dolabı ihracından 1 milyon 505 bin dolar elde edil
miş, her buzdolabı 180,5 dolar •üzerinden ihraç edil
mişken, 1983 yılında buzdolabı ihraç fiyatı 110 do
lar karşılığı yapılmış ve 41 386 adet buzdolabriflk 
5 ayda ihıraç edilmiştir. Bu nedenle, 1983 yılında el-, 
de kalan mallar ölü fiyatına yurt dışına satılmış, 
ancak 1984 yılında şahlanan enflasyon iç tüketimi 
kamçıladığından iç satışlar artmış, bu sebeple dış sa
tışlarda da fiyatlar 180 dolana çıkabilmiştir. Ancak, 
bu fiyat yükselmesi dış ihracat mikıtarını derhal dü
şürmüştür. 

Yine, 1983 yılında beheri 76 dolardan 3 153 ça
maşır makinesi ihraç edilmişken 1984 yılında iç sa-
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tıslar yükselince ihracat fiyatı da 97 dolara çıkmış ve 
bu sebeple ancak ve ancak 454 çamaşır makinesi ih
raç edilebilmiştir. 

Bunun tam tersi olarak, 1983'te 41,5 dolardan ih
raç edilen 24 elektrik süpürgesi karşılığında, fiyat 33,5 
dolara indirilince 1984 yılında elektrik süpürgesi ih
racatı 544 adede fırlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım demek ki, ülkede üretilen 
malların içte yüksek fiyatla, dışta düşük fiyatla tica
reti söz konusudur. Uygulanan bu ucuz ihracat poli
tikası ülke ekonomisine yararlı değil, zararlıdır, tşte 
bu nedenlerle diyoruz ki, kaliteyi düzeltmek, standart
lara uygunluk, ihracat fiyatlarının yükselttiği gibi ih
racat miktarını da artırır ve sanayi mamulleri ihracatı 
ülkeye, millî ekonomimize ihracattaki teşvik tedbir
leri nedeni ile, yük olmaktan kurtulmuş olur. 

Muhterem milletvekileri, yine Anayasamızın 171 
inci maddesi, üretim ve tüketim kooperatiflerinin dev
letçe teşvik edileceğini belirtmiştir. Bakanlığın bu ko
nularda ne gibi çalışmalar yaptığını ve neticenin ne 
olduğunu öğrenmek istiyoruz. 

Tariş, Çukobirlik ve Antbirlik gibi bazı koopera
tiflerin ellerindeki fabrikaların Sümerbanka veya diğer 
bazı devlet kuruluşlarına devri ile ilgili bir temayül 
olduğu duyulmaktadır. Halbuki ANAP Hükümeti 
Sümerbankın elindeki ve diğer devlet teşekküllerinin 
ellerindeki fabrikaları özel sektöre satacağım daha 
önce açıklıkla belirtmişti. Bu durumda demek istiyo
ruz ki, kooperatiflerin ellerindeki değerli fabrikalar 
önce kamuya, oradan da şahıslara mı geçirilmek is
teniyor? Bu hususa burada kesin bir açıklık getirmek 
gerekir. Anayasanın 171 inci maddesi, kooperatifle
rin devletçe teşvik edilmesini öngörürken, bu düşün
ce tarzı Anayasanın ilgili maddesine taban tabana zıt 
değil midir? 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde yoğunlaşan 
sanayi, öncelikle tüketim mallarına dönük bir sana
yidir. Bizce bu, çarpık sanayileşmenin bir belirtisidir. 
iç talebin fazla olduğu bir dönemde bu derece sağ
lıksız gelişen bir sanayi yapılaşması, ileride iç talebin 
doymaya ulaştığı bir ortamda büyük oranda atıl ka
pasite olarak elde kalma durumu yaratır. Onun için, 
bilhassa dayanıklı tüketim mallarına dönük sanayi
leşmenin vaktinde frenlenmesinde ve bu sahaya yapı
lacak yatırımların, diğer sanayi dallarından bilhassa 
ağır sanayie, makine sanayiine veya elektrik sanayi
ine ve bunun gibi diğer sanayi kollarına kaydırılma
sında büyük yarar olduğu kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, 3 dakikanız var. 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, 1984 yılını Doğu Anado
lu'ya ve Güneydoğuya büyük teşvik tedbirlerinin hü
kümetçe alındığı bir yıl olarak hatırlarız. Ancak ba
kıyoruz ki, 1984 yılında yapılan yatırımların yine 
yarıya yakın kısmı Marmara Bölgesine yapılmıştır. 
Güneydoğuya yüzde 5, Doğu Anadolu'ya yüzde 2,5 
oranında sanayi yatırımı gerçekleştirilmiş. Görüyoruz 
ki, daha önce de söylediğimiz gibi alınan tedbirler laf
tan öte büyük bir şey getirmemiştir. Zaten, sanayinin 
bu şekilde büyük oranda Marmara havzasına Iokalize 
olması da ülkemizde kurulan sanayiin daha ziyade tü
ketim mallarına dönük bir sanayi olduğunun açık ifa
desidir. 

Muhterem arkadaşlarım, alınmış olan teşvik ted
birlerinin sonunda, bugüne kadar gerek kamu ve ge
rekse özel sektör tarafından sanayi yatırımlarının geri 
kalmış bölgelere ne getirdiğini de açıklıkla öğrenmek 
istiyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, netice olarak genel ge
rekçenin 2 nci paragrafında yer alan, «Sanayileşme
nin ve ticaretin gerektirdiği politikaları ve tedbirleri 
zamanında belirlemek, uygulamak ve teşvik etmek, 
sınai gelişmeyi takip etmek ve yönlendirmek; sanayi 
ve ticaretle ilgili kuruluşlar arasında bilgi akımını et
kinleştirmek ve koordinasyonu sağlamak bakımından 
birleştirme gerekmiştir» görüşüne iştirak edemiyoruz. 
Zira bize göre ticareti; iç ticaret, dış ticaret diye 
ayırmak, hem ticaretin bir bütün olması bakımın
dan mümkün olamaz, hem de iç ticaret bu haliyle 

ayrılmış olur; ancak bir senelik tatbikat göstermiştir 
iki bu kontrol altında tutulamamıştır. Bu bakımdan 
da mahzurludur. 

Muhterem arkadaşlarım, sınaî gelişmenin takibi, 
yönlendirilmesi, bilgi akımının kuruluşlar arasında 
temini ve koordinasyonun sağlanması, 1983 öncesin
de olduğu gibi Sanayi Bakanlığında Azot Sanayiinin, 
TUSAŞ'ın, SEKA'nın, Sümerbankın, Çimento Sana
yiinin, Türkiye Demir Sanayiinin, Türkiye Şeker 
Sanayiinin ve Makine Kimyanın bulunmasıyla mı 
mümkündür, yoksa bütün bu kuruluşların Başbakan
lığa bağlı 6 devlet bakanlığı çatısı altına dağıtılması 
ile mıi Sanayi Bakanlığı daha aktif, daha koordineli, 
bilgi akımını daha yararlı şekilde temin ve dağıtabi
lir ve kontrol altında tutabilir? Bütün bu kuruluşlar 
bir bakanlığın çatısı altında toplansa denetim bakı
mından, etkinlik bakımından daha mı faydalı olur, 
yoksa bugünkü gibi her bakanlığa dağıtılması ile mi 
mümkün olabilir? 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım. 
Muhterem milletvekilleri, netice olarak şunu söy

lemek istiyoruz. Bugün Sanayi Bakanlığının çatısı al
tında yalnız şeker ve Makine Kimya kalmıştır. Böyle 
bir bakanlığa, Sanayi Bakanlığı zaten denemez. Do
layısıyla bu birleşmeye ve büyük kuruluşların Sanayi 
Bakanlığı çatısı altından çıkmasına Halkçı Parti ola
rak karşıyız. Bu kanuna da karşıyız. Ancak Yüce 
Meclis bu kanunu kabul ettiği takdirde, maddelerde 
iyileştirme yapmak üzere gerekli çalışmaları da ya
pacağımızı arz eder, Halkçı Parti Grubu adına Yüce 
Meclise engin saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan Fırat. 
Efendim, başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde l'i okutuyorum : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Saııayi 
ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 185 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı : 
a) Ülkenin sanayi politikasının günün şartları

na ve teknolojisinin gereklerine göre tespitine yar
dımcı olmak, kalkınma plan ve progamlarında yer 
alan ilke ve hedefler doğrultusunda sanayinin den
geli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik 
etmek, 

b) Millî kalkınma plan ve programları doğrul
tusunda, iç ticaret hizmetlerine ilişkin anahedef ve 
politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, bu po
litikalar doğrultusunda faaliyetlerin düzenlenmesi, 
uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak için, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve gö
revlerine dair esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 
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j SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem Halkçı Parti konuşmacısı arkadaşımızdan sonra 
«Başka konuşacak var mı?» diye sorduğunuzda, ben 
belki muhalefet partilerinden bir arkadaş yine söz 
isteyebilir diye beklemiştim, tabiatıyla siz maddelere 
geçtiniz. Eğer lütfederseniz amaç maddesinde ben sa-

j yın milletvekilimizin görüşlerine kısaca cevap vermek 
isterim; çünkü esasen amaç maddesi üzerinde bütün 
tenkitleri toplanmıştı. Bu suretle kendilerine de cevap 
vermiş olurum eğer usule uygunsa. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; sayın arkadaşımız bu karar
namenin amaç maddesi üzerinde önemle durdular, 
önemli hususlara temas ettiler. 

Gayet tabiî bu bir görüş meselesidir ve her gö
rüş muhteremdir. Daha önce Türkiye'de uygulanmış 
bir sistemi ifade ettiklerine göre, kendilerinin görüş
leri de muhteremdir. Biz neden böyle bir değişiklik 
yapmışızdır, esasen bunu ıızah etmeyi de uygun görü
yorum. 

Ticaret Bakanlığının Sanayi Bakanlığı ile birleş
tirilmesinden amaç, arada bazı müşterek faaliyetle
rin bulunması, müracaatçının 2 bakanlığa değil, 1 ba
kanlığa müracaat etmesi neticesinde muamelelerin ba
sitleştirilmesi ve aynı zamanda da monopol olmayan 
müesseselerin devlet bakanlığında toplanması olmuş
tur. 

Niçin monopol olan müesseseler bakanlıkta kal
mıştır veya monopol olmayanlar devlet bakanlığına 
niçin verilmiştir; bu fikrin anafelsefesini izah edeyim. 

Monopol olan şeker, silah, makine ve kimya en
düstrisi alanına giren ürünlerle ilgili fabrikalar, 

I ASOK'a bağlı diğer fabrika grupları tamamıyla Sa
nayi Bakanlığında kalmış, monopol olmayan diğer 
müesseseler devlet bakanlığına bağlanmıştır. 

Sanayi Bakanlığı, karşısındaki ister devlete bağlı 
sanayi müessesesi olsun, ister özel sektörün bir mü
essesesi olsun, isterse devlet ve özel sektörün müşterek 
idare ettikleri iktisadî bir müessese olsun, bir fab
rika olsun, devlete başka türlü, özel sektöre başka 
türlü değil, Sanayi Bakanlığının tarafsız hareket ede
bilmesini sağlamak maksadıyla ve aynı zamanda mo
nopol olmayan sanayi kuruluşlarının bir rekabet orta
mı içerisinde kendilerini düzeltebilmeleri için Sanayi 
Bakanlığından ayrılmışlardır. Sümerbank, Etibank ve 

I Demir - Çelik Endüstrisi gibi. 

85 — 



T. B. M. M. B : 50 

Bu kuruluşların rakipleri vardır, eğer bu fabri
kalar Sanayi Bakanlığının emrinde olsaydı, Sanayi 
Bakanlığı bir karar alıyorsa onların lehinde karar 
almak mecburiyetinde kalacaktı ve bugüne kadar tat
bikat da hep öyle olmuştur. O sebepten dolayı bu 
anafdkirden hareket edilerek monopol olmayan mü
esseseler diğer devlet bakanlıklarına bağlanmıştır. 

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Ba
kanlığının birçok müşterek konuları vardı.; gerek es
naf ve sanatkârlar, küçük sanayi kuruluşları siteleri 
eskiden bir taraftan Ticaret Bakanlığına bağlıydı, bir 
taraftan da Sanayi Bakanlığına. Halbuki şimdi Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı birleştiği dçin bütün bu mua
meleler bir bakanlığın çatısı altında toplanmış bulun
maktadır ve gayet basite irca edilmiştir. 

. Ticaret Bakanlığının bize intikaliyle de bünyesinde 
bir değişiklik olmuştur, dış ticaretle ilgili kısmı, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısına bağlı Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı şeklinde bir kuruluş ha
line dönüşmüştür. 

Bu arada muhterem milletvekili, amacımız olan, 
Türkiye'deki sanayi gelişmesini süratlendirme, muay
yen kapasiteye ulaştırma yönünden çok önemli ten
kitlerde bulundular ve belki ellerindeki rakamlar yan
lış olabilir; o bakımdan ben, bugün 1 sene içerisin
de tekamül etmekte olan, gerek kapasite kullanma 
oranlarını, gerekse bunu gösteren maddî delilleri Yü
ce Meclise arz etmek isterim. 

Bize bildirilen rakamlar, kapasite kullanma oranı 
olarak, geçen sene yüzde 61 civarında, 1983 senesinde 
yüzde 61 ağırlıklı ortalama olarak Odalar Birliği ta
rafından tespit edilmiş idi. 

Bu sene, 10 uncu ay itibariyle rakamı arz ediyo
rum : Yüzde 71,3'tü, yani yüzde 71,5'e yakındı. Bu, 
1984 yılının ağırlıklı kapasite kullanma oranıdır. 1984 
Eylül ayından itibaren ekim, kasım ve aralık ayların
da endüstride elektrik tüketiminde çok ciddî değişik
likler müşahede etmişizdir. Yüce Meclise, şu rakam
ları, bu son 3 ay zarfındaki endüstri sahasında büyük 
bir gelişmenin ve kapasite kullanma oranının yüksel
mekte olduğunun maddî delili olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen bağlayınız efen
dim, süreniz 10 dakikadır. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Hay hay. 

Şimdi 1984 Eylül ayında çimento sanayii, gübre, 
alüminyum, demir-çelik, metalürji, bakır, çinko, se
lüloz, petro - kimya, lastik, kauçuk, organize cam, 
toprak, gıda, içki ve meşrubat, makine teçhizat, kö-
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mür ocakları, tekstil sanayii diğer sanayi ve bunla
rın hepsinin elektrik tüketimi artışı Eylül aymda yüz
de 15,3; Ekim ayında yüzde 28,3; Kasım ayında yüz
de 24 ve Aralık ayında, son rakam geldi, yüzde 27,1. 
Mesela Kasım ayında bu endüstride bir evvelki sene
ye nazaran elektrik tüketimi 208 milyon kilovat/saat 
artmıştır. 

Bu şunu göstermektedir : Vasatî olarak son ay
larda büyük bir artış vardır. Çünkü kümülatif olarak 
11 ayın toplamını arz ediyorum :Endüstride yüzde 
12,9 oluyor, 12 nci ayı ilave etmemiştim, onu da ila
ve edince öyle zannediyorum 13,5 civarında veya 13,9 
civarına varmış olacak. Bu durumda son üç aydaki 
yüzde 20'nin üzerinde endüstride elektrik tüketim ar
tışını kapasite kullanımında yüzde 71,3'ün üzerinde 
bir kapasiteye varıldığını gösteren bir maddî delil 
olarak Yüce Meclise arz etmek isterim. 

Diğer bir husus, tabiatıyla kalite ve standartlar 
bakanlığımızın anahizmetleri içerisindedir. Bunda da 
ciddî çalışmalarımız mevcut. Son Standartlar Enstitü
sünün hazırladığı bir standardı zorunlu uygulama mec
buriyeti olan bir standart olarak dün imzaladık. Bu 
çok önemli bir standart: Paket ve ambalajlama. Bu su
retle bütün üretim üzerine, zorunlu bir standart ola
rak tatbik edilecektir. Bütün ambalajlarda her türlü, 
vatandaşın aldatılmamasını sağlayıcı bütün değerleri 
ihtiva eden bir sistemi dün zorunlu olmak kaydıyla 
Başbakanlığa arz ettik, öyle zannediyorum ki, önü
müzdeki hafta bu bir zorunlu standart olarak tatbik 
edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, vaktiniz 
geçiyor. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Hay hay efendim. 

Şöyle arz edeyim : Bugünkü ihracatımızda yüz
de 75 endüstri mamullerine varmışızdır. Elbette bu 
şunu göstermiyor : Yüzde 100 standartlarımızın ve 
aynı zamanda da kalitemizin süper bir seviyeye var
dığının maddî delili değildir; ama şunu kabul et
mek lazım ki, eğer bu tekamül olmazsa ve onda da 
bir gelişime olmazsa endüstriyel ihracatta bu rakama 
varmamız 'mümkün olmazdı. 

Konuşmamda yine zamian zaman diğer teımas 
edilen hususlara cevap vermeye çalışacağım. Hepimi
ze saygılarımı arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
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Bir önerge var, okutuyorum efendim : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 165 sıra sayılı Tasarımın 1 
inci maddesinin (A) bendinde yer alan «teknolojisi
nin» kelimesinin «teknolojinin» olarak değiştirilmesi
ni arz-ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat Sururi Baykal 
Malatya Ankara 

Muhteşem Vasıf Yücel Neriman Elgin 
Zonguldak Ankara 

Ömer Necati Cengiz Muzaffer Yıldırım 
istanbul Kayseri 

BA$KAN — önergeye Komisyon 'katılıyor mu 
efendim?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞkUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ye

rimden 'bir şey arz edebilir miyim?. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, kanu

nun 2 nçi maddesiinde aynı ibare vardır : «Günün şart
ları ve teknolojinin gerekleri» O zaman 2 nci mad
deyi değiştirsinler. Kanunda bir birlik olması lazım; 
1 inci maddede böyle, 2 nci maddede öyle olmaz. 
Doğrusu da 2 nci maddedir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, siz önergenizi açıkla
mak üzere 5 dakika söz alablirsiniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kâfi efendim, bu 
'kadar; redaksiyon mahiyetinde arz ettim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 
Efendim, anlayamadım, 'bir daha oyluyorum : 

Önergeyi ka'bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. (HP sıralarından alkışlar) 

Efendim, maddeyi, önergede kabul ettiğiniz tarz
daki değişikliğiyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sı
ralarından «Yeniden sayalım» sesleri.) 

Müsaade edin; fevkalade bir şey mi oldu efen
dim?. 

2 nöi maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

görevleri şunlardır : 

a) Günün sarflarına ve teknolojinin gerekleri
ne göre ülkenin sanayi politikasının 'belirlenmesine, 
sanayinin geliştirilmesine ve yörüendirüımesine ait 
tedjbirlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkın
ma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedef
lere uygun sekide tespit, tanzim ve idare etmek, bu 
konularda ilgili kuruluşlar arasında gereken işbirliğini 
sağlayacak tedbirleri almak, 

b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlan
ması, geliştirilmesi ve dağılımı için yurt iç'i ve yurt 
dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği 
halinde işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri •arasında 
teknolojik entegrasyonu temin etmek için gereken 
tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak, 

c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına fcanalize 
edilmesine yardımcı olmak, 'bölge ve illerin sanayi
leşme potansiyellerine ait araştırma, planlama ve pro
je çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerekti
ğinde tatbik etmek, 

d) Sanayi 'bölge ve sitelerinin kurulmasına izin 
vermek, bu kuruluşları desteklemek ve denetlemek, 
bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlaımak, küçük sana--
yi ve el sanatları ile ilgili her türlü araştırma, geliş
tirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, orga
nize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin ku
rulması ile ilgili bütün faaliyetlerin koordlinasyonu-
nu sağlamak, 

e) Sanayi istetmelerine ait sicilleri tutmak, en
vanter yapmak, istatistik! bilgi toplamak ve değer
lendirmek, 

f) Sınaî mülkiyete ait işleri düzenlemek ve yü
rütmek, 

g) (Sanayi mamullerinin ısitandartlarını hazırla
mak veya 'hazırlatmak, normlarını temin veya tes
pit etmek ve kalite kontrolünü yapmak veya yap
tırmak, gerektiğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını 
tespit etmek, 

h) Sınaî mamullerin yurt içinde ve yurt dışında 
tanıtılması ve pazarlanması konusunda ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

i) Sanayii geliştirmek için kalite kontrolü mer
kez ve la'boratuvarlarım kurmak veya kurdurmak ve 
kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, 

j) iç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç madde
lerinin fiyat hareketlerini takip etmek ve iç piyasa
yı denetlemek, 

k) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bun
ları denetlemek, 
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1) Ölçüler ve ayar sayaçları ile ilgili hizmetleri 
yürütmek, 

m) Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağ
lı tarımsal amaçlı kooperatiflerle Tarım Kredi Koo
peratifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış 
kooperatifleri ve 'birlikleri ile genel hükümlere tabi 
kooperatiflerin ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve de
netimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

n) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve 
bu faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve 
işlemleri yürütmek, 

o) ihraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri 
dışındaki malların standardizasyonu ile ilgili çalış
maları yürütmek, 

p) Türk ve yabancı sigorta şirketleri ile ilgili 
hizmetleri yürütmek, 

r) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret oda
ları, ticaret borsaları ve esnaf derneklerine ait hiz
metleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa veri
len hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği su
retiyle yürütmek, 

s) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğına verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yek. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutuyo

rum : 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Maddenin (n) fık

rasıyla ilgili önergemizi geri alıyoruz. 
BAŞKAN — (n) fıkrasıyla ilgili önergeyi geri 

alıyorsunuz, peki. 
Diğer önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 165 sıra sayılı Tasarının 2 nci 

maddesine (s) fıkrası olarak «Sanayi kuruluşlarının 
çevre kirlenmesine yol açmamaları için gerekli önlem
leri almak ve aldırmak ve bu konuda ilgili kuruluş
larla koordinasyonu sağlamak» eklenmesini ve (s) 
fıkrasının (ş) fıkrası olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ayhan Fırat Sururi Baykal 
Malatya Ankara 

Muhteşem Vasıf Yücel Neriman Elgin 
Zonguldak Ankara 

Ömer Necati Cengiz Muzaffer Yıldırım. 
istanbul Kayseri 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Çevre Genel Mü
dürlüğünün görevleriyle ilgili, bununla ilgili değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 165 sıra sayılı Tasarının 2 nci 
maddesinin (d) bendinin sonuna «Her türlü sanayi si
teleri ve teslislerinin mümkün mertebe verimli tarım 
alanları dışına kaydırılmasını temin etmek» ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat Sururi Baykal 
Malatya Ankara 

Muhteşem Vasıf Yücel Neriman Elgin 
Zonguldak Ankara 

Ömer Necati Cengiz Muzaffer Yıldırım 
istanbul Kayseri 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeleri aykırılık 
derecesine göre okutup işleme koyacağımı. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 165 sıra sayılı Tasarının 2 

nci maddesinin'(d) bendinin sonuna «Her türlü sana
yi siteleri ve tesisleriniJn mümkün mertebe verimli 
tarım alanları dışına kaydırılmasını temin etmek» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 

mu?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi söz İstiyor mu

sunuz?. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet, Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer arkadaşlarım; bakın burada verdiğimiz öner
ge şudur : «Her türlü sanayi siteleri ve tesislerinin 
mümkün mertebe verimli tarım alanları dışına kay
dırılmasını temin etmek.» 

Muhterem arkadaşlarım, 'bunun kabul edilmeme
sinin gerekçesi olamaz. Sebebini İzah edeyim. Bu
gün bir Bursa Ovası gitmiş elden. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Nereye kuracak
sınız?. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim dinleyelim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir Turgutlu Ova

sı gitmiştir, Ege Ovası elden çıkmıştır. Tarsus Ova
sı gitmiştjir; 'bunun ek olarak konmasında ne mah-
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zur var?, fetirham ediyorum; toprak bulunmaz, her 
şeyi yerine koyabilirsiniz, fakat Türkiye'de dünya
da temin edilemeyecek tek şey topraktır; tükenebilir, 
bunu korumamız lazım. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirnie) — Peki, nereye ku
racaksınız?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi
niz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bunların üstüne 
sanayi siteleri, yapılmaz verimli tarım arazileri üze
rine sanayi siteleri sanayi tesisleri kurulmaz. Bu daha 
evvel İmar ve tskân Kanununda da vardı. O halde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bunlara müsaade verdiği 
zaman dikkat edilse kötü mü olur?. İstirham ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Müsaade buyurur
sanız cevap vereyim efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Organize sanayi 
bölgelerinden senin 'haberin var mı?. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kürsü burada, 
buradan söyle. 

BAŞjKAN — Muhterem arkadaşlar, müdahale et
meyelim; isteğinizi oylarmızia 'belMirsMz. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... ' 

ÖANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkanım, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Geçti efendim, oylamaya geçildi. 
Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 165 sıra sayılı Tasarının 2 

nci maddesine (s) fıkrası olarak «Sanayi kuruluşları
nın çevre kirlenmesine yol açmamaları için gerekli 
önlemleri almak ve aldırmak ve bu konuda ilgili ku
ruluşlarla koordinasyonu sağlamak» eklenmesini ve 
(s) fıkrasının (ş) fıkrası olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları 
BAŞKAN — Efendim, komisyon veya hükümet, 

önergeye ancak katılıp katılmadığını beyan edebilir, 
önerge üzerinde söz verilemez. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?. 
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I ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
j T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
! BAŞKAN - - Hükümet katılıyor mu efendim?. 
j SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi söz istiyor mu efen

dim?. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 

önergedeki İfade gayet açıktır, «Çevre kirlenmesine 
mani olmak için koordinasyonun sağlanması» diye bir 
ibare konsun diyoruz. Bundan daha vazıh, daha mu
tedil bir teklf olamaz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Çevre 
I Müsteşarlığı var zaten. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Bu da ol
sa fena mı olur?. 

I BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza arz 
I ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge 
I reddedilmiştir. 
| Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo-
I rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
I 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Teşkilat 
MADDE 3. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teş-

I kilatı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru-
I tuşlardan meydana gelir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

I Madde üzerinde verilmiş olan önerge de yok. 

I 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 

I Bakanlık Merkez Teşkilatı 

I Merkez Teşkilatı 
I MADDE 4. — Bakanlık ımerkez teşkilatı anahiz-
I met birimleri İle danışıma ve denetim birimleri ve yar-
I dımcı Ibirimlerden meydana gelir. 

I Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde 
I gösterilmiştir.. 
I BAŞKAN —r Madde üzerinde söz almak isteyen 
I var mı?. Yok. 
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4 üncü maddeyi oetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 
MADDE 5. — Balkan, Bakanlık kuruluşunun en 

üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hü
kümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun ola-
ralk yürütmekte ve Bakanlığın faaliyet alanına giren 
konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinas
yonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorum
ludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerin
den sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı 
ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemleri
ni ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar 
MADDE-6. — Müsteşar, Balkanın emrinde ve 

onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan 
adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Ba
kanlığın amaç ve politikalarının kalkınırnıa planlarına 
ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun 
olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Tef
tiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emir
leri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağ
lar. 

Müsteşar, yukarıda 'belirtilen hizmetlerin yürütül--
mestinden Bakana 'karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edi'lımiştlir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar yardımcıları 
MADDE 7. — Bakanlıkta anahizmet kuruluş

ları ve danışma ve yardımcı biriimlerin yönetim ve 
koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere 
dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştür. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 8. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ana
hizmet 'birimleri şunlardır : 

a) Sanayi Genel Müdürlüğü, 
b) Sanayii Araştırma ve Geliştirme Genel Mü

dürlüğü, 
c) Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Site

leri Genel Müdürlüğü, 
d) İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 
e) Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, 
f) Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkan

lığı, 
g) (Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, 
h) Bağlı ve tlgilü Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden-

<er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sanayi Genel Müdürlüğü-
MADDE 9. — Sanayi Genel Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır : 
a) Plan ve programlar çerçevesinde, yıllık itha

lat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasını ve uygu
lanmasını sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, 

b) Mevcut sanayinin problemlerini takip etmek • 
ve millî ekonomimize sağlayacak faydalarını en üst 
seviyede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak ve 
rehberlik etmek, 

c) Tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda 
yurt içinde imal edilen ürünlerin, dış ürünlerle reka
bet edebilecek, uygun fiyat ve kalite seviyesine getiril
mesi için gerekli tedbirleri almak, sanayi müessesele
rinin üretimlerinin devamı ve artışı için ihtiyaç duyu
lacak yatırım malı, hammadde, işletme malzemesi ve 
yedek parçaları yurt içi kaynaklardan veya ithal yo
lu ile temin etme hususunda karar vermek, işletmeleri 
gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üretimde bu
lunmaya yönlendirmek, bunun için sanayiciye yar
dımcı olmak ve üretilen malların bu yönde kontrolünü 
yaparak tüketiciye intikalini sağlamak, 
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d) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envan- 1 
terlerini yapmak, istatistik! bilgi toplamak ve değer
lendirmek, 

e) Sanayi mamulleri ihracatının artırılması için 
gerekli çalışmalar yapmak ve bu konuda sanayiciye 
yardımcı olmak, 

f) Diğer ülkelerle sınaî ve teknik konularda ge
rekli işbirliğini temin için ilgili kuruluşlarla yapılacak 
çalışmalara iştirak etmek, 

g) Gider Vergileri Kanununa göre, ilk madde 
indirimi, İstihsal Vergisi muafiyeti ve fevkalade eko
nomik ve teknik amortisman ve gümrük vergi nispet 
ve hadlerindeki gerekli değşiklikler hakkında görüş 
bildirmek, 

h) Millî Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kuru
luşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak, sa
vunma alanındaki yatırımları takip etmek ve bu sa
hada gerekli envanter çalışmalarını yapmak, 

i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 
\ I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdür

lüğü 

MADDE 10. — Sanayi Araştırma ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Kalkınma planı v--? yıllık programlarda Ba
kanlık ve ilgili kuruluşların sorumluluğuna verilen 
yatırım konularına ait sınai araştırmayı yaparak, ya
tırım projelerini tetkik etmek, değerlendirmek ve ala
kalı mercilere .intikalini sağlamak, tatbik etmek veya 
ettirmek, 

b) Bölge ve illerin sanayi yerleşme alanlarına ve 
potansiyellerine ait araştırma, etüt ve planlama ça
lışmalarını yapmak veya yaptırmak, I 

c) Ferdî tasarrufların sanayi yatırımlarına kana-
lize edilmesini sağlamak maksadıyla kamu kuruluş
larının, kooperatiflerin, çok ortaklı şirketlerin ve 
yurt dışında mevcut tasarruf sahiplerinin, iktisadî ve 
insangücü imkânlarını uygun yatırım sahalarına yön
lendirmek; rehberlik etmek, gerektiğinde yatırım 
projelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu | 
yatırımlara ait fizibilite etütlerini yapmak veya yap- < 
tırmak, j 

d) Sanayinin hammadde, ara malı ve sanayi ma
mulleri arasındaki münasebetleri ile mal ve hizmet 
alkışını araştırmak, J 

I e) Sanayi mamullerinin iç ve dış pazar araştır
malarını yapmak ve ilgili ünitelere bilgi vermek, 

f) Yurt dışında sınaî müşavirlik yapan veya te
sisler kuran sanayicilerin karşılaştıkları problemlerde 

I kendilerine yardımcı olmak maksadıyla çalışmalar 
yapmak, ilgili mercilere tekliflerde bulunmak, 

g) Yurt içinde yapılan sınaî mühendislik ve mü
şavirlik hizmetlerinin yurt dışında da yapılmasını ve 
tanıtılmasını teminen gerekli çalışmaları yapmak, 

h) Sınaî alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve 
teşvik etmek, 

i) Memleketimiz şartlarına uygun teknolojilerin 
sanayi kuruluşlarına intikalini sağlamak, 

j) Sanayi işletmeleri arasında teknolojik enteg
rasyon sağlanması için gereken tedbirleri belirlemek 
ve uygun görülenleri uygulamak, 

k) Sanayi ile ilgili çevre meseleleri hakkında ça
lışmaları yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasına 
yardımcı olmak, 

1) Sanayiin gelişmesi konusunda, yatırım ve iş
letme kredilerinin sağlanması ve sanayi kuruluşlarının 
ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile resmî ve özel ku
ruluşlarla işbirliği yapmak, 

m) Sınaî yatırımarın teşviki ile ilgili olarak, Ba
kanlık bütçesinde mevcut bulunan veya yer alacak 
olan fonlardan yapılacak harcamaları, Devlet Plan
lama Teşkilatı ve diğer ilgili merciler ile işbirliği ya
parak, yönetmelik esasları dahilinde belirlemek, da
ğıtmak ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanıl
madığını denetJemek, 

n) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza ar? ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri 

I Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Küçük Sanatlar ve Sanayi Böl
geleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün görevleri şun
lardır : 

a) Çeşitli ıJ.'erde yapılan organize sanayi bölge-
I leri ve küçük sanayi sitelerini mevcut ise imar' plan-
I larına uygun olarak planlamak, organize sanayi böl

gelerinin alt yapı, küçük sanayi sitelerinin üst yapı-
( larını kredilendirmek, inşaatlarını kontrol etmek ve 
j denetlemek, ilgili kuram ve kuruluşlarla işbirliği içe

risinde, plan hedeflerine paralel olarak gerekli mev
zuat düzenlemelerini yapmak ve bütün bu faaliyet-

I leri koordine etmek, 
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b) Küçük sanayici, sanatkâr ve imalatçı esna
fa teşkilatlanma, finansman, eğitim, hammadde te
mini, pazarlama gibi teknik ve • ekonomik konu
larda ihtiyaç duyduğu hizmetleri vermek, plan he
defleri doğrultusunda varıiklarını korumaları ve ge
liştirilmeleri içi ti gerekli hukukî ve idarî düzenleme
leri yapmak, 

c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza ar? ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.; 

12 nci maddeyi okutuyorum. 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
MADDE 1?,. — iç Ticaret Genel Müdürlüğünün 

görevleri şunlardır : 
a) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç madde

lerinin fiyat hıreketlerini takip etmek, fiyatların ser
best rekabet esaslarına göre meydana gelmesini ön
leyici hususlarla ortadan kaldırılması yollarını araş
tırmak, 

b) Tüketicilerin meselelerini tespit etmek, tüketi
cinin eğitilmesi, teşkilatlanması ve korunmasının te
mini için tedbirler almak, 

c) Yaş meyve ve sebze hallerinin geliştirilmesi 
ve pazar yerlerinin iyileştirilmesi imkânlarını araştır
mak ve mahallî idarelerle işbirliği suretiyle sağla
mak, 

d) Tarım ve sınaî ürünlerin sergilenmesi ve ta
nıtılmasında faydalı görülen fuar, sergi ve panayır
ların modern ve teknik esaslara uygun bir şekilde 
kurulmasını teşvik etmek ve uygun gördüklerine 
izin vermek, 

e) Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri ile 
bunların üst kuruluşlarına ilişkin işlemleri yürütmek, 

f) Gözetme şirketlerinin ve firmalarının kuru
luş ve işleyişlerini kontrol etmek, 

g) Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli 
ve yabancı ortakları denetlemek, 

h) Anonim ve lirnited şirketlerin kuruluş ve sta
tü değişikliklerine ait işlemleri yapmak, yabancı ano
nim ve sermayesi paylara ayrılmış şirketlerden mem
leketimizde şube ve acenta kurmak İsteyenlerin iş
lemlerini yapmak, s 

i) Türk ve yabancı sigorta şirketlerinin' kuruluş
larını, faaliyetlerini, fesih, devir ve tasfiye işlemlerini, 
istihsal organlarıyla ilişkilerini mevzuat, teknik ve ül
ke ekonomisi yönünden denetimlini Bakamk Teftiş 
Kurulu ve Sigorta Murakabe Kurulu kanalıyla yap

mak sigorta şirketlerinin uygulayacakları tarifeleri 
tarife komitelerinin görüşlerini alarak tespit etmek, 

j) Banka ve kredi, ticaret ve sanayi odaları, de
niz ticaret odaları, ticaret borsaları ve bunların bir
liği ile ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri 
yapmak, 

k) ilgili mevzuat hükümlerine göre belediyeler, 
kamu kurum ve kuruluşa orınca muayenesi yapılma
yan, elektrik, su, havagazı, akaryakıt ve taksi sayaç
ları ile uzunluk, hacim ve kitle ölçülerinin, mekanik 
tartı aletlerinin kontrollarını yapmak, sayaçların Tür
kiye'de kullanılmaya elverişli olup olmadıklarına dair 
tip ve sistem tasdiklerini yapmak, bu iş için labora-
tuvarlar kurmak, kontrol konusunda 'belediyelerle iş
birliği yapmak, ayar memurlarına yetki belgelerini 
vermek, 

1) Bakanlıkça verileceK; benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Teşkilatlanma Genel Müdürlüğü 
MADDE 13. — Teşkilatlanma Genel Müdürlü

ğünün görevleri şunlardır : 
a) Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına bağlı 

tarımsal amaçlı kooperatifler ile tarım kredi koope
ratifleri ve birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi 
kooperatif ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve denetim
lerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

b) Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin dev
let adına ürün satın alması, bu ürünlerin değerlen
dirilmesi faaliyetleri ile bu faaliyetler için gerekli 
kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek ve ge
rekli tedbirleri almak, 

c) Kooperatifçiliğin tanıtılması ve eğitimi çalış
malarını yapmak ve ilgili kuruluşlarla gerekli koor
dinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 14. — Fiyat, Kalite ve Standartlar Dai

resi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
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a) Lüzumu halinde sanayi mamullerinin mali
yet incelemelerini yapmak, satış fiyatlarını veya de
ğerlerini tespit etmek ve kontrol etmek, 

b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve 
Bakanlık ile ilgili konularda mecburî uygulamaya 
konulması uygun görülenleri- Bakan onayı ile mec
burî tatbikata koymak, standardına göre denetimle
rini yapmak veya yaptırmak, 

c) Standartları bulunmayan sanayi mamulleri 
ve emniyet kuralları için, standartları hazırlanıncaya 
kadar kalite denetimine e^as olıacak özellikleri tespit 
etmek veya ettirmek, denetimini yapmak veya yap
tırmak, 

d) Mevzuatın diğer bakanlık veya makamlara 
bıraktığı konular hariç olmak üzere iç ticarette ko
nu olan ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını 
sağlamak, 

e) BakahİKİa ilgili kalite kontrol sistemlerinin 
kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak, organize ve 
koordine etmek, 

f) Bakanlıkça verileetfc benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 
MADDE 15. — Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkan

lığının görevleri şunlardır : 
a) İhtira beratı ile ilgili tescil müracaatını, yerli 

ve yabancı ilmî kuruluş ve enstitülerde yenilik ince
lemesine tabi tutmak ve mevzuat çerçevesinde tescil 
veya reddetmek, 

b) Marica tescili ile alakalı müracaatı mevzuat 
çerçevesinde incelemek, tescil veya reddetmek, 

c) Tescilden sonra ihtira beratı ve markalarda 
meydana gelebilecek lisans, devir, iptal, yenileme, 
unvan değişiklikleri ile ilgili işlemleri yapmak ve si
cillerine kaydetmek, 

d) İhtira beratı ve markaların sicilini tanzim et
mek, 

e) İhtira beratı ve markaların hususî arşivini 
tanzim etmek, Sınaî Mülkiyet Gazetesini yayınla
mak, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum± Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16. — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi 

Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faali

yetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak yürütülmesini takip etmek, 

b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve he
deflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli ça
lışmaları yapmak, 

c) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının mil
letlerarası İlişkilerini düzenlemek, yönlendirmek, koor
dinasyonu sağlamak, 

d) Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler 
Kontrol Organı ile ilgili olarak Bakanlığa düşen gö-
reveri yerine getirmek, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma vs denetim birimleri 

MADDE 17. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mer
kez kuruluşundaki danışm?. ve denetim birimleri şun
lardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku

rulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık Müşavİr.'eri, 
e) "Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 İnci maddeyi okutuyorum, 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE İH. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ba

kanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağı
daki görevleri yapar : 

93 — 
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a) Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve il- I 
gili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il
gili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yü
rütmek, J 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışma
sını temin etmek maksadıyla gerekli teklifleri hazır
lamak ve Bakana sunmak, 

c) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yap
mak. 

Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve so
rumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
MADDE 19. — Araştırma, Planlama ve Koordi

nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma plan

ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları 
ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir 
ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esasları
nı tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın 
anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ye bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planiaam Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para ve 
malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık 
bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak 
ve uygulamasını takip etmek, *• • ' I 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazır- I 
lamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistik- I 
leri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık 
yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasın
da, Bakanlık teşkialtında ortaya çıkan çözümlenmesi 
gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Ba- I 
kanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbir- | 
leri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve I 
metot hizmetlerini yürütmek, I 
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f) Planlama ve koordinasyon konularında veri
len diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma 
programlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma 

ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 20. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan huku

kî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Bakanlığın menfaatlarını koruyucu, anlaşmaz
lıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak 
yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ye 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri 
hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalar
da Bakanlığı temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazır
lamak ve Bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan, 
diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen 
kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan 
inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Bakanlık müşavirleri 
MADDE 21. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik 

taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yir
mi Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum : 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 22. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 

basın ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri plan
lamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere . 
göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 
MADDE 23. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, | 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
e) Savunma Sekreterliği, 
d) Özel Kalem Müdürlüğü, 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. | 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : ı 
Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 24. — Personel Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel. 

politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel siste
minin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emek
lilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygu
lamak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak | 

isteyen?.. Yok. I 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 25. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzeme

nin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, | 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yü
rütmek, 

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz
metlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken
lerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, 

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini il
gililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakan
lığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz
met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

1) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum : 
Savunma Sekreterliği 

MADDE 26. — Savunma Sekreterliği özel ka
nununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri ye
rine getirir. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 27. — özel Kalem Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini 

düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, 

ağırlama, millî ve dinî bayramlarda ilgili hizmetlerini 
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine 
etmek, ''İli 
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d) Bakanca verilecek diğer görevleri ifa etmek. 
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurul 

Sanayi Şûrası 
MADDE 28. — Bakanlığın Sanayi ile ilgili görev

leri arasında bulunan konularda diğer bakanlıkların, 
sanayicilerin, gerçek ve tüzelkişilerin, işçi ve işveren
lerin diğer mesiekî kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahip
lerinin fikir, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üze
re Bakan tarafından Sanayi Şûrası toplantıya çağrılır. 

Sanayi Şûrasının çalışma esas ve usulleri yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 
MADDE 29. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş 

ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kad
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve 11 İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak 
taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sorumluluk ve Yetkiler 
Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 30. — Bakanlık merkez, taşra teşkilatı 

ile ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yap
makla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, 
bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan 
ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürüt
mekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlıkların 

görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 31. — Bakanlık anahizmet ve görevleriy

le ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükte
ki mevzuata uygun olarak belirlemekle; kaynak isra
fını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri 
almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren 
konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belir
lenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak 
ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan so
rumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 32. — Bakanlık, hizmet alanlarına giren 

konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 33. — Bakanlık, kanunla yerine getir

mekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, 
tebliğ genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle 
görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yetki devri 
MADDE 34. — Bakan, Müsteşar ve her kade

medeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde 
sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet
kilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kal
dırmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 

BEŞÎNCÎ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Kontrolörler 
MADDE 35, — IBakanlık îç Ticaret Genel Mü

dürlüğünde kontrolörler istihdam edilir. Bu kontro
lörler ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işle
rinde görevlendirilebilir. 

Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında mü
fettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır. 

Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde ısöz almak isteyen 
var mı? Yok.-

Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' Başkanlığına 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Gö

revleri Hakkında 13.12.1983 tarih ve 185 sayılı Ka
mun Hükmünde Kararnamenin, 'komisyonlarca 35 inci 
madde olarak benimsenen «kontrolöder» başlıklı 36 
ncı maddesinin birinci fıkrasının, aşağıdaki şekilde 
değiştıidlirnesini arz ve teklif ederim, 

Kontrolöder 

iMadde 35. — Bakanlık îç Ticaret Genel Müdür
lüğü ile Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünde kont
rolöder istihdam edilir. Bu kontrolörler ihtiyaca gö
re 'Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevlendirilebi
lir.» 

Pertev Aşçıoğlu Engin Gansızoğlu 
Zonguldak Zonguldak 

Leyla Yeniay Köseoğlu F. Mihriban Erden 
İstanbul İsparta 

Kâmrari Karaman ibrahim Özdemir 
Hatay İstanbul 

'BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum: 
(Kooperatifler kontrolörlerinin Yenliden Teşkilat

landırma Genel Müdüdüğü'ne bağlanma gerekçesi: 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkındaki 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin, bakanlığın görevlerini gösteren 2 nci mad
desi (m) fıkrası ile, «Teşkilatlandırma Genel Mü
dürlüğü» başlıklı 13 üncü maddesinin (a) fıkrasında, 
kooperatif ve birliklerinin denetimdi işlerinin yürütül
mesi hususuna da yer verildiği malumdur, 
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Aynı hüküm, kaldırılan Ticaret Vekâletinin Teşki
lat ve Vazifelerine Dair 3614 sayılı Kanunun «Teşki
latlandırma Genel Müdürlüğü» başlıklı 8 inci mad
desinde de mevcuttu. 

Bundan da anlaşılacağı üzere, kooperatif ve bir
liklerinin denetimi, Sanayi ve Ticaret (Bakanlığınım 
«Ticaret» konusundaki faaliyetleri arasında özellik 
taşıyan ve vazgeçilmez bir hizmet -hüviyeti kazanmış
tır. Ayrıca, toplumu tümüyle ilgilendiren kooperatif
çilik faaliyetlerimin yine toplum yararına olarak dev
letin denetimi altında tutulmasının önemli bir zaru
ret olduğu da kesindir. Bu husus, Anayasamızın, koo
peratiflerin, devletin her türlü kontrol ve denetimine 
tabi olduklariını gösteren 171 inci maddesi hükmüyle 
de bağlanmıştır. 

îşte bu düşünce ile eski Ticaret Bakanlığı, koo
peratif ve biriiklerıiın denetimi konusunda özel bir 
kadro kurmuş ve Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü 
bünyesinde kooperatifler kontrolörleri istihdam etmiş
tir. Bu suretle sayıları 30 bine varan kooperatif ku
ruluşlarının denetimi hususunda ibilgi ve tecrübeye 
dayalı bir kadro teşekkül etmiştir. 

Hal böyle iken, 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 36 ncı maddesi ile kooperatif kontrolör
lerinin özel ihtisaslarına rağmen (Bakanlığın tç Tica
ret Genel Müdürlüğüne bağlandıkları anlaşılmaktadır* 

Bakanlık, aynı maddenin sağladığı imkândan ya
rarlanarak, bu kontrolörleri bakanlık makamının 
onayına dayalı olarak Teşkilatlandırma Genel Mü
dürlüğü emrine vermişse de bu çözüm sorunu temelli 
olarak esasa bağlamaktan uzak kalmaktadır. 

Kontrolörlerin münhasıran kooperatifçilik konu
sunda yetişmiş olmaları, işe alınma ve isiti'hdarnlarıında 
müfettişler için uygulanan usule bağlı olarak çalış
tırılmaları, çalışmalarını düzenleyen mevzuatın yeter
li olması, Bakanlığın îç Ticaret Genel Müdürlüğü de 
dahil başka birimlerinde yararlı olmalarının mümkün 
bulunmadığı, bu elemanların özlük işlerinin başka, 
çalışmalarıniın ise başka genel müdürlüklere bağlı 
olarak yürütülmesinin iş verimliliğini ortadan kaldı
rarak kırtasiyeciliği de artıracak olması (Örneğin, 
kontrolörlere Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünce 
görev verilecek, ancak bu kişilere tç Ticaret Genel 
Müdürlüğünce izin kullandırılacaktır.) Kooperatifle
rin denetiminin taşıdığı öneme rağmen bu hizmetin 
etkinliğinin azalmasına yol açılabileceği, sonuçta 
toplum yararı yerine toplum zararının ortaya çıkabi
leceği anlaşıldığından, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
îç Ticaret Genel Müdürlüğüne bağlanan, kooperatif-
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ler kontrolörlerinin, bu 'defa (Teşkilatlandırma Genel 
Müdürlüğünde istihdam edüebitaelerine imkân tanı
yacak hukukî düzenlemenin yapılmasının mutlak bir 
zaruret olduğu düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergedeki değişiklikle bir

likte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Atama 
MADDE 36. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı 

'Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanma
ları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetki-
ısinıi gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunların
daki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
Kadrolar 
MADDE 37. — Kadroların tespit, ihdas, kullanı

mı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümlerine göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 38. — 6973 sayılı «Sanayi Vekâleti Ku

ruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun» ile 31.5.1939 
tarihli 3614 sayılı Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazi
felerine Dair Kanun ve değişiklikleri ile diğer kanun
ların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hü
kümleri yürürlükten kaldırıılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Ufak bir düzeltme 
yapılması lazım, 

«Hükmünde Kararnameye» kelimeleri çıkacak, 
«Kanuna aykırı» şeklinde devam edecek. 

BAŞKAN — «Hükmünde Kararnameye» kelime
lerinin çıkartılması şeklinde Komisyonun düzeltmesi
ni nazarı itibara alarak 38 inci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenıler... Etmeyenler., Madde 
kabul edilmiştir, 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
İntikal eden görev ve yetkiler 
MADDE 39. — Bu Kanun Hükmünde Kararna

menin yürürlüğe girdiği tarihte, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı ve Bakanlığı ile Ticaret Bakanı ve Bakanlı
ğına ait, görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyet
lerden taşınır ve taşınmaz her türlü mallardan Tica
ret Bakanı ve Bakanlığının İhracat, İthalat ve Anlaş
malar Genel Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın 
Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla icra ettiği, kullandığı, 
taşıdığı, ve sahip oldukları hariç, diğerleri başkaca 
bir işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına devredilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Burada da ufak 
bir değişiklik yapmak gerekiyor, 

Birinci satırdaki 3 üncü ve 4 üncü kelimeler olan 
«Hükmünde Kararnamenin» kelimeleri çıkıyor, «Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği» şeklinde devam ediyor. 

BAŞKAN —«Hükmünde Kararnamenin» kelime
leri kalkıyor, «Bu Kanunun» şeklinde oluyor. 

Komıisyonun düzeltmesini nazarı itibare alarak, 
39 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici hükümleri okutuyorum': 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tica
ret (Bakanlığınım İhracat, İthalat, Anlaşmalar Genel 
Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Baş
kanlığına ait kadroılar hariç diğer bütün kadroları per
soneli ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksı
zın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayıhr. 

'Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esasla-
ırma göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme 
uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit 
ve ihdas ediinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, devredilen kadroların kullanılmasına de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum': Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Geçici 2 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — (Bu Kanun ile yapüan 

yeni düzenleme sebebi ile Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı ve Ticaret Bakanlığı İhracat, İthalat, Anlaşmalar 
Genel Müdürlükleriyle Konjonktür ve Yayın Dairesi 
Başkanlığı hariç, diğer memurluklarından kadro ve 
görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atan-. 
mış sayılırlar. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilen kadro
lardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları dle Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı dile Ticaret Bakanlığındaki Da
nışma ve Denetim Birimleri ve Yardımcı birimlerin 
Genel Müdür, Daire Başkanı, (Kurul Başkanı ve bun
ların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları 
taşıyanlar dle aynı mahiyetteki hizmetlerdin ifasına! 
yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sej 

heple olursa olsun boşalmaları halinde genel hüküm
lere göre iptal edilmiş sayılır. Sanayi ve Ticaret 'Ba
kanı, yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli 
atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bu
lunan memurlardan birini, görevli oldukları bdırim 
hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırı
lanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlı
ğın merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya 
atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların 
bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumları
ma uygun kadrolara atanmaları halimde de eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları
nın ıbu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesi
ne devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorumı: (Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇlCl MADDE 3. ~ Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Ticaret Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili 
kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç 
bir yi,içerisinde iade edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanma

sını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetme
likler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yö-
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netmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümle
rinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kaıbul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum1: 
GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı 

bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirlenen esaslara 
göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmet
ler, mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 6 mcı maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanuna göre yeniden 

düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşki
latında değişen veya yeniden kurulan birimlere veri
len görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan 
birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını enN geç sekiz 
ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre içe
risinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun ile öngörülen 
teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakan
lığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet 
Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro 
ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, un
van ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici 7 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇlCt MADDE 7. — Bu Kanun yürürlüğe gir

diği tarihte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tica
ret Bakanlığı İhracat, İthalat ve Anlaşmalar Genel' 
Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Baş
kanlığı dışındaki, Ticaret Bakanlığına ait her türlü 
mâl ve haklar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.: Kabul eden

ler... Etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇlCt MADDE 8. — Bu Kanuna göre kaldırı

lan birimlerde görevli personel durumlarına uygun 
kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve 
her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece 
şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİJT TUTÖM (Balıkesir) — Soru var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Geçici 8 inci madde üzerinde soru 

sormak üzere buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

şu sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum efen
dim: 

1. Bu Kanuna göre ve bu maddeye göre kaç adet 
birim kaldırılmıştır ve kaldırılan birimlerin adları 
nelerdik? 

2. Kaldırılan birimlerde görevli personelin adedi 
nedir? 

3. Bu kimseler durumlarına uygun hangi kad
rolara atanmışlardır? 

4. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hak
larının yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulacağı belirtilmektedir. Bunlar
dan yeni görevleri değiştirilen kimseler var mıdır, 
varsa kaç kişidir? 

Teşekkür ederim efendini. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Sayın Bakan, cevap vermek üzere buyurunuz efen

dim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkanım, soru 
çok geniş, yazılı cevap vermek mecburiyetindeyiz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, sorularınız yazılı ola
rak cevaplandırılacaktır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum': Kabul eden
ler Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar iKurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece tasarı kanunflaşmışıtır. 
Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
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2. — 23J.19S3 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 
Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin D eğiştir ibnesi ve Bu Ka-

,nuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 Ta
rihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu {11533) (S. Saym : \208) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 23.1.1953 Tarih ve 
6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
M addederinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Mad
de. Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ile 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipler 

.Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 
24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanu
nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporunun müzakeresine basılıyoruz. 

'Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
'Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza arz 

ediyorum.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ra
por çok önemlidir, lütfen okunsun. 

IBAİŞKAN — Efendim, Genel Kurul karar vere
cek, ben vermeyeceğim. 

Komisyon raporuunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması 
reddedilmiştir. 

Turnlü üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın îdris Gürpınar, buyurun efendim. 
Sayın Gürpınar, süreniz 10 dakika efendim. 
HDRifS GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; kanunun 3 üncü 
maddesinin değişik şeklinde sarahat yoktur, değişik 

(1) 208 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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şekilde yorumlanabilir. Madde, «Sendikalar Ve der- ı 
neMerle ortak hareket edemezler» deyince; meslekle 
ilgili dernekler de akla gelebilir. Örneğin; bir Verem
le Savaş Derneği ile de ortak hareket edemeyeceği 
anlaşılabilir. Onun için bu maddeye, «Meslekle ilgili 
dernekler dışındaki dernekler ve sendikalarla işbir
liği yapamaz» şeklinde bir sarahat getirilmesi doğru 
olur kanısındayız. Çünkü bu madde tatbik edilirken 
Mecliste geçen konuşma ve yorumlar bilinemez, ama
cı îyi anlaşılamaz; bu 'sebeple yanlış değerlendirme
lere 'sebep olabilir.. 

Türk Tabipler Birliği Kanununun 42 nci maddesi
nin yeni şeklinde, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığının müsteşar veya yardımcısı, Teftiş Kurulu Baş- I 
kanı veya yardımcısı ile Birinci Hukuk Müşaviri mü- I 
şahit 'olarak Yüksek Haysiyet Divanı toplantılarına 
(katılabilirler fakat oy kullanamazlar deniyor. Hekim
lerin büyük bir kısmı devlet hizmetinde çalışmakta
dır; yan'i Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hekim
lerin bir kısmı için işveren durumundadır. Bu durum
ca, işveren durumunda olan bakanlık âdeta işverenin I 
isşçi örgütünü denetlemesi gibi bir duruma geçmekte
dir. îşçi kesiminde bile böyle bir uygulama yoktur. 

Hekimlik, sosyal ve yüce bir meslektir. Değerli 
bir atasözümüz ivazdır; «Allah insanı hâkime ve he
kime muhtaç etmesin; fakat bunları eksik de etme
sin» şeklindedir. Böyle. bir mesleğin mensuplarının 
elini kolunu bu kadar bağlamaya lüzum yoktur sa
nıyorum, 

Her Zaman üstünde durduğumuz bir konu var. I 
IBu da, yönetimle hekim arasındaki diyalog meselesi
dir. Maalesef eski Türk Talbipleri Birliği Kanunu da 
hdki'ml'ik mesleğine faydalı olamamıştır. Çünkü onda I 
!da bakanlık denetimi vardı. Bu yüzden, hekimlikteki 
meslekî gelişme sağlanamamıştır. Türk Tabipleri Bir
iliği Kanununun de 2 nci maddesinde, «Türk Tabip
leri Birliği ite birliğin mahallî organları olan odalar 
üzerinde gözetim, idarî Ve malî denetim hakkına sa
hiptir. Birlik odaları organlarının görevlerini kanun 
hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıkları, yö- I 
netmelikle belMeneeek esaslara göre Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca 'denetlenir» denilmektedir. 
Burada da yine, işvereriin işçi örgütünü denetlemesi 
gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Ek ^ üncü madde ile, daha önce 3013 sayılı Ka- • 
nunda ek 2 nci maddenin altıncı fıkrası; «En büyük 
mülkiye âhıiri; ıBirfiğin seçimle gelen başkanı ve mer- I 
kez konseyi ile odaların başkan ve idare heyetlerini 
geçici olarak görevden uzaklaştırabiılir» hükmünü in- | 
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tüva ^toıe'kteydi. Bu kez, geri gönderme gerekçesinde 
belirtildiği üzere, «iSorumlu organlar» tabiriyle hay
siyet divanları da kapsama alınmaktadır. Haysiyet di
vanları icraî nitelikte fonksiyonu olmayan, sadece 
kurumun disiplinini sağlamak üzere ceza uygulayan 
bir organdır. Bu sebepten bunların da görevden alın
masının zarureti bulunmayabilir; ama görevden alın
ması da nüühîm bir değişiklik teşkil etmez kanısın
dayız. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürpınar. 
iBaşka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

23.1.1953 Tarih ve 6023 Saydı Türk Tabipleri Birliği 
Kanununun Baza Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde [Eklenmesi 
Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı HükUmleri ile 6023 Sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka

bulü Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye sınırları içerisinde meslek 
ve sanatlarını icraya yetkili olup ta sanatını serbest 
olarak yapan veya meslek diplomasından istifade et
mek suretiyle resmî veya özel görev yapan tabip ve 
diş tabiplerinin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabip 
ve diş tabipleri arasında meslekî deontolojiyi ve da
yanışmayı korumak, tabiplik ve diş tabipliğinin kamu 
ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak 
ve meslek mensuplarının 'hak ve yararlarını korumak 
amacı ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesle
kî b'ir kuruluştur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 3. — Türk Tabipleri Birliği ve tabip oda
ları, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışın-
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da hiç'bır faaliyet gösteremezler, kendilerine kanunla 
verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siyaset
le uğraşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve dernek
lerle ortak hareket edemezler, bunlara maddî yardım 
yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar, onlarla si
yasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletve
kili ve mahallî idarelerin seçimlerinde herhangi bir 
aday veya grubu destekleyemezler. 

Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmî 
törenlere katılır, amacına uygun -işlerde kullanılmak 
üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal, misa
firhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının, çerçeve 2 nci mad

desine bağlı 3 üncü maddesinde yer alan «... ve der
neklerle» ibaresinin yerine, «... ve meslekî ilgisi ol
mayan derneklerle» ibaresinin konulmasını saygıyla 
arz ve talep ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt tdris Gürpınar 
Çanakkale Muğla 

Cahit Tutum M. Nuri Üzel 
Balıkesir Eskişehir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Efendim katılmıyoruz. Sarahate kavuşturmak ama
cıyla, zabıtlara geçmek üzere söz alacağım. 

BAŞKAN — Hayır efendim söz veremem; ka
tılmazsınız, katılırsınız, o kadar. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Madde üzerinde söz alacağım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde.söz alamazsınız. 
Efendim Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arze ediyorum : Kabul eden

ler.... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim önergemi açıklamak istiyorum, müsaade eder 
misiniz? Sayın (Başkan, açıklama imkânı vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim, söz istemiyorsunuz ki... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Elimi kaldırıyorum efendim. 
BAŞKAN — Nerede? 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Buradan kaldırıyorum. 

BAŞKAN — Ta oraya gitmişsiniz. Halbuki hep 
ön sırada oturursunuz. Ben ne bileyim oraya gideceği
nizi. Ben dışarıdasınız sanıyorum. Grup başkanısınız, 
lütfen buraya buyurun efendim. Oyladım bitti efen
dim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, yerimi tayin etmek benim hakkımdır. Ben 
söz istiyorum, bana söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Tamam; ama benim de göz;üm şa
şırdı. Buyurun lütfen. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Burada bir yanlışlık var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtikten sonra 

söz veremem. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, geçmeden önce ben buradan söz istedim. 

BAŞKAN — Duymuyorum, görmüyorum. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Görmek zorundasınız. 
BAŞKAN — Önergede imzanız var; baktım, ye

riniz orası, fakat görmedim sizi. Ondan sonra ne 
bileyim oraya gidip el kaldıracağınızı. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, ben el kaldırıyorum. 

BAŞKAN — Canım, benim gözüm de bütün sa
lonu birden kaplamaz ya. Biraz önce de iktidar gru
bundan öyle bir şey oldu, geçti. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siz Genel Kurulu tespit etmek mevkiindesiniz. Ben 
buradan söz istiyorum. Yanlışlığa sebebiyet verilmek
tedir. Verem Savaş Derneği de bir dernektir. Ya
rın Verem Savaş Derneği Tabipler Birliği ile müşte
rek harekete geçtiği zaman cezayı müstelzim bir fiil 
işlemiş olacaktır. Bu nedenle, sarahat kazanması ge
rekir. 

BAŞKAN — Zapta geçti zaten buyurduklarınız, 
tamam efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MASDDE 3. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Kanununun 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Özel kurum ve işyeri tabip ve diş tabipleri; çalış
tıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin, başka bir yerde 
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ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu ta
bip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her 
ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum veya işyeri
nin tabipliğini alamazlar. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabip ve diş 
tabiplerine kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu 
hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

iMADDE 4. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 6. — Hudutları içinde tabip odalarına 
kayıtlı en az ikiyüz tabip ve diş tabibi bulunan her 
ilde bir tabip odası kurulur. 

Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda ta
bip ve diş ta'bibi bulunmayan illerdeki tabip ve diş 
tabiplerin'in hangi illerdeki tabip ve diş tabipleri ile 
birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin 
'hangi 'il olacağı veya bu gibi illerdeki tabip ve diş ta
biplerinin hangi il tabip odalarına bağlanacağı; mem
leketin coğrafî ve ulaşım durumları ile tabip ve diş 
tabiplerinin toplu olarak bulundukları iller göz önü
ne alınarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
nin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır. 

Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyi aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. Yeni 
kurulan odalar en geç üç ay içinde organ seçimini 
yaparlar. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Ka
nunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanunî süreler 
buna göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birli

ği Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 7. — Bir tabip odası sınırları içinde sana
tını serbest olarak icra eden tabipler ile diş tabipleri 
bir ay içinde, o il veya bölge tabip odasına üye ol
mak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yüküm
lüdürler. 

Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu 
kurum ve kuruluşları ile Kamu iktisadî Teşebbüsle

rinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhan
gi b'ir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip oda
larına üye olabilirler. 

Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hü
küm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da ic
ra edenler; meslekî hak, yetki, disiplin ve sorumlu
luk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Bir

liği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 8. — Tabip odalarının gelirleri şunlardır : 
1. Miktarları ve ödeneceği tarihleri Büyük Kong

rece kararlaştırılan 2 400 liradan az 24 000 liradan 
fazla olmayan üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar. 

Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç 
katına kadar artırılabilir. 

2. Bağışlar, yayın gelirleri, sosyal faaliyetlerden 
elde edilecek gelirler. 

3. Haysiyet Divanınca verilenler ile 13 üncü mad
de gereğince alınacak para cezalan. 

. 4. Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak 
yardımlar. 

5, Diğer çeşitli gelirler. 
Üyenin bir odadan diğer bir odaya naklinde (1) 

inci bentteki üye kayıt ücreti ve yıllık aidat yeniden 
alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Bir

liği Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Genel Kurul yılda bir defa Nisan 
ayında toplanır. Bu toplantılar üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun katılmasıyla yapılır. Seçimle ilgili Ge
nel Kurul toplantılarına oda üyelerinin katılmaları 
zorunlu ölüp, geçerli bir mazereti olmaksızın katıl
mayanlar ile oy kullanmayanlar o yılkı en yüksek 
yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

— 103 — 



T. B. M. M. B : 50 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
-MADDE 8. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birli

ği Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 14. — Oda idare heyetince üyeler; seçim 
yapılacak genel kurul toplantısına bir günlük gazete
de, 'onbeş gün önce ilan verilmek suretiyle ve ayrıca 
yazı ile çağrılırlar. Çağrı mektubunun toplantı gü
nünden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak pos
taya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gerek
lidir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü top
lantılarda gazete ilanı yeterlidir. İlanda toplantının 
yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda ye
terli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci top
lantının yeri, günü ve saati de yazılır. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 42. — Yüksek Haysiyet Divanı Büyük 
Kongrece ikisi diş tabibi olmak üzere dokuz asıl ve 
dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Diva
nına seçilebilmek için Türkiye'de en az onbeş yıl ta
biplik veya diş tabipliği yapmış olmak ve bu Kanu
nun 39 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi 
'birini almamış olmak gerekir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müsteşar ve
ya yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı veya yardım
cısı ile Birinci Hukuk Müşaviri müşahit olarak Yük
sek Haysiyet Divanı toplantılarına katılabilirler fakat 
oy kullanamazlar. 

Divan Ankara'da Türk Tabipleri iBirliği Merkez 
Konseyinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarin-
da olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Kon
seyi ya da son toplantının başkanının daveti üzerine 
divan daha sık toplanabilir. 

Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir 
raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının baş
kanı, o yoksa en yaşlı üye açar. 

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar ilgi
li haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında 
disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinle
şen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
uygulanır. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.-. 
Sayın Kuş'han, buyurun efendim. 
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| ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü-
ı sade ederseniz redaksiyonla ilgili ıbir hususu yerim-
, den arz etaıefc istiyorum. 

iMadde metninin 'birinci cümlesi «Yüksek Haysi
yet Divanı» diye başlıyor, «oluşur» diye 'bitiyor. Hal
buki, ifade bütünlüğünün sağlanması bakımından 
birinci cümlenin son ıkdiimesinin «oluşturulur» şek
linde değiş'tirülmesiinde yarar vardır. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Nasıl yani?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade ederseniz 

o'kuyyım efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Yüksek Haysiyet 

Divanı Büyük Kongrece ikisi diş tabibi olmak üzere 
dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur» demişler. 
«Yüksek Haysiyet Divanı ıBüyük Kongrece ikisi diş 
tabibi dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşturu
lur» denmesi lazım. Yani burada son kelimenin «oluş
turulur» diye ifade edilmesi lazım; ifade bütünlüğü 
bakımından Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyonun ıgörüşü nedir? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Bskişöhir) — 
Efendlim, yasa ımadesiındeki ifadede yanlışlık yoktur; 
ikisi de aynı aralama gelir. Yasanın ilgili maddesin
deki şekli doğrudur, değiştirmeye gerek yok, «olu
şur» şeklinde kalması görüşündeyiz. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade eder mi

siniz Sayın Başkanım?' 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz mü istiyor

sunuz? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — IBuyurun efendim.: 
ÖMER KUŞHAN (JKars) — Sayın Başkan, çok 

değerli miilet'vdkilleri; Türkiye Büyük Mîllet Mecli
si Genel Kuruluna yasalar gelir, birçok bakımlar
dan incelenmesi ve en mükemmel şekli ile çıkarıl-

> ması için burada mesai harcanır. 
Ben biraz önce Sayın 'Başkanlık Divanından mü

saade alarak, Ikendileriniin hoşgörüsüne sığınmak su
retiyle yerimden arz etmeye çalışmış, kürsüyü işgal 
etmek istememiş/tim. 

Sayın miUetvefcilleri, özellikle üzerinde durmak la
zım; bir kanun yazılırken ifade bütünlüğüne, cümle
nin akışındaki kelimelerin kulianıllıışına çok dikkat et
mek gerekir. Binaenaleyh, biraz önce okuduğum ve 
«Yüksek Haysiyet Divanı» diye başlayan cümienin 
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sonu «oluşur» diye bitmektedir. Oysa (bunun «oluş
turulur» şeklinde olması lazım; yani 'bir heyet her
hangi bir şeyi oluşturacaktır. Dolayısıyla son kelime
nin «oluşur» veya «oluşturulur» olarak değiştirilmesi 
teklifli karşısında sayın 'komisyonun direnip, hâlâ ken
di ihatasını devaım ettirmek istemesini izah etmek 
mümkün değildir. 

Bunu arz etaek ve seyyaliyetlerini istirham edip, 
'bunun «oluşturulur» şeklinde değiştirtmesini sağlamak 
için söz aldım, teşekür ederim. 

İBAŞKİAlN — Teşekkür ederiz Sayın Kuşhan. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişenir) — 
Sayın Başkan, söz alabilir miyim? 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
'SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Bu, komisyonun 'hatası değildir. Kanun hükmündeki 
kararnamenin sevk edilişindeki şeklinli kamisyonumuz 
aynen 'benimsemiştir. «Oluşturulur» sekilinde olması 
dafoa uygundur; kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi bura
da Yüksek Haysiyet Divanı kendi kendine oluşmu
yor. Bunu oluşturan 'bir yer var. O da neresidir? 
Büyük kongrede oluşturuluyor. Öyleyse «oluşur» de
ğil, «oluşturulur» olması yerindedir. Komisyon da ka
tılıyor. 

•Bu düzeltmeyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
'Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir., 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin çalış
ma yeri Ankara'dır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okuituyoruım : 
MADDE 11. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Bir

liği Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 57. — Türk Tabipleri Birliği 'Merkez Kon
seyine seçilen üyelerin Ankara'da oturmaları şarttır. 
Seçimde ekseriyet kazandığı halde Ankara'da oturmak 
istemeyen veya Ankara'dan ayrılan üyelerin yerine 
yedeklerinden, oy ve mesleik sırası gözetilmek üzere, 
Ankara'da oturmayı kabul eden üyeler getirilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekilleri; bu maddede tadat edilmek is
tenen, seçilecek olan tabiplerin, yani üyelerin ille de 
Ankara'da oturmaya mahkûm edilmesi veya Ankara' 
da oturan kimseler arasından seçilmesidir. Yurt 
sathında özellikle bu konuda kendisinden çok büyük 
ölçüde istifade edilmesi mümkün olan; fakat işleri 
nedeniyle Ankara'nın dışında bulunan birçok tabip
lerin, çok değerli insanların bu çalışmalara katılma
sını engelleyici, aynı zamanda demokratik olmanın 
ötesinde bir düşünceyi getirici bir maddedir. O ba
kımdan bu maddenin özellikle Ankara'nın dışında 
oturan tabiplerin de katılabileceği şekilde; yani An
kara'nın içerisindeyken seçilen, fakat Ankara'nın dı
şına tayin edilen veya herhangi bir sebeple giden ta
biplerin de bu komisyona veya seçildikleri kurula ka
tılmalarını sağlayıcı bir tadilatın yapılmasında, öyle 
redakte edilmesinde büyük yarar vardır. 

Bunu önermek için söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kuşhan. 
Efendim, maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Bir
liği Kanununun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 61. — Merkez Konseyince temsilciler se
çim yapılacak Büyük Kongre toplantısına en az bir 
günlük gazetede onbeş gün önce ilan vermek suretiy
le ve ayrıca yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun top
lantı gününden en az yirmi gün önce taahhütlü ola
rak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olma
sı gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağan
üstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. İlanda top
lantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk top
lantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak 
ikinci toplantının yeri, günü ve saati de yazılır. 

Büyük Kongre temsilcilerin salt çoğunluğu ile 
toplanır. Toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa bir 
gün sonra mevcut temsilcilerin katılması ile toplantı 
yapılır. Büyük Kongre Konsey Başkanınca açıldık
tan sonra bir kongre başkanı, bir başkanvekili ve iki 
kâtip seçer. 

Kararlar mevcut temsilcilerin oy çokluğu ile alı
nır. 
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Seçimle ilgili Büyük Kongre toplantılarına tem
silcilerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup, 
geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy 
kullanmayanlar beş sene müddetle Büyük Kongre 
temsilciliğine seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — 6023 sayılı Türk [Tabipleri Bir

liği Kanununa 6909 sayılı Kanunla eklenen ek mad
deye (1) numara verilmiş ve Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahallî 
organları olan odalar üzerinde idarî yönden denetim 
ve gözetim hakkına sahiptir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen ya
saklara uymayan Türk Tabipleri Birliğinin merkez 
ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevle
rine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilme
sine Adalet Bakanlığının, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğ
ruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet 
Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye 
Hukuk Mahkemesince basit usule göre yargılama ya
pılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde so
nuçlandırılır. 

Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların gö
revlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, gö
revlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı 
usullere göre seçecek organları toplamak üzere Mer
kez Konseyi için Büyük Kongre temsilcileri arasında, 
oda idare heyeti için umumî heyet azaları arasından 
beş kişiyi de görevlendirir. Seçim, görevlendirilen bu 
beş kişi tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır ve 
görevlendirilen bu üyeler bu fıkrada yazılı süre için
de görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve 
yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra 
hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların 
sürelerini tamamlarlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu Kanun 
uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemleri hak
kındaki tasarruflarına Birliğin görevli organları tara
fından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını 
kanunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya 
eski kararda direnme niteliğinde-yeni bir karar ve
ren ya da Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakan-

1 lığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik or
ganları hakkında da yukardaki fıkralar hükümleri 
uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanun
da yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organla
rın yukardaki fıkra gereğince görevlerine son veril
mesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu-

I runun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlen
mesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hal
lerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Türk Tabip
leri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu 

I organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 
I Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile 
I birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mah-
I kemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma 
I kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde 
I inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on 
I gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde 
I Mduğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçün-
I cü fıkra hükümleri uygulanır. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 

I Sayın Başkan, ben söz istiyorum efendim.' 

I BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
I Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepi-
I mizce malum olduğu üzere, 6023 sayılı (Türk Tabip-
I leri Birliği Yasasının bazı maddelerini değiştiren ve 
I bazı ilaveler yapan 3013 sayılı Yasanın çerçeve 13 
I üncü maddesinin ek 2 nci maddesi, Cumhurbaşkanı-
I mızdan geri dönmüştür. Bu konuda bilgi vermek ama-
I cıyla söz almış bulunuyorum. 
I Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 135 inci mad-
I desinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
I lan ile ilgili yeni düzenlemeye gidilmiş ve kabul edi-
I len ilkeler doğrultusunda kanunlarda bir an önce de-
1 ğişiklik yapmak amacıyla 28 Aralık 1982 tarih ve 
I 2767 sayılı Yetki Kanunu çıkarılmıştır. Daha sonra, 
I 9 tane olan 9 kamu kurumu niteliğinde meslek kurulu-
I şunun kanunda düzenleme yapılarak buna ilişkin ka-
I nun hükmünde kararnameler Resmî Gazetede yayın-
I lanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yetki kanununa göre 
I Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 
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kanun hükmünde-kararnamelerden bir tanesi de 65 
sayılı Türk Tabipleri Birliği ile ilgili kanun hükmün
de kararnamedir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 135 inci mad
desi, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını 
düzenjeyen bir maddedir. Bu maddenin özellikle altın
cı ve yedinci fıkralarına istinaden Sayın Cumhurbaş
kanımızdan bu yasa geri dönmüştür. Ben, Yüce Mec
lisin fazla vaktini almamaya çalışarak, 135 inci mad
denin özellikle altıncı ve yedinci fıkrası hakkında bil
gi vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 135 inci mad
desi özellikle kamu kurumu niteliğinde meslek kuru
luşlarının siyasetle uğraşmalarını engelleyici ve amaç
ları paralelinde görev yapmalarını sağlayıcı hüküm
leri içermektedir. Amaçları dışında faaliyetler üçüncü, 
dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilmiştir. 

Altıncı fıkra, «Amaçlan dışında faaliyet gösteren 
ve siyasetle uğraşan meslek kuruluşlarının sorumlu 
organlarının görevine, kanunun belirttiği merciin is
temi üzerine, mahkeme kararı ile.son verilir ve yerle
rine yenileri seçtirilir» hükmünü içermektedir. 

Yedinci fıkra ise, eğer devletin güvenliği söz ko
nusu ise, gecikmesinde sakınca bulunan bir hal var 
ise; yani süratli hareket edilmesi gerekiyor ise, bu 
sürati sağlamak amacıyla en büyük mülkî amire geçi
ci olarak bu organlan görevden^alıp ilgili mahkemeye 
sevk etme yetkisini vermektedir. Yani altıncı fıkrada 
sözü edilen hâkimin görevden alacağı organlarla, ye
dinci fıkradaki valinin geçici olarak görevden alıp 
mahkemeye sevk edeceği organlar aynıdır ve Anayasa
mızda bu «Sorumlu organ» olarak ifade edilmiştir. 

Komisyonumuza kanun hükmünde kararnamenin 
yanlış şekilde gelmesinden kaynaklanan ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ret gerekçesinde de ifade ettiği 
gibi; «65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin dü
zenlenmesinde yapılan hata, netice olarak son metne 
yansımış ve dolayısıyla ortaya farklı bir madde çık
mıştır» ifadesinde olduğu gibi, kanun hükmünde ka
rarnamenin yanlış olarak sevk edilmesinden kaynak
lanmaktadır. 

Ben bu reddolan yasayla ilgili kanun hükmünde 
kararnamenin komisyonumuza gelişinden itibaren, bu
gün yüce Meclise arz ettiğimiz son şekline kadar olan 
değişiklikleri kısa olarak ifade etmeye çalışacağım. 

Yüce Meclisin fazla vaktini almak istemediğim 
için, altıncı fıkradaki hâkimin görevden alacağı; yani 
amaçlan dışında faaliyet gösteren ve siyasetle uğraşan 

organları hâkimin görevden alacağı fıkrayla ilgili 
«Hâkimin görevden alacağı» yedinci fıkra paralelin
deki, valinin geçici olarak görevden alacağı organlar 
içinde «Valinin geçici olarak görevden alacağı organ
lar» ifadesini kullanacağım. 

65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hâki
min görevden alacağı organlarla birlik bazında «Bir
liğin merkezdeki sorumlu organlan» ifadesi kul
lanılmış; oda bazında da «Tabip odalarının başkan 
ve idare heyetleri» ifadesi kuUanılımıştır. Valinin ge
çici olarak görevden alip aynı mahkemeye sevk ede
ceği organlar için ise, birlik bazında «Birliğin seçim
le gelen merkezdeki organları» ifadesi kullanılmış; 
oda.bazında da «Odaların başkan ve yönetim kurul
ları» denilmiştir. Yani, Anayasamızın 135 inci mad
desinin altıncı ve yedinci fıkrasındaki organların pa
ralel olması gerekliliği burada sağlanmamıştır. Yani, 
hâkimin görevden alacağı organlarla valinin geçici 
olarak görevden 'alıp mahkemeye sevk edeceği organ
lar farklıdır. 

ikinci hata : Valinin geçici olarak görevden ala
cağı organlara «Birliğin seçimle gelen merkezdeki 
organları» ifadesi kullanılmıştır ki, burada da bir 
maddî hata vardır. Birliğin seçimle gelmeyen organı 
yoktur. Yasalarda teferruattan mümkün olduğunca 
kaçınılması prensip olduğuna göre, burada «Birliğin 
organları» denilebilirdi. 

Yüce Meclisimize 3013 sayılı Kanun şeklinde sun
duğumuz yasanın ilgili maddesi şu şekildeydi : Bu
rada ya Anayasanın ilgili maddesindeki sorumlu or
gan ifadesinin aynen kullanılması veyahut da sorum
lu organın sarahate kavuşturulması keyfiyeti söz ko
nusuydu. Bize kanun hükmünde kararname olarak 
sevk edilişte, odaların oda bazında başkan ve idare 
heyetleri sorumlu organ olarak mütalaa edilerek sevk 
edildiği için, merkezde de merkezdeki idare heyeti 
olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin ve 
Başkanının da sorumlu organ olarak mütalaa edil
mesi Komisyonumuzca benimsenmiş ve 3013 sayılı 
Yasa buna göre düzenlenmiştir. Yani, hâkimin gö
revden alacağı organlar olarak birlik bazında Türk 
Tabipler Birliğinin Merkez Konseyi ile merkez kon
seyinin reisi, oda bazında mahallî odalann reisi veya 
idare heyetleri, denilmiş; valinin geçici olarak görev
den alacağı organlarda da aynı paralellik sağlana
rak, yine Türk Tabipleri Birliğinin Merkez Konseyi 
ile merkez konseyi reisi ve mahallî odaların reis ve
ya Mare heyeti, şeklinde Anayasamın 135 inci mad
desinin 6 ncı ve 7 nci fıkrasındaki sorumlu organ-
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ların paralel olması prensibinden hareketle hem.pa
ralellik sağlanmış, hem de sorumlu organlar sarahate 
kavuşturularak 3013 sayılı Yasa Yüce Meclisimizce de 
(kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu madde
si gereğince bu yasanın ilgili maddesini reddetmiş
tir. Reddetme gerekçesini de teferruatına girmeden 
çolk kısa olarak izah etmek istiyorum. Cumhurbaş
kanımız, hâkimin görevden alacağı organları aynen 
kabul etmekte; valinin geçici olarak görevden alıp 
mahkemeye sevk edeceği organlara yüksek haysiyet 
divanı ile haysiyet divanlarının oda bazında ilave 
edilmesini iste.nektedir. Biz en son düzenlememizde 
Sayın Cumhurbaşkanımızın istifhamlarını ortadan 
'kaldıracak düzenlemeyi yaptık; biraz sonra izah ede
ceğim. Yalnız, valinin geçici olarak görevden ala
cağı organlarla, hâkimin görevden alacağı organlar 
arasında ret gerekçesinde paraileülik bozulmaktadır. 
Yani ret gerekçesindeki şekliyle kabul ettiğimiz tak
dirde, yine kanun hükmünde kararnamelerin sevk 
edildiği zamanki yapılan hatanın aynısını yapma du
rumundaydık. Biz, ret gerekçesindeki endişeleri or
tadan kaldırmak amacıyla... 

BAŞKAN — Lütfen 'bağlayınız efendim; süreniz 
geçiyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — 
«Anayasamızın 135 inci maddesinin 6 ve 7 nci fık
ralarında yazılı fMeri Türk Tabipleri Birliğimin 
hanlgi organları işleyebilir?» sorusuna, bu organları 
tadadî olarak kanunda saymatk da mümlkündür; ama 
öyle fiiller ortaya çıkabilir ki, kanunda saymadığımız 
bu organ da bu fiilleri işlemiiş olabilir, bu nedenle, 
kanunda organları teker teker sayma yerine, Ana
yasadaki «Sorumlu organ» deyiminin yasaya aynen 
akıtarı'lmasının daha uygun olacağı fikri komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

Sonuç olarak, hangi organların sorumlu olduk
ları, yargısal kazaî ve yönetsel idarî mercilerin mü
şahhas her olay i'le ilgili yorumlarından lortaya çıka
cağı kanaatine varılarak, hâkimin görevden alacağı 
organlara, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip 
odalarındaki sorumlu organları olarak ve yine vali
nin geçici olarak görevden alacağı organlara da yine 
aynı paralelliği sağlayaralk; «Türk Talbüpleri Birliğinin 
merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organları» ifa
desi konulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu 9 kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarında, Anayasamızın 135 in- | 
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ci maddesine paralellik sağlayacak^ ilgili şablon mad-
dalerinin aynı olması gerekmektedir. Ancak, sevk 
edilişte bu farklılıklar olmakta birlikte, şu anda ya
salaşırken de farklı komisyonlarda görüşülmesi ve o 
günkü komisyondaki çoğunluğun farklı kanaatlere 
sahip olabilmesi sebebiyle, (İçtüzüğümüzdeki, komis
yonların toplantı ve Ikarar yetersayısının yetersiz ol
ması dolayısıyla) farklı metinler yüce Meclisimize 
gelmekte ve büyük bir olasılıkla da yüce Meclisli
mizde aynı şekilde kabul edildiğinden, birbirine pa
ralel çıkması gereken şablon maddeler farklı olarak 
yasalaşmaktadır, 

ıBAŞKAN — Efendim lütfen bağlayınız; süreniz 
çok geçti. 

Siz madde üzerinde söz aldınız, şimdi tümü üze
rinde konuşuyorsunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMlUSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — 
Efendim, ilk defa söz alıyorum. 

BAŞKAN — İlk defa da söz alabilirsiniz, son 
defa da; ama usulüne uygun konuşulacak tabiî. 

Sonra, bir sual varit olmadı, gayet güzel hazırla
mışsınız, üyelerden bir ses çıkmıyor. Niçin izah et
mek ihtiyacını duyuyorsunuz; anlayamadım yani? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclise bu konuda bilgi, ver
mek istedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Yüce Meclis arzu 
ederse zatıâlinizd sual tevcih eder. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — 

Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Ek madde 2yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 3'ü okutuyorum : 
EK MADDE 3. — Türk Tabipleri Birliğinin mer

kez organları ile tabip obaları organlarının bu Ka
nunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim
lere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yargı gö
zetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantı
sından en az onbeş gün önce seçime katılacak üye
leri belirleyen listeler iki 'nüsha-olarak o yer üç^ se
çim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk 
olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya 'ilişkin 
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hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündem
de yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak 
görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar so
nuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz - on-
yedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağla
yacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde 
birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde gö
revli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamam
lattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen 
liste ile yukarıdaki belirtilen diğer hususları onaylar. 
Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar 
Adalet Dairesi ile Türk Tabipleri Birliği ve ilgili 
odanın ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre 
ile İlan edilir. 

İlan süresi içinde listeye yapılacak itizarlar hâkim 
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin 
diğer hususlar onaylanarak Türk Tabipleri Birliğine 
veya tabip odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üye
ler arasından bir başjkan ve iki üyeden oluşan bir se
çim sandık kumlu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek 
üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yoklu
ğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngör
düğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların 
tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif 
işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve oda
larda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur 
ve her seçim sardığı için ayrı bir kurul oluşturulur. 
Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında naza
ra alınmaz. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe se
çim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı 
yerler hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin soaunda seçim sonuçları tuta
nakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örne
ği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim so
nuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belge
ler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile sak
lanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi 
edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tu
tanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
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j seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafın
dan aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağ
lanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara 
bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hü-

I kümlere göre iesin sonuç'arı ilan eder ve ilgili tabip 
odasına ve Türk Tabipleri Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizil oy, açık tasnif esaslarına 
göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy 
kullanamaz. OyJar, oy verenin kimliğinin tabip oda
sı, Türk Tabipli-ri Birliği veya resmî kuruluşça veri
len belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin 
karşısındaki ysrin imzalarmasından sonra kullanılır. 
Oylar, üzerinde ilçe seçin', kurulu mühürü bulunan 
ve oy verme sırasında sandık kurulu başkam tarafın
dan her seçim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara ya
zılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kul
lanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya mü-

I hüraüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. 
Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir 

I usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle 
I seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan 

az va iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere 
seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili 
odaya veya Türk Tabipleri Birliğine bildirir. Belir
lenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu 
madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uy
gun olarak yürütülür. 

ilçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim san
dık kurulu başkam ile üyelerine, «Seçimlerin Temel 

I Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» 
da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve 

I diğer seçim giderleri, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili 
I tabip odalarının bütçesinden 'karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üye
lerine karşı işlenen suçlar. Devlet memurlarına karşı 
işlenmiş gibi cezalandırılır. 

I Seçimlerin ('üzen içerisinde ve sağlıklı biçimde 
I yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun 

aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına gö-
I re bu Kanunda yazılı dis'plin cezalan verilir. 

BAŞKAN — Ek 3 üncü madde üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bk madde 4'ü okutuyorum : . 
EK MADDE 4. — Türk Tabipleri Birliği ve 

onun yerel organlarını temsil etmek üzere uluslarara-
I sı kongre, konferans gibi toplantılara katılma, birli

ğin teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
I lığının iznine bığltdır. 
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BAŞKAN — Bk madde 4 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve madde olan madde 13'ü, bağlı maddele
riyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler, . Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi dkutıı yorum : 
MADDE 14. — Türk Tabipleri Birliği Kanunu

nun 18 inci maddesinin dört, beş ve altıncı fıkra 
hükümleri, 47 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 48 inci 
madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemleri ve görev 
sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın 
Türk Tabipleri Birliğinin merkez organları ile dele
gelerin ve tabip odalarının organlarının seçimi 1 Ara
lık 1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamam
lanır. 

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılı
nın Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır 
ve kanunî süreleri 'buna göre hesaplanır. Yapılacak 
bu seçimlerde 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Ka
nununun 24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 6 ncı maddesinin ikin
ci fıkrasında yer alan odaların, (tüzelkişilik kazanima-
ısında Büyük Kongre kararına ilişkin şart aranmaz. 
Merkez Konseyinin onayı yeterli sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade ederseniz 
yerimden bir şey ifade etmek istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, kanunun 

yazılışında, «1983 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
tamamlanır» ibaresi vardır. Halbuki 1985 yılını idrak 
etmiş bulunuyoruz. Acaba bu ifadenin kullanılması 
kanunun özelliği nedeniyle midir; bunun açıklanma
sını istiyoruz. Eğer onun için değilse, o zaman bu 
maddenin düzeltilmesi gerektiğini arz etmek istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın milletvekilleri, birincisi, şu anda yasalaşmış 
bulunan 4 tane kamu kurumu niteliğindeki meslek | 
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kuruluşunda bu geçici madde aynen kabul edilerek 
geçmiştir. 

İkincisi, çok ileri tarihlerde, bu kamu kurumu ni
teliğindeki mesleik kuruluşu kongresini de zamanında 
yapmıştır, yapmamıştır endişesi söz konusu olur ise, 
bu maddeye istinaden, kongresini zamanında yapma
dığını ispatlaması açısından yasada bulunması uy
gundur kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza aır ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler,,. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 

3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Ecza
cıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6643 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosj 

yal İşler Komisyonu Raporu (1/31, 1/34) (S. Sa
yısı : 213 (1) 

BAŞKAN — 25.1.1956 Tarih ve 6643 sayılı Türk 
Eczacılar Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde (Kararname ile 25.1.1956 
Tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkımda 16.5.1983 
Tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

(1) 213 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Bazı Hükümleri ile 6643 sayılı Kanunun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında1 

Kanun Tasarısının görüşülmesine 'başlıyoruz. 
(Hükümet ve komisyon yerinde. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza arz. ediyorum : Okunmasını kabul edenler... 
okunmamasını kabul edenler... Raporun okunmaması 
kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Halkçı Parti Grulbu adına Arsan 
Savaş Arpacıoğlu, buyurunuz efendlim; süreniz 20 
dakika. 

(HP GRUBU ADINA ARSAN SAVAŞ ARPACI
OĞLU (Amasya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
kuruluş yasasını görüşmekte olduğumuz Türk Ecza
cılar Birliği, insan sağlığı gibi temel ve vazgeçiknez 
'bir konuda önemli 'bir fonksiyonu yerine getirmekle 
yükümlü ve 'bu anlamda hem bireyler, hem de top
lum yaşamı için son derece önemli 'bir kuruluştur. 
Üzerinde durmak (istediğimiz konu, kuruluşun en 
önemli fonksiyonlarından birisi olan veya olması ge
reken eczacılık ve ilaç konusunda izlenen politika
dır. Öncelikle, eczacılığın ayrılmaz hir parçası olan 
ilaç »konusu üzerinde durmak istiyorum. 

İlk bakışta yalnızca uygulamalı 'bilimlerin ilgi ala
nı içerisinde değerlendirilen ilaç, aslında toplumsal 
(bilimlerin de bir konusudur. Günümüzde yazılan far
makoloji kitaplarında bile ilacı toplum bilimleri bağ
lamında değerlendirme yaklaşımlarına rastlanmakta
dır. «(Sosyal Farmakoloji» anabaşiığt altında genelde 
ilacın sosyal bir mal olmasının yol açtığı sorunlar 
incelenmek'tedir. Çağdaş farmakolojide bu gelişme 
ilacın ve tedaviniin sosyal karakterini iyice belirgin
leştirmektedir, 

Değerli milletvekilleri, 'bilindiği gibi, insan hizmet
leri tanımı, sonuçları itibariyle toplumsal ilüşkıiler içe
risinde 'tüketici olarak Ibelklginleşen bireylerin asgarî 
yaşamsal ihtiyaçlarını veya fiziksel, ruhsal, duygusal 
ve benzeri k;arakteri«tikierinli değiştirmeye ve daha 
iyileştirmeye yönelik biçimde düzenlenmiş, sürekli 
etkileşimleri kapsayan sanayilere özgü bir tanımlama
dır. iBu tanımlama, yani «İnsan hizmetleri» olarak ad
landırılan hizmetler, eğitim, sağlık, sosyal ve genel 
hizmetler gibi sanayileri içerir. İnsan hizmetleri," sa
nayi, imalat ve doğal maddeleri işleme sanayilerinden 
'birkaç önemli yönden farklılık gösterir. Birindi olarak, 
insan hizmetleri sanayiinde üretim ve tüketim eş za
manlı olarak gerçekleşir. Üretilen ürün de maddî bir 
nesne değil, daha ziyade 2 veya daha çok insan ara-
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sında sonuçta, Tinde veya 2'sinde de ortaya çıkan 
bir değişikliği içeren ilişkidir. Bir hekim, ancak üre
tilen sağlık hizmetini, bir 'hasta ise tükettiği zaman 
üretimde bulunmaıkita&ır. Bir eczacı, üretilmiş olan 
ilacı ancak bir hastanın varlığında ona ulaştırarak ve 
en uygun 'biçimde tüketimine neden olduğunda üre
timde bulunmaktadır. Ortada olan durum, maddî bir 
üretimin olmadığıdır. İşte, maddî somut nesnelerin 
üretildiği imalat sanayilerini insan (hizmetlerinden fark-
lilaştıran en kesin ayrım noktası da hudur. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmeti, sağlık ko
şullarını yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak 
anlamında, "insan hizmetleri sanayii içerisinde geniş bir 
alan kapsamaktadır. Sağlıklı 'konut, dengeli ve yeterli 
'beslenme, çevre kirliliğinden arındırılımış biir doğa gibi, 
İnsanca yaşama olanaklarının kurulması ve geliştiril
mesindeki temel amaç, insanın ve dolayısıyla toplu
mun sağlığıdır. Bu anlamda verilecek sağlık hizme
tinin bir kullanım değeri vardır. Zira, bu hizmetler 
öncelikli olarak hizmeti üretenlerin değil, üründen ya
rarlanan toplumundur. Hastalık denilen olgu ortaya 
çıktığında, şifa arayan maddî olarak tüketici duru
muna gelir. İçinde yaşadığımız toplumda tüm sağlık 
hizmetleri gibi, ilaç da bir metadır. Hem 'bir kullanım 
değeri, hem de bir değişim değerini liçerir, Bir fiyatı 
vardır ve ilacın değişim değerinin bir kârı da içermesi 
doğaldır. Ancak, her ne kadar bir meta olarak üre
tilip tülketilse de, ilacın çok önemli bazı nitelikleri 
vardır. Önemli olduğuna inandığımız hu özellikleri 
kısaca belirtmek isterim. 

İlacın kullanım değeri ile fiyatı arasında büyük 
faıriklar olabilmektedir. Bir kalp hastası için tninitrinin 
veya bir diyabetli hasta için ensülinin kulamın değeri 

-çok yüksektir; fiyatının önemi yoktur. İlaç tüketimi 
talebi, fiyattan büyük ölçüde bağımsızdır., Fiyattakü 
artış talebi azaltmaz. Tüketici, ilaç yaşamsal bir öne
me sahip olduğu için, fiyatı ne olursa olsun satın 
almak zorundadır. İlacın üretim niteliğine bağlı ola
rak doğacak kalite veya kalitesizlik sorunu, ilaç ih
tiyacını ve talebini değiştirmez, İlaç, tüketicinin piya
sada en az bilgiye sahip olduğu bir metadır. Tüke
timde tercih seçimi tüketiciye değil, hekim, eczacı ve 
uzmanlara bağlıdır. 

İlaç refclamlanyla aşırı tüketim pompalaması ve 
sonuçta yanlış kullanım, suiistimal ve bağımlılık gi
bi toplumsal sonuçlar ortaya çıkarabilir. 

Sayın milletvekilleri, ilacın yukarıda açıklamaya 
çalıştığım toplumsal niteliklerini çoğaltmak, bunlara 
tüketicilerin ve üretidilerin özelliklerini eklemek müm-
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kündür. Bütün bu özelliklerinden dolayı, ilaç üretim 
ve tüketiminin ve fiyatının serbest piyasa güçlerine 
terk edilmesi son derece sakıncalıdır. Devlet kendisi 
üretimi yapmayı üstlenmese bile, hiç değilse izleye
ceği politikalarla ilaç sanayiini, ilaç piyasasını dü
zenlemeli ve denetime tabi kılmalı ve bu anlamda 
sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirmelidir. 
Zira, ilaç ve sağlik, en azından e'kmek kadar, belki 
de daha önemli ve hayatî önemi 'haiz bir sorundur. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada devlete düşen 
görevlerden bir tanesine ve uygulamada ortaya çıkan 
mekanizmaların nasıl işlediği ile ilaç sömürüsü (me
kanizmasına değinmek istiyorum. 

Ülkemizde son yıllarda 'ilaç fiyatları hızlla art
maktadır. Bu hızlı artışlar sonucunda ülkemizde 
üretilen ilaçların fiyatları arasında büyük farklılık-
lar olduğu ve daha pahalı satıldığı gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. Dünya ilaç borsalarında yapılacak bir 
araştırma, ülkemize ithal edilen ilaç hammaddelerin-
deki fiyat farklılıklarının /korkunç boyutlarını orta
ya çıkartacaktır. İlaç fiyatlarında son birkaç aylılk 
artışlar yüzde 40 ilâ yüzde 100 oranında olmuştur. 
Bu husus da, yurdumuza ithal yoluyla giren ham
maddelerin, dünya fiyat'larının çok daha üstünde fi
yatlarla ithalinden kaynaklanmakıtadıır. Ön fiyat de
netiminin kaldırılmasının ne gibi sakıncalar yarattı
ğını hepimiz biliyoruz. 

Değerli üyeler, durum1 böyle ilken, hükümetin ilaç 
fiyatlarının serbestçe belirlenmesi konusundaki kararı 
son derece sakıncalı ve yanlıştır. Bu uygulama, ilaç 
fiyatlarının süratle artmasına yol açacaktır. Genel sağ
lık sigortası gibi düzenlemelerin bulunmadığı bir ül
kede, ilaç fiyatlarının yükselmesi onarılmaz sonuçlar 
ortaya çıkarır. Yabancı sermayeli firmalar da ara
larında olmak üzere, gerek miktar, gerekse değer ola
rak ilaç piyasasında ilik 25 fiıtmanın yüzde 90 ora
nında denetlendiği hatırlanırsa, bu firmaların ilaç fi

yatlarını kendi yararlarına göre ve kârlarını azamî-
leştirecek şekilde istedikleri gibi düzenlemeleri kaçı
nılmazdır. İlaç piyasasında bulunan diğer küçük fir
malar ise, tasfiye olmak zorunda kalabileceklerdir. 
Yeni düzenlemeyle her ne-kadar ilaç firmalarının ye
ni ıfiyat tekliflerinin 10 (gün içerisinde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından incelenmesi ve red
dedildiği takdirde yürürlüğe girmesi öngörülüyorsa 
da, bu yöntemin sağlıklı bir biçimde uygulanması 
mümkün değildir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bu konuda gerekil fiyat ve maliyet vesair ana
lizleri 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde yapabile-
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cek bir yapıya, teçhizata ve bilgiye sahip almaktan 
uzaktır. Mevcut bürokratik yapı bu kadar kısa bir sü
re içerisinde sonuç almaya uygun değildir. İlaç fi
yatlarının belirlenmesi hususunda Türk Eczacılar Bir
liğinin değerli çalışmalarından istifade etmekte bü
yük yarar vardır. Bu konuda biriliğin görüşlerinin dik
kate alınması, sağlıklı bir ilaç politikası için zorun
ludur. 

Sayın üyeler, ilaç fiyatları bugünkü haliyle bile 
vatandaşlarımızın alım gücünün ötesine taşmışken, fi
yatların serbest bırakılması yetmiyormuş ıgibi, bir de 
Katma Değer Vergisi ile dolaylı zamlar uygulamaya 
sokulmuştur. 'İlacın ne derece önemli bir mal olduğu 
ve sosyal özellikleri hepimizin malumudur. Durum 
böyleyken, Katma Değer Vergisi uygulamasıyla, hü
kümet, ilaç ile lüks tüketim mallarını aynı kefeye 
koymaktan çekinmemiştir. Son derece yanlış bir yak
laşımdır. Sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayan ilaç 
ve sağlık hizmetleri Katma Değer Vergisinden ımuaf 
tutulmalıdır. 

'Sayın üyeler, sağlık hizmetlerinim gereği gibi ye
rine getirilebilmesinde eczacılarımıza büyük bir so
rumluluk ve görev düştüğünü izaha gerek olmadığı 
kanısındayım. Ancak, bu görev ve sorumluluğun hak
kıyla yerine getirilebilmesi, toplumun ve devletin bu 
meslek mensuplarına ve sorunlarına ilgi derecesiyle 
yakından bağlantılıdır. Eczacılık mesleği, daha üniver
site eğitiminden başlayıp, meslekî uygulamanın çeşitli 
noktalarına kadar sorunlarla doludur. Bu sorunları 
ortaya koyup üzerine 'gitmek ve çözümlerini aramak 
görevimiz olmalıdır., 

Mesleğin en başta 'gelen sorunu, istihdam sorunu
dur. Ne yazık ki, işsizlik problemi giderek yoğunlaş
makta, diplomalı işsizler ordusuna her gün yeni ecza
cılar katılmaktadır. Halen bu diplomalı tıp mensup
larının her 6'sından biri, ne yazık ki işsiz durum
dadır. Bu durum, özellikle son yıllarda eczane açılış
larını da etkilemiştir. Bunun nedeni, meslek mensup
larına ülkemizin sosyal ve ekonomik koşullarında or
taya çıkan değişim sürecine uygun düşen seçenekler 
'sunuılafnamasıdır. Eczacılık mesleği ve uğraş alan
ları toplumsal1 gelişme sürecinim gereklerine uygun 
düşecek şekilde yeniden tanımlanmalı ve çağdaş bir 
niteliğe kavuşturulmalıdır. Eczacılığı yalnızca ilaç ko
nusu ile sınırlayan ye bugün eskimiş plan dar tanım 
terk edilmeli ve uğraş alanı genişletilmelidir. Bu 
çağdaş adımın atılması, hem yeni eczaneler enflas
yonu üzerindeki baskıyı azaltacak, hem de yeni is
tihdam alanları yaratılmasını sağlayacaktır. Bu konu-
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da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, kamu kuru
luşlarına, belediyelere, 'hastanelere büyük görevler 
düşmektedir.. 

Eczacılık mesleğini yakından ilgilendiren diğer 
önemli ibir konu da, eczacı koperatiflerinün gelişti
rilmesi ve desteklenmesidir, özellikle 1980 sonrasında 
artan ve yaygınlaşan eczacı kooperatifleri, bugüne 
kadar sadece ortaklarının yardım ve destekleriyle 
ayakta durmayı başarmışlardır. Eşitlikçi, açık yapı
ları, -hizmet ve dayanışmayı ön plana çıkaran anlayış
ları ile bu kuruluşların eczacılık mesleği için en ge
çerli ekonomik örgütlenme biçimi olduğu ortaya çık
mıştır. Eczacı kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, 
merkezî bir sahiplenmeye kavuşturulması ve Türk Ec
zacılar Birliğinin bu konudaki çalışmaları devlet ta
rafından desteklenmelidir. Hem eczacılık mesleği 
mensupları, hem de ilaç tüketicilerinin çıkarları açı
sından bunu zorunlu görüyoruz. Bu yaklaşım, aynı 
zamanda kâr ve hizmet amaçlan arasında bir denge 
sağlayacak, piyasada bir istikrar unsuru olma fonksi
yonunu yerine getirecektir, 

Değerli üyeler, devlete bu konuda daha pek çok 
görev düşmektedir. Yerli ilaç sanayiinin desteklenmesi 
ve hammaddede dışa bağımlılığın azaltılması bunlar 
arasındadır, tlaç endüstrisi ve daha genelde sağlık 
hizmetleri, piyasasının kendi işleyişine terk edilemeye
cek bir öneme ve sosyal içeriğe sahiptir. Devletin bu 
alana bilinçli bir planlama ile eğilmesi zorunludur. 
Son zamanlarda yapılan daha geniş kapsamlı araştır
malara göre, gelişmiş ülkelerin dünya ilaç tüketimin
deki payı yüzde 75'e düşerken, gelişmekte olan ülke
lerin payı da yüzde 25'e yükselmiştir. Bu da gösteri-
yorki, bu alanda daha gerçekçi politikaların uygulan
maya başlamasıyla, hem gelecekteki muhtemel ilaç 
maliyetlerini, hem de yapılacak tasarrufları hesapla
mak çok önemlidir. 

Sağlık sektörü veya diğer sektörler tarafından yer
li ilaç endüstrisi kurulabileceği gibi, bunun finans 
kaynağından ilaçların jenerik isimlerle üretilmesinden 
tasarruf edilen paralar, hem yüksek oranda olacak, 
hem de ilaç israfı önlenmiş olacaktır. Dolayısıyla, 
elde edilen kârlar yerli ekonominin içerisinde kalıp, 
ülkelerin ilaç üretimindeki yerli yatırımların becerisi
ni geliştirecek ve bu yolla yabancı sermayeden tasar
ruf edilen paralar total harcamaların yüzde 50'sini 
bulacak ki, bu alanda da giderek bir özgüven oluşa
cak, devletin gelirleri artıp, borçları da azalacaktır. 
Ülke olarak da ilaç sanayiinde ileri hamleler yapma 
olanakları artacaktır. Böylece sağlık planlamacıları 

8 , 1 * 1985 0 : 1 

1 tarafınadn akılcı bir ilaç politikasının saptanıp yürü
tülmesinin, hem acil, hem de zorunlu olduğu bütün 

I açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. 
I Partim adına kanun üzerindeki görüşlerimi yüce 

Meclise arz eder, saygılar sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arpacıoğlu. 
I Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin değerli üyeleri; burada Türk Eczacılar Bir-

I ligi Kanunu Tasarısını müzakere ediyoruz. Türk Ecza
cılar Birliği birtakım odalardan teşekkül ediyor; yani 
ticaret odaları filan gibi eczacıları bünyesinde topla
yan birtakım odalar var ve bunım da birliği var. Bu ka
nun, bu odaların ve birliğin amacını, çalışma şeklini 
ortaya koymaktadır. Bunun amacı, Türkiye'deki ec-

I zacıların odalar şeklinde toplanıp, kendi aralarında 
meslekî dayanışmasını, yardımlaşma gibi bir bakıma 

I meslekî itibarları, onurları ile ilgili birtakım mesele
leri elden geçirmek için, denetlemek için kurulan bir 
teşkilat. 

Şimdi, Sayın Arpacıoğlu arkadaşımız «Kanun üze-
I rindeki görüşlerimi bu şekilde belirttim» diye sözünü 

bitirdi; ama söylediklerinin hiçbirisi kanun tasarısı 
ile ilgili değildi. Burada bunu hepimiz dinlemiş bu
lunuyoruz. 

Sayın Başkanın fevkalade dirayetli idaresini bildi-
I ğim için, kendisine de hitapta bulunacağım. Aslında, 
I arkadaşımızın bu şekilde konuşmasına da müsaade 

etmemesi lazımdı. 

Sayın Arpacıoğlu, Türk Eczacılar Birliği Kanunu 
I Tasarısını bir bakıma, bir anlamda bahane ederek, 

burada bu kanunla hiç ilgili olmayan, hükümetin ilaç 
politikasını eleştirmiştir ve kamuoyuna buradan bir 
çok mesajlar vermiştir. Mademki bu konuşma kanun 
üzerinde telakki ediliyor, bu mesajlara cevap ver
mem gerekiyor; aslında benim burada 2 saat izahat 

I vermem lazım, çünkü bu konunun izahı o kadar ko-
I lay değil; ama Sayın Başkanın bana vereceği süreyi 

kullanmak suretiyle, arkadaşımın buradaki beyanları
na cevap vermek istiyorum. 

Sayın Başkanım, süre hakkım ne kadardır? 
BAŞKAN — 20 dakika Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem üyeler, Sayın Arpacıoğlu burada hükü-
l metin ilaç politikası üzerinde bazı imajlar yaratmak 
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istemiştir. Söylediklerinden bir tanesi; ilaç fiyatlarının 
Türkiye'de serbest piyasa kuvvetlerine terk edildiği 
netice itibariyle ilaç tüketicisihin sömürüleceği ima
jını burada yaratmak istemiştir. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Bekleyip göreceğiz Sayın Bakanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Müsaade edin 
efendim, izah edeyim, sizi gayet sükûnetle dinledik, 

Muhterem üyeler, hükümetimiz, 12 yıldan beri 
Türkiye'de uygulanmakta olan ilaç fiyatlarının oluş
masını içeren bir kararnameyi tümüyle yürürlükten 
kaldırmış bulunmaktadır. Bu kararnamede önemli 
olan iki nokta vardır : Bir tanesi; kararnamenin 18 
inci maddesine göre, (Eş olan ilaçlar deniyor) eş olan 
ilaçlarda en aşağı fiyat artırma teklifiyle Sağlık Ba
kanlığının karşısına gelenin fiyatını. Sağlık Bakanlığı 
bu ilaçlara uygulamak üzere tespit edecektir; yetkisi 
vardır ve fiilen de bugüne kadar Türkiye'de ilaç fi
yatları bu şekilde tespit edilmiştir, iki firma - bu beş 
firma da olabilir - aynı ilacı üretiyor ve fiyat artışı 
için geliyorlar; bunlardan bir tanesi diyor ki, «Benim 
ilacımın fiyatı 100 lira olmalıdır», öteki de «120 lira 
olmalıdır» diyor. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
diyecek ki «Hepiniz birden bu ilaca en düşük fiyatı 
veren firmanın 100 lira olan fiyatını uygulayacaksı
nız. Ben size bu fiyatı öngörüyorum» Aynen de böyle 
demiştir. 

Muhterem üyeler, şimdi tasavvur ediniz; herhan
gi bir piyasada aynı malı yapan çeşitli firmaların kul
lanmış olduğu cihazlar, istihdam ettiği insan gücü, 
yani sevk ve idare gücü ve bu işletmede maliyet şartla
rını oluşturan faktörler aynı mıdır ki, bu ilaçların 
o firmaya maliyeti ve satış fiyatı aynı olsun? Bu 
mümkün değildir. 

ONURAL ŞEREF BÖZKURT (Çanakkale) — 
Siz 10 gün içinde nasıl saptayacaksınız bunları? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
yalnız, 20 dakikalık süreme tecavüz olursa, geçen da
kikaları saymanızı, tespit etmenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Yok yok, daha olmadı sayın ba
kan. Zaten konuşmanız sataşma karşılığı oluyor. 

Meseleyi bıraktık, başka şeylere girdik. 
Buyurun. 

8 , 1 , 1985 0 : 1 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Şimdi bütün bu 
ilaçlara aynı fiyatları tespit ediyorsunuz. Bir serbest 
rekabet piyasasında, bir piyasada; yani o güçlerin, is
ter monopol, ister oligopol, her ne olursa olsun, bir 
piyasayı fcarakterize eden bir yapı vardır. Siz bu pi
yasanın içerisinde bütün firmaların şayet fıiyat tek
liği yapmasını istiyorsanız, işte bu monopol yarat
maktır. Çünkü, bu firmaların kendi maliyet şartları
na, göre teşekkül edecek ayrı fiyatları vardır.. Bu, fir
maların, tüketicinin menfaatına olan, kendi maliyet 
şartlarına göre çeşitli fiyatları uygulamaya sokmaları, 
bu suretle de rekbet yaratmalarıdır. Eğer bir piyasada 
fiyata tesir edemeyecek kadar çok sayıda alıcı ve sa
tıcı yoksa ve bunun tersi varsa; yani bir piyasa ak
sak rekabet piyasası ise, o zaman devlet de bu işe 
karışmıyorsa, yapılacak olan şey, az sayıda mal arz 
eden firmaların bir araya gelerek fiyat anlaşmaları yap
malarıdır. Bu fiyat anlaşmalarını, yani tek fiyatı tes
pite yönelmiş olan anlaşmaları gelişmiş olan ülke ka
nunları yasaklamaktadır; bunu yapanları da hapse 
atarlar. Demekki bizden önceki hükümetler 12 sene
dir bu fiyat tekliğini bizzat teşvik etmek, emretmek 
suretiyle Türk ilaç piyasasında, o monopolde olduğu 
gibi, sakıncalı mahzurlar tevlit eden bir uygulama ya
ratmış, tek fiyatı dikte etmiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siz de yasaklayın. Yapacağınız iş yasaklamaktır, ya
saklamıyorsunuz ki, meydanı boş bırakıyorsunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, burada çok önemli meseleler konuşuyoruz, bu 
mesele, ileri derecede iktisat kültürünü içeren bir 
hadisedir. Size şunu söylüyoruz; bizim hükümetimiz 
lilaç tüketicisinin korunmasını amaç almıştır ve de 
fiyat monopollerini, geçmiş dönemde teke irca eden 
uygulamayı kaldırmıştır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Göreceğiz. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — Bi
zim istediğimiz de bu efendim. 

BAŞKAN— Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

Devam edin efend|m. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Muhterem üyeler, 
bu hükümet ilaç tüketicisini korumaya, tekelleri kal
dırmaya yönelik karar almıştır; bunu bu kürsüden 
lilan ediyorum. Evvelce bizzat devlet tarafından ya-
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pılmış olan fiyat tekliğini kaldırmıştır. Firmaların ma
liyet şartları ayrıdır, fiyatları da ayrı olması lazım
dır; bu ayrı fiyat olmadığı takdirde hiçbir firma ras-
yonalizasyon tedbiri almaz, yani o işletmeyi rasyona-
lize etmez. Size soruyorum; bu durum karşısında tü
keticiyi nasıl koruyacaksınız? Rica ederim. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sayın Bakan, ben bunları arz ettim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN Pevamla) — Sayın Arpacıdğlu 
bu kürsüden, hükümetin ilaç tüketicisini sömürülme
ye mahkûm edecek bir karar aldığım ifade etmiştir. 
Bu, tamamiyle yanlıştır. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Somut örneklerini vereyim sayın bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Şimdi, bir diğer hu
susa daha parmak basacağım; müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen umumî heyete hi
tap buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Bu taraf umumî 
heyet zannediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Umumî heyet, cümlesi efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Ara sıra bu tara
fa bakmamı mı istiyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Evet efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Pevamla) — Peki efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada ilaç konusunda 
çok önemli şeyler konuştuğumuz için, biraz da bu 
tarafa hitap edeceğim. 

Şimdi, Arpacıoğlu arkadaşımız burada ifade etti 
«Gerçi ilaç fiyatının 10 gün önce Sağlık Bakanlığına 
bildirilme mecburiyeti vardır» dedi. Size bunu ifade 
ediyorum, açıklıyorum meseleyi size. Herhangi bir 
ilaç imalatçısı kendi ambalajının üzerine istediği fi
yatı koyamaz. Türkiye'de bu yasaklanmıştır. Eğer öy
le bir şey olsaydı, bu memlekette her ilaç imalatçısı 
ambalajının üzerine istediği fiyatı koymuş olsaydı, 
devlet de buna karışma yetkisine sahip olmasaydı, ilaç 
tüketicisi işte o zaman sömürülmüş olurdu. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Biz de bunu istiyoruz. Süreyi artıralım diyoruz. 10 
günde sizin masanıza gelemez, evraktan yukarıya çı
kamaz. Onu diyoruz biz de; süreyi artırın. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale etmeye
lim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
10 günde evraktan yukarıya çıkamaz. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Çok rica 
edeceğim Sayın Bozkurt. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Muhterem üye
ler, Türkiye'de hiçbir ilaç imalatçısının ambalajı üze
rine istediği fiyatı koyma yetkisi, hakkı yoktur; bu
nu yapan hapse girer. Size açıkça söylüyorum; 10 
gün evvel, 10 işgünü önce bize getirecektir. Kaç para 
zam yapmak istiyorsa, biz bunu inceleyeceğiz. Sizler 
diyorsunuz ki, 10 gün yetmez. Kaç gün olsun? 15 
gün. Tartışma burada mı? Hayır. Siz bu millete yanlış 
mesaj verdiniz; «İlaç tüketicisi sömürülecektir» dedi
niz. Bunu söylemeye hakkınız yoktur. Bunu ifade et
mek istiyorum. Şimdi, lafı dolaştırıp da «10 gün yet
mez, 15 gün olsun» diyorsunuz. Nereden çıkarıyor
sunuz bunu? Benim 10 günde yeterli, gerekli araş
tırmayı yapamayacağımı ve de bunu reddetmeyece
ğimi nereden biliyorsunuz? Benim bu hakkım var. İlaç 
zammını 10 gün içinde inceleyeceğim, zammın muhik 
olmadığını takdir ettiğim zaman «reddediyorum» di
yeceğim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Kıstası ters aldınız. Reddetmeyi değil de, kabul et
meyi esas alsaydınız, «10 gün içinde kabul edilir» de
seydiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET, AYDIN (Devamla) — Muhterem üyeler, 
Yüce Meclise bir şükranım var. Bu Meclis sağlık 
politikasını partilerüstü tutmuştur; bunun için büyük 
şükranım var. Yine istirham ediyorum; sağlık mese
lesini politize etmeyelim lütfen. Gerekirse bana bu
rada soru sorun, çıkayım bütün ilaç meselesini ve 
diğer konuları size bütün detaylarıyla arz edeyim. 
Yalnız, Türk Eczacılar Birliğinin, yani bir dayanış
ma kuruluşunun kanun tasarısı vesilesiyle burada bir 
arkadaşımın yanlış bir alanda birtakım mesajlar ver
mesi doğru değildir. Bunu müstakil olarak getirirsi
niz, burada gerekli bütün izahları yaparım. 

Şimdi, 12 senedir yürürlükte olan bir uygulama
yı ortadan kaldıran bu kararnamenin 2 nci mühim 
meselesi şudur : Bu kararname ilaç imalatçılarına 

,brüt yüzde 36 kâr marjı tespit etmişti. Yani, bunla
rın maliyeti tespit edilecek, onun üzerine yüzde 36 
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kâr tnarjı konmak suretiyle ilacın fiyatı tespit edile
cek idi. Biz, bu yüzde 36 brüt kâr marjı sistemini 
yeni kararnameyle kaldırmış bulunuyoruz. Çünkü, 
seyyanen bütün ilaçlara uygulaiıan yüzde 36 kâr mar
jı, Türkiye'de birtakım hayatî ilaçların imal edilme
sine imkân vermemekteydi. Çünkü, bu ilaçlardan bir 
kısmının sürümü az olduğu için, az imal edildiği için 
vesaire, bu kâr marjını korumadığı için bazı ilâçlar 
yapılmıyordu. Arkadaşımız burada «İlaç sosyal mal
dır» derken; o zaman, buyurun, devlet bunları da 
üretsin. Seyyanen yüzde 36 brüt olarak kâr marjı ta
nınması yanlış bir uygulamaydı* Çünkü, birtakım aza
lan maliyet şartları içerisinde meydana getirilen "ilaç
lar için yüzde 36 kâr marjı çok fazlaydı. Bu tefrik es-

s ki kararnamede gözetilmemişti; bu sefer ilaç dma-
. latçıları daha ziyade o tür ilaçların imaline yüklen

mek suretiyle ilaç piyasamızda zaman zaman müşa
hede ettiğimiz ilaç darlıklarını yaratmış, oldular. Biz 
şimdi hükümet olarak bunu değiştirdik ve dedik ki, 
«Yüzde 20'ye kadar kâr marjı; istediğini koyarsın». 
Yıl sonunda ilaç firmaları yüzde 15 net kârdan fazla 
kâr yapamaz; bunu da tespit ettik. Görüyorsunuz 
ki, hükümet olarak biz, sene sonunda da ilaç ima
latçısının defterine ineceğiz. Bugüne kadar da maa
lesef Sağlık Bakanlığından kimse gidip, hiçbir ilaç 
imalatçısının defterini kontrol etmemiş, tamamıyla be
yannameler üzerinde nazarî maliyetler merkezde ya
pılmış ve bunları ilgili arkadaşlar pekâlâ bildikleri 
halde dile getirmemişlerdir. Ama biz, onların defter-

' lerine ineceğiz. Bu söylediklerimde açık olmayan bir 
nokta olduğunu zannetmiyorum. Sağlık Bakanlığı ve 
hükümet, tamamıyla ilaç tüketicisinin menfaatına ola
rak hareke etmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, biz 
Eczacılar Birliği Kanununu görüşüyoruz, hükümet po
litikasını değdi. 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim; bu münaka
şayı siz açtınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim, bitirin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Değerli üyeler, bu 
mesele tekrar gündeme gelecektir, 

Hepinize saygılar arz ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim saym bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, müdahale edildiği zaman 

üzülüyorsunuz. Haklı olarak bakan beni tenkit etti, 
müdahale etmedim dıiye. Mevzuun dışına çıkmayalım. 
Bu mevzuu enine boyuna görüşmek istiyorsanız, bir 

i genel görüşme açarsınız, burada görüşürsünüz. Ne 
I oluyor? Bu kanun kalıyor, çalışma saati doluyor, gö-
I rüşmeleri bitiremiyoruz. 
I Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
I Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 1 inci maddeyi okutuyorum : 

25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği 
I Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 25.1.1956 Tarihli ve 6643 

I Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesi hakkında 16.5.1983 Tarihli ve 69 Sayın 

I Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri İle 
6643 Sayın Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştfril-

I meşine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş-
I tMterek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

I riîmiştir. 

I , Madde 1. — Türkiye sınırları içinde meslek ve sa-
I natlarını yürütmeye yetkili olup da, özel kanunlann-
| da üye olamayacakları belirtilenler hariç, sanatlanyla 
I uğraşan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan ec-
I zacıların katılmasıyla; eczacıların müşterek ihtiyaçla-
I rını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
I eczacılığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesi-
I ni sağlamak; eczacıların birbirleri ile ve halk ile olan 
I ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üze-
I re, meslek disiplinf ve ahlakını korumak maksadıyla 
I tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde Türk Ec-
I zacıları Birliği kurulmuştur. 

I Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuru-
I luşlarda eczacılıkla ilgili hizmetlerde çalışacak eczacı-
I 1ar işe başlamadan önce bulundukları ilin eczacı oda-
I sına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirme-
I ye mecburdurlar. Eczacı odalarına kayıtlı eczacılar 
I diğer kanunlarla kurulmuş meslek odalarına kaydol-
I maya zorunlu değildir. 
I Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî te-
I şebbüslerinde aslî ve sürekli kadrolarda çalışan ecza-
I cılar ile herhangi bir sebeple meslek ve sanatıyla uğ-
I raşmayan eczacılar istedikleri takdirde eczacı odaları-
I na kaydolabilirler. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
| üye?..Yok, 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 

Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 3. — Türk Eczacıları Birliği ve eczacı 
odaları kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dı
şında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine ka
nunla verilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili ol
mayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez
ler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler sendikalar 
ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara mad
dî yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar; 
onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, 
milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde herhan
gi bir aday veya grubu destekleyemezler. 

'Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmî 
törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak 
üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal, mi
safirhane ve benzeri sosyal amaçü tesisler açabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Bir

liği Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 5. — Sınırları içinde eczacı odalarına ka
yıtlı en az yüzelli eczacı bulunan her ilde bir eczacı 
odası kurulur. 

Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda ec
zacı bulunmayan illerdeki eczacıların hangi illerdeki 
eczacılar ile birleştirilerek yeni bir eczacı odası kuru
lacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi 
illerdeki eczacıların hangi il eczacı odasına bağlana
cağı; memleketin coğrafî ve ulaşım durumu ile ecza
cıların toplu olarak bulundukları iller göz önüne alı
narak Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin öne
risi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır. 

Odalar kuruluşlarını Türk Eczacıları Birliği Mer
kez Heyeti aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Yeni kurulacak odaların kurucu üyeleri Türk Ec
zacıları Birliği Merkez Heyetine atanır. Yeni kuru
lan odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini 
yapar. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda 
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yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanunî süreleri buna 
göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oda umumî heyetinin seçimle ilgili toplantılarına 
oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu 
olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile 
oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye aidatı 
kadar para cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 

Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 9. — Oda yönetim kurulu genel kurul 
toplantısını bütün üyelerine en az 20 gün önceden 
taahhütlü mektupla ve gazete ilanı ile duyurur. Bu 
bildirimde, toplantının yeri, günü, saati ve gündem ve 
ayrıca toplantıda yeterli çoğunluk olmadığında yapıla
cak ikinci toplantının yeri, günü ve saati bildirilir. 
Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantı
larda gazete ilanı yeterlidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söf isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 

Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 35. — Birliğin Merkez Heyetinin çalışma 
yeri Ankara'dır. Merkez Heyeti iki yıllık bir dönem 
için Büyük Kongre delegeleri arasından bu Kanunda 
yazılı usullere göre seçilen onbir asıl ve onbir yedek 
üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olma halinde 
yerlerine yedek üyelerden sırası ile en fazla oy almış 
olanlar getirilir. 

Görev dönemi içinde herhangi bir sebeple değişen 
kurulun görev süresini yerine seçilen yeni kurul ta
mamlar. 

16 ncı madde hükümleri heyet üyeleri hakkında 
da uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 

Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 36. — Merkez Heyeti üyeleri kendi arala
rından bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekre
ter ve bir muhasip seçer. 

Heyet onbeş günde bir defa üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile birlik merkezinde olağan, başkanın da
veti üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kararlar top
lantıya katılan heyet üyelerinin salt çoğunluğu ile 
alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oy kul-
landığr taraf üstün sayılır. 

Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan 
toplantıya veya altı ay içinde yapılan olağan toplan
tıların yarısından fazlasına her ne sebeple olursa ol
sun katılmayanlar Merkez Heyeti üyeliklerinden isti
fa etmiş sayılır. 

Olağanüstü toplantılara davetin belgeye dayalı ol
ması şarttır. 

Merkez Heyeti üye sayısı, boşalmalar nedeniyle 
yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam
sayısının yarısından aşağı düşerse, büyük kongre, mev
cut Merkez Heyeti üyeleri veya murakıplar tarafın
dan bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu süre içerisin
de çağrının yapılmaması halinde büyük kongre dele
gelerinden birinin başvurması üzerine, Merkez Heye
tinin bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesi 
büyük kongre delegeleri arasından seçeceği beş kişiyi 
büyük kongreyi bir ay içinde Merkez Heyetinin seçi
mini yaptırmak üzere toplamakla görevlendirir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum ;•' 
MADDE 8. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 

Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 37. — Büyük kongrece Merkez Heyetinin 
hesaplarını, işlemlerini ve faaliyetlerini murakabe et
mek üzere bu Kanunda yazılı usullere göre üç.asıl 
üç yedek murakıp seçilir. Murakıplar kendi araların
dan bir başkan seçerler. 

Murakabe Heyeti yılda en az bir defa Merkez 
Heyetini murakabe ederek sonuçlarını bir rapor ha-
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linde Merkez Heyetine ve toplandığında büyük kong
reye sunar. 

Murakabe Heyeti asıl üyeliklerinden boşalma ha
linde yerlerine yedeklerinden sırası ile en fazla oy 
alanlar getirilir. 

16 ncı madde hükmü murakıplar hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN —. Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 

Kanununun 39 uncu maddesinin (f) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Üyelerin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili iş
lemlerini düzenlemek, izlemek, meslekî tesanüd ve 
deontolojinin temini amacı ile meslek ve kamu yara
rını gözetmek koşulu ile gerekli girişimlerde bulun
mak.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Bir

liği Kanununun 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
; ğiştirilmiştir. 

Madde 40. ^- Yüksek Haysiyet Divanı büyük 
kongrece seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden 
oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için 

\ Türkiye'de en az onbeş sene meslekte çalışmış olmak 
ve bu Kanunun 30 uncu maddesinde yazılı cezalar
dan herhangi birini almamış olmak gerekir. 

Divan Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Merkez 
Heyetinde olağan olarak haziran ve ekim aylarında 
olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Heyeti 
Başkanı veya son Haysiyet Divanı toplantısının Baş
kanının daveti üzerine Divan daha sık toplanabilir. 

Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir 
raportör seçer. Toplantıyı bir, önceki toplantının baş
kanı, o yoksa en yaşlı üye açar. 

«Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili 
haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında di
siplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen 
kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygu
lanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

118 — 



T. B. M. M. B:50 8 . 1 . 1 9 8 5 O: 1 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE-11.— 6643 sayılı ,Türk Eczacıları Bir-

ligi Kanununun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

«Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına mü
messillerin katılmaları ve oylarım kullanmaları zorun
lu olup. geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar 
ile oy kullanmayanlar beş yıl müddetle büyük kong
re mümessilliklerine seçilemezler.» 

«Merkez Heyeti, seçim yapılacak toplantıları Bü
yük Kongreye katılacak oda temsilcilerine, toplantı ta
rihinden en az yirmi gün önce bir gazete ilanı ve taah
hütlü mektupla duyurur. Bu duyuruda toplantının 
yapüacağı gün, yer, gündem ve ayrıca ilk toplantıda 
çoğunluk sağlanmadığı takdirde, yapılacak ikinci top
lantının tarihi, yeri, günü ve saati de belirtilir. Seçi
mi gerektirmeyen toplantüarda gazete ilam yeterlidir. 
Eğer birliğin bir yayın organı varsa bu hususun o ya
yın organında yayımlanması gazete ilam yerine ge
çere 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Bir

liği Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Birliğin olağan büyük kongresi her iki yılda bir j 
kere kasım ayında Ankara'da toplanır. Olağan kong
re dışında merkez heyeti veya büyük kongre asıl mü- | 
mesailerinin üçte birinin yazılı talebi ile olağanüstü 
de toplanır. Her iki halde de çağın merkez heyetince 
yapılır. Olağanüstü büyük kongrenin gündemi, günü, 
yeri ve saati merkez heyetince bu kanundaki usullere 
uyularak mümessillere duyurulur. Ancak büyük kong
renin olağanüstü toplanmasını asıl mümessillerin üçte 
biri istemişse bunların istediği gündem maddesi de 
gündemde gösterilir. 

Kongrenin yapıldığı gün yirmibeş büyük kongre 
mümessili imzalı bir yazı ile gündeme yeni bir madde 
ilavesini isteyebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden1 

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bu I 

kanun tasarısının da birkaç maddesi kalmıştır. Aşağı 
yukarı 5 veya 10 dakika ancak sürer; bu kanun tasarı
sını bitirinceye kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza 1 

; arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 

Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. > 

Madde 55. — Eczacı Odalarının gelirleri şunlar
dır : 

a) Miktarları ve ödeneceği tarihleri büyük kong
rece kararlaştırılan 1 200 liradan az ve 24 000 liradan 
fazla olmamak üzere üye kayıt ücreti ile yıllık aidat
lar. Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile 
üç katına kadar artırılabilir. 

b) Bağışlar, yardımlar, yayın giderleri ve sosyal 
faaliyetlerden elde edilecek gelirler. 

c) Haysiyet divanınca verilenler ile S inci mad
de gereğince alınacak para cezalan. 

d), Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara mer
kez heyetince yapılacak yardımlar. 

Odadan odaya nakil halinde giriş ve yıllık aidatı 
yeniden alınmaz . 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 6643 sayüı Türk Eczacıları Birliği 

Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Türk Eczacıları Birliği ile Birliğin mahallî or
ganları olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hak? 
kına sahiptir. Âdı geçen kuruluşların idarî ve malî 
yönden denetimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca yapılır. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasak
lara uymayan Türk Eczacıları Birliğinin merkezdeki 
sorumlu organları ile eczacı odalarının sorumlu organ
larının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yeni
lerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya 
doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer 
Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yer» 
deki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yar
gılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde 
sonuçlandırüm 

Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların görev
lerine son verilmesi halinde bu kararla ayrıca, görev
lerine son verilen organların yerini alacak yeni or
ganların bir ay içinde seçimlerini sağlamak için umu-
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mî heyet veya büyük kongreyi toplamak üzere ilgili 
organ üyelerinden beşini de görevlendirir. 

Kararda gösterilen bu kimseler seçimleri bu Ka
nunun 9 veya 53 üncü maddelerindeki çağın usulüne 
ve bu Kanunun seçimlerle ilgili hükümlerine uyarlar 
ve bu fıkradaki müddet için, görevden alınan organ
lar gibi görevli ve yetkili olup aynı zamanda sorum
ludurlar. 

Sağlık ve Sosyal Yârdım Bakanlığının ve Kanun 
uyarınca birlik organlarının karar ve işlemleri hakkın
daki tasarruflarına birliğin görevli organları tarafın
dan uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını ka
nunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya es
ki kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren 
ya da kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın 
uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik Organları 
hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanun
da yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu. organların 
yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesi
ne neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülke
nin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun hu
zurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
mahallin en büyük mülkiye amiri, Türk Eczacıları 
Birliğinin Merkez ve Eczacı Odalarındaki sorumlu 
organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırab'ilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile bir
likte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma ka
rarının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde ince
leyerek ve bu konudaki kesin kararını en geç on gün 
içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde oldu
ğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Ek 1 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek Madde 2'yi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — «Türk Eczacıları Birliğinin mer

kez organları ile eczacı odalarının organlarının bu 
Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve se
çimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı 
gözetimi altında gerçekleştirilir.» 

«Seçim yapılacak kongre ve umumî heyet toplan
tısından en az onbeş gün önce seçime katılacak ecza
cıları belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe se

çim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk ol
madığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hu
suslar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin gündemde yer 
alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüş
melerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuç-' 
lanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar günü
nün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağ
layacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde 
birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde gö
revli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.» 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip inceleme suretiyle varsa noksanları tamamlat
tırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen 
liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları 
onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar adalet dairesi ile oda ve birliğin ilan yerinde 
asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim 
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin 
diğer hususlar onaylanarak Türk Eczacıları Birliğine 
veya eczacı odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üye
ler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir se
çim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç ye
dek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının 
yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngör
düğü esaslara göre yürütülmesi, yönetim ve oyların 
tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif 
işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dörtyüz" kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve oda
larda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve 

. her seçim sandığı için ayrı bir sandık kurulu oluşturu
lur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında 
nazarı itibara alınmaz. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe se
çim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yer
ler hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanak
la tespit edilip, seçim sandık kurul başkanı ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutana'klann bir örneği seçim 
yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan 
edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın 
"bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere 
ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasın'da yapılan işlemler İle tuta
nakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se-
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çim, sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlan
masından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere 
göre kesin sonuçları ilan öder ve ilgili eczacı odasına 
ve Türk Bozacıları Birliğine bldirir. 

Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaMarına göre 
yapılır* Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin eczacı odası, 
Türk Eczacıları Birliği veya resmî kuruluşça verilen 
'belge ile .ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşı
sındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oy
lar, üzerinde ilçe seçim, kurulu mühürü bulunan ve 
oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından 
her seçim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak 
ve mühürlü zarflara konulmak sureti ile kullanılır. 
Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan ve mühürsüz 
zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir 
usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az 
ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere 
seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek il
gili odaya veya Türk Eczacıları Birliğine bildirir. 
Belirlenen gtünde yalnız seçim yapılır ve seçim işlem
leri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hüküm
lere uygun olarak yürütülür, 

İlçe seçim kurulu balkanı hâkün'e ye seçim san
dık kurulu başkanı ile "Üyelerinê  «Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkırida Kahun»da 
belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve di
ğer seçim giderleri odalar veya birik bütçelerinden 
karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üye-. 
terine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı 
ilenmiş gibi cezalaridırıltr: 

Seçimlerin düzen içerisintde ve sağlıklı biçimde yü
rütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun al
dığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre 
bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verlir. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maiddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madd'e 3'ü okutuyorum : 
EK 'MADDE 3. — Türk Eczacıları Birliğini veya 

onun mahallî organlarını temsil etmek üzere uluslar-
arası kongre, konferans ve benzeri toplantılara iştirak 
«denlerin, Birliğin telklifi üzerine Sağhk ve Sosyal 
Yandım (Bakanlığından izin alması zorunludur. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen var 
mı? 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
önergem'iz vaır Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Evet, ek nıatfde 3 üzerinde bir 
önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 213 sıra sayılı 6643 sayılı Türk 

Eczacılar Birliği Kanununun Ek 3 üncü maddesinin 
aşağıdaki sekilide değişt'irimesirii arz ederiz. 

Ek maddenin son cümlesinde «zorunlu» kelime
sinin «bilgi verilmesi gerekir» şeklinde değiştirilme
sini arz öderiz. 

Salim Ere! Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Konyaı Amasya 

Muzaffer Yıldırım Ömer Kuşhan 
Kayseri Kars 

Hİmd Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim: 
Komisyon önergeye katılmıyor, söz istiyor musu

nuz efendim? 
. ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — is

temiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Efendim,önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir, 
Ek maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi efendim, 14 üncü çerçeve maddeyi ek mad

deleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum-: Kabul 
edenler^. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Bir

liği Kanununun S inci maddesinin üçüncü fıkrası, 
13 üncü maddesi, 45 inci maddesinin üçüncü fık
rası ve 46 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum î 
MADDE 16. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Bir

liği Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemleri ve görev 
sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın 
Tüfk Eczacıları Birliğinin merkez organları ile de
legeleri ve eczacı odalarının organlarının seçimleri 
1 Aralık 1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde ta
mamlanın 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler 1983 yılının 
kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayıdır ve ka
nunî süreleri buna göre hesaplanır. Yapılacak bu se
çimlerde 6643 sayılı Tüfk Eczacıları Birliği Kanunu
nun 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile değişik 5 inci maddesinin üçüncü fık
rasında yer alan odaların tüzelkişilik kazanmasında 
Büyük Kongre Kararına ilişkin şart aranmaz. Mer
kez Heyetinin onayı yeterli sayıllır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 

müsaade ederseniz yerimden bir hususu sormak isti
yorum* 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, buyurun sorun efen
dine 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz önce görüşmüş 
olduğumuz Odalar Kanununda da aynı şey vardı, 
burada da aynı şeyi görüyorum; Sayın Komisyon 
Başkanı, «Daha evvelki çıkartmış olduğumuz kanun
larda bu böyle geçtiği için, biz de bunu böylece ka
bul ettik» ^diye bir ifadede bulundular. Ben bunun 
esprisini iyi anlayamadığım için, lütfederlerse bu ka
nunun bu şekilde tadat edilmesinin esprisini izah.et
sinler. Bunu arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
«1 Aralık 1983 târihinden itibaren 3 ay içerisin

de tamamlanır» ifadesi var. Halbuki biz 19'85'i yaşa
maktayız. Nasıl tamamlanacaktır bu? Onu izah eder
lerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın başkan. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın milletvekilleri, Tüfk Tabipleri Birliğinde konu
yu kah etmiştim. Benlim, soruyu soran arkadaşıma, 
acaba bu madde burada olsa ne mahzuru var şeklin
de bir sorum olacak? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade ederseniz 
.cevaplayayım^ 

BAŞKIAN —- Hayır efedim .Müsaadenizle böyle 
karşılıklı sual, cevap yok. Zaten suali sordunuz ce-
vaplan'dı, buyurun oturunuz. 

1»6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

füflüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Efendim, bir redaksiyon hatası vardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
«•Üyelerin sosyal güvenlik kurumları ile işlemlerini 
düzenlemek» ile ilgili 9 uncu maddenin başına «f» 
ibaresinin konulması gerekiyor. Redaksiyon hatası 
vardır* 

BAŞKAN — Neresine konacak? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Başına «f» bendi denilecek. 

BAŞKAN — Peki, efendim. Bu maddî hatayı 
o şekilde düzeltiriz. 

9 uncu maddeyi Sayın Komisyon Başkanının teklif 
ettiği düzeltilmiş şekliyle oylarınıza" yeniden arz edi
yorum : Kabul edenler.*. Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tür, 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
Efendim, çalışma süremiz dolmuştur. Gündemde

ki konuları sırasıyla görüşmek için, 9 Ocak 1985 Çar
şamba günü saat lS.OO t̂e toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

l. _ Burdur Milletvekili Fethi Çellkbas'ın, Avru
pa Konseyi İskân Fonundan sağlanan krediler ile bu 
kredilerin kullanıldığı projelere ilişkini Dışişleri Ba
kanından sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz" 
in yazılı cevabı (7/275) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sonunun Dışişleri Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı
larımla rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
ıBurdur Miletvekili 

1. Sorumun cevaplandırılması tarihine kadar, hü
kümetimizle Avrupa Konseyi kkân Fonundan her yıl 
sağlanan kredi miktarı nedir? 

2. Her proje için sağlanan kredi nedir? 
3. Ele alınan projelerden bitirlenier varsa, bun

lar hangileridir? 
4. Elde olan projelerin ikmal edilecekleri tarih

ler nedir? 
5. Projelerden gecikmiş olanlar var mıdır? Varsa 

hangileri ve sebepleri? 

T. a 
Dışişleri Bakanlığı 

Saya : SİDE - 12 - 283 

Konu : Sn. Fethi Çeliklbaş'ın yazılı soru önergesi 
hakkımda. 

26 Aralık 1984 

Türkiye Büyük Mile t Meclisi Genel Sekreterliği 

İ L G İ : a) 16 Kasım 1984 tarihli ve 7/275 - 2298 -
08786 sayulı yazıları. 

b) 7 Aralık 1984 tarihli ve 7/275 - 2298 - 08786 
sayıh yazıları, 

c) 11 Aralık 1984 tarihli ve SİDE - 7 sayılı yazı
mız. 

Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'ın Avru
pa İskân Fonu ile ilgili olarak sorduğu yazılı soruya 
cevaben Bakanlığımızda mevcut bilgiler iljgıi (c) de 
kayıtlı yazımızla takdim kılınmıştı. 

(1) NOT i; Türkiye Büyük MiUet Meclisinin 
12.12.1984 tarihli 40 inci Birleşim Tutanak Dergisinde 
yayımlanan cevaba ek cevaptır. (7/275) 

Bu kere aynı konuda Başbakanlık Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığından alınan tamamlayıcı bilgiler 
İlişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Dışişleri Bakanı V. 

1. Kuruluşundan bugüne kadar Avrupa Konseyi 
iskân Fonundan Türkiye'ye sağlanan kredi miktarı US 
$ 609.232.741,82 dıir, 

2. Avrupa Konseyi İskân Fonu kaynaklarından 
bugüne kadar sağlanan kredilerle, 32 proje faydadan-
iniştir. Miktarı projeden projeye değişmektedir. Söz 
konusu projeler aşağıda sıralanmıştır. 

1. Orman Köylerini Kalkındırma Projesi 
2 Deprem Konutları Projesi 
3. DESİYAB - 30 Adet Sanayi Projesi 
4. DESİYAB - 12 Adet Sanayi Projesi 
5. Süt ye Süt Ürünleri Entegre Tesisleri Projesi 
6. Kolaypak Karton Kutuk Projesi 
7. DESİYAB - YENİSAN Projesi 
8. DESİYAB - Keban Holding Projesi 
9. BATIKENT - Toplu Konut Projesi 

10. ÇUKOBİRLİK Projesi 
11„ OYAK- Toplu Konut Projesi 
12. örnek Köy Projesi 
13. Kütahya - Gümüşköy 100 üncü Yü Konstant-

rasyon ve İzabe Tesisleri Projesi 
14. Ankara - Osmanca İletim Hattı Projesi 
15. TSEK - Balıkesir Süt Tesisleri Projesi 
16. TSEK - Pastörize Süt Tesisleri Projesi 
17. Gediz İplik Fabrikası Projesi 
18. Çukurova Üniversitesi Projesi 
19. ODTÜ - Merkezî Yetiştirme Projesi 
20. SETAŞ Projesi 
21. SÖRIMAŞ Projesi 
22. Sincan - Ankara Toplu Konut Projesi 
23 J özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Mer

kezi Projesi 
24. Ataköy - Gecekondu Projesi 
25> ABANA Projesi 

26. Güneydoğu Anadolu Taşlı Arazi ve Fıstıklık 
Islahı Yozgat - Trakya Su Kaynakları Geliştirme 
Projesi 

27. KOZA - Toplu Konut Projesi 
28. ALACA - Hayvancılık Projesi 
29. 19 Mayıs Üniversitesi Projesi 
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30. PETKİM • Petrokimya Kompleksi Projesi 
3L Erzurum - Kars Deprem Kuşağı Projesi 
32, Beton Boru Fabrikası Projesi 
33. Naftadan Şehir Gazı Üretim Projesi 
3. Avrupa Konseyi iskân Fonu Kaynaklarından 

kredi sağlayan ve biten projeler: 
1. Orman Köylerimi Kaılıkındırma Projesi 
2. Depre Konutları Projesi 
3. DESÎYAB • 30 Adet Sanayi Projesi 
4. DESİYAB - 12 Adet Sanayi Projesi 
5. DESİYAB - YENÎSAN Projesi 
6. DESİYAB Keban Holding Projesi 
7. ÇUKOBİRLİK Projesi 
8. Oyak - Toplu Konut Projesi 
9. Örnek Köy Projesi 

10. Ankara - Osmanca İletim Hattı Projesi 
11. Gediz îplik Fabrikası Projesi 
12. Merkezî Yetiştirme Projesi 
13. SETAŞ Projesi 
14. SÖRMAŞ Projesi 
15. Sincan - Ankara Toplu Konut Projesi 
16. Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Mer

kezi Projesi 
17. Ataköy Gecekondu Projesi 
18. ABANA Projesi 
19. Petkim - Petrokimya Tesisleri Projesi 

4. Avrupa Konseyi İskân Fonundan Kredi alıp 
henüz bitmeyen projeler: 

1. DlSÜTAŞ - Süt ve Süt Ürünleri Projesi 
2. DlSÜTAŞ - Karton Kutu Projesi 
3. BATIKENT - /Toplu Konut Projesi 
4. Kütahya Gümüşköy 100 üncü Yıl Konsant

rasyon ve İzabe Tesisleri Projesi 
5. TSEK - Balıkesir Süt Tesisleri Projesi 
6. TSEK - Pastörize Şüt Tesisleri Projesi 
7. ÇUKUROVA Üniversitesi Projesi 
8. Güneydoğu Anadolu Taşlı Arazi ve Eıstıklık 

Islahı - Yozgat - Trakya Su Kaynaklarını Geliştirme 
Projesi 

9. KOZA - Toplu Konut Projesi 
10, Alaca - Hayvancılık Projesi 
11. 19 Mayıs Üniversitesi Projesi 
12. Erzurum - Kars Deprem Kuşağı Projesi 
13, Beton Boru Fabrikası Projesi 
5. Geciken Projeler: 
1. Ankara Belediyesi - Nafta'dan Şehir Gazı Üre

tim Projesi 

US $ 6.786.750.- tutarındaki talebimiz Avrupa 
Konseyi İskân Fonu tarafından 13 Eylül 1983 tarihin

de kabul edilmiş, ancak Nafta yerine kömür kullanıl
ması için Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Ku
ruluna gidildiğinden kredi söz konusu projeye henüz 
tahsis edilememiştir. 

2. — Erzurum MületvekUi Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Erzurum'da sahnelenen bir eserin yasaklanma 
nedenine ilişkin parusu ve İçişleri Bakanı Yüdırım 
Akbulufun yazılı cevabı (7/283) 

(Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam tarafından 

yazılı olarak yamtlandırılmasuna aracılığınızı arz ve 
rica ederim, 

iSaygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekilli 
Soru 1 0 . Rieck'in eseri olup Erol Demiröz 

tarafından dilimize çevrilen «Namuslu yaşa da aç öl» 
adlı oyun. Ankara Sanat Etkinlikleri Tiyatrosunca 
17 Kasım 1984 tarihinde; Erzurum Halk Eğitim sa
lonlarında sahneye konmuştur. 

Savaş Yurttaş'ım sahneye koyduğu bu güldürü için, 
önce gerekli yerlerden izin alınmasına ve satışa çıka
rılan bin kadar biletin tümü satılmasına karşı, Erzu
rum Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şube Amirliğince bu 
oyunun oynatılması sakıncalı bulunarak yasaklanmış
tır. Neden sakıncalı bulunmuştur? 

Soru 2. Bu oyuna evvelce izin veren gerekli ve 
ilgili yerler mi yanlış düşünmektedir, yoksa Siyasî 
Şube Amirliği mi? 

Soru 3. Eseri sahneye koyan tiyatronun uğradığı 
zararı kim ödeyecektir? 

T/C, 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
25.12.1984 - 392736 

Daire : GÜVENLİK 
Şube : Basım ve Yayın 
Konu ? Soru önergesi Hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
İLGİ : Kanunlar ye Kararlar Dairesi Başkanlığı

nın 28 Kasım 1984 gün ve 7/283 - 2362/09051 sayılı 
yazılara. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen Erzurum'da sahnelenen 
«Namuslu Yaşa Aç Öl» isimli (tiyatro eserinin yasak
lanma sebebine dair yazılı soru önergesinde istenilen 
'bilgiler aşağıya çıkarılmıştır, 

I. »«Namuslu Yaşa Aç öl» isimli tiyatro eseri 
için önce Ordu İlinde sahnelenmek üzere müracaatta 
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bulunulmuştu. Oyunun senaryosunun incelenmesini 
müteakip, Ordu SYNT. Komutanlığı eserin oynan
masını yasaklami'Ş ve yasaklandığı Ordu VaMğiınıin 
1.11.1984 tarih ve 199 sayılı, Bakanağımızın 9.11.1984 
gün ve 319863 sayılı yazıları ile diğer illere duyurul
muştur, 

II. Aynı eserin Erzurum'da oynanması için yapı
lan müracaat yasaklama kararından öncedir. Bu iti
barla müracaat sırasında müdahale edilmemiştir. An
cak yasaklama kararının yukarıda arz edildiği gibi 
sonradan alınması sebebiyle oyunun sahnelenmesi 
mümkün olmamıştır, 

III. Konu güvenlik bakımından SYNTi ilgilen
dirmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbuiut 

Bakan 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin, Ba
lıkesir ilindeki yol yapım çalışmalarına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
yazılı cevabı (7/287) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Baka

nınca yazık olarak cevaplandırılması hususuna müsaa
delerini arz ederim. 

Davut Abaoıgii 
Balıkesir Milletvekili 

L Balıkesir - Susurluk anayol proje çalışmalara 
ne durumdadır? 

2. Balya - Güngörmez arası yol hem dar ve hem 
de çok keskin virajlıdır. Bu yolun ıslahı yönünde 
bakanlıkta ön çalışma var mıdır? Çalışma yapılıyorsa 
uygulamaya ne zaman geçilecektir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

7/287 21 Aralık 1984 
Sayı : 05-Yol E t Pr. Şb. Md. 

675-14/Baufcesir 
3810 

Konu : Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacı-
gil'in yazılı önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 30 Kasım 1984 gün ve Genel Sekreterlik -

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Kanunlar 
ve Kararlar Müdürlüğü 7/287-2405/09253 sayılı yazı
larınız ve eki olan Balıkesir Milletvekili Sayın Da
vut Abacıgİ'in 28.11.1984 günlü yazılı önergesi. 

1. Balıkesir - Susurluk Devlet Yolu 1987 yılın
da yapımına 'başlanmak üzere 10 Yıllık Karayolu De
tay Planına girmiş olup yol proje çalışmaları aşağı
daki şekildedir : 

<a) 0+000—24+000 Km. leri arasının etüt arazi 
çalışmaları (etüt haritası, aplikasyon, piketaj, nivel-
raran ve enkesit) bitirilmiş olup proje çalışmaları de
vam etmektedir. 

b) 24+000—50+000 Km. leri arasının etüt ara
zi çalışmaları devam etmektedir. 

2. Balya - Güngörmez Devlet Yolunun standart
ları, ilgideki yazılı önergede belirtildiği gibi, düşük
tür. Bu yolun projeli olarak yapımı 10 Yıllık Kara
yolu Detay Planına girmiştir. Yapımına başlama yı
lı olan 1994 yılından önce projesi hazırlanacaktır, 
Ancak, Ulaştırma Anaplanı revizyonunda bu yolun 
yapımının daha öne alınmasına çalışılacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir -• Ayvalık İlçesindeki Tuzla'da çalıştırılacak iş
çilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Cemal Büyükbaş ile Maliye ve Gümrük Baka
nı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevapları 
(71288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar 'bakanlarınca yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılık edilmesini arz ederim. 

Davut Abacıgl 
Balıkesir Milletvekili 

Ayvalık İlçesi hudutları İçinde faaliyete geçen 
Tuzlada çalışacak işçilerin hiç olmazsa bir kısmının 
o yöre issizlerinden alınması kısmen de olsa işsizliğe 
bir çare olur. 

Aksine işçilerin başka yerlerden getirildiği duyul
maktadır. 

Bu konuda bakanlığın görüş açısı nedir?. 

T.C. 
Enerji ve Tabii! Kaynaklar 

Bakanlığı 10 Aralık 1984 
Bakan 
15-284 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.11.1984 tarih ve 7/288-2406/09254 saydı 

yazınız. 
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İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgirin Balı
kesir - Ayvalık İlçesindeki Tuzlada çalıştırılacak iş
çilere ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ayvalık Tuzlası Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı 
bir işletme olması nedenliyle, yapılan araştırıma sonu
cunda, soru önergesinin Maliye ve Gümrük Bakanı 
tarafından cevaplandırılacağı öğrenilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

T.C. 
Maliye ve Gümrük'Bakanlığı 

(Bağh ve îllgffi Kuruluşlar 26 Aralık 1984 
Dairesi Başkanlığı) 

Sayı : 4-1-6329 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Müet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı (Genel Sekreterlik) 30 

Kasım 1984 gün ve 7/288-2406/09254 sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Aıbacıgil1 tara

fından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak ce-
vaplandırıtaası istenilen Tdkel tşıleöneleri Genel Mü
dürlüğüne ait Ayvalık Tuzlasında çalıştırılacak iş
çilere ilişkin soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Manye ve Gümırük Bakanı 

Balıkesir MMetveküa Sayın Davut Abacıgirin Tekel 
İsletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Ayvalık Tuzlasın
da Çalıştırılacak İşçilere İlişkin Yazılı Soru önerge

sinin Cevabıdır 

Soru 1. Ayvalık İlçesi hudutları içinde faaliyete 
geçen Tuzla'da çalışacak işçilerin hiç olmazsa bir kıs
mının o yöre işsizlerinden alınması kısmen de olsa 
işsizliğe bir çare olur?. 

Soru 2. Aksline işçilerin başka yerlerden getiril
diği duyulmaktadır. Bu konuda Bakanlığın görüşü ne
dir?. 

Cevap 1. Ayvalık Tuzlasında halen 14 daimî 51 
geçici işçi çalışmaktadır. Bu işçilerin işe alınmaları, 
Toplu İş Sözleşmesi ve Mevzuat Hükümlerine göre 
yapılmış, işletmenin yeni olması dikkate alınarak, bu 
alımlarda daha önce İzmir - Camıaltı Denüz Tuzlasın
da çalışmış tecrübeli işçiler tercih edilmiştir. 

Cevap 2. Yukarıda dıa arz edildiği üzere, ilk alım
larda, 'hizmetin gereği dikkate alınarak, tecrübeli işçi 
alımında bulunulmuş, ancak 1985 ve müteakip yıllar
da işçi alımı söz konusu olduğu takdirde, .mahallinden 
teminine bilhassa özen gösterilecektir. 

Arz ederim. 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

5. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli köylerinin elektrik sorununa ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyük
baş'm yazıh cevabı (7/290) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularm, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
' Erzincan Milletvekili 

1. Erzincan Ül Tercan İlçesinin kaç köyünde 
elektrik vardır?. 

2. Yıllar önce elektrik direkleri dikilip de elek
trik verilmeyen köyler var mıdır?. 
' 3. Varsa bugüne kadar elektrik verilmeyişinin 

sebepleri nelerdir?. 
4. Elektriksiz köylerin yıllara göre en son han

gi tarihte elektrikleri getirilmiş olacaktır?. 
5. 1985 yılı dahil yıllara göre programa alına

cak köylerin isimleri nelerdir?. 
T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
. 'Bakanlığı 

15-3T8/I82819 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 7.12.1984 tarih ve Gen. (Sek. 7/290-2424/ 

09397 sayılı yazınız. , 
tlgü yazı ekinde Bakanlığımla intikal ettirilen Er

zincan MMetvekili Saym Veysel Varol'un Erzincan 
İli köylerinin elektrik sorununa ilişkin yazılı soru 
önergesine yönelik cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. Erzincan İlinde toplam 567 köy olup, 1984 
Kasım ayı sonu itibariyle 279 köy elektriklidir. (% 
49) 

Bu İle 'bağlı Tercan İlçesinde toplam 72 köy olup, 
yine 1984 Kasım ayı sonuna göre 22 köy elektriklen-
dirilimtiştir. (% 30). Tercan İlçesinde tesislerine de
vam edilen köy sayısı 34, programa girmeyen köy sa
yısı ise löMır. 

2, 3. Erzincan İline bağlı muhtelif , ilçelerinde, 
takriben 50 adet köye elektrik direkleri götürülerek 
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dikilmiştir. Bu köylerden bir kısmının direkleri TEK 
Doğu Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdür
lüğünce emaneten dikilmiş, bir kısmı ise Merkezden 
yapılan ihalelerle yüklenici vasıtası ile diktirilmiştir. 

Bu köyleri 'besleyecek b'k kısım E>N. hattı tesisi 
işi evvelce merkezden 'ihaleye çıkarılmışsada talep 
çıkmamıştır. Ancak son zamanda yapılan ihalelerin 
birinde E.N, Hattı tesM işi bir yükleniciye ihajle edil
miş olup, yüklenicinin demir dirök imalat çalışma
ları sürmektedir. İnşaat mevsimi başında arazide mon
taj ç^ışmalannıa başlanacaktır. 

Yine bir kısmı köylerin tesisleri yüklenlici tarafın
dan sürdürülürken çalışmaları bırakması sonucu taah-
hüdündeki işler tasfiye edilmiştir. Hukukî yoldan tas
fiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bu köy
ler yeniden ihale ediknüş olup bir yüklenicinin taah
hüdünde kalmıştır. Çalışma mevsiminin hasında yük
lenicisi tarafından tesis çalışmalarına başlanacaktır. 

Halen yüklenicinin taahhüdünde bulunan bir kısım 
köylerde ağaç direk, demir ve iletken gibi anatesis 
malzemelerinde karşılaşılan darboğazlar nedeni ile 
yüklenicinin çalışmalarında aksamalar olmuştur. 
Malzeme darboğazının 'bir kısmı çözümlenmiş olup, 
yüklenici tarafından inşaat mevsiminin başında çalış
malara 'başlanacaktır. 

4. Erziincan İlindeki elektriksiz köylerin tamamı 
5 inci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 'içerisinde 
elektriğe kavuşturulmasına çalışılacaktır. 

5. ErzincanHinde Yatırım Programında yer alan 
210 köyün dışında kalan 53 köye daha 1985 Yatı
rım Programında yer verilecektir. Ancak, Yatınım 
Programlarının hazırlanmasında, ilgili Müessese Mü
dürlüklerinden gelecek teklifler (köylerin enerji na-
kül hatlarına olan uzaklıkları v.s.) dikkate acınmakta
dır. 

1985 yılı yatıran programı, yukarıdaki hususlar 
göz önünde bulundurularak Ocak ayında yapılacak 
çalışmalar sonunda, İsim isim tespit edilecektir. 

•Bunu takÜpeden yıllarda da aynı çalışmalar ya
pılacağından, şimdiden programa girecek köy isim
lerinin te^iti mümkün olmamaktadır. 

Bilg'ilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Enerji ve Talbi Kaynaklar Bakanı 
6*. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan'a bağlı bazı ilçelerin yol sorununa ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'm yazılı cevabı (7/291) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Tarım Onman ve Köy İşleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

1. Erzincan'ın Çayırlı - Tercan - Refahiye - İliç 
ve Kemah ilçelerinde yolu yapılmamış köyler var 
midir?. 

2. Greyderle açılan köy yollarından çoğunun 
(örneğin, Tercan - Basbudak gibi) köylerin stabilize
si yapılmadığı gibi herhangi bir faaliyete geçilme te
şebbüsü de görülmemektedir. 

3. Stabilizesi yapılmamış bu köylerin ilçe olarak 
faaliyet programına hangi tarihte alınması düşünül
mektedir?. (îston oferak) 

4. Araç ve gereçleri yetersiz kalan Topraksu 
(mahallindeki incelemeye göre) teşkilatının takviyesi-
düşünülımekte midir?. 

TJCV •• 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığı 27.12.1984 

Özel KaÜem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-1692 

Türkiye Büyük MMet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. K. Daii. Bşk. hğınm 7 Aralık 

1984 tarih Ve 7/291-2425/09398 saydı yazısı. 
Erzincan Milletvekili Veysel Varol tarafından Ba

kanlığıma yöneltilen «Erzincana bağlı bazı ilçelerin 
yol sorunu» hakkındaki yazılı soru önergesinin ceva
bı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı . 

Erzincan Müetvekif Sayın Veysel Varol'un Yazılı 
Soru önergesünlin Cevabı 

Cevap 1. 2. 3. Çayırlı ilçesine bağh köyler
den 48 adedi stabilize kaplamalı, 11 adedi tesviyen köy 
yolundan, diğer köyler ise Devlet ve Myollarından 
faydalanmaktadır. Tercan İlçesine bağh köylerden, 
33 adedi stablize kaplamalı, 31 köy tesviyen, 1 köy 
ham yoldan, diğer köyler ise Devlet ve îi yollarından 
faydalanmaktadır. Refahiye İlçesine bağh köylerden, 
44 köy stfiiblize kaplamalı, 57 köy tesviyeli, 8 köy 
ham yoldan, diğer köyler ise Devlet ve il yollarından 
faydalanmaktadır, iliç Hçesine bağlı köylerden 13 
adedi stablize kaplamalı, .40 köy tesyiyeli köy yolun- ' 
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dan diğer köyler ise Devlet ve îl yollarından fayda
lanmaktadır. Kemah İlçesine 'bağlı köylerden, 32 köy 
stablüze kaplamalı, 34 köy tesviyel köy yolundan, 
diğer köyler ise Devlet ve îl yolarından faydalan
maktadır. 

Erzincan - Çayırlı - Tercan - Refahiye - Hiç - Ke
mah İlçelerinde ham yol, mutasavver ve tesviyeli köy 
yollarından faydalanan köylerin yolları ulaştırma 10 
yıl 'anaplanı doğrultusunda bütçe ve mevcut maki
ne park durumuna göre ilerici yıllarda yatırım prog
ramlarına alınacak olup, ayrıca Erzincan İli kalkın
mada öncelikli iller arasında bulunduğundan yatı
rımlarımızda öncelik verilmektedir. 

Cevap 4. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
taşradaki teşkilatlanma çalışmaları içerisinde, ma
hallin araç ve gereç ihtiyaçları yeniden tespit edile
cek ve 'bu suretle teşkilatın daha tatminkâr ve denge
li bir makine parkına sahip olması temıin edilecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

• 7. —-Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ara
sındaki projelere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/293) 

Tüıkiye Büyük Millet Meclisi (Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanınca yazılı 

olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygıla
rımla rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekjt 

1. Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı arasında yürütülen projeler kronolojik sı
rası ile nelerdir?. 

2. Bu projeler Jçin memleketlimizin ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programının katkıları nedir?. 

3. Bu projeleri hükümetimiz adına hangi kuru
luşlar yürütmüştür?. 

4. Bu projelerden sonuçlananlar hangileridir ve 
tarihleri?. 

5. Anlaşmalarında beJirtülenı (bitiş tarihine göre 
ıgeciken projeler var mıdır?. Varsa hangileridir?. 

8 , 1 , 1985 O: 1 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 27.112.1984 

SİDE Gn. Md. 
Sayı : 16 

Konu : Burdur Milletvekili Sn. Fethi Çelikbaş'm 
yazılı soru önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 Aralık 1984 tarihli ve 7/293-2456-09587 
sayılı yazıları. 

Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'm Tür
kiye ile Birteşmiş Milletler Kalkınma Programı ara
sındaki projelere ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu 

Hükümetimiz 'ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog
ramı (BMKP) Arasında Yürütülen Projeler Hakkında 

Nöt 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı lile birlik

te bugüne kadar yürütülen projeler kronolojik sıra ile 
ilişik tabloda belirtilmiştir. (Proje numarası başlığı 
'altında «TUR» ibaresinden sonra belirtilen rakam 
proje görüşmelerinin başladığı, sonraki rakam da 
projenin uygulanmasının başladığı yılı ifade etmekte
dir.) Projeleri yürüten kuruluşlar; BMKP ile Hü
kümetimizin fcatikıları ve projelerim bitiş tarihleri de 
aynı tabloda gösterilmiştir. 

1966 yılından bugüne kadar BMKP ile 203 proje 
yürürlüğe konulmuştur. Bunlardan 45'inin uygulan
masına halen devam edilmektedir. Projelerin toplam 
değeri takriben 63 milyon dolar ve buna ilaveten 
yaklaşık 134.5 milyon TL. dır. Bunun içinde Türk 
Hükümeti tarafından ödenen kısım 15 milyon dolar 
karşılığı TL. ile buna ilaveten yaklaşık 134.5 milyon 
TL. dir. 

Projelerin uygulanmasında zaman zaman gecik
meler olabilmektedir. Bunların nedenleri arasında is
tenilen kalitede yabancı uzman bulurimasının za
man alması, sipariş verilen malzemenin Türkiye'ye 
gelmesindeki gecikme gibi hususlar gösterilebilir. An
cak, bu gibi güçlükler de projelerde önemli gecikme
lere yol açmamaktadır. 
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Proje No. su ve 
başlama tarihi 

TUR/72/035 73 

TUR/72/036 73 

TUR/72/550 73 

TUR/73/002 73 

TUR/73/006 75 
TUR/73/024 74 
TUR/74/001 74 
TUR/74/006 74 

TUR/74/007 74 

TUR/74/012 74 

TUR/74/013 75 

TUR/74/014 74 
TUR/74/024 78 
TUR/74/030 75 
TUR/74/033 75 
TUR/74/034 76 

TUR/74/044 75 
TUR/74/046 79 
TUR/74/050 74 
TUR/74/053 75 
TUR/74/055 79 
TUR/74/059 76 

Projenin adı 

Bursa'dakt Tekstil Arastama ve Eği* 
tim Enstitüsüne Yardım 
Güney - Batı Anadolu'da Uranyum 
Aramaları 
Marmara Bümsel ve Endüstriyel 
Arastama Enstitüsü 
Hasan Çelebi Demir Tesislerinde Fi-
ziböite Çahşmalan 
Sanayi GeKştkme !Müü Merkezi 
Çevre Mühendisliği Eğitimi 
Turizm Geliştirme 
Türkiye'de Sivil HavacıÜk Alt - Yapı-
smaı Geliştirilmesi ve Planlanması 
Pendik - İstanbul Dericilik: Araştırma 
ve Eğitim Enstitüsü 
Kalkınma Projeleri Destek Sistemine 
Yardam: 
Sümertbankda Bilgi Sistemi İdaresini 
Geliştirme 
Petrol Arama ve Etütleri 
Sığır HastahMarmaı Kontrolü 
Fosfat Fabrikalarının Geliştirilmesi 
Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu 
İdarî Eğitim IhtiyaçlarMiın Araştırıl
ması 
Sınai Proje Geliştirme Programı 
Ulusal Kalite Kontrol Sistemi 
Tophı Haberleşme Eğitim ve İdaresi 
Hidrolojide İzotopların Kullanılması 
'İhracatı Geliştirme Programı 
Kuzey Ege, Marmara ve Karadeniz 
Bölgesinde Orman Endüstrilerinin Ge-

Projeyi yürüten kuruluş 

Sümerbadk GOL M& 

Enerji ve Taibiü Kaynaklar Bak. 

TÜBİTAK Gn. Sek.. 

MTA Bşk. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
O.D.T.Üi Rek. 
Turizm ve Tanıtma Baktanlıgr 

BMKP 
katkısı 

281 759 

605 960 

671 7Q1 

30 780 
358 084 
38 371 

195 884 

Ulaştırma Bakanlığı 3 395 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. 805 176 

DPT Müsteşarlığı 

Sümerbank Gn. Mdı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
Gıda Tarım ve Hayva Bak. 
Etibank Gn. M<L 
Çalışma Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bak, 
DPT Müsteşarlığı 
TRT 
DSİ Gn. Md. 
Ticaret Bakanlığı 

SEKA Gn. Md. 

45 832 

46 475 
44 352 

752 304 
51 791 
7 241 

14 829 
92 761 
13 100 
5 436 

79 977 
2 181 

469 475 



Proje No.su ve 
başlama tarihi Projenin adı 

TUR/74/062 74 Dermatoloji Alanında Eğitim Prog
ramı 

TUR/74/064 75 Hidrolik Rambie 
TUR/75/008 76 Kontrollü Kredi Personel Eğitimi 
TUR/75/009 77 Sontaj Çalışmalarında Grup Eğitimi 
TUR/75 /012 75 Karadeniz Teknik Üniversitesine Yar

dım 
TUR/75/013 75 Dört Üniversitede Çevre Araştırması 

TUR/75/016 75 İpekîböcekçiliğiöin Geliştirilmesi 
TUR/75/020 79 Taran Bakanlığının Gıda Kontrol 

Hİ23metlerinin Güçlendirilmesi 

TUR/75/037 75 İşlevsel Yetişkin Eğitimi 
TUR/75/053 77 Selüloz ve Kâğıt Araştırma ve Eği

tim Merkezi 
TUR/75/056 76 Ambalajlama Merkezi Kurulması için 

TSE'ne Yardım 
TUR/75/058 77 Tarımsal Endüstri Proje Hazırlama 

ve Değerlendirme Eğitimi 

TUR/75/059 77 Gübre Sanayii Personel Eğitim Mer
kezi 

TUR/75/060 77 Türkiye'de Beton Demir Gemi Ya
pımı 

TUR/75/062 76 Devlet Muhasebesini Geliştirme 
TÖR/75/063 77 Uzaktan Algılama Merkezinin Kurul

ması 
TUR/75/064 77 Güneş Enerjisi Araştırma, Geliştirme 

Merkezinin Kurulması 
TUR/75/066 77 Kaya ve Zemin Mekaniği Test Mer

kezinin Kurulması 

Projeyi yürüten kuruluş 

Ege Üniversitesi 
Etibank Gn. Md. 
TC. Ziraat Banka» 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ODTÜ - İTÜ - Ege ve Boğaziçi 
Üniversiteleri (Sonradan Mar
mara Üniversitesi) 
Tarım Orman Köy İşleri Bak, 

Tarım Orman Köy İşleri Bak. 

(Millî Eğitim Bakanlığı 

SEKA Gn. Md. 

T.S.E. Bask. 

Tarım ve' Orman Bakanlığı 

BMKP 
katkısı 

600 
86 937 
284 603 
214 172 

1 047 502 

691 488 
434 276 

490 203 

229 757 

297 397 

169 750 

307 592 

Azot Sanayii T A Ş . Gn. Md, 443 118 

Tarım Ve Orman Bakanlığı -
İTÜ - ODTÜ Rektörlükleri — 
Maliye Bakanlığı 5 828 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 212 469 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 7 173 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 132 315 

http://No.su


Proje No. su ve 
başlama tarihi Projenin adı 

TUR/75/069 77 Telekornİnikasyön Eğitiminin Geliş
tirilmesi 

TÜR/75/070 75 Sağlık Alanımda İnsangücünün Geliş
tirilmesi 

TUR/75/087 76 Yeni Üniversitelere Yardım 
TUR/75/096 77 Uluslararası îçmesuyu ve Hıfzıssıhha 

Onyılı 
TUR/75/108 76 Efconomi Bursları 
TUR/75/1 İ 8 75 Şehir Planlaması Bursları 
TUR/75/126 75 Bilgisayar Kartografi Bursları 
TUR/76/002 76 Maden Kaynaklarım Geliştirme Plan

laması 
TUR/76/003 76 Sosyal Refah Politikası Konusunda 

Burs 
TUR/76/007 77 Tekel Genel Müdürlüğünün Pazarla

ma ve Üretim Teknolojilerini Geliş
tirme 

TUR/76/010 79 Balıkçılığnı Geliştirilmesi 

TUR/76/011 76 Ziraî Donatım için Fabrika Kurul
ması 

TUR/76/014 77 Deniz Bitenleri 
TUR/76/015 76 İkinci Kalite Tahta imalat Sanayii 
TUR/76/017 76 Yurt Dışındaki Uzmanlar Yoluyla 

Bilgi Transferi (TOKTEN) 
TUR/76/018 76 Türkiye Sınaî Kailkınma Bankasına 

Yardım 
TUR/76/019 76 İdareciliği Geliştirme Bursları 

TUR/76/022 77 Türk Traktöre Yardım 
TUR/76/024 77 .EL Ülke Programı Hazırlanması 
TUR/76/026 76 Mer'a Islahı ve Hayvan Yemi Üreti

mine Yardımı 

Projeyi yürüten kuruluş 
BMKP 
katkısı 

Ulaştırma Bakanhğı 889 224 

Sağük ve Sosyal Yarat Bak. 
DPT Müsteşarlığı 

İmar ve iskân Bakanlığı 
DPT Müsteşarlığı 
DPT Müsteşarlığı 
MTA Bask. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 458 347 

DPT Müsteşarlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba
kanhğı - DPT Müsteşarhğı 

Ziraî Donatım Kurumu 
ODTÜ Rektörlüğü 
Orman Araştırma Enstitüsü 

TÜBİTAK Gn, Sek. 

189 325 
43 618 

256 971 
7 021 
13 650 
18 976 

458 347 

9 049 

319 263 

26 189 

14 589 
251 314 
4 976 

817 764 

Türfdye Sınaî Kalkınma Bankası 10 678 
Adana İktisadî - Ticarî İlimler 
Akademisi 5 151 
Türk Traktör Kurumu 47 446 
DPT Müst - Sanayi Bak, 3 757 

Tararı ve Orman Bak. 11 466 



Proje No. su v© 
başlama tarihi Projenin adı 

TUR/76/032 77 Süs Çiçekçiliği Üretimimin Getiştirâ'-
mesi 

TUR/76/033 79 TÜMOSAN'da Yönetim ve Planla
ma Sistemlerinin Geliştirilmesi 

TUR/76/034 78 Sermaye Mallan Sanayiinin Gelişti
rilmesi 

TUR/76/035 77 Sınaî Proje Geliştirme Programı 
TUR/76/038 78 Demir Çelik Sanayiini Geliştirme 
TUR/76/044 77 Sınaî Bölgelerim Yer Seçiminde Kir

lilik Kontrolü ve Kontrol Aletlerinin 
İmali 

TUR/76/046 76 DMİ'nin İyileştiriknesi için Danış
manlık Hizmetleri 

TUR/76/048 77 Elektronik Aletlerin Balkım ve Tamir 
Eğitimi 

TUR/76/049 77 Şekillendirilmiş Kok Üretimi 
TUR/76/050 77 Süt Çiftliği Mamullerinin Geliştiril-

mesdne Yardım 

TUR/76/051 77 Uluslararası İlişkiler Konusunda Burs 
TUR/76/052 77 Su Kirliliği Kontrol Standartlarının 

Geliştirilmesi 
TUR/76/054 78 Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yardım 
TUR/76/060 77 Karadeniz Bakır İşletmelerine Yar

dım 

TUR/76/061 77 Ziraî İlaçlar Üretimi 
TUR/77/001 77 Tahta İşleme Alanında Fizibilite Ça-

hşmalariı 

Projeyi yürüten kuruluş 

Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dek. 

TÜMOSAN A^. 

DPT Müsteşarlığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bak. 

BMKP 
katkısı 

7 886 

12 528 

442 508 
6 110 

,286 001 

Sanayi ve Teknoloji Bak. 26 846 

Devlet Meteoroloji İşleri Gn. 
Md. 14 009 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 

Ö*da Tarım ve Hayvancılık Bak. 

DPT Müsteşarlığı 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 

Türkiye Ziraî Donatma Krm. 

413 462 
19 498 

1 070 
5 500 

40 04 
53 86 

14 773 
15 53 

Orman Bakanlığı 4 81 



Proje No.su ve 
başlama tarihi Projenin adı 

TUR/77/002 77 MTA Enstitüsü Fizibilite Etütleri 
Dairesinin Güçlendirilmesi 

TUR/77/003 78 Muayyen Metallerin Aranmasında 
Eğitim 

TUR/77/004 77 MTA Teknoloji Lalboratuvarma Yar-
dun 

TUR/77/005 77 Data Bankası ve Bilgisayar Merkezi 
TUR/77/006 78 DSt Personeli Eğitim ve Desteklen

mesi 
TUR/77/007 79 Ormancıhk Eğitimi ve istihdamı 
TUR/77/012 77 Bursa Tekstil ve Eğitim Merkezinin 

Güçlendirilmesi, II. Safha 
TUR/77/014 77 Karabük Demir - Çelik İşletmelerine 

Yardım 

TUR/77/015 77 DSt Yeraltı Suyu Araştırma Yetene-
ğıîtm oüçlendirilmesri, II. Safha 

TUR/77/018 77 TURDOK'a Yardım 
TUR/77/019 77 Kıt'a îçi Sulan Kalitesinin Korunması 
TUR/77/020 78 Marmara Bilimsel ve Endüstriyel 

Araştırma Enstitüsüne Yardım, EL 
Safha 

TUR/77/022 77 Ankara'nın Hava Kirlenmesi ile il
gili ivedi Önlemler ve Epidemiyolo-
jak Çalışmalar 

TUR/77/024 78 Sınaî Eğitim ve Geliştirme Merkezi 
(SEGEM) 

TUR/77/025 77 Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen 
Konusunda Burs 

TUR/77/026 79 Sağlık Alanında İnsangücünün Geliş
tirilmesi, U. Safha 

Projeyi yürüten kuruluş 

MTA Bask. 

MTA Bask. 

MTA Bask. 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 

DSÎ Gn. Md. 
Orman Bakanlığı 

Sümerbank Gn. Md* 

katkısı 

332 191 

38 442 

98 965 
28 161 

755 600 
227 271 

330 165 

Karaibük Demir - Çelik îşfct-
mefeni 

DSt Gn. Md. 
TÜBİTAK Gn. Sek. 
DSİ Gn. Md* 

41 475 

278 711 
55 

37 197 

TÜBİTAK Gn. Sek. 464 566 

TÜBİTAK Gn. Sek. 13 847 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 482 714 
(SEGEM) 

Dışişleri Bakanlığı 1 081 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak. 8 158 

http://No.su


Proje No.su ve 
başlama tarihi Projenin adı 

TUR/77/027 78 Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
-Hematoloji BöJürjaümjn Oüçleıjdîril-
mes&ı 

TOR/77/029 78 Çorum - Ç a t t a Kırsal Kalknuna 
Projesine Teknik Danışmanlık Des
teği 

TUR/77/036 77 Ulusal Kalite Kontrol Sistemi 

TUR/77/038 80 Yat Umanı Planlaması 
TUR/77/040 77 Kamu İktisadî Teşebbüsü (TPAO) 

İçin Yönetim Bilgi Sistemi 

TUR/77/041 78 Yeni Üıüversitelere Yandım 
TUR/77/043 79 Üç Yol Kesiminin YapılabüMik 

Etüdü 
TUR/77/044 78 İhracat Kredi Garantüerinde Eğitim 

ve Danışmanidc Hizmetleri 
TUR/77/046 78 Devlet Muhasebesi Sisteminin Mo

dernleştirilmesi 
TUR/78/001 79 Toprak Mahsulleri Ofisine Yardım 

TUR/78/002 78 Çevre Faaliyetleri ile Hgüi Merkezi 
Teşkilat Kurulması 

TUR/78/004 78 Emekli Sandığı Bilgi Işjem, Metot ve 
Örgütlenmesi 

TUR/78/005 79 TÜMOSAlSPa Yardım 
TUR/78/006 78 Trafik ve Taşımacılık Çalışmaların

da Burs 

TUR/78A)07 79 Ktoperatifçfliği Geliştirme ve Eğitim 
TUR/78/009 78 Limanlar Rehabilitasyon Danışman

lığı 
TUR/78/010 79 Oteî İdareciliğinin Gelişimi ve Eği-

Ptrojeyıi yürüten kuruluş 
BMKP 
katkısı 

Çukurova Üniversitesi 17 342 

Tarım Orman ve KöyişJert Bak. 
DPT Müsteşarlığı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı (TPAO) 
Çukurova Üniversitesi 

!BaymdırUk Bakanlığı 

Ticaret Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı1 

TMO Gn. Md. 

374 984 
502 309 

100 

101 495 
378 520 

48 459 

19 611 

103 079 
25 172 

Başbakanltk Çevre Müst 

T. C. Emekli Sandığı Gn. Md. 
TÜMOSAN A.Ş. 

(BaymdırUk Baka (Karayoflan 
Gn. Md.) 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bak-

Ulaştiırma Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 

24 657 

94 527 
36 324 

13 639 
358 673 

144 3716 

206 231 

http://No.su


Proje No.tfu ve 
başlama tarihi Projenin adı 

TUR/78/012 79 Liman Yönetim ve Faaliyetleri Eği
timi 

TUR/78/015 79 Sağlık Bakanlığı Gıda Kontrol Hiz-
metierinin Güçlendirilmesi 

TUR/78/018 79 Devlet Muhasebesinin Modernleşti
rilmesi 

TUR/78/019 78 Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen 
Konusunda Çalışma Gezisi 

TUR/78/022 79 Et Teknolojisi 
TUR/78/023 79 İstanbul Metropoliten Alam Katı Atak 

Yönetimi 
TUR/78/024 79 Sekizinci Dünya Ormancılık Kongre-

. sd için (Cakarta Çalışma Gezisi) 
j ^ TUR/78/025 79 Ticaret Bakanlığı, Ticaret HizmeÜeri-
o\ nin Güçlendirilmesi 
| TUR/78/026 78 İhracatı Geliştirme Teşkilatı Kurul

ması 
TUR/78/027 79 Petrol Sanayiinde Grup .Eğitimi 
TUR/78/029 79 DSİ Araştırma ve Geliştirme İmkân

larının Güçlendirilmesi 
TUR/78/030 79 İstanbul'um Tarihî Mahalerinin Ko

runması 
TUR/79/003 79 FETKİM Kimya Sanayiinin Uzun 

Dönemli Gelişimi 

TUR/79/011 79 Petrokimya Sanayii Alanında Grup 
Eğitimi 

TUR/79/012 82 Göreme'nin Tarihî Yapısının Korun
ması 

Projeyi yürüten kuruluş 
BMKP 
katkısı 

Ulaştırma Bakanlığı 

Sağlik Sosyal ve Yardan Ba-

581' 598 

kanlığı 

Maliye Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 
Et ve Balık Kurumu Gn. Md. 

İstanbul Belediye Bask* 

DPT Müst. 

Ticaret Bakanlığı 

'Başbakanlık 
TPAO Gn. Md. 

DSİ Gn. Md. 

İstanbul Belediye Bask. 

PETKİM Petrokimya A. Ş. Gn. 
Md. 

DPT. Müst 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

161 488 

13 167 

831 
49 794 

226 169 

3 018 

169 196 

57 708 
391 868 

161 784 

127 481 

161 142 

1 334 

175 100 



Proje No. su ve 
başlama tarihi Projenin adi 

• • , ' — • ı — i — — k ' . 

TUR/79/014 79 Üniversite Sanayi İşbirliği Semineri 
TUR/79/015 79 İşçilerin Yönetime Katılması 

TUR/79/016 80 1980 Genel Tarım Sayımı 
TUR/79/017 Tavuk Hastalıklarmın Kontrolü 
TÜR/79/020 82 Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasına 

Yardım 

TUR/79/021 80 Yatırımı Geliştirme Konusunda Eğj-

TUR/79/022 80 Posta Eğitiminin Geliştirilmesi 
TUR/79/023 80 Sûmefbankta Malî Yönetim ve 

Planlama Sisteminin Gehştirijmesi 
TUR/79/024 80 Sınaî Proje Hazırlama, Değerlendirme 

ve Uygulama 
TUR/79/025 80 Sivil Havacıbk Altyapısının Islahı 
TUR/80/001 82 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ma

den ve Petrol Mühendisliği Bölümü
nün Endüstriyel Kapasitesini Güç
lendirme 

TUR/80/003 81 Peteokimya Alanında Arastama ve 
Geliştirme Yeteneklerinin Güçlendi
rilmesi 

TUR/80/004 81 tpekböcekçiliğinin Geliştirilmesi, n . 
Safha 

TUR/80/005 84 Seraların Güneş Enerjisi ile Isıtılması 
TUR/80/010 80 Küçük Sanayi Yayım Hiznıetieriııin 

.,'•'. Geliştirilmesi (KÜSGET) 

Projeyi yürüten kuruluş 
BMKP 
katkısı 

5 871 Bursa Üniverslitesi 
Devlet Bakanlığı (KİTlerle il
gili) 3 867 
DİE Bask. N 10216 
Bu proje Başlatılmadı, 1984 yılında yeni numar 
Türidye Smaî Kalkınma Ban
kası 29 665 

DPT Müst 
PTT Gn. Md. 

42 403 
68 628 

Sümerbank Gn. M&- 235 596 

Devlet Yatırım Bankası 
Ulaştırma Bak. 

147 267 
678 922 

ODTÜ Rek. 254 332 

PETKÎM Petrokimya Ag §. Gn. 
M<L 

Tanm Orman ve Köy İşleri Bak. 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bak. 

Sainayi ve Ticaret Bakanlığı 
<KÜSGET) 

562 420 

201 950 
250 000 

715 078 



00 

Proje No. su ve 
başlama tarihi 

TUR/80/011 81 
TUR/80/012 82 

TUR/80/013 81 

Projenin adı Projeyi yürüten (kuruluş 
BMKP 
katkısı 

Kalkınma Planlaması Eğitimi 
Boğaziçi Üniversitesi Biomedikal 
Mühendisliği Eğitim ve Araştırma 
Programına Yardım 
Denizcilik Bankasına Yardım 

TUR/80/014 82 Kalkınma için Eğitim 
TUR/81 /0Q1 81 Mer'a ve Hayvan Yemi Üretimine 

Yardım 
TUR/81/004 82 Kars Su Kaynaklan Araştırma ve 

Eğitimi için Hidrojeoloji Laboratu-
van Kurulması 

TUR/81/005 83 'İşlevsel Yetişkin Eğitimi, 11̂  Safha 

TUR/81/006 81 Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve 
Yönetimi 

TUR/81/007 82 Pendik - Tersanesine Yardım 

TUR/81/008 82 Petrol Geliştirme Merkezi. Kurulma
sı II. Safha 

TUR/81/009 82 Türkiye'de Turizm Yatirımlannın Ge
liştirilmesi 

TUR/81/010 Bursa Tekstil Eğitim ve Araştırına 
Merkezinin Güçendiriîmesi, m . Safha 

TUR/81/011 81, Büyük Bir Petrol Dökülmesinin Etki
lerinin Değerlendirilmesi ve ölçülmesi 
(Kaza Değerlendirmesi) 

TUR/81/012 81 Uluslararası İçme Suyu ve Hıfzıssıhha 
OnynV 

TUR/81/013 83 Paketleme Merkezine Yardım 
TUR/81/017 81 Uluslararası Atatürk Konferansı 

337 101 

188 311 

1 632 
276 173 

51 633 

DPT. Müst. 

Boğaziçi Üniversitesi 
Denizcilik Bankası T.A.Ş. Gn. 
Md. 
DPT Müst. 

Tanm Orman ve Köy İşleri Bak. 

Hacettepe Üniversitesi 
'Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bak. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bak. 
Türkiye Denizcilik Bankası Ku
rumu GtL, Md* 

TPAO Gn. Md. 

Turizm ve Tanıtma Bak. 

ISanayi ve Ticaret Bak. Sümer-
bank Gn. Md. Proje doküman 

117 500 

155 000 

139 707 

144 702 

214 624 

7 704 

Başbakanlık Çevre Müst. 

İller Bankası Gn. Md. 
TSE Bask. 
Boğaziçi Üniversitesi 

5 934 

70 138 
202 000 
40 000 



Proje No. şu ve 
başlama tarihi Projenin adı 

TUR/81/018 83 SEKA Kâğıt ve (Kâğıt Hamuru 
TUR/82/002 84 Türkiye'de Süs ÇSçiekçfliğinin Geliş

tirilmesi 
TUR/82/003 83 Tüfkiye'dfe (Hızk Büyüyen GenSş 

Yapraith Orman Plantasyonları 
TUR/82/004 82 MTA Eğiıtilm ve Teknik Yardım 

TUR/82/007 83 İstihdam Artarıma ve İşgücü Piyasası 
Politikalarını Geliştirme 

TUR/82/OÖ8 İhracatı Geliştirme 

TUR/82/009 82 Karayolu Rehabilitasyonu için Eği
tim Programı Planlamasında Danış
manlık Hizmetleri 

TUR/82/010 Türkiye'de (Kırsal Kesimdeki Kadın
ların Mesleki Fğiı-im ve Tarımsal 
Kooperatiflere (iştirakini Sağlamak 

TÜR/82/013 82 Çorum - Çankırı Kırsal Kalkınma 
Projesine Teknik Danışmanlık Des
teği 

TUR/82/015 82 Üniversiteyi ve Bötgje Sanayilerini 
Desteklemek için bir Mikro İşlemci 
Geliştirme Merkezinin Kurulması 

TUR/82/016 82 Ankara Belediyesinin Raylı Toplu 
Taşan Sistemi Projesine Yardım 

TUR/83/001 83" Türkiye'de Buğday Islahı 

TUR/83/002 83 Liman Tarife Araştırmaları Danış
manlığı 

Projeytü yürüten kuruluş 

SOKA Genel Müdürlüğü 

Taran Orman ve Köy İsteri Bak» 

Tarım Orman ve Koy İşleri Bak 
Enerji ve TaJbdî Kaynaklar Bak. 
<]MTA Bask.) 

DPT Müst. 

Başbakanlık Serbest Bölgeler 
M<L 

BayındHiık Bak. (Karayolları 
Gn. Md, 

Taam ve Orman Bak, 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
©ak, 

Dokuz Eylül üniversitesi 

Ankara Belediye Başkanlığı 
Tarım Orman ve Köy 

BMKP 
katkısı 

400 000 

176 200 

290 000 

187 575 

75 000 

Proje inceleme s 

16 294 

Ulaştıcma Bakanlığı 

Proje uygulamay 

163 390 

47 995 

67 884 

224 000 

62 423 



Proje No. su ve 
başlama tarihi Projenin ad* 

TUR/83/003 83 Tıbbî ve A r a m a * Bitkilerden Haç 
Hammaddeleri Üretimi 

TUR/83/007 83 Organizasyon Geliştirme, Performans 
Artııma 

TUR/83/008 83 Akdeniz Bölgesinde Pamuk Zarariir 
lan ile Entegre Mücadelenin Geliş
tirilmesi ve Uygulaması 

TUR/83/009 PTTnin Yönetim ve Teşkilatlanması
nı Güçlendirme 

TUR/83/Ü11 83 Erzurum -. Kars Depnemme Yardan 
TUR/83/013 84 TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma 

EnsititJüislünde bir Endüstriyel Metrolo-
ji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Ku-
rulimasf 

TUR/84/002 84 Devfot Planlama Teşkilatına Danış
manlık Hizmetleri 

TöR/84/005 84 İşçi Sağlığı ve tş Güvenliği (İŞGÜM), 
n . Safha 

Projeyi yürüten kurtuluş 

Anadoiu Üniversitesi 

Millî Prodüktivite Merkezi Ge
nel Sekreterliği 

Tanm Orman ve Köy İşleri 

BMKP 
katkısı 

270 568 

51 615 

36 494 

Uüaştaırma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Proje imza aşam 
30 000 

TÜBİTAK Gn. Sek. 313 635 

DPT Müst. 56 700 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
172 530 



T. B. M.'M. B : 50 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu'nun, 
ABD Büyükelçiliğimizdeki bir görevliye ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı ce
vabı (7/SOS) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın İçişleri Balkanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarıml'a. 
Hilmi Nalbanitoğlu 

Erzuram Milletvekili 

Soru 1. Sayın Şükrü Balcı Dışişleri Bakanlığın
da b'ir büyük devletin büyükelçiliğimizdeki göreve 
a'fcanacak ehliyeti 'haiz midir?. 

a) İngilizce 'biliyor mu?. 
b) Tahsil derecesi nedir?. 

Soru 2. (Sayın Şükrü-Balcı,'halen İstanbul Va
lisi olan Sayın Nevzat Ayaz'ın hemşerisİ midir?. 

Soru 3. Sayın Nevzat Ayaz'ın Emniyet Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı bulunduğu sıralarda bir 
olay nedeniyle, adlî takibata geçildiğinde, bu olay İl
gilisi üzerinde Sayın Şükrü Balcı'nın bir dahli ve etki
si olmuş mudur?. . . . 

Soru 4. Mal varlıklarının tespitti yapılmış mı
dır?. Nedir?. 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 8.1.198 5 

Sayı : Pers. Gn.Md. 
731-A/291 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21.12.1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 7/303-2504/09787 sayılı yazınız. 

İlgi yazılarınız ekinde Bakanlığımızla intikal eden, 
Erzurum Milletvekili Hi'lmi Na'ibanitoğhma ait yazılı 
«oru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıda 
sunulmuştur. 

1. Şiükrü Balcı'nın yabancı dil bilgisi hakkında 
mevcut kayıtlarımızda bilgi yoktur. Adı geçen Hukuk 
Fakültesi mezunudur. 

2. Şiükrü Balcı, İstanbul Valisi Nevzat Ayaz'ın 
hemşerisi değildir. 

3. İstanbul Valisi Nevzat Ayaz'ın Emniyet Ge
nel Müdürlüğünde Daire Başkanı iken meydana gel
diği iddia edilen olayın niteliği ve tarihî belirtilme
diğinden soruya cevap verilememiştir. 
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4. İstanbul Valisi Nevzat Ayaz ve Şükrü Bal
cı'nın, dosyalarında mal beyanları mevcuttur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir tli Burhaniye ve Balya ilçelerinin okul ve öğ
retmen sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı ce
vabı (7/310) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

1. Burhaniye İlçesi Gömeç Bucağında Endüstri 
Meslek Lisesi açılması halinde öğrenim sanata kay
mış olacak 150 - 200 öğrenci Edremit ve Ayvalık'a 
gitmek zorunda kalmayacaktır. 

Arsası temin edilecek olan okulun açılıp açılma
ması yönünde bakanlık görüşünün ne olduğu, 

2. Balya Lisesi yabancı dil, beden eğitimi öğret
meni kadrolarının doldurulup doldurulmadığının bil
dirilmesi. 

T.C. 
Milli Eğitim Gençlik ve 7 .1.1985 

Spor Bakanlığı 
Erkek Teknik öğretim 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 716.0(10) Yatırım 

Şubesi 00220 
Konu : Balıkesir - Burhaniye Gömeç bu-
bucağında Endüstri Meslek Lisesi yapımı 

Türkiye "Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin 21.12.1984 tarih ve 7/310-2511-09794 sa
yılı yazısı. 

1. Balıkesir - Burhaniye - Gömeç bucağında En
düstri Meslek Lisesi açılması hakkında Balıkesir Mil
let Vekili Sayın Davut Abacıgil tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulan ve cevaplandırılması 
istenilen yazılı soru önergesine ilişkin ilgi yazı ve 
eki tetkik edilmiştir. 

2. Gömeç bucağının bağlı bulunduğu Burhaniye 
ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi inşa edilmek üzere 
ihtiyaç duyulan arsanın temini ile ilgili çalışmalar Ba
kanlığımızca sürdürülmektedir. 
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3. Söz konusu arsanın temin edilmesi halinde, bu 
arsa üzerinde, ileriki yıllar yatırım programlan ile 
.yapılacak Endüstri Meslek Lisesi, ilçe merkezi ile 
Gömeç ve diğer yerleşim yerlerine de hizmet vere
cek kapasitede düşünülmektedir. 

4. Bu sebeple; öncelikle Burhaniye ilçe merke
zinde (500) öğrenci kapasiteli bir Endüstri Meslek 
Lisesi yapımı Bakanlığımızca planlanmış olup, arsası 
temıin edildiği takdirde yatırımı gerçekleştirmek üze
re Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına teklifte 
bulunulacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in bir avukatın mesleğinden men edildiği iddia
sına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem' 
in yazılı cevabı (7/311) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Necat 

Eldem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Milletvekili 

1. Eski senatörlerden Avukat Mehmet Ali Pestil-. 
ci'nin, Barış Derneği 2 davasından yargılanması nedeni 
ile avukatlıktan men edilmesini istediğiniz doğru 
mudur? 

2. Men isteğini demokratik buluyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 28 . 12 . 1984 

Bakan 1971 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 7/311-2512 
/09795 sayılı yazınız. 

İlgide belirtilen yazınız ekinde alınan ve Zongul
dak MMlletvekli Muhteşem Vasıf Yücel'in, tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soruların ce
vabı iki nüsha olarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Muhteşem Vasıf 
Yücel'in şahsıma yöneltmiş bulundukları ve yazılı 
olarak cevaplandırılmasını (istedikleri soruların ceva
bı aşağıda sunulmuştur. 

Yazılı soru önergesinde belirtilen olayda uygulan
ması söz konusu edilebilecek olan 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun 3003 sayılı Kanunla değişik 154 
üncü maddesinde; Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
cürümler ile sayılan diğer bazı cürümlerden dolayı 
hakkında kamu davası açılan avukatların işten yasak
lanmalarının zorunlu olduğu öngörülmüş ve yasakla
ma sebebinin meydana geldiği tarihten itibaren iki 
ay içinde disiplin kurulunca haklarında işten yasak
lama kararı verilmeyen avukatların Bakanlığımızın 
doğrudan vereceği kararla işten yasaklanacakları hü
küm altına alınmıştır. 

Sorulan hususa ilişkin olarak, istanbul Sıkıyöne
tim Komutanlığı Askerî Savcılığının 12 Ekim 1984 
tarih ve 1982/2279 sayılı yazısı ekinde alınan 25 Eylül 
1984 günlü iddianameden; Zonguldak Barosu Avu
katlarından olan Mehmet Ali Pestilci'nin Türk Ceza 
Kanununun 141/1, 173/3, 31 ve 33 üncü maddeleri 
uyarınca cezalandırılması için istanbul 1. Ordu ve Sıkı
yönetim Komutanlığı (2) nolu Askerî Mahkemesi nez-
dinde kamu davası açıldığı anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine, disiplin yönünden işlem yapılması 
ve ayrıca Devletin şahsiyetine karşı cürümden dolayı 
kamu davası açılmış olması nedeniyle de, Avukatlık 
Kanununun yukarıda açıklanan 154 üncü maddesine 
göre disiplin kurulunca gereğinin takdiri için duru
mun Baro Başkanlığına bildirilmesi ve sonuçtan bilgi 

• verilmesi, 21 Kasım 1984 tarih ve 32301 sayılı yazı
mızla Zonguldak Cumhuriyet savcılığından istenilmiş
tir. 

Baroca yapılan işlemler hakkında henüz Bakanlı
ğımıza bir bilgi ulaşmamıştır. Cevap alındığında ka
nun hükümleri çerçevesinde gereği yapılacaktır. 

Keyfiyet bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
11. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, sos

yal güvenlik kurumları arasında Bağ - Kur üyeleri 
aleyhine yaratılan farkın giderilmesine ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ka
lemlinin yazılı cevabı (7/313) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, Çalışma ve Sosyal Gü

venlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Hüseyin Aydemir 
izmir Milletvekili 

Emekli Sandığına veya Sosyal Sigortalar Kuru
muna bağlı bir hekim veya avukat; 55 yaşında emek-

142 — 



T. B. M. M. B : 50 . 8 * 1 . 1985 0 : 1 

li olsa, hem muayenehanesini açıp çalıştırmakta, hem 
de emekli maaşını almakta olmasına karşı aynı du
rumdaki bir Bağ - Kur'lu avukat veya hekimin, 55 ya
şında emekli olabilmesi için, işyerini kapaması şartı 
aranmaktadır. Aksi durumda, işyerini çalıştırabilmesi 
için, beş yıl daha emekli maaşını almadan primlerini 
ödemesi gerekmektedir. * 

Çeşitli sosyal güvenlik kurumları arasında, Bağ -
Kur'a bağlı üyeler aleyhine yaratılan bu farklı du
rumun giderilerek, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigor
talar Kurumu üyelerinde olduğu gibi, Bağ - Kur üye
lerine de, 55 yaşında, işyerini kapamadan ve beş yıl 
daha prim ödeme mecburiyeti yüklenmeden emekli 
maaşı bağlanması ve maaş ve yakacak zammı gibi 
ek yardımlar arasında muadelet sağlanması için; ilgili 
kanunda değişiklik yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğinin yazılı olarak açıklanması. 

TC. 
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 31.12.1984 
Sayı : SGK-017/20864 

060856 
Konu : Yazı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 21.12.1984 tarih ve 7/313-2517/09861 sayüı 
yazınız. 

îzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir tarafından 
Başkanlığınıza sunulan ve tarafımdan cevaplandırıl
ması istenilen, Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı alan hâ
kim ve avukatların emekli olmalarını müteakiben ser
best çalışmaları ile ilgili husus ve Bağ - Kur sigor
talılarının, yaşlılık aylığı bağlanması durumunda, 60 
yaşına kadar işyeri açamamaları, ayrıca aylık ve sos
yal yardım zammı konusunda Sosyal Güvenlik Ku
ruluşları arasında muadelet sağlanması hakkındaki, ya
zdı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Anayasamıza göre Yargı Organının bağımsız bir 
devlet görevi olması dolayısıyla, mahkemelerde gö
revli hâkimlerimiz özlük hakkı bakımından 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa, sosyal güvenlik hak
kı bakımından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

5434 sayılı Kanun hükümlerinde tespit edilen şart
ları haiz bir hâkimin, T.C. Emekli Sandığından emekli 
olmasını müteakiben serbest avukatlık yapması halin
de, 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 24 üncü madde
sinde yer alan «Kanunla ve kanunların verdiği yetki
ye dayanılarak kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
kapsamı dışında kalan» kapsam hükmüne göre, Bağ -

Kur sigortalısı sayılmaları mümkün bulunmamakta
dır. 

19.3.1969 tarih ve 1136 sayık Avukatlık Kanunu
nun 186 ncı maddesi, emekliliğe tabi bir görevde ça
lışmakta olan avukatlar ile, 506 suyıh Sosyal Sigor
talar Kanunu kapsamına giren (isteğe bağlı sigortalı
lık dahil) T.C. Emekli Sandığından emekli veya malul 
aylığı almakta olan veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre yaşlılık veya majulliik sigortasından 
faydalanmış bulunanlar ile aynı kanunun geçici 20 nci 
maddesine tabi sandıklardan faydalanmış bulunanlar 
dışında kalan avukatların, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 ncı maddesinde gösterilen topluluk 
sigortasına girmelerini zorunlu kılmıştır. 

Belirtilen hüküm gereği, gerek 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa göre, emekli olmuş olan bir 
avukatın, gerekse 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa göre yaşlılık aylığı bağlanmış bir avukatın, 
serbest avukatlık yapması veya devam etmesi halinde 
yukarıda açıklanan 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 
24 üncü maddesi gereği, Bağ - Kur'a tabi sigortalı 
olması mümkün değildir. 

Sosyal güvenlik sistemimizde, bir sosyal güven
lik kuruluşundan, aylık veya gelir alan bir sigortalı
nın, tekrar aynı sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir 
işe girmesi halinde, o sosyal güvenlik kuruluşunca 
bağlanan-aylık ve geliri kesilmektedir. 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun 99 uncu maddesi, emekli 
adî malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı 
son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı ol
maksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edi
lenlerin aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri ta
rihini takip eden aybaşından itibaren kesilir, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 58 ve 59 uncu mad
deleri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken si
gortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük veya 
yaşlılık aylıklarının çalışmaya başladıkları tarihte ke
silir, hükümlerini ihtiva etmektedir. Aynı mealde hü
küm 1479 sayüı Kanunda da yer almakla birlikte, 
35 inci maddesi diğer sosyal güvenlik kanunlarında 
belirtilen hükümlere" istisna olarak, aylık bağlanan 
Bağ-Kur sigortalılarının 60 yaşını doldurduklarında 
tekrar, 1479 sayılı Kanuna tabi işyeri açabilmelerini ve 
60 yaşından sonra aylık talebinde bulunanlardan işten 
ayrılma şartının aranmayacağı hükmünü ihtiva etmek
tedir. 

Genel hatları ile açıklanan bu sistemin bozulması 
ülkemizin en büyük meselesi olan işsizlik problemi-
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nin çözümüne menfî yönde tesir meydana getireceği 
için bakanlığımda bu konuda bir çalışma yapılma
maktadır. 

19 Aralık 1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclislinde okunarak, Yüce Meclisin güvenoyuna maz-
har olan Hükümet Programında, yer alan çeşitli sos
yal güvenlik kuruluşları arasındaki farklılıklar, nimet 
ve külfet dengesi dikkate alınarak giderilecek, alınan 
primler ile yapılan yardımlar arasında uyum sağla
nacaktır, temel ilkesi dahilinde Bağ - Kur sigortalıla
rının aylıkları, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren 

. . . • > . . . 

17.10.1983 tarih ve 2927 sayılı Kanuna ek yeni ba
samak gösterge tablosu ve 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu ile tespit edilen katsayı artışı ile yükseltilmiş, 
ayrıca 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun ek 7 nci mad
denin 2927 sayılı Kanunla değişik hükmüne istina
den ödenmekte olan sosyal yardım zammı, T.C. Emek
li Sandığınca ödenen sosyal yardım zammının artışı 
oranında artırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Bakan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NCt B4RLEŞİÎM 

8.1.1985 Salı 

Saat t 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından, Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/623) 
(S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

2. — Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/624) 
(S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

3. — Danışma Meclisinin 1983 yılı Kesinhesa-
bına İlişkin Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Hesapları
nı İnceleme Komisyonu Raporu (5/15) {S. Sayısı: 231) 
(Dağıtma tarihi : 4.1.1985) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili îsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü "soru önergesi (6/187) 

2, — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3,, — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, istanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, istanbul îli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve îşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/222) 

7. — Küıtaıbya Milletvekili Abdurralhman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

8. — Haitay Milletvekili Abdurralhman Demirtaş' 
m, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaDbant!oğkı, 

nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

10. — Siirtt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut AfoacıgiPin, Yu
nanistan'a yapılan balık ihracatına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/227) 

12. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Boğaz Köprüsü ve köprü geliri hissedarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 



13. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) 

14. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'iri, Zonguldak illi (Kapuz semtinde Hazine ara
zisi üzeninde inşa edilen konutların durumuna ilişkin 
(Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/230) 

15. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü
nün IBolu'ya nakledilme nedenine ilişkin Tarım Or
man ve IKÖy işleri (Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2131) 

16. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Zonguldak - Yenice ile (Bolu - Mengen arasın
daki orman sınır ihtilafına ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (16/232) 

17. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ban
dırma - (istanbul arasındaki vapur seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) 

18. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Sos
yal Sigortalar Kurumuna tabi işçilerin yurt dışındaki 
hizmetlerini borçlanmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve (Sosyal Güvenlik Baka
nından Sözlü soru önergesi (6/İ234) 

19. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, iyi 
cins patates tohumu 'ithaline ilişkin Tarım Orman ve 
Koy (işleri İBakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

20. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Maden 
Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı 
verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından Sözlü soru önergesi 1(6/236) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalîbantoğlu'nun, 
Tapu Ve Kadastro Genel İMüdürlüğünden Erzurum 
Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin Dev
let .Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa Komisyon-
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I lan Raporları (1/117, 1/512) (S. Sayısı : 165) (Da-
I ğıtma tarihi : 11..12.1984) 

I 2. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta-
I bipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin De-
I ğiştiriknesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
I Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 
I Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta'biplerii Birliği Kanu-
I nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka-
I nuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 
I Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
I nin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı 
I Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük-
I münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak 
I kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge-
I reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
t Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sos-
I yal İşler Komisyonu Raporu (1/533) (S. .Sayısı : 208) 

(Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Ecza-
I cilan Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş-
I tirilmes'i ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi 
I Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Ka-
I nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ila 

6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril-
I meşine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağ-
I lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/31, 1/34) 

(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi: 11.12.1984) 

I 4. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal işler; Anayasa Komis
yonları raporları (1/116, 1/511) (S. Sayısı : 214) 
(Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ya 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

6. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
iki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra-

! porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
i 4.12.1984) 

7. —' Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 
1 18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala-



rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

8. — İstanbul Milletvekili îbrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtıma tarihi : 4.12.1984) 

9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir 
Fı'kra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/179) (S. Sayısı : 228) (Dağıt
ma tarihi: 11.12.1984) 

3 — 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 13 Ey
lül 1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/617) (S. Sayısı : 232) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1984) 

11. — Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi 
hakkında 14.11.1984 tarih ve 3077 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresi ve içişleri Komisyonu Raporu (1/635) 
(S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 4.1.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

m™ • • 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 229 

Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3 /623) 

T.C, 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 8 . 12 . 1984 

. Sayı: 19-304-18323 

Konu : Ankara Milletvekili Oğan Soysal 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKAINLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçunu iş
lediği iddia olunan Ankara MiUetyekili Oğan Sosyal hakkında tanzim edilen dosya De Adalet Bakanlığının 
1.11.1984 gün ve 1.128.24.1984/66446 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T.C, 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İs. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM. 1.128.24.1984 

Konu : Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasama 
Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçunu is
lediği iddia olunan Oğan Soysal hakkında yapılan soruşturma sırasında, adı. geçenin Ankara tünden millet
vekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için, Ankara Cumhuriyet Sav
cılığının 18.10.1984 gün ve Hz. : 1984/4627 sayılı yazftı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılın
mıştır., 

Ankara Milletvekili Oğan Soysal hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hu
susunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakam 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

Kurulu Karma Komisyon/ 
Esas No. : 3/623 
Karar No. : 17 

7 . 12 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 9.11.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının kaildırıbnası hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlı'k Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 5.12.1984 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun /bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre Ankara Milletvekili Oğan Soysal hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatımn sona ermesine ka
dar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Rıfat Bay azıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
* 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 229) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 230 

Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'm Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/624) 

T. a 
Başbakanlık 8.11.1984 

Personel ve Prensipler Genel 
'Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-18322 

Konu : Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevini kötüye kullandığı iddia olunan Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral hakkında tanzim edi
len dosya ile Adalet Bakanlığının 2.11.1984 gün ve 1.128.23.1984/66861 sayılı yazısının sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T.C, 
Adalet Bakanlığı 2.11.1984 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : CİGM1.128.23.1984 

Konu : Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'ın 
(Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevini kötüye kullandığı iddia olunan Halil Nüzhet Goral hakkında yapılan soruşturma sırasında, adı-
geçenin Aydın ÎFinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı için, Ankara Oumhuriyet Savcılığının 24.10.1984 gün -ve Hz. : 3/8744- sayılı yazısı ekinde atoan fezlekeM 
evrak, 'birlikte takdim kılınmıştır. 

Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral hakkında soruşturmaya devam oluna'bi'lmesini teminen Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması hususunda gereğinin takdir Ibuyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/624 
Karar No. : 18 

7 . 12 , 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 9.11.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'm 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İç
tüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 5.12.1984 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevini kötüye kullanmak suçu isnat edilen Aydın Milletvekili Halil Nüz
het Goral'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırhk Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgiledin© arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Rıfat Bay azıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Selâhattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Kâtip ' 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Dye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

... 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 230) 



Dönem : 17 Yasama yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S Sayısı : 165 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Anayasa Komisyonları 

Raporları (1/117, 1/512) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunim' ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 14 . 12 . 1983 

Sayı-. K.K.T.D. 18 J101-1 {183/08697 

TÜRKİYE BÜYÜK. MÎLLET MBCLİfSlU BAŞKANLIĞINA 

«Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşküat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugün
kü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderiuniştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GENEL GEREKÇESİ 

Ülkenin sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolıojindn gereklerine göre tespitline yardımcı olmak, 
Kalkınma Plan ve Programlarında yer alan ilke ve hedefler dloğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekil
de gelişmesini sağlamak ve teşvik etmek ve iç ticaret thizanetteminıe ilişiklin hedef ve polititoaikırın beirlenme-
sine yardımcı olmak, bu politikalar çerçevesinde faaliyetlerin değerlenmesi uygulanması ve geMşüMlmesin'i 
sağlamak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teşkil bu Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilmekte
dir. 

Sanayileşmenin ve ticaretin gerektirdiği podMfcailaırı ve tedbirleri zamanında belirlemek, uygulamak ve teş-
viik etmek, sınai gelişmeyi talkilbetmek ve yönlendirmek, sanayi ve ticaretle ilgili kuruluşlar arasında bilgi akı
mım etkmleştiranek ve koordinasyonu sağlamak bakımından birleştirme dolayısıyla daha önceki bakanlık-
Ilariıa ilgili bazı hizmetlerin yeniden düzenlenmesi gerekmiştik". 

Yukarıda işaret edilen hedeflere ulaşılabilmesi için sanayi ve ticaret hizmetlerini bünyesinde toplayan 
Bakanlığın görev, yetki ve sorumJulıuktanın yeniden beMenmesi ve görevleri etkin bir şekilde yenine geti
recek şekilde teşküaitlanması zarurî görülmüştür. Böylece birbirinin tamamlayıcısı olan sanayi ve ticaret hiz
metleri aynı bakanlık bünyesinde birleştirilmiş ve bu atandaki faaliyetler daha koordineli bir şekilde yürütül
mesi amaçlamıştır. 

Ülkenin tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda, yurt idinde imal «dilen ürünlerin uygun fiyat ve 
kalite seviyesine getirilmesi, ihtiyaç duyulacak yatırım, hammadde ve lişletme malzemesi ihtiyaçlarının temin 
edilmesi, sanayileşmeye yardımcı olunması ile birlikte, şirketlerin kuruluş ve statü değişikliğine ait işlemlerin 
yapılması, sınaıi ürünlerin tanıtulimıa'sı, standartlaşmanın teşvik edilmesi ve benzeri fonksiyonl'ann ahenkli bir 
sekide yerime getirilmesi, uygulamada etkinâlk ve koordinasyonun sağlanması ve kısa zamanda çözüm alıcı 
uygulamalara yer verilebilmesi açısından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1, — Bu maddede Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı böliptiilîmlişftir. Ülkenin sanayi ve iç 
ticaret hizmetlerinin belMenmesinin hedeflenmesine yardımcı olmalk ve bu politikalar doğrultusunda faaliyetle
rin düzenlenmesi ve uygulanma'sını sağlamak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Bu maddede Bakanlığın görevleri anahatîarı ile belirlenmektedir. 
Ülkenin sanayi politikasının belMenmesine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan 

hedeflere uygun şekilde tanzim etmek, tdknolojıinin geliştirilmesi, tasarrufların sanayi yatırımlarına kanaize 
edilmesi, sanayi bölge ve sitelerinin kurulması, sınaî nramüillerin tanıtılması, standartların hazırlanması ve ka
lite kontrolü merkez ve lafoaratuvarlarının kurulması gibi esaslar alınarak Bakanlığın görevleri açıklanmıştır. 

Madde 3-4-5-6-7. — Bu maddelerde sırasıyla Bakanlık Teşkilatı, Merkez Teşkilatı, Balkan, Müsteşar, Müs
teşar yardımcılarının görevleri belirtilmiştir. 

Madde 8. —Sanayi ve Ticaret Bakanlığının anahizmet birimleri bu maddede sayılmıştır. 
Madde 9. — Bu madlde Sanayi Genel Müdürlüğünün görevlerini belirtmektedir. 
Yıllık ithalat ve rejimlerinin hazırianmasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, sanayinin problemlerini 

talkibetmek, yurt içinde imal edilen ürünlerin uygun fiyat ve kalitede olması için tedbirler almak, sınaî mamul 
ihracatının'artırıılması için çalışmalar yapmak, ilk madde indirimi, istihsal vergisi muafiyeti, gümrük vergi ve 
nispetler hakkında görüş bildirmek bu genel müdürlüğün görevleri arasındadır. 

Madde 10. — Bu maddede Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdüriüğünün görevleri açıklanmıştır. 
Kalkınma Planı ve Yıllık Programlarda Bakanlıkla ilgifö konularda sınaî araştırmayapmaJk, ferdî tasarruf

ları ve insan gücü imkânlarını uygun yatırım safhalarına yönlendirmek, sınaî mühendislik ve müşavirlik hiz
metlerinin tanıtılması ve geliştiriılmesi için gereM'i tedbirleri almak, smali alandaki teknolojik gelişmeleri ta
kip ve teşvik etmek, sınaî yatırımlar için mevcult fonlardan yapılacak harcamaları belirlemek, dağitmak ve 
amacına uygun olarak' kullanılmasını denetlemek bu Genel Müdürlüğün başlıca görevidir. 

Madde 11. — Bu maddede Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün görevleri gösteril
miştir. 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin imar planlarına uygun olarak planlanması, bu böl
ge ve sitelerin alt ve üst yapıların kredilendıiritaıesi, gereklü mevzuat düzenlemelerinin yapılması, küçük sa
nayici, sanatkâr ve esnafa teknik ve ekonomik konularda ihtiyaç duyulan hizmetlerin sağlanması bu Genel 
Müdürlüğün başlıca görevleri arasındadır. 

Madde 12. — iç Ticaret Genel Müdüriüğünün görevleri bu maddede yer almıştır. 
tç piyasadaki başlıca gıda maddelerinin fiyat hare'ketleririi takıp etmek, fiyatların serbest piyasa esasla

rına göre meydana gelmesini önleyici hususların ortadan kaldırılması yolarını araştırmak, tüketicinin so
runlarını talküp etmek, tarım ve sanayi ürünlerinin sergilenmesinde ve tanıtılimafsınıda yardımcı olmak, esnaf ve 
küçük sanatkârlar dernekleriyle ilgili ilişkileri yürüıtmdk, şirketlerin ve firmaların kuruluş ve işleyişini kontrol 
etmek, ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü gibi hizmetleri yerine getirtmek Genel Müdürlüğün önemli görevleri 
arasındadır. . 

Madde 13. — Bu maddede Teşkilatlandırma Genel Müdünlüğüniün görevleri belirlenmiştir. 
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı 'kooperatiflerle mesken kooperatifleri ha

riç olmak üzere Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Genel Hükümlere talbi koo
peratiflerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, Kooperatiflerin devlet adına 
ürün satın alınması ile ilgili faaliyetleri için gerekli tedbirleri almak, Kooperatifler arasında tanı'tma, eğitim, 
koordinasyon ve işlbirliği .sağlamak Genel Müdürlüğün başlıca görevleri arasındadır. 

Madde 14. — Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığının görevleri bu maddede sıralanmıştır. 
Gerektiğinde sınaî mamullerin maliyet mcelemeleritıi yapmak, saltış fiyatlarını tespit ve kontrol etmek, 

mecburî standartlara uyulmasını sağlamak, standartları bulunmayan sınaî mamullerin kalite denetimline esas 
olacak özellikleri tespit etlmek, ihracatta standarîdaşmayı sağlamak bu konuda gerekli mevzuatı uygulamak, Ge
nel Müdürlüğün 'başlıca görevidir. 
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Madde 15. — Bu madde Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevlerini ihtiva etmektedir. 
İhtira beratı ve markalarla ilgili işlemler mevzuat çerçevesinde bu dalire tarafından yürütülecektir. 
Madde 16. — Bu maddede Bağlı ve ilgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri gösterilmiştir. 

* Bu Daire Başkanlığı 2929 sayılı Kanunda 'belirtilen görevleri ifa etmek üzere kurulmuştur. 

Madde 17. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı danışma ve denetim birimleri bu maddede sayılmak
tadır. 

Madde 1 8 - 1 9 - 2 0 - 2 1 . — Bu maddelerde bulunan danışma ve denetim birimleri ile görevleri çerçeve 
kararnamıeye uygun olarak hazırlanmıştır. Bakanlıktaki danışma ve denetim birimleri sırasıyla Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Araştırma Geliştiirme Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliğidir. 

Madde 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8 . — Bu maddelerde yardımcı birimler ve görevleri Çerçeve Karar
nameye uygun olaralk belirtilmiştir. Bakanlıktaki yardımcı birimler şunlardır: Personel Dairesi Başkanlığı, 
Komptrolörlük Dairesli Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Savunma Sekre
terliği ve Özel Kalem Müdürlüğü. 

Madde 29. — Bakanlığın görevleri arasında bulunan konularla ilgili Bakanlık ve diğer özel ve kamu gerçek 
ve tüzelkişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak bu maddenin amacını teşkil etmektedir. 

IMadde 30 - 3ıl - 312 - 33 - 34 - 35. — Bu maddelerde Taşra Teşkilatının kurulması, yöneticilerin sorum
lulukları, koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın yetki ve sorumluluğu Mahallî İdarelerle koordi
nasyon sorumluluğu, Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi, yetki devri ile ilgili esaslar yer almıştır. 

Madde 36. — Bu maddede îç Ticaret Genel Müdürlüğünde Kontrolör istihdamı ile ilgili düzenlemeler 
getirilmiştir. 

Madde 37. — 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların atanmaları ile ilgili esaslar bu 
maddede yer almıştır. 

Madde 38. — Bu maddede Bakanlığın kadroları ile ilgili hususların düzenlenmesi ile ilgili hüküm yer 
almıştır. 

Madde 39. — Diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümler için kandırıldığına 
dair husus maddede yer almıştır. 

Madde 40. — Bu madde ile, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce, çeşitli mev
zuatla, Sanayi ve Teknoloji. Bakanı ve Bakanlığı ile Ticaret Bakanı ve Bakanlığına verilen görev, yetki, 
hak ve muafiyetlerin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Bakanlığına intikal etmesi hükme bağlanmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1 - 2 - 3. — Bu geçici maddelerde Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile 
kadroların yeniden düzenlenmesi ve devredilmesi huşu su hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak 
tüzük ve yönetmelikler Bakanlık faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak için bu madde düzenlenmiş
tir. 

Geçici Madde 5. — Bakanlık görevlerinin aksamaması için yeni düzenlemeye kadar mevcut taşra teşkila
tının görevlerine devamları bu maddede yer almıştır. * 

Geçici Madde 6. — Bakanlık Merkez Teşkilatındaki görevlerin aksamadan yürütülmesi için bu geçici mad
de düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 7. — Bu geçici maddede Ticaret Bakanlığının Dış Tjgaret Müsteşar Muavinliği hariç Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına ait her türlü mal ve hakların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
na devredilmesi hükme bağlanmıştır, 

Madde 41. — Bu madde yürürlük maddesidir, 

Madde 42. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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T. a, 
Başbakanlık 18.6.1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1-/196/04771 

TÜRKİYE BfÜYÜİK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 185 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugün
kü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim, 
Turgut özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bakamlar Kurulunca, Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında (174 sayılı .Kanun Hükmünde Karar
namenin (bazı >maddelerinin değiştirilnıess!ine dair hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamelde, bazı (birimlerin 
kaMnrıirııası. kazılarının ismiriin değiştiriimeisi ve 'bazılarının da görevlerinde değişiklikler yapılması karşısın
da Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin ilgili maddelerinde de değişiklik yapılması zarurî görülmüşitür. 

MADDE GEREKÇELERİ! 

1". Birinci Maddede, Kanun Hükmünde Kararnamenin Danışma ve Denetim Birimleri başlıklı 14 üncü 
maddesi değiştirilmek sureltiyl'e Araştırana, Geliştirme, Plarilaima ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının adı 
«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» şeklinde yeniden yazılmış, maddeye (e) bendi al
tında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ilave edilmiştir. 

2. İkinci Madde ile Kanun Hükmünde Kararnamenin 118 inci maddesinde yer allan Teftiş Kurulu Baş
kanlığının görevleri yeniden düzenlenm'iştir. 

3. Üçüncü Madde Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesinin değişikliği ide 'İlgilidir. Sözkonusu 
maddeyle Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulunun görevleri yeniden düzenlenmektedir. 

4. Dördüncü (Maddeyle Kanun Hükmünde Karar nameyle sistematiğin btazulimaisı bakımından 16 ncı 
madldeden sonra mükerrer 21 madde eklenmekte ve bu maddeyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin-
kurulmasına imkân verilmekltedir., 

5. Beşinci Maddede, Yardımcı Hizmetler başlıklı 22 nci madlde değiştirilmek suretiyle, Komptrolörlük 
Dairesi Başkanlığı, Destek HiizImıeJtlerli Başkanlığı ve Gene! Sekreterlik IbMmileri kaldırılmakta, yeni birim ola
rak idarî ve Mali işleri Dairesi Başkanlığı ilave edlmekltedir. 

16. Altıncı Makide Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 indi maddesinde değişikliği öngörmektedir. Bu 
maddede yeni kurulan İdarî ve Malî işler Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

7. Yedinci Madde, kaldırılan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Genel Sekreterliği düzenleyen 24 ve 26 
nci maddelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkindir. 

8. Sekizinci Madlde, kaldırılan birimlerin personelinin hakları ile ilgilidir. 

9. Dokuzuncu Madde Yürürlük, Onuncu Madde Yürütme ile ilgilidir. 

*- Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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HÜKÜMETIN TBKÜF ETTÎÖÎ METÎN 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 185 Saydı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 185 Sayılı Kanun Hüfebıünde Kararname
nin Ibazı hükümlerinin değiştirilmesi; 17,6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunum verdiği yetkiye dayanılarak, 
Bakanlar Kurulunca 8.6Jİ984 'tarihlinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 mel maddesinin ıflb) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve madldeye (e) >bend!i eMenmiştir* 

«Jb) Araştırıma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,» 
«e) iBasın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği». 

ıMADDE 2. — 185 sayılı Kanun Hükmümde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.. 

»«TeJtiş Kurulu Başkanlığı 

iMa'dde 18. — Tetlftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine ©akan adına aşağıdaki görev
leri yapar: 

a) Bakanlık Teşkilattı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarım her türlü faaliyet ve 'işlemleriyle iiıgili ola
rak teftiş, inceleme ve sorutturma işlerimi 'yürütmek, 

lb) Bakanlığın almaçlarını dalha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygum çatışmasını temin 
etimek maksadıyla gerekli teklifleri hazırlamıak ve Bakana sunmak, 

c) Özel kanunlarla verilen diğer (gorevlerfi yapmak. 

Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları l e çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.» 

İMIADDE 3. — 185 sayılı Kanun Hükmümde Kararnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Araştırma, ıHamlama /ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

IMadde 19. — Araştırıma, Plamlaima ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığımın görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakamlar Kurulu Karadan ve 
milî gülvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerim yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit 
eflmek, bu esastlara uygun olarak bakanlığım anahizmet politikasının ve planlarının hazırlammasıma yardımcı 
olmak, 

lb) Uzum.vadeli planladla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yor alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirlerim ve bunlarla ilgili temel politikaların imî araştırma esaslarıma göre tespitimi sağlamak, 
(bakamım onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerim ekonomik ve etkim bir 'şekilde 'yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 
gibi mevcut kaymakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık (bütçesini plan 
ve program esaslarıma göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, hakanlık hizmetleriyle iligili gerekli 'istatistikleri 
toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkmana plan ve programlan ile Bakanlık yıllık çalışma programlarımım uygulamamaları sırasında, Ba
kanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları hakanlık veya 
hakanlıkiararası seviyede giderici tedbirleri »tespit ederek makama summak, organizasyon ve metod hizmetleri
ni yürütmek, 

f) Planlama ve koordimasyom kotlularımda verilem diğe* görevleri yerime getirmek, yıllık çalışma prog
ramlarımın yürütülmesini takip etmek, 
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gj Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıdan İle kanun teklifleri hakkında bakanlık (görüşünün (tespitine yar
dımcı almak, 

n) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 

ı) Bakan tarafınldan verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer ıhizımeltJleri yürütmek.» 

MADDE 4. — 1185 sayıilı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 21/A maddesi eklenımişiEk. 
«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Maldde 21/A — Sanayi ve Ticaret Bakanlığında (basın ve halkla münasefeetflerle ilgili faaliyetleri planla
mak ve bu faaliyetlerin belMenecek usul ve ilkdere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.» 

MADDE 5. — 185 sayılı Kanun Hükmümde Karaırnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriilm'iş-
tir., 

«Yaridraıcı Birimler 

Madlde 22. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
lb) İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı, 

• c) Savunma Sekreterliği» 
d) özd Kalem Müdürlüğü,» 

MADDE 6. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

«İdarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı 
Madde 25. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin ttemini ile ilgili hizmetleri yürütimek, 
<b) İhtiyaç duyulan (bina ve arazinin kiralanma, satın ataıa işlernierinii yürütaeky 
c) Bakanlığın malî /işlerle ilgili hizmetHerini yürütmek, 
d) Temizlik, ayldımlatima, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sasyaıl tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmeftileri düzenlemek ve yürfimek, 
f) Bakanlık persondinin ve a'ilelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Bakanlığa gden yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunuima'sınıi sağlamak, 
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve, emMerînli ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, (bakanlığın 

iç ve dış protokol 'hizmetlerini yürültoıek» 
ı) Süreli evrakın zamanın/da işleme konulmasını sağlamak, 
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, ibdfinıg ve görüşmeleri düzeriemek, ibuınlara ait önemli not ve 'tutanak

ları tuıtaıak ve yaymak, 
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyatlerinü düzenlemek ve yürütmek, 
1) ©akan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.» 

MADDE 7. V- 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 14 üncü maddesinin (lb), (d) ve (e) bentleri 
ile 24 ve 26 ncı maddderi yürüdükten kaldırılmış ve 4 üncü malddede sözü edilen ceHvd ekte bdirltildiği şe
kilde değiştirilmiştir. 

MADDE 8. — 185 sayıilı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 8 inci madfde eklenmiştir, 
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«GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kaldırılan birimlerde görevli perco-
nd durumlarına uyıgun kadrolara atanurtlar. Bunların aylık, ek .gösterge ve her tüırlü hakları yeni görevlerin
de kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.» 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı ıtarJhinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — ıBu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakamlar Kurudu yürütür-

Kenan EVREN 
. . . . • • • • Cumhurbaşkam 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
1. Özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam 
H. H Doğan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
K, Artkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı V. 
Af„ Aydm 

Sanayi ve Ticaret Bakam V. 
C. Büyükbaş 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (& Sayısı : 165) 



214 SAYILI K.H.K.TE EKLİ CETVEL 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilâtı 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 

S 

8. 

5° 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 

1. 
2. 

3, 

4. 
5, 

6. 

7. 
8. 

Anahizmet Birimleri 

Sanayi Gn. Md. 
Sanayi Araştırma ve Geliştirme 
Gn. Md. 
Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölge 

" ve Siteleri Gn. Md. 
İç Ticaret Gn. Md. 
Teşkilatlandırma Gn. Md. 

Fiyat, Kalite ve Standartlar Dai. 
Başkanlığı 
Sınai mülkiyet Dai. Başkanlığı 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dai. 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

Danışma ve Denetim 
Birimleri 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
A. P. K. Kurulu Başkanlığı 

Hukuk Müşavrliği 

Bakanlık Müşavirliği 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 



— 9 — 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 19 Ekim 1984 

Esas No. : 1/117-11512 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Balkanhğımın Teşkilat ve Görevimi Hakkında 17.6.1982 günlü ve 2680 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca düzenlenen 13.12.1983 ıtarih ve 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 tarifli ve 185 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına Dair 17.6.1982 gün ve 2680 sayıiı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca Düzenlenen 8.6.1984 tarih ve 214 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name; Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla Kornişonumuzun 11.10.1984 tarihlinde yaptığı toplantıda in
celenip görüşüldü. 

214 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 185 şavıh Kanun Hükmündeki Kararnamenin 8 maddesinde 
değişikliği öngördüğünden Komisyonumuz 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi görüşmelerinde esas 
almış ve ilgili maddelere gelindiğinde her iki kararname 'birlikte mütalaa edilmiştir. Kararnamelerin gerekçe
leri uygun görülerek maddelere geçilmesi-karar altına alınmıştır. Maddelere ilişkin kalbul, ilave ve değişik
likler aşağıda açıklanmıştır. 

I - 185 sayiı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 41, 42, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Mad
de 3, Geçidi Madde 4, Geçicsi Madde 5, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7 ve 214 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 8 inci maddesindeki Kanun Hükmünde Kararnameye yapılan atıf, (kanuna atıf olarak düzel
tilmiştir. 

II - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin Cm) bendinde mesken kooperatifle
rine ait kuruluş, işleyiş ve denetime ait işlemler diğer kooperatifler ıgibi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yü-

^ rütüldüğünden mesken tabiri metinden çıkarılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (bağlı bulunan tarım kre
di kooperatifleri ve birliklerinin 18.6.1984 tarih ve 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10 uncu 
maddesi ile Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığına (bağlanması dolayısıyla gerekli düzenleme yapılmış ve 
esasen 1163 saydı Kanun gereği teşkilatlanmış olan tarım kooperatiflerine gene aynı kanuna göre birlik
leri de bulunduğundan istisna hükmüne birlikler tabiri ilave edilrniştiirj 

III - 185 sayılı Kanun Hülkmünde Kararnamenin 4 üncü maddesiyle ilgili Ek 1 sayılı cetvel yeriüe; 214 
• sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 1 sayılı cetveli Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

IV - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (a) bendi; 2 ndi maddenin (m) 
bendine paralel olarak düzenlenmiştir. Aynı maddenin (b) bendinde ise alınan ürünlerin kıymetiendirilmesıi 
ve gerekse kredilendirilmıesi ile ilgili olarak gerekli değişiklik yapılmıştır. 

V - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi; Komisyonumuzca aynen kabul edilen 
185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g) bendine paraleülk sağlanmak üzere 214 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ille kaldırılan 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 14 üncü maddesinin (b) bendinin muhafaza edilmesi uygun görülimüş ve göreve fiiliyata uygun olarak 
açıklık getirilmek üzere metin yenliden tanzim edilerek «ene aynı şekilde 2 nci maıddenin (i) ıbendine paralel
lik sağlamak üzere (e) fıkrası ilave edilmiş ve madde ıbu değişikliklerle kalbul edilmiştir. 

VI - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi; 214 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
. namenin değiştirdiği sekile uygun olarak yeniden düzenlenmiştir^ 

VII - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi 214 sayılı Kanun Hükmündeki Kla-
rarnamenifl 3 üncü maddesindeki şekliyle benimsenmiş olup ayrıca maddenin c Ibendine açıklık sağlamak 
amacıyla «insan» ibaresinden somra «gücü ile» ibaresi eklenmiştir., 

VIII - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 21 inci maddeden sonra 22 nci madde olarak 214 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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IX - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 ve 26 ncı maddeleri 214 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 7 nci maddesine uygun olarak kararnameden çıkarılmıştır^ 

X - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 30 uncu maddesi 11.7.1984 tarih ve 3036 Bölge Va
liliği hakkında 71 sayılı Kanun Hütkımünde Kararnamenin reddine dair kanun gereğince «Bölge Valiliği» 
ibaresi metinden çıkarılarak aynen fcalbul edilmiştir. 

XI - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi 9.10.1984 tarih ve 18540 sayılı Resmî 
Gazetede lân edilen 3046 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yapılan yeni düzenlemeye uygun olarak, 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

XII - 185 sayıiiı Kanun Hükmünde Kararnameye 214 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci 
maddesindeki Geçici Madde 8 eklenmiştir. 

XIII - 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 inci maddeleri ile 214 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenıin 
1, 2, 4, 5, 6, ve 8 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Iş'bu raporumuz Ainayasa Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Kâtüp 
Gürbüz Sakranlı 

Mıanlisa 

Üye 
Kemal îğrek 

Bursa 

Üye 
Mustafa Kemal Togay 

İsparta 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Nabi Poy 

Ordu 

Başkanıvekii1 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Seyit Hüsamettin Konuksever 

Edirne 

raz 

Üye 
Mucip Ataklı 

İstanbul 

Üye ' . 
İsmet Turhangil 

Manisa 

Üye 
Berati Erdoğan 

Samsun 

Sözcü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

îçel 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
İsmet Oktay 

Eskişehir 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 

Üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 12 Kasım 1984 

Esas No. : 11117, 1/512 
Karar No. : .18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 24.10.1984 tarihinde Komisyonumuzca gönderilen, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (ile Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığımın Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 13.12,1983 tarihli ve 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, Komisyonumuzun 7.11.1984 tarihli toplantısında Dev
let Personel Başkanı, Başbakanlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri de bulunduğu halde incdenmiş-
tür. 

Komisyonumuz, her iki kararnameyi birleştirerek incelemeyi karadıaştırmış ve kararnameleri daha önce 
inceleyen Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun raporunu da dikkate almıştır. 

Komisyonumuz, kanun hükmünde kararnamelerin kanunlaşacağım ıgöz önüne alarak, madde metinlerinde 
geçen «kanun hükmünde kararname» ibarelerini «kanun» olanak değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21* 
23 üncü maddesini 24 üncü madde olarak, 27 inci maddesini 26 ncı madde olarak, 28 inci maddesini 27 nci 
madde olarak, 29 uncu maddesini 28 inci madde olarak, 31 inci maddesini 30 uncu madlde olarak, 32 nci 
maddesini 31 inci madde olarak, 33 tüncü maddesini 32 nci madde olarak, 34 üncü maddesini 33 üncü 
madde olaralk, 36 ncı maddesini 35 inci made olarak, 37 nci .maddesini 36 ncı madde olarak, 38 inci mad
desini 37 nci madde olarak, 39 uncu maddesini 38 incimadde olarak ve 40 ancı maddesini 39 uncu madde 
olarak aynen kabul etmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 1, 13, 14, 17, 19, 22, 34, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, 
Geçici 4, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, 40 ve 41 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

214 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile değiştirilen 18 inci maddesi, 5 inci mad
desi ile değiştirilen 22 nci maddesini 23 Üncü madde olarak, 6 ncı maddesi ile değiştirilen 25 inci maddesini 
ve 214 sayılı Kanun'Hükmünde Kararnameye ekli ceÇveli aynen kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 2 nci maddesini görüşmelere esas almış, 
alncak (m) bendine, «genel hükümlere tabi kooperatiflerin» ibaresinden sonra Ibendin diğer cümlelerine uy
gun olarak «ve birlilklerin» ibaresini eklemiş ve maddeyi hu şekliyle kabul etmiştir. . 

185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi 29 uncu madde olarak ve Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin kanunlaştığı göz önüne alına
rak, «Kanun Hükmünde Kararname» yerline «kanun» denilmesi ve «Bölge Valiliği» ibaresinin madde met
ninden çıkartılmasıyla kalbul edilmiştir. 

Geçici 5 inci madde İse, madde numaralarının yeniden düzenlenmesi nedeniyle madde metninde geçen 
«30 uncu madde» nin 29 uncu madde olarak değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 



214 sayiı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 24 ve 26 ncı madldelerin yürürlükten kal
dırılması Komisyonumuzca da kalbul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı İle sunulur^ 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manliısa 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
12 ve 21 inci maddelere muhalifim.' 

Genel Kurulda arz edeceğim. 

Üye 
Şevki Tastan 

14 üncü maddesinin (a) fıkrasına 
Muhafliifim. 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/185. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kurulması 17.6.-1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tariflinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; 
a) Ülkenin sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolojisinin gereklerine göre tespitine yardımcı ol

mak, kalkınma plan ve programlarında yer alan illke ve hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli 
şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik etımek, 

b) Millî kalkınma plan ve programları doğrultusunda, iç ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politi-. 
kaların belirlenmesine yardımcı olmak bu politikalar doğrultusunda faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması 
ve geliştirilmesini sağlamak için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Icurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esas
ları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır : 

a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politikasının belirlenmesine, sanayi
nin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait tedbirlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve 
programlarında yer alan ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda ilgili 
kuruluşlar arasında gereken işbirliğini sağlayacak tedbirleri almak, 

b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı için yurt içi ve yurt dışı kurum 
ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri arasında teknolojik en
tegrasyonu temin etmek için gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak, 

c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesine yardımcı olmak, bölge ve illerin sanayileşme 
potansiyellerine ait araştırma, planlama ve proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğinde tatbik 
etmek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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SSAIMAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTIĞÎ METtN 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 13.12.1983 Tarih ve 185 Sayıü Kanun 
Hükmünde (Kararname tle Bu Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 8.6.1984 Tarih 
ve 214 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin De

ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

"MADDE- 1. — Bu Kanunun amacı : 
a) Ülkenin sanayi politikasının günıün "şartları

na ve teknolojisinin gereklerine göre tespi'tine yar
dımcı olmak, kalkınma plan ve pmgfaralarında yer 
alan ilke ve hedefler doğrultusunda sanayinin den
geli ve sürattin şekilde geişmesfoi sağlamak ve teşvik 
eltmek, 

lb) Millî kalkınma plan ve programları doğrul
tusunda, (Jç 'ticaret hizmetlerine ilişkin ananede* ve 
poflıUikalarra belirlenmesllne yardımcı olmak ve po
litikalar doğrultusunda faaliyetlerin duzenlenmesU, 
uygulanması ve gd'işitürilmesini sağlamak için, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve gö
revlerine dair esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
^görevleri şunlardır : 

a) Günlün şartlarına ve teknolojinin gereklerine 
göre ülkenin sanayi politikasının belirlenmesine, sa
nayinin gdi#rlmes'ine ve yönlendlMlmesine aült ted-
'birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma 
plan ve programlarında yer alan ilke ve hedeflere 
uıygun şekilde tespit, tanzim ve İdare etmek, bu ko
nularda Igii koruluşl'ar arasında gereken işbirliğini 
Sağlayacak tedibirleri almak, 

lb) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlan
ması, gelı0rlmeıdi ve dağılımı îçin yurt içi ve yurt 
dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği 

Türkiye Büyük Millet \ 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİÖÎ METİN 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ite Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 185 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun. Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kantin Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 1 inci maddesi aynen kabul edil-
miş/tür. 

Görev 

'MADDE 2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
görevleri Şunlardır : 

a) Günün şartlarına ve teknolojinin gerekleri
ne göre ülkenin sanayi politikasının belirlenmesine, 
sanayinin geliştirilmesine ve yöntendürilmesine ait 
tedbirlerin ıhazıdianmasına yardımcı olmak, kalkın
ma plan ve .programlarında yer alan ilke ve hedef
lere uygun şekilde tespit, tanziim ve idare etmek, bu 
(konularda ilgili kuruluşlar arasında gereken işbirliğini 
sağlayacak tedbirleri almak, 

to) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, 
getirilmesi ve dağılımı için yurt içi ve yurt dışı ku
rum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde 

lisi (S Sayısı : 165) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

d) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları desteklemek ve denetlemek, bu 
konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el 
sanatları ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sanayi böl
geleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, 

e) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanter yapmak, istatistik] bilgi toplamak ve değerlendir
mek, 

f) Sınaî mülkiyete ait işleri düzenlemek ve yürütmek, 

g) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normlarını temin veya tespit etmek 
ve kalite kontrolünü yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek, 

h) Sınaî mamullerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması konusunda ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

i) Sanayii geliştirmek için kalite kontrolü merkez ve laboratuvarlarını kurmak veya kurdurmak ve ku
rulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, 

j) îç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip etmek ve iç piyasayı denet
lemek, 

k) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek, 

1) Ölçüler ve ayar sayaçlar ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

m) Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatiflerle mesken kooperatifleri 
hariç olmak üzere tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif
lerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

n) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve işlem
leri yürütmek, 

o) İhraç mallan ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların standardizasyonu ile ilgili çalışmaları 
yürütmek, 

p) Türk ve yabancı sigorta şirketleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

r) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve esnaf derneklerine ait hizmetleri 
ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa yenilen hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek, 

s) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(hallinde işlbirlği yapmak, sanayi j'ş'ldfimderli arasın
da teknolojik entegrasyonu temin estm'ek için gereken 
'tedbirleri tespit dtimek ve uygulanmasını sağlamak, 

- c) Tasarrufların sanay'i yatırımlarına kanalize 
edilmesine yardımcı olmak, blölıge ve illerin sanayi
leşme potansiyellerine a'it araştırma, planlama ve pro
je çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğin
de tatbik eltmek, 

ki) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin 
vermek, bu kuruluşları desteklemek ve denetlemek, 
tbü konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak ve 'gerekli mevzu'atı hazırlamak, küçük sa
nayii ve el sanatları ile ilfgfili hertürlü arattırma, ge
liştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, or-
'ganize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sotelerinin 
kurulması ile İlgili bütiüh faaliyetlerin koordinasyo
nunu sağlamak, 

e) Sanaiyı işletmelerine ailt sicilleri tutmak, en
vanter yapmak, istatisitikî Ibllıgi toplamak ve değer-
leridirmek, 

f) sınaî mülkiyete ai't isleri düzenlemek ve yü
rünmek, 

tg) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırla
mak veya haızırlaibmak, normlarını temin veya tespit 
etmek ve kalite kontrolünü yapmak veya yaptırmak, 
gerektiğimde sanayi mamırtleririin fiyatlarını tespit 
etmek, 

Ih) Sınaî mamullerin yurt içinde ve yurt dışında 
tanıtılması ve pazarlanması konusunda ilıgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

i) Sanayii geliştirmek için kalite kontrolü mer
kez ve laibora'tLi'varlarını kurmak veya kurckrrmak 
ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmalk, 

j) tç püyasaldaki başlıca gıda ve ihtiyaç madide-
lerihin fiyat hareketlerini takıp etmek ve iç piyasayı 
denetlemek, 

lk) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bun
ları dendtJlemek, 

1) ölçüler ve Ayar sayaçlar ile ilgili hizmetileri 
yürütmek, 

im) Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına 
bağlı tarımsal amaçlı kooperatiflerle Tarım Kredi 
kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım 
satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere 
>tafbi kooperatiflerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine 
ait işlem ve hizmetleri yürültrnek, 

Türkiye Büyük Millet M 
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işbirliği yapmak, sanayii işletmeleri arasında teknolo
jik entegrasyonu temin etmek için gereken tedbir
leri tespit etmek ve uygulanmasmı sağlamak, 

c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanıalize 
edilmesine yardımcı olmak, bölge ve illerin sanayi
leşme po:tansi'yellerine ait araştırma, planlama ve pro
je çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerekti
ğinde tatbik etmek, 

d) Sanayi' bölge ve sitelerinim kurulmasına izin 
vermek, bu kuruluşlları desteklemek ve denetlemek, 
bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sana
yi ve el sanatları ile ilgili her türlü araştırma, geliş
tirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, orga
nize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerimin ku
rulması ile ilgili bütün faaliyetlerin koordinasyonu
nu sağlamak, 

e) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, en
vanter yapmak, isitatistikî bilgi toplamak ve değer
lendirmek, 

f) Sınaî mülkiyete ait. işleri düzenlemek ve yü
rütmek, 

ıg) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırla
mak veya hazırlatmak, normlarım temin veya tes
pit etmek ve kalite kontrolünü yapmak veya yap
tırmak, gerektiğinde sanay'i mamullerinin fiyatlarını 
tespit etmek, 

h) Sınaî mamullerin yurt içinde ve yurt dışında 
tanıtılması ve pazarlanması konusunda ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

i) Sanayii gelştirmek için kalite kontrolü mer
kez ve laboratuarlarını kurmak veya kurdurmak ve 
kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, 

j) tç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç madde
lerinin fiyat hareketlerini takip etmek ve iç piyasa
yı denetlemek, 

k) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bun
lara denetlemek, 

1) ölçüler ve ayar sayaçları ile ilgili hizmetleri 
yürütmek 

m) Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına bağ
lı tarımsal amaçlı kooperatiflerle Tarım Kredi Koo
peratifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi 
kooperatiflerin ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve de
netimlilerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

lisi (S. Sayısı : 165) 



(Hükümetin TekMf Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MADDE 3. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teşkilatı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar
dan meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 

Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı* ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yar
dımcı birimlerden meydana gelir. 

Bakanlık merkez teşkilatı Ek -1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BÎRtNÖt BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amluidir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hüküme

tin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürüt
mekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağla
makla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile 
bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına 

ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarının kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu ha
riç Bakardık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 165) 
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n) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu 
faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve iş
lemleri yürütmek, 

o) İhraç malıları ve diğer bakanlıkların yetkileri 
dışındaki malların standardteasyonu ile ilgili çalış
maları yürütmek* 

p) Türlk ve yabancı sigorta ş'irlfce'tferi ile ilgili 
thtemöüeri yürütmek, 

r) Ticaret ve sanaıyi odaları, deniz tJicarelt oda
ları, ticaret borsaları. ve esnaf derneklerine ait hiz
metleri ve bankacılık mevzuatı ile bakanlığa verilen 
Ih'temetleri ilgili diğer bakanlıklarla İşbirliği suretiyle 
yürütmek, I 

s) Çeşitli mevzua'fcla Sanaiyİ ve Ticaret Bakan
lığına verilen diğer görev ve hizmdtleri yapmak, 

Teşkilat 

'MADDE 3. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü madldesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul edilmiştir. 

tKtNCt KISIM I 

Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

'MADDE 4. — 185 sayılı Kanun Hükmümde Ka-
rarnamferii'n 4 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kalbul ed'itoişİr. 

BIR1N01 İBÖLÜM 

'Bakanlık Makamı 

Bakan I 

MADDE '5. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamemn 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul ed'itoiışltir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul edimiştir. 

19 — 
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n) Devle*, adına ürün alımı i e ilgili işleri ve 
bu faaliyetler için gerekli Ikredilerle ilgili hizmet ve 
işlemleri yürütmek, 

o) thraç malları ve düğer bakanakların yetkileri 
dışındaki malların standardizasyonu ile ilgili çalış-
maıları yürütmek, 

p) Türk ve yalbancı sigorta şirketleri Me ilgili 
hizmetleri yürütmek, 

r) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret oda
ları, ticaret borsaları ve esnaf derneklerine ait hiz
metleri ve bankacılık mevzuatı (ile Bakanlığa veri
len hizmetleri Igüıi diğer bakanlıklarla işbirliği su
retiyle yürütmek, 

s) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğına verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak, 

Teşkilat 

MADDE 3. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamesinin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

I tKtNCt KISIM 

Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — 185-sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir, 

BÎRİNCÎ BÖLÜM 

I Bakanlık Hakamı 

Bakan 

MADDE 5. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 5 inci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7. — BalkanMcta ana hizmet kuruluşları ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordi
nasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ana Hizmet Birimleri 

Ana hizmet birimleri 

MADDE 8. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır : 
a) Sanayi Genel Müdürlüğü, 
b) Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 
c) Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, 
d) İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 
e) Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, 
f) Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı, 
g) Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, 
h) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı. 

Sanayi Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Sanayi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Plan ve programlar çerçevesinde, yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını 
sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

b) Mevcut sanayinin problemlerini takip etmek ve millî ekonomimize sağlayacak faydalarım en üst sevi
yede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak ve rehberlik etmek, 

c) Tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda yurt içinde imal edilen ürünlerin, dış ürünlerle rekabet 
edebilecek, uygun fiyat ve kalite seviyesine getirilmesÜÇİn gerekli tedbirler almak, sanayi müesseselerinin üre
timlerinin devamı ve artışı için ihtiyaç duyulacak yatırım malı, hammadde, işletme malzemesi ve yedek par
çaları yurt içi kaynaklardan veya ithal yolu ile temin etme hususunda karar vermek, işletmeleri gelişen tek
nolojik şartlara uygun şekilde üretimde bulunmaya yönlendirmek, bunun için sanayiciye yardımcı olmak ve 
üretilen malların bu yönde kontrolünü yaparak tüketiciye intikalini sağlamak, 

d) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanterlerini yapmak, istatisdkî bilgi toplamak ve değerlen
dirmek, 

e) Sanayi mamulleri ihracatının artırılması için gerekli çalışmalar yapmak ve bu konuda sanayiciye yar
dımcı olmak, 

f) Diğer ülkelerle sınaî ve teknik konularda gerekli işbirliğini temin için ilgili kuruluşlarla yapılacak ça
lışmalara iştirak etmek, 

g) Gider Vergileri Kanununa göre, ilk madde indirimi, istihsal vergisi muafiyeti ve fevkalade ekonomik 
ve teknik amortisman ve gümrük vergi nispet ve hadlerindeki gerekli değişiklikler hakkında görüş bildirmek, 

h) Millî Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak, savun
ma alanındaki yatırımları takip etmek ve bu sahada gerekli envanter çalışmalarını yapmak, 

i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 165) 
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Müsteşar yardımcıları 

İMAJDDE 7. — 185 sayılı Kanun Hütomunde Ka
rarnamenin 7 noi maddesi Komisyonumuzca aynen 
fcalbul edilmiştir. 

M N G Î BÖUÜM 

Analhüzmet löirimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 8. — 185 sayiı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 8 inci maddesi Komkyönumuzca aynen 
IkaJbul edlrniiişltliir. 

Sanayi Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 9 uncu maddeısi Komisyonumuzca aynen 
kalbul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 7 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Anahizmet Birimleri 

. Anahizmet birimleri 

MADDE 8. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sanayi Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Kalkınma planı ve yıllık programlarda Bakanlık ve ilgüi kuruluşların sorumluluğuna verilen yatırım 
konularına ait sınaî araştırmayı yaparak, yatııruım projelerini tetlkik eitımeik, değerlendirmek ve alalkalı mercilere 
intikalini sağlamak, tatbik etmek veya ettirmek, 

b) Bölge ve illerin sanayi yerleşme alanlarına ve potansiyellerine ait araştırma, etüt ve planlama çalış
malarını yapmak veya yaptırmak, 

c) Ferdî tasarrufların sanayi yatırımlarına kanıalize edilmesini sağlamak maksadıyla kamu kuruluşlarının, 
kooperatiflerin, çok ortaklı şirketlerin ve yurt dışında mevcut tasarruf sahplerinin, iktisadî ve insangücü im
kânlarını uygun yatırım sahalarına yönlendirmek; rehberlik efmek, gerektiğinde yatırım projelerinin hazırlan
masına yardımcı olmak ve bu yatırımlara ait fizibilite etütlerini yapmak veya yaptırmak, 

d) Sanayinin hammadde, ara malı ve sanayi mamulleri arasındaki münasebetleri ile, mal ve hizmet akı
şını araştırmak, 

e) Sanayi mamullerinin iç ve dış pazar araştırmalarını yapmak ve ilgili ünitelere bilgi, vermek, 
f) Yurt dışında sınaî müşavirlik yapan veya tesisler kuran sanayicilerin karşılaştıkları problemlerde ken

dilerine yardımcı olmak maksadıyla çalışmalar yapmak ilgili mercilere tekliflerde bulunmak, 
g) Yurt içinde yapüan sınaî mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin yurt dışında da yapılmasını ve ta

nıtılmasını teminen gerekli çalışmaları yapmak, 
h) Sınaî alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik etmek, 
i) Memleketimiz şartlarına uygun teknolojilerin sanayi kuruluşlarına intikalini sağlamak, 
j) Sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyon sağlanması için gereken tedbirleri belirlemek ve 

uygun görülenleri uygulamak, 
k) Sanayi ile ilgili çevre meseleleri hakkında çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasına yar

dımcı olmak, 
1) Sanayiin gelişmesi konusunda, yatırım ve işletme 'kredilerinin sağlanması ve sanayii kuruluşlarının ihti

yaçlarının karşılanması amacı ile resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
m) Sınaî yatırımların teşviki ile ilgili olarak, Bakanlık bütçesinde mevcut bulunan veya yer alacak olan 

fonlardan yapılacak harcamaları, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer ilgili merciler ile işbirliği yaparak, yö
netmelik esasları dahilinde belirlemek, dağıtmak ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetle
mek, 

n) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak, 

Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü 

MADDE l'l. — Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar
dır : 

a) Çeşitli illerde yapılan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini mevcut ise imar planlarına 
uygun olarak planlamak, organize sanayi bölgelerinin alt yapı, küçük sanayi sitelerinin üst yapılarını kredi-
lendirmek, inşaatlarını kontrol etmek ve denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, plan 
hedeflerine paralel olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak ve 'bütün bu faaliyetleri koordine. et
mek, 

b) Küçük sanayici, sanatkâr ve imalatçı esnafa teşkilatlanma, finansman, eğitim, hammadde temini, 
pazarlama gibi teknik ve ekonomik konularda ihtiyaç duyduğu hizmötleri vermek, plan hedefleri doğrultu
sunda varlıklarını korumaları ve geliştirilmeleri için gerekli hukukî ve idarî düzenlemeleri yapmak, 

c) Bakanlıkça verilen 'benzeri görevleri yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

IMADDE 10. — 185 saydı Kamın Hükmünde 
Kararnamenin 10 uncu maddesi Komisyonumuzca 
aynen kaibul edilmiştir. 

Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri 
Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — ll85 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 11 indi maddesi Komisyonumuzca 
aynen kaibul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

MADDE 10.. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir^ 

Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Ge« 
nel Müdürlüğü 

MADDE 11. — 185 sayılı Kamun Hükmünde Ka
rarnamenin 11 inci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) İç piyasa'da'k'i başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip etmek fiyatların serbest 
reka'bet esaslarına göre meydana gelmesini önleyici hususların ortadan kaldırılması yollarını araştırmak, 

Ib) Tüketicilerin meselelerini tespit etmek, tüketicimin eğitilmesi, teşkilatlanması ve korunmasının temini 
için tedbirler almak, 

c) Yaş meyve ve sebze hallerinin geliştirilmesi ve pazar yerlerinin iyileştirilmesi 'imkânlarını araştırmak 
ve mahallî idarelerle işbirliği suretiyle sağlamak, 

d) Tarım ve sınaî ürünlerin sergilenmesi ve tanıtılmasında faydalı görülen fuar, sergi ve panayırların 
modern ve teknik esaslara uygun 'bir şekilde kurulmasını teşvik etmek ve uygun gördüklerine izin vermek, 

e) Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri ile bunların üst kuruluşlarına ilişkim işlemleri yürütmek, 
f) Gözetme şirketlerinin ve firmalarının kuruluş ve işleyişlerini kontrol etmek, 
g) Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı ortakları denetlemek, 
h) Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve statü değişikliklerine ait işlemleri yapmak, yabancı anonim 

ve sermayesi paylara ayrılmış şirketlerden memleketimizde şube ve acenta kurmak isteyenlerin işlemlerini 
yapmak, 

i) Türk ve yabancı sigorta şirketlerinin, kuruluşlarını, faaliyetlerini, fesih, devir ve tasfiye işlemlerini, is
tihsal organlarıyla ilişkilerini mevzuat, teknik ve ülke ekonomisi yönünden denetimini 'Bakanlık Teftiş Ku
rulu ve Sigorta Murakabe Kurulu kanalıyla yapmak, Sigorta şirketlerinin uygulayacakları tarifeleri tarife * 
komitelerinin görüşlerini alarak tespit etmek, 

j) Banka ve kredi, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve bunların birliği ile 
ilgili mevzuatın Balkanlığa verdiği görevleri yapmak, 

'k) ilgili mevzuat 'hükümlerine göre Belediyeler, kamu kurum Ve kuruluşlarınca muayenesi yapılmayan, 
elektrik, su, havagazı, akaryakıt ve taksi 'sayaçları ile uzunluk; hacim ve kitle ölçülerinin, mekanik tartı alet
lerinin konitrollarını yapmak. Sayaçların Türkiye*db kullanılmaya elverişli olup olmadıklarına dair tip ve 
sistem tasdiklerini yapmak, 'bu iş için laboratuvarlar kurmak, kontrol konusunda (belediyelerle işbirliği yap
mak, ayar memurlarına yetki belgelerini vermek, 

1) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü 

MADDE 13. — Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatiflerle mesken kooperatifle

ri .hariç olmak üzere Tarım kredi Ve tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi koope
ratiflerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

b) Tarım satış kooperatifleri birliklerinin devlet adına ürün satın almaları ile ilgili faaliyetler için ge
rekli tedbirleri almak, 

c) Kooperatifçiliğin tanıtılması ve eğitimi çalışmalarını yapmak ve ilgili kuruluşlarla gerekli köor'dlinas-
yon ve işbirliğini sağlamak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — 185 Sayıllı Kanun Hükmünde 
Kararnamemin 1'2 nci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kalbul ediknlişltlir. 

Teşkilatlandırma 'Genel Müdürlüğü 

(MADDE 13. — Teşkilatlandırma Genel Müdür
lüğünün görevleri şunlardır : 

a) Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanlığına bağlı 
tarımlsal amaçlı kooperatifler ile tarım kredi koo
peratifleri ve birlikleri hariç olmak üzere, tarım sa
tış kooperatifleri ve birlikleri ile genöl hükümlere tabi 
kooperatif ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve denetim
lerime ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

Ib) Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin dev
let adına ürün saJtın alması, bu ürünlerin değerlen
dirilmesi faaliyetleri İle, 'bu faaliyetler için gerekli 
kredilerle ilgili Ih'izmdt ve işlemleri yürütmek ve ge
rekli tedbirleri almak, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü 

MADDE 13. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 13 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Hükümetin, Teklif Ettiği Metin) 

Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Lüzumu halinde sanayi mamullerinin maliyet incelemelerini yapmak, satış fiyatlarını veya değerlerini 

tespit ve kontrol etmek, 
b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve mecburî uygulamaya konulması talebinde bulunulan 

standartliardan gerekli görülenleri, Bakan onayı üe mecburi tatbikata koylmak, standardına göre denetimlerini 
yapmak veya yaptırmak, x 

c) Standartları bulunmayan sanayi mamulleri ve emniyet kuralları için standartları hazırlanıncaya ka
dar kalite denetimine esas olacak özellikleri .tespit etmek veya ettirmek, denetimini yapmak veya yaptır
mak, • 

d) Kıraç mallarının standarüaştırılmıasım sağlamak, ihracatın bu bakımdan denetlenmesi işleriyle uğraş
mak ve bunlara ait mevzuatı uygulamak, 

e) Mevzuatın diğer bakanlık ve makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere iç ticarete konu olan 
ürün ve mamullerin standartlaştınlmasını sağlamak, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Sınat Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 

MADDE 15. — Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) ihtira beratı ile ilgili tescil müracaatını, yerli ve yabancı ilmî kuruluş ve enstitülerde yenilik incelemesine 
tabi tutmak ve mevzuat çerçevesinde tescil veya reddetmek, 

b) Marka tescili ile alakalı müracaatı mevzuat çerçevesinde incelemek, tescil veya reddetmek, 
c) Tescilden sonra ihtira beratı ve markalarda meydana gelebilecek lisans, devir, iptal, yenileme, unvan 

değişiklikleri ile ilgili işlemleri yapmak ve sicillerine kaydetmek, 
d) thtira beratı ve markaların sicilini tanzim etmek, 
e) ihtira beratı ve markaların hususi arşivini tanzim etmek, Sınaî Mülkiyet Gazetesini yayınlamak, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 165) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) Kooperatifçiliğin tanıtıtaıası ve eğitim'i çalış
malarını yapmak ve ilgili kuruluşlarla gerekti koor
dinasyon ve işbirliğini sağiaımak, 

id) 'Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. . 

Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı 

ıMADDE 14. — FJya!t, Kalite ve Standardlar Dai
resi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) /Lüzumu hailinde sanayi mamullerin'in mali
yet incelemelerini yapmak, saıtıış fiyatlarını veya de
ğerlerini tespit etmek ve kontrol etmek, 

1b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve 
(Bakanlık ile ilgili konularda meclburî uygulamaya 
konulması uygun görülenleri Bakan onayı ile mec
lburî . tatbikata koymak, 'Standardına göre denetim-
lerM yapmak veya yaptırmak, 

c) Standartları 'bulunmayan sanayi mamulleri 
ve emniyet kuralları için, sJtandarldları hazırlanıncaya 
kadar kalite denetimine esas olacak özellikleri tespit 
«itmek veya ettirmek, denetimini yapmak veya yap
tırmak 

d) 'Mevzuatın d'iğer bakanlık veya makamlara bı
raktığı konular hariç olmak üzere iç ticarette konu 
olan ürün ve mamullerin sitandardlaştınknaısım sağ-
'. Hamak, 

e) Bakanlıkla ilgili kalite koritfal sistemlerinin 
kurulmasını, gdiştiriimesini sağlamak, organize ve 
fcoordine etmek, 

if) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak, 

Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 

MADDE 15. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 1'5 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kalbul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 14 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir, 

Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 

MADDE 15, — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 15 indi maddesi aynen kalbul edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 16. — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun 

olarak yürütülmesini takip etmek, 
b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları 

yapmak, 
c) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenlemek, yönlendirmek, koordinas

yonu sağlamak, 
d) Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organı ile ilgili olarak Bakanlığa düşen görevleri 

yerine getirmek, 
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 17. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkahlıjğı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık müşavirleri. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 18. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görev
leri yapar : 

a) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

b) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek. 
Teftiş Kurulu ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 165) 



~v 29 —, 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 16. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbui edillTnfigtür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma! ve Denetim Birimleri 

Danışma ye denetim birimleri 

İMA'DDE 17. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mer
kez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şun
lardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
<b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku

rulu Başkanlığı, 
c) (Hukuk Müşavirliği, 
d) İBakanlıik Müşavirleri, 
«) iBasın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

ıMADDE 18. — 214 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca 18 
inci madde olarak aynen kalbui edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 

'MADDE 16. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 16 ncı maddesi aynen kafoul edülmiş-
Uir. 

ÜÇÜNDÜ (BÖLÜM -

Danışıma Ve Deneftim! Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri . 

ıMADDE 17. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 17 nci mad'desi aynen kalbui edilmiş
tir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

IMADDE 18. — TeifDiş Kurulu Başkanlığı, Ba
kanın emri veya onayı üzerine bakan adına aşağı
daki görevleri yapar : 

a) Batetnlı'k Teşkilattı ile Bakanlığa bağlı ve il
gili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle 
igüi'i olarak tefftÜş, inceleme ve soruştturma işlerim" 
yürütmek, 

Ib) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışma
sını temin dtaıek makisadıyla gerekli teklifleri hazır
lamak ve Bakana sunmak, 

c) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yap
mak. 

Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev yetki ve so
rumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 



— 30 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

MADDE 19. — Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlar
dır : 

a) Bakanlığa; hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve millî 
güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek 
bu esaslara uygun olarak bakanlığın anahizmet poltika sının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen 
hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, 
Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Bakanlık yıllık çalışma programını hazırlamak, 
d) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulanmaları 

sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları 
Bakanlık veya bakanhklararas; seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerini yürütmek, 

e) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
f) Kanun, tüzük ye yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerini inceleyerek Bakanlık görüşünün tespitine 

yardımcı olmak, 
g) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 



(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Araştırma, Planlamay ve {Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

MADDE 19. — Araştırma, Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları 
ve millî güvenlik siyaseti çerçeveslinde verilen emir 
ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esasla
rını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın 
anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak, 

'b) Uzun vadeli planlarla kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faliyetlerin ekonomik ve etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi için insan gücü ile para ve 
malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık 
(bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak 
ve uygulamasını takip etmek, 

id) Bakanlık yıllılk çalışma programlarını hazır
lamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistik
leri toplamak, ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık 
yıllDk çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, 
Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi ge
reken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakan
lık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri 
tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot 
hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında ve
rileni diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma 
programlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma 

ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 

31 — 

I (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 
I Başkanlığı 

MADDE 19. — Araştırma, Planlama ve Koord'i-
I nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 

I a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları 
ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir 
ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esasla
rını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakan
lığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazır
lanmasına yardımcı olmak, 

lb) Uzun vadel'i planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve 'bunlarla ilgili temel 
'politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Plânlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin 
(bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para 

i ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve 
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere 
Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre 
hazırlamak ve uygulamasını takip' etmek, 

d) Bakanlık yıllılk çalışma programlarını hazır
lamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistik
leri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile bakanlık 
yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasın
da, bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi 
gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ba
kanlık veya bakanlıklararası seViyede giderici ted
birleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon 
ve metot hizmetlerini yürütmek, 

tf) Plânlama ve koordinasyon konularında veri
len diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma 
programlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, Düzlük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun teklifleri hakkında bakanak görüşünün tespMne 
yardımcı olmak, 

Ih) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
j) Bakan tarafından verilen konularda araştır

ma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürüt-
! mek-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 20. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak işlem

ler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaş

ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri 

hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat plan ve programa uygun çalışmasını temin et

mek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan, diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen ka

nun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.; 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 21. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmi 
Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

, Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 22. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, 
c) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
d) Genel Sekreterlik; 
e) Savunma Sekreterliği, 
f) özel Kalem Müdürlüğü, 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 23. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin 

geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 
d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 20. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabuil edilmiştir. 

Bakanlık müşavirleri 

MADOE 21. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Basm ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 22. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 
basın ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri plan
lamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere 
ıgöre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimleri 

Yardımcı Birimler 

MıADDE 23, — 214 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 5 inci maddesi 23 üncü madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Personel Dairesi Başkanlığı, | ı 

MADDE 24. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 23 üncü maddesi 24 üncü madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

(MADDE 20. — 1«5 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 20 nci maddesi aynen kalbul edilmiş
tir. 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 21. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 21 inci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 22. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 22 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 23. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 
c) Savunma Sekreterliği, 
d) Özel Kalem Müdürlüğü. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 24. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 23 üncü maddesi 24 üncü madde olarak 
aynen fcaıbul edilmiştin] 

.Tüririye ©ttytifc Millet MetKsi ı(S. Sap» : 165) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metim) 

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 24. — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 

gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kuUamlmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan 
ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 
c) Bütçe ve malî işler ile ilgili bakanlıkça verilecek diğer hizmetlerini yapmak, 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 25. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini için ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Bakanlık personelinin ve ailelerini* sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 26. — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır p 

a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Bakan veya Müsteşara sunmak, 
b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
c) Süreli evrakm zamanında işleme konmasını sağlamak, 
d) Bakan ve Müsteşara imzalatılması gerekli evrakm zamanında ve yazı işleri talimatına uygun olarak 

sunulmasını sağlamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) . 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İdarî ve Malî İşler D çâresi başkanlığı 

MADDE 25. — 214 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 6 ncı maddesi! Komisyonumuzca 25 
inci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 25. — İdarî ve Malî işler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzeme
nin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yü
rütmek, 

d> Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz
metlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken
lerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini 
ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakan
lığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemi not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz
met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (& Sayısı . 165) 



— 36 — 

((Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

e) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak
ları tutmak ve yaymak, 

f) Genel evrak arşiv ve ha'ber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
g) Basın ve halkla ilişkilere ait faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 
h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, 
i) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek, 
j) Bakan ve müsteşarca verilen diğer görevleri yapmak.. 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 27. — Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine ge
tirir. 

özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 28. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
â) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarda ilgili hizmetlerini 

düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakanca verilecek diğer görevleri ifa etmek. 

(BEŞtNCt [BÖLÜM 

Sürekli Kurul 

Sanayi §ûrası 

MADDE 29. — Bakanlığın Sanayi ile ilgili görevleri arasında bulunan konularda diğey bakanlıkların, 
sanayicilerin gerçek ve tüzelkişilerin, işçi ve işverenlerin diğer mesl'ekî kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahipleri
nin fikir bülgü ve tecrübelerinden faydalanımak üzere Balkan tarafından Sanayi Şûrası toplantıya çağrılır. 

Sanayii Sunasının çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir., 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 
J-

MADDE 30. — Bakanlıkr bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Bölge Valiliği, Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlemiıne uygun olarak taşra 
teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Türkiye Büyük MİM Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret'Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Savunma Sekreterliği \ 

MADDE 26. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 27 ndi maddesi 26 ncı madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Özel [Kalem {Müdürlüğü 

ıMADDE 27. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 28 inci maddesi 27 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCt BÖLÜM 

Sürekli Kurul 

Sanayi Şûrası 

MADDE 28. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 29 uncu maddesi 28 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 29. — Bakanlık, bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esaısları, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameler ve II İdaresi Ka
nunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kur
maya yetkilidir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 26. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 27. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 28 inci maddesi 27 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir^ 

BEŞİNCt BÖLÜM 

Sürekli Kurul 

Sanayi Şûrası 

MADDE 28. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 29 uncu maddesi 28 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir.. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 29. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
ti idaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra 
teşkilatı kurmaya yetkilidira 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

DÖRDÜNCÜ KESİM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 31. — Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yap
makla yükümlü bulundukları hizmet veya görevler1! bakanlluk emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üis't yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlıkların görev, yetki ve sorumluluğu^ 

MADDE 32. — Bakanlık anah'izmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belidemekle, kaynak israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

iBakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alamla giren'konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belir
lenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gereklli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 33. — Bakanlık, hizmet alanlarına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamak
tan sorumludur. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

, MADDE 34. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, 
genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkiidk. 

Yetki devri 

MADDE 35. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticiierti, sınırlarını açıkça 
belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri yetki devreden amirlin 
soıumluluğunu kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 

Çeşidi Hükümler 

Kontrolörler 
MADDE 3i6. — Bakanlık tç Ticaret Genel Müdürlüğünde kontrolörler istlilhdam edilir. Bu kontrolörler 

ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevkndirileblir,, 
Kjonltaolörlefin işe alınma ve ktihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır; 
Klontrolöderin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 30. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 31 inci maddesi 30 uncu madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlıkların 
görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 31. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 32 nci maddesi 31 inci madde ola
nak Komisyonumuzca aynen kabul edimistiır. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 32. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnaımenıin 33 üncü maıdldesi, 32 nci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 33. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 34 üncü maddesi 33 üncü madde 
olarak Komisyonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. 

Yetki devri 

MADDE 34. — Bakan, Müsteşar ve her kade
medeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde 
sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet
kilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
yetki devri yetki devreden amirdin sorumluluğunu kal
dırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 

Çeşitü Hükümler 

Kontrolörler 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları' 

MADDE 30. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 31 inci maddesi 30 uncu madde olarak 
aynen kabul edümiştira .• 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlıkla
rın görev, yetki ve sorumluluğu 

• MADDE 31. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 32 nci maddesi 31 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 32. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 33 üncü maddesi 32 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir, 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 33. — 185 sayüı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 34 üncü maddesi 33 Üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yetki devri 

MADDE 34. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 34 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir! 

BEŞİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Kontrolörler 

MADDE 35. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 36 nci maddesi 35 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

si (S. Sayısı : 165) 

'MADDE 35. — 185 sayılı Kanun HükmünÜe 
Kararnamenin 36 nci maddesi 35 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meeli 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Atama 

MADDE 37. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları 
Bakan taraflımdan yapılır. Ancalk Balkan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Balkanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında ki atamaya ilişkin hükümler saMıdır. 

Kadrolar 

MADDE 38. — Kadroların tespit, ühdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

Yürürlükten kalandan hükümler 

MADDE 39. — 6973 sayılı «Sanayi Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında' Kanun» ile 31.5.1939 ta
rihli 3614 sayılı Ticaret Vekaleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun ve değişiklikleri ile diğer kanunların 
bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

İntikal eden görev ve yetkiler 

MADDE 40. — (Bu Kamun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı ve Bakanlığı ile Ticaret Bakana ve Bakanlığına ait, görev, yetki, sorarritufodc, halk ve muafiyetlerden 
taşınır ve taşınmaz hertürlü malardan Ticaret Bakanı ve Bakanlığının İhracat ItthaJlaJt ve Anlaşmalar Gene! 
Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı vaMa&uyla icra etıtiği, Ikulllamldığı, taşıdığı, ve sahip 
oldukları hariç, diğerleri ıbaşkaoa bir işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret iBaıkanıtoığına, devredilmiş 
sayılım 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — -Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe ıgirdiği tarihte Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı İle Ticaret Bakanlığının İhracat, İthalat, Anlaşmalar Genel (Müdürlükleri 'ile Konjonktür ve 
Yayın Dairesi Başkanlığına ait kadrolar, hariç diğer bütün fealdroM-ı personelli #e bikîlikte başkaca bir İşleme 
gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devreditoiş sayılır. 

Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına ıgöre yeniden düzenleninceye 
ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar hu Kanun 
Hükmünde Kararnam«nin yürürlüğe gırddlği tarihte, dıevıredıien kadrotan ikuUıanaamaısuna devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 'Bu Kanun Hükmünde Kararname İe yapılan yemi düzenleme sebebi ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığa İhracat, IfihaHat, Anlaışmaılar Genel Müdürlükleriyle, Konjonk
tür ve Yayın Dairesi Başkanlığı hariç, diğer memıurhılklarından (kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni 
kadrolarına altanlmıış sayılırlar. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilen kadlrüiiardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı i e Ticaret Bakanlığındaki Danışma ve Denetim BMmleri ve Yardımcı birimlerin Genel 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Atama 

MADDE 36. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kaıraırnaimenin 37 nci mıaddösi 36 ncı madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Kadrolar 

MADDE 37. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 38 inci maddesi 37 neti madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 38. — 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 39 uncu maddesi 38 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kaibul ediknüştir. 

İntikal eden görev ve yetkiler 

MADDE 39. —. 185 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 40 inci maddesi 39 uncu'madde "olarak 
Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. —- Bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tica
ret Bakanlığının ihracat, İthalat, Anlaşmalar Genel 
Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Baş
kanlığına ait kadrolar hariç diğer bütün kadroları per- _ 
şoneli ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksı
zın îfenayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır. 

Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esasla
rına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme 
uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit 
ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, devredilen kadroların kullanılmasına de
vam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan 
yeni düzenleme sebebi ile Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı ve Ticaret Bakanlığı İhracat, İthalat, Anlaşmalar 
Genel Müdürlükleriyle, Konjonktür ve Yayın Dairesi 
Başkanlığı hariç, diğer memurluklarından kadro ve 
görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atan
mış: sayılırlaü, 

(Anayasa Komisyonunun ÎCabul Ettiği Metin) 

Atama 

MADDE 36. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Kadrolar 

MADDE 37. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 38 inci maddesi 37 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 38. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 39 uncu maddesi 38 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

İntikal eden görev ve yetkiler 

MADDE 3.9. — 185 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 40 inci maddesi 39 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun geçici 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun geçici 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayesi : 165) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Müdür, Daliıre Başkanı, Kurul Başkanı ve bunların yardımcılarına alt kadrolardan ayını unvanları taşıyanlar 
ile aynı mahiyetteki faüzmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa 'bağlı kadrolar olup, 'her ne sebeple olursa ol
sun boşalmaları hail'inde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Sanayi ve Ticaret Balkanı, yeni kadro
lar tespit ve 'ihdas edilerek gerekli aitama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda 'bulunan memurlardan 
(birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı 'kadrolarda bulunanlar Bakanlığın 
Merkez veya Taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her ıtüdü malî ve sosyal haklarıyla du-
rumllanna uygun işlerde görevlendirilirler. 

Yükardaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların bakanlığın merkez veya taşra teşkilatımda durumlarına uy
gun kadrolara atanmaları halinde de eski 'kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haMaonun bu yeni 
kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur, 

GEÇÎCt MADDE 3. — 'Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği IfcarJhten önce, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personel ilgili oldukları 
kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir. 

GEÇİfÖİ MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazıirl;ana,-
cak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye 'kadar mevcut tüzük ve yönetmelklerin bu Kanun Hükmün
de Kararnameye aykırı olmayan hü'kümlerin'in uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MAIDDE 5. — BafcanMc töaşra tetkikti ve bu Kanun Hükmünde Kiararrtamenıin 30 uncu mad
desinde belirlenen esaslara göre yenliden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra teşkilatı 
itaıraıfından yürütülmeye devaım olunur-

GEÇÎCİ MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden Idüzenleme yapılıncaya kadar 
Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri 
yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir* 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilen kadro
lardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığındaki Da
nışma ve Denetim Birimleri ve Yardımcı birimlerin 
Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ve bun
ların yardımcılarına ait kadrolardan aym unvanları 
taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına 
yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne se
beple olursa olsun boşalmaları halinde genel hüküm
lere göre iptal edilmiş sayılır. Sanayi ve Ticaret Ba
kanı, yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli 
atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bu
lunan memurlaradn birini, görevli oldukları birim 
hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırı
lanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlı
ğın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya ata
nıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

Yukardaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların 
bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumları
na uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları
nın bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesi
ne devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Ticaret Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili 
kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç 
bir yıl içerisinde iade edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanma
sını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönet
melikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve 
yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı 
ve bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirlenen esas
lara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hiz
metler, mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülme
ye devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanuna göre yeniden 
düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşki
latında değişen veya yeniden kurulan birimlere veri
len görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan 
birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun geçici 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun geçici 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı ve 
bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirlenen esaslara 
göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmet
ler, mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye 
devam olunur, 

GEÇİCİ MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun geçici 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük MİM Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bakanlık, teşkilatını ve 'kadrolarını en geç sekiz ay. Üçünde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun ha
le getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Karamam© ile öngörülen teşkilat 
yapısına uygun hale getirmek üzere, bakanlığın 'teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dai-
resinlin 'görüşlerine dayanılarak kaidro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, ünvam ve derece değişik
liği yapmaya Balkanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİDİ MADDE 7. — Bu Kanıun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı ile Ticaröt Bakanlığı ihracat, Iltlhalait ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleri 'ile Konjon'ktür ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı dışındalki, Ticaret Bakanlığına a'it her 'türlü imal ve haklar başkaca bir işleme ge
rek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığım'a devredilmiş ısayılır. 

Yürürlük 

MADDE 41. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayası! : 165) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticâret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarının en geç sekiz 
ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre içe
risinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun ile öngörülen 
teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakan
lığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin görüşlerine dayanılarak kadro 
ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, un
van ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tica
ret Bakanlığı İhracat, Jthalat ve Anlaşmalar Genel 
Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Baş
kanlığı dışındaki, Ticaret Bakanlığına ait her türlü 
mal ve haklar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 214 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 8 inci maddesi Komisyonu
muzca Geçici Madde 8 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 7. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun geçici 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanuna göre kaldırı
lan birimlerde görevli personel durumlarına uygun 
kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve 
her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece 
şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

Yürürlük 

MADDE 40. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 40 mcı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Türkiye iBüyük Millelt Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği -Metin) 

Yürütme 

MADDE 42. — Bu Kanun Hükmünldıe Karamam© hükümlerin1! Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 

Kenan Evren 
Cuımnurbaşkariı 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

iMilllî Eğitim Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Tarım ve Onman Balkanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabî! Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Köy %feüti Ve Kooperatifler. Bakanı 
/. Özdağlar 

^Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

ıBayunldırMc Bakanı 
/, S. Giray 

Gütaitfük ve Tekel (Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Çalışıma Balkanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Gençik ve Spor Bakanı 
A, Tenekeci 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

ıMalltye IBaifcanı 
V. Ar ikan 

Ticaret Balkanı 
K. Oksay 

Ufalttırma Balkanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Teknoloji Baklanı 
H. C. Aral 

İmar ve Iskan Bakanı 
S. N. Türel 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metini 

Yürütme 

MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerim Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 41. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 41 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : ,165) 
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185 SAYILI KHK.'YE BAĞLI CETVEL 

Sanayg ve Ticaret Bakanlığı Meıkez Teşkilatı 

Müsteşar 

Müsteşar 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. 
2. 

' 3, 

4. 
5. 
6. 

7. 

Ana Hizmet Birimleri 

Sanayi Gn. Md. 
Sanayi Araştırma ve Geliştir
me Genel Müdürlüğü 
Küçük Sanatlar ve Sanayi 
Bölge ve Siteleri Gn. Md. 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Teşkilatlandırma Gn. Md. 
Fiyat, Kalite ve Standartlar 
D. Bşk. 
Sınaî Mülkiyet D. Bşk. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Danışma ve denetim 
birimleri 

Teftiş Kurulu Bşk., 
AGPK Kurulu Bşk. 
Hukuk Müşavirliği 
Bakanlık Müşavirliği 

8. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar D. Bşk* 



Dönem : 17 Yasama Yrtı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 208 
2 3 . 1 . 1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 
Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
Hakkında 2 4 . 5 . 1 9 8 3 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Raporu (1 /533) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 

Huk. t. Kan. Kar. Bşk. : 25-18-61-84 j2906 16.6.1984 
Konu ; 3013 Sayılı (Kanun Hâk. 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MBCLM BAŞKANLIĞINA 

ÎLG1 : 7 Haziran 1984 tarih ve İM-04740 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınıza dkli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 5.6.1984 tarihinde kaimi 

edildiği 'bildirilen «23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun (Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve İBu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 Ta
rihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri (Birliği Kanununun IBazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç 
Makide Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümleri ile 16023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun» incelendi. 

Anayasanın 1'35 inci maddesinde, «kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları» ile ilgili yeni düzen
lemeye gidilmiş ve kabul edilen ilkeler doğrultusunda kanunlarda (bir an önce değişiklik yapmak amacıyla 
28 Aralık 1982 tarih ve 2767 sayılı Yetki Kanunu çıkarılmış, tfalha sonra dokuz ayrı kanunda düzenleme 
yapılarak, buna ilişkin kanun hükmünde kararnameler 'Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 'girmiştir. 

Anayasanın 1'35 inci maddesinin 7 nci fıkrasında; «Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada 'belirtilen te
mel niteliklerini teh'dit edici faaliyetein önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ma
hallin en büyük mülkî amiri bu organları geçici olarak (görevden uzaklaştırabilir.» hükmü yer almaktadır. 

Öörüldüğü gibi Anayasada açıklanan hallerde Valiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
üst kuruluşlarının sorumlu organlarını bir ayrıma tabi tutulmadan geçici olarak görevden alabileceklerdir. 
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6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 11 inci maddesinde, meslek kuruluşunun sorumlu organ
ları tabip odaları (başkanlığı, idare heyeti ve (haysiyet divanı; aynı kanunun 2 nci maddesinde üst kuruluş
ların sorumlu organları ise Tabipler Biriliği Başkanlığı, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük 
Kongre olarak Ibelirlenmiştir. 

65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ma'ddesi ile 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanu
nuna ilave edilen Ek (İkinci maddede valilerin gerdktiğinde geçici olarak görevden uzaklaştıracağı Birliğin 
seçimle gelen merkezideki onganları ile odaların başkan ve yönetim kurulları olarak belirlenmiştir. Bu dü
zenlemede merkez organları bakımından bir kısıtlamaya gidilmemekle beraber, odalar bakımından yalnızca 
başkan ve yönetim kurullarının görevden uzaklaştırılacağı bükme Ibağlanımışjtır. 

3013 sayılı Kanunda dk ikinci maddenin 6 nci fıkrası «en büyük mülkiye amiri, birliğin seçimle gelen 
başkan ve merkez konseyi ile odaların başkan ve idare beydtlerini geçici olarak görevden uzaklaştırablir>> 
şeklinde düzenlenerek kabul edilmiştir. BU fıkra bu şdkli ile yasalaştığı takdirde, Türk Devletinin varlık ve 
bağımsızlığına, Ülkenin ve milletin bölünmez IbÜtürilüğüne, toplumun huzuruna, Devletin Anayasada belir
tilen niteliklerini tettidüt edici nitelikte faaliyet göstermesine ve Ibu 'tür suç işlenmesin rağmen vali Yüksek 
Haysiyet (Divanı ile Haysiyet Divanlarını görevden alamayacaktır. Oysa yürürlüğe giren; 

1. 1136 sayılı Avukatlık Kanununa 'ilişkin 3003 sayılı Kanunla düzenlenen 77 nci maddede «seçilmiş 
baro organları geçici olarak görevden uzaklaştırabilirler.:» 

2. ı6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimliği Birliği ile Odalarının Te
şekkül Tarzına ve Göstereceği İşlere Dair Kanuna İlişkin 2993 sayılı kanunla düzenlenen ek birinci madde
de «(valiler, seçilmiş birlik organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilirler.» 

3. 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 2979 sayılı Kanunla değişik 18 inci 
maddesinde, «en 'büyük mülkiye amiri, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 'Birliğinin seçimle gelen uzuvlarını 
geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.» 

Hükümleri Yüce Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Hal böyle olunca valiler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının seçimle oluşan (baysiyet di

vanlarını) gerektiğinde görevden uzaklaştırdıkları halde, 6Ö23 sayılı Türk Tabipleri (Birliği Kanunu yönün
den (bu yetkiye sahip olamayacaktır. 

6023 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinde yapılan diğer değişiklikler, son derece yerinde ve mahsus do
ğabilecek boşlukları giderici mahiyettedir. Ancak, 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin .düzenlenme
sinde yapılan hata, netice olarak son metne yansımış ve dolayısıyla ortaya farklı bir madde çıkmıştır. 

Yukarıda belirtilen konular doğrultusunda 3013 sayılı Kanunun, Anayasanın '89 uncu maddesi gereğince 
bir defa daha görüşülmesinde yasal zaruret görüldüğünden geri gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 25 . 10 . 1984 

Esas No. : 1/533 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 19.6.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk 
Tabipleri 'Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna üç Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Ka-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) v 
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nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6023 sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha Görüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi, Komisyonu
muzun 27.6.1984 tarihli 26 ve 25.10.1984 tarihli 2/6 ncı Birleşiminde görüşülüp incelendi. 

Yeni Anayasamızın 135 inci maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında 'bazı yeni dü
zenlemeler getirmiş ve bu kuruluşların organlarının bazı fiilleri işlemeleri halinde, görevlerine kanunun belirt
tiği merciin istemi üzerine mahkeme kararı ile son verileceği yerlerine yenilerinin seçileceğine; 'bu organların 
Anayasanın 135 inci maddesinin yedinci fıkrasında yazılı faaliyetlerin önlenmesi bakımından ise, mahkeme ka
rarından önce, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî amiri tarafından geçici ola-
f:ak görevden uzaklaştırılabileceklerini belirtmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği ile ilgili 6023 sayılı Kanunda Anayasanın 135 inci maddesine paralel olarak değişik
likler yapan 65 ve 83 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler daha önce de Komisyonumuzda görüşülmüş, ka
rarname metinlerinde yapılan değişiklikler Türkiye Büyük Millet Meclisince de kabul edilerek 3013 sayılı Ka-
•nun olarak Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuştu. 

6023 sayılı Kanuna 65 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile eklenen Ek 2 nci maddede Komisyonumuz
ca yapılan ve daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisince de benimsenen değişiklik nedeniyle, Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen 
ve Yüksek Başkanlıkça 19.6.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 3013 sayılı Kanun, ilk defa komis
yonumuzun 27.6.1984 tarihli Birleşiminde .ele alınmış ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Ankara Üni
versitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin de katılmasıyla özellikle Ek 2 nci maddede geri göndermeye 
neden olan 'değişiklikler üzerinde öğretim üyelerinin görüşleri alınmıştır. 

Daha sonra Komisyon Başkanlığınca Türkiye'deki Hukuk Fakültesi Dekanlıklarından konu ile ilgili ya
zılı görüşler istenmiş ve 3013 sayılı Kanun bu görüşlerin ışığı altında Komisyonumuzun 25.10.1984 tarihli 6 ncı 
Birleşiminde yeniden ele alınarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla; Cumhur
başkanlığının geri gönderme gerekçesi, Ankara ve Ege Üniversitesi- Öğretim üyelerinin yazılı görüşleri de 
göz önünde bulundurularak 6023 sayılı Kanuna 3013 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci maddenin iki ve altın
cı fıkraları aşağıda açıklanan gerekçelerle değiştirilmiş, Kanunun diğer maddeleri Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

6023 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini değiştiren 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci mad
desi, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının Anayasanın 135 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkraların
da yasaklanmış fiilleri işlemeyeceklerini belirtmiş; Birliğin merkezdeki sorumlu organları ile tabip odalarının 
başkan ve idare heyetinin ıgörevine son verme gibi bir müeyyideni'n hangi merciin istemi üzerine hangi mah
kemece uygulanacağı hususunu da Anayasanın 135 inci maddesinin altıncı fıkrasına paralel olarak düzenlediği 
Ek 2 nci maddenin ikinci fıkrası ile açıklamıştır. 

Yine aynı Ek 2 nci Maddenin altıncı fıkrasında Anayasanın 135 inci maddesinin yedinci fıkrasında be
lirtilen Birliğin «seçimle gelen merkezdeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurullarının» mahallin en 
büyük mülkî amiri tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılabilecefclerine dair hüküm sevkedilmiştir. 

Her iki düzenlemeye tabip odaları açısından bakıldığında oda haysiyet divanları sorumlu organ olarak be
lirtilmediği görülecektir. Yine her iki düzenleme açısından sorumlu organlar odalar bakımından oda yönetim 
kurulu başkanı ve oda yönetim kurulu olduğuna göre, merkezde de sorumlu organ Tür'k Tabipleri Birliğinin 
Merkez Konseyi ve Başkanıdır, yorumu ile Komisyonumuz 65 sayılı Kararnamenin ilgili maddesinde bu yol
da değişiklik yapmış ve bu organların görevlerine mahkeme kararı ile'son verildiği takdirde Birliğin ve oda
ların görevden alınan bu organlarının yerini alacak yeni organların seçiminde meydana gelecek muhtemel 
gecikmeleri önlemek için de gerekli gördüğü hükümleri madde metnine eklenmişti. Komisyonumuzda madde
ye eklenen bu hükümler Cumhurbaşkanınca «son derece yerinde ve mahsus doğabilecek boşlukları giderici ma
hiyette bulunmuş ve fakat madde metninde yapılan diğer değişiklikler nedeni ile valilerin Anayasanın yedinci 
fıkrasında belirtilen hallerde haysiyet divanlarını görevden geçici olarak uzaklaştırma yetkisine sahip olama
yacaklarını; bunun benzer meslek kuruluşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunılarının 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) 
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paralel maddeleri karşısında bir eksiklik olarak görüldüğünü «65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
düzenlenmesinde yapılan hata, netice olarak son metne yansımış ve dolayısıyla ortaya farklı 'bir metin çık
mıştır» denilerek gereği için 3013 sayılı Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmiştir. 

Anayasamızın 135 inci maddesi; 'organlarının Anayasaya ve Kanuna aykırı fillerinden dolayı, meslek ku
ruluşlarının bizatihi kendilerini değil, Anayasa ve Kanunla yasaklanmış fiilleri İşleyen organların kendilerini 
sorumlu saymış; gerek Anayasalda ve gerekse Birliğin Kanununu bu amaçla yeniden düzenleyen kanun hük
mündekikararnamelerde yeni hükümler sevketmiştir. 

Aşağıda özetlerini verdiğimiz bilimsel görüşlerde de belirtildiği gibi, Anayasanın Amacı yasaklanmış bazı 
fiillerin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca işlenmemesi ve Anayasanın 135 inci maddesinin ye
dinci fıkrasında sayıdan faaliyetlerin önlenmesidir : Buramda önemli olan organ değil yasaklanmış fiil ve faa
liyetlerdir. Öyle ise, bu fiilleri işleyen ve bu gibi faaliyetlerde bulunan hangi organ olursa olsun; cezaî sorum
lulukları saklı kalmak kaydıyla; Anayasanın 135 inci maddesi ve 6023 sayılı kanunun 3013 sayılı Kanunla 
değiştirilen ve yine aynı kanunla eklenen maddeleri karşısında sorumlu sayılacaktır. 

Görüşlerine başvurduğumuz üniversite öğretim üyelerinin konu hakkında görüşleri özetle şöyledir : 

1. «Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları birer tüzelkişiliktir. Tüzelkişiler fiil ehliyetini organları 
vasıtasıyla kullanırlar. Tüzelkişinin fonksiyonlarını kanuna göre bağımsız bir şekilde ifa etmek üzere tayin edilen 
ya da kendisine bu fonksiyonları bağımsız bir şekilde yerine getirme yetkisi fiilen ve dışarıdan belli olacak 
sekide verilen şahıs veya şahıs topluluklarına organ adı verilir. Anayasanın 135 inci maddesinin altı ve yedinci 
fıkralarında yazılı fiilleri Türk Tabipleri Birliğinin hangi organları işleyebilir? Bu organları tadadı olarak ka
nunda saymak da mümkündür; ama öyle fiiller ortaya çıkabiiirki, kanunda saymadığımız bir organ da bu 
fiilleri işlemiş olabilir. 'Bu nedenle kanunda organları teker teker sayma yerine, Anayasadaki «sorumlu or
gan» deyiminin yasaya aynen aktarılmasının daha uygun olacağı; görüşündeyim. 

Haysiyet IDıVanı, Anayasada belirtilen bu fiilleri işleyemez. Derneklerde de, merkezî idare teşkilatında 
da haysiyet divanları kurumun disiplinini sağlamak için belli disiplin cezalarım uygulamaktadır. Görev ve yet
kilerinin dışına çıkıp bu fiilleri işlerler ise, bu fiilleri bir organ olarak değil, o organın üyeleri olarak iş
lemiş olurlar ki, o takdirde onun cezaî müeyyidesi ayrıdır; bu, genelde yasaklanmış bir fiildir. 

Haysiyet divanları, kurumu bağlayıcı nitelikteki irade 'beyanlarım dış aleme açıklamaları mümkün görün
meyen iç organ niteliğindeki organlardır.» 

2. «Sorumlu organ, Anayasanın 135 inci maddesinde sayılmış olan fiilleri kurumun organının içindeki 
insanlar olarak değil kurum adına işleyebilecek organlardır. Her meslek kuruluşunda isimleri değişik olabi
lir; başkan, yönetim kurulları sorumlu organdır; çünkü bunlar temsil ettikleri tüzelkişilik adına dışarıya 
yönelik olarak faaliyette bulunabilirler ve bu fiilleri işleyebilirler. Ama haysiyet divanı bu anlamda sorum
lu organ değildir. Çünkü haysiyet divanı dışarıya yönelik bir faaliyet göstermez, sadece meslek kuruluşları 
üyeleri (belli fiilleri işlediklerinde bunlara belli disiplin cezaları tertip ederler. Ama gene de bu organların 
isim olarak kanunda yer almasının kanun tekniği' açısından yerinde olmadığı kanaatindeyim.» 

3. «Anayasanın altı ve yedinci fıkralarında sözü edilen 'sorumlu organları önceden tespit edip tadada 
olanak 'bulunmadığı gJbi, gerek de yoktur. Zira Anayasamızın yukarıda belirtilen her iki fıkrası ile meno-
lunup müeyyidesi gösterilen faaliyetler sebebiyle kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşunun tüm organ
larının sorumlu tutulması irnkiân dahilindedir. Şu halde sorumlu organ-sorumlu olmayan organ ayırımı an
cak müşahhas olaylar değerlendirildikten sonra yapılabilir. 

Sonuç olarak, hangi organların sorumlu oldukları yargısal (kazai) ve yönetsel (idarî) mercilerin müşah
has her olay ile ilgili yorumlarından ortaya çıkacağı kanaatine varılmıştır». 

Komisyonumuz bu görüşler ışığı altında önemli olan Anayasanın 135 inci maddesinin altı ve yedinci 
fıkralarında yazılı fiillerin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunu bağlayacak nitelikte bir organ ta
rafından işlenmemesini, kanunla kurulan bir tüzelkişiliğin ancak kanunla ortadan kaldırılabileceği, yapısı 
ve kanunda yazılı (görevleri dışında haysiyet divanlarının anayasanın yukarıda belirtilen maddesi fıkrala
rındaki fiilleri işleyemeyecekleri farzedilse bile gerek bundan önce Yüce Meclisçe kalbul edilen (benzer ku-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) 
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ruluşların kanunları arasında paralelliği sağlamak ve gerekse komisyonumuza Ibu yolda görüş bildiren öğ
retim üyelerinin de .'belirttikleri gibi tkanun tekniği bakımından, fiili işleyenin sorumlu olacağı ilkesinden ha
reketle, kanun konusu (birliğin organlarını ıtek tek saymak yerine, ıbu fiilleri işleyen onganların kanun önün
de sorumlu olması gerektiği düşüncesiyle, ek 2 nci maddenin iki ve altıncı fıkralarını değiştirmiştir. 

Raporumuz genel kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

25.10.1984 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

'Eskişehirı Milletvekili 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun Milletvekili 
'(jtmzada (bulunamadı) 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat Milletvekili 

(Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon MüleGvekili 

t)ye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana Milletvekili 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya Mileüvekili 
(İmzada (bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın Milletvekili 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Er/tuğrul Gökgün 
Aydın Milletvekili 

(İmzada »bulunamadı) 

Üye 
Bilal Şişman 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
İmren Aykut 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 
Kayseri Milletvekili 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Osman Nuri Akyol 
Kocaeli Milletvekili 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Milletvekili 

Üye 
Rıza Öner Çakan 

Zonguldak Milletvekili 
(İmzada 'bulunamadı) 
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(ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜL
MEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN) 

23.1.1953 Tarih ve 6023 Saydı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ite 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Saydı 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında KfUHU 
Kanun No. Kabul tarihi 

3Q13 5 g 6 . 1984 

MADDE 1. — Türic Tabipleri Birliği Kanununun 1] inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde L — Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup ta sanatını serbest ola

rak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmî veya özel görev yapan tabip ve diş ta
biplerinin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabip ve diş tabipleri arasında meslekî deontolojiyi ve dayanışmayı 
korumak, tabiplik ve diş tabipliğinin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek 
mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacı ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslekî bir kuru
luştur., 

MADDE 2, — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 3. — Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiç
bir faaliyet gösteremezler, kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak 
hareket edemezler, bunlara maddî yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar, onlarla siyasî ilişki ve 
işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu 
destekleyemezler. 

Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmî törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak 
üzere taşınır ve taşınmaz mal! edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir. 

MADDE 3. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Özel kurum ve işyeri tabip ve diş tabipleri; çalıştık lan yerlerin sağlık hizmetlerinin, başka bir yerde ikinci 
bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları İdare heyetince kabuft edilmedikçe, her ne suretle olur
sa olsun, diğer bıir kurum veya işyeriniın taıbipKiğiıni alamazlar < 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabip ve diş tabip
lerine kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır, 

MADDE 4. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 6. — Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az ikiyüz tabip ve diş tabibi bulunan her ilde bir 
tabip odası kurulur. 

Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda tabip ve diş tabibi bulunmayan illerdeki tabip ve diş ta
biplerinin hangi illerdeki tabip ve diş tabipleri ile birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin hangi 
il olacağı veya bu gibi illerdeki tabip ve diş tabiplerimin hangi iıl ta'btip odatarına bağlanacağı; memleketin 
coğrafî ve ulaşım durumları ile tabip ve diş tabiplerinin toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır. 

Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organ seçimini yaparlar,, 
Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanunî süreler buna göre he
saplanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) 



— 7 — 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONONÖN KABUL ETTJfât METİN 

23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri Ue 6023 Sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanon Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunum 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen (kabul edimidir. 

MADDE 2. — Kanunimi 2 nci maddesi Komisyonuımuzoa aynen Ikabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ediîmdştîr. 

MADDE 4. — Kanunim 4 üncü ıralddesi Komisyonumuzca aynen kıabul ediifcniişitir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen 
Kanun) 

MADDE 5. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 7. — Bir tabip odası sınırlan içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler ile diş tabipleri bir 
ay içinde o il veya 'bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadî Teşebbüslerin
de aslî ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye 
olabilirler. . 

Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra 
edenler; meslekî hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler. 

MADDE 6. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir., 

Madde 8, — Tabip odalarının gelirleri şunlardır : 
1. Miktarları ve ödeneceği tarihleri Büyük Kongrece kararlaştırılan 2 400 liradan az 24 000 liradan faz

la olmayan üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar. 
v Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir. 

2. Bağışlar, yayın gelirleri, sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler, 
3. Haysiyet Divanınca verilenler ile 13 üncü madde gereğince alınacak para cezaları. 
4. Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar. 
5. Diğer çeşitli gelirler. 
Üyenin bir odadan diğer bir odaya naklinde (1) inci bentteki üye kayıt ücreti ve yıllık aidat yeniden alın

maz. 

MADDE 7. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 13. — Genel Kurul yılda bir defa nisan ayında toplanır. Bu toplantılar üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun katılmasıyla yapılır. Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zo
runlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye 
aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 8. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 14 üncü'maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilm'işitir. 

Madde 14. — Oda idare heyetince üyeler; seçim yapılacak genel kurul toplantısına bir günlük gazete
de, onlbeş igüiı önce ilan verilmek suretiyle ve ayrıca y£zı ile çağrilırlar. Çağrı 'mektubunun toplantı günün
den en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilm'iş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Se
çimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. İlanda toplantının yeri, günü 
ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı 'takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, 
günü ve saati de yazılır. 

MADDE 9. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 42. — Yüksek Haysiyet Divanr Büyük Kongrece ikisi ^â'iş tabibi olmak üzere dokuz asıl ve 
dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye'de en az lonbeş yıl tabiplik 
veya diş tabipliği yapmış olmak ve bu Kanunun 39 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini al
mamış: olmak gerekir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müsteşar veya yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkam veya yardım
cısı ile Birinci Hukuk Müşaviri müşahit olarak Yüksek Haysiyet Divanı toplantılarına katılabilirler fakat 
oy kullanamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) 
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{Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE SL — Kanunum 5 inci maddesi Komisyonumıızıoa«aynen Ikafbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanunun 6 neı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi Komisyonumuaıca aynı̂ flüalaıfloedıiıteıiştiır. 

MADDE 9. — Kanunun 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kalbıü edlmi§tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) 
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Divan Ankara'da Türk Tabipleri Birliği Merkez 'Konseyinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında 
' olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Konseyi ya da son toplantının (başkanının daveti üzerine divan 

daha sık toplanabilir. 
Divan her 'toplantıda gizili oyla !bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının baş

kanı, o yoksa en yaşlı üye açar. 
Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında disip

lin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygula
nır. 

MADDE 10. — 6Ü23 sayılı Türk Birliği Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Türk Tabipleri (Birliği Merkez Konseyinin çalışma yeri Ankara'dır. 

MADDE H. — 6023 'sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 57. — Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine seçilen üyelerin Ankara'da oturmaları şarttır. 
Seçimde ekseriyet kazandığı halde Ankara'da oturmak istemeyen veya Ankara'dan ayrılan üyelerin yerine 
yedeklerinden oy ve meslek sırası gözetilmek üzere, Ankara'da oturmayı kalbul eden üyeler getirilir. 

MADDE 12. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun '61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 61. — Merkez Konseyince temsilciler seçim yapılacak Büyük Kongre toplantısına en az (bir günlük 
gazetede, onbeş gün önce ilan vermek suretiyle ve ayrıca yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gü
nünden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. 
Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete İlanı yeterlidir. İlanda topılantının yeri, günü 
ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, 
günü ve saati de yazılır. 

Büyük Kongre temsilcilerin salt çoğunluğu Me toplanır. Toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa bir gün 
sonra mevcut temsilcilerin katılması ile toplantı yapılır, Büüyk Kongre Konsey Başkanınca açıldıktan sonra 
foir kongre başkanı, bir başkanvekili ve iki kâtip seçer. 

Kararlar mevcut temsilcilerin oy çokluğu ile alınır. 
Seçimle ilgili Büyük Kongre toplantılarına temsilcilerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup, 

geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar beş sene müddetle Büyük Kongre tem
silciliğine seçilemezler. 

MADDE 13. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununa 6909 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye 
(1) numara verilmiş ve Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

'EK MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ile biriliğin mahallî or
ganları olan odalar üzerinde idarî ve malî yönden denetim ve gözetim hakkına sahiptir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Tabipleri Birliğinin Reis veya Mer
kez Konseyi ile mahallî odaların reis veya idare heyetinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenileri
nin seçilmesine Adalet Bakanlığının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğru
dan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye 
hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuç
landırılır. 

Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevleri
ne son verilen organları bu Kanunda yazılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere Merkez Kon
seyi için Büyük Kongre temsilcileri arasından, oda idare heyeti için umumî heyet azaları arasından beş 
kişiyi de görevlendirir. Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır ve görev-

Türkiye Büyük Millet.Meclisi (S. Sayısı : 208) 



— 11 — 

(Spğlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kanunun 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun 12 nci maddesi Komisyonuıtnuzca aynen kabul edilmiştir. 

s 

MADDE 13. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununa 6009 sayılı Kanunla eklenen ek madde
ye (1) nulmara verilmiş ve Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«IEK MADDE 2. — Çerçeve 13 üncü madde ile eklenen ek 2 nci madtie aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir., 

«Ek Madde 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ile Bidiğin mahallî organ
ları olan odalar üzerinde idarî ve malî yönden denetim ve gözetim (hakkına sahiptir.» 

«)Bu Kamunun 3 üncü maddesinde belirtilen) yasaklara uymayan Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve ta
bip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Ada
let İBakanlığuıuı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği 
uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesin
ce basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.» 

Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevlerine 
son veril'en organilıarı bu Kanunda yazılı usullere göre ıseçecek organları toplamak üzere Merkez Konseyi için 
Büıyülk Kongre temsilcileri arasından, oda idare heyeti için umumî heyet azaları arasından beş kişiyi de gö-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen 
Kanun) 

lendirilen bu üyeler Ibu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili 
olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların sürelerini 
tamamlarlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu Kanun uyarınca «birlik organlarının karar ve işlemleri hakkın
daki tasarruflarına -birliğin görevli organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasaruflarmı kanunî bir 
sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni Ibir karar veren ya da kanu
nun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine ıgetirmeyen Birlik organları hakkında da 
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza 'Sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra ıgereğinüe görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk devletinin varlık ve 'bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez- bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayasada ^belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin seçimle ge
len başkan ve 'Merkez Konseyi ile odaların başkan ve İdare heyetlerini geçici olarak görevden uzaklaştıra-
b'ilir. 

Görevden uzaklaştırma karan, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkraca sözü edilen mahke
meye bildirilir Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde ince
leyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır 

BK MADDE 3. — Türk Tabipleri Birliğinin merkez organları ile tabip odaları organlarının bu Kanun
da (belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi 
altında (gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az onlbeş gün önce seçime katılacak üyeleri be
lirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca toplantının 
gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da 
belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin 

, bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün »dlokuz - onyedi saatleri araç 
sında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim 
kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca 'belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlat
tırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki belirtilen diğer hususları onaylar. Onay
lanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet Dairesi ile Türk Tabipleri 'Birliği ve ilgili odanın ilan 
yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

İlan 'süresi 'jç'irode listeye yapiacak' itiraızılıaır hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin 'düğer hususta" onaylanarak Türk Tabipleri Birliğine ve
ya tabip odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir se
çim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yerek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yok
luğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tas
nifi ile ıgörevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olanak ıdevam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi 'bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kiş'i içini bir oy sanıldığı bulunuiT ve her 
seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. 

Seçimlerde küMıanilacak araç ve gereçlıetr, içe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenir. 
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revlendMr. Seçim, görevfemdiriılen bu beş kişi tarafından hür- ay içinde sonuçlandırılır ve ıgörevlendirien bu 
üyeler ıbu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde 
sıorulmluduılar. Bu fıkra (hükmüne göre seçilecek yeni organlar eslki organların sürelerini tamaımlaırillar. 

Sağlık ve Sosyal Yardıım Bakanlığının bu Kanun uyarınca ÖMik organlarının karar ve istemleri hakkın-
dalki tasarruflarına Birliğin görevli organları tarafından uiyuUmiaisı zorunludur, Bakanlık tasarruflarını kanunî 
bir selbep olmaksızın yerime getirmeyen veya ©ski kararda direnme niteliğinde yeni bir kaırar veren yta dia 
Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerime getirmeyen Birlik organları hakkımda 
da yukaırıdlaık'i fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra 'gereğince görevlerine ıson verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devldtimin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin 'bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru
nun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerimi ten'dit edici faaliyetlerin önllenmeısi bakı
mımdan ıgecilkmelsirade sakınca bulunan haillerde mıaihalin en Ibüyük müillkiye amiri, Türk Tabipleri Birliğinin 
merkez ve talbip odalarındaki sorumlu organlarını geçici olarak görevden umkla$jtıra!bil!ir. 

Görevden uzaikliaştırma kararı, dayanakları dle birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahkeme
ye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olamadığını dosya üzerinde inceleyerek 
bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklastırmanını yerinde olduğuna mahkeme
ce karar verilmesi halimde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır, 

tBK MADDE 3. — Kanunum Ek 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilimişitir. 
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Seçim süresinin «fonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu 'başkan ve üyeleri 
taralından imzalanır. Tutanakların bir örneği 'seçim yerinde asılmak 'suretiyle ıgeçici seçim sonuçları ilan 
edilir. Kullanılan oylar ve diğer 'belgeler tutanağın bir önreği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe 
seçim kurulu başkanlığına tevdi efdilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere 
göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili talbip odasına ve Türk Tabipleri İBİrilliğiıne bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı 'bulunmayan üye oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin talbip odası, Türk Tabipleri /Birliği veya resmî kuruluşça verilen ıbelıge 
ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üze
rinde ilçe seçim kurulu mülhürü (bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim 
için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve i mühürlü zarflara konulmak suretiyle 'kullanılır. Bunların dışın
daki kâğıitlara yazıtan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılı/. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek- ölçüde »bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere se
çimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Tabipleri Birliğine (bildirir. Belirlenen gün
de yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak 
yürü'tülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı Ihâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara glöre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer 
seçim giderleri, Türk Talbipleri Birliği ve ilgili talbip odalarının bütçesinden karşılanır. 

'Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı iş
lenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun al
dığı 'tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bü Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

EK (MADDE 4. — Türk Talbipleri Bıirflıiği ve onun yerel organlarını temsil etmek üzere uluslararası kong
re, konlferans gibi 'toplantılara katılma, birliğin teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine 
bağlıdır. 

'MADDE 14. — -Türk Talbipleri Birliği Kanununun 1(8 inci maddesinin dört, beş ve altıncı fıkra hüküm
leri, 47 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 48 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin <sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın 
Türk Talbipleri Birliğinin merikez onganlar ile delegelerin ve talbip odalarının organlarının seçimi 1 Aralık 
1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır. 

Birinci fıkraya 'göre, yapılan seçimler 1984 yılının Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve ka
nunî süreleri buna göre (hesaplanır. Yapılacak 'bu seçimlerde 6023 sayılı Türk Talbipleri Birliği Kanununun 
24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan odaların, (tüzelkişilik kazanmasında Büyük Kongre kararına ilişkin şaft aranmaz. Merkez Konseyinin 
onayı yeterli sayılır. 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe; girer. 

MADDE 1*6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütlür. 
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EK MADDE 4. — Kanunun Ek 4 üncü maddesi Komkyonumıuzüa aynenkabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Kanunun 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edlmiışitiir. 

GEÇİCİ MADDE. — Kanunun geçici maddesi Komisiyonıuınııuzıcıa aynen Ikıalbul eritmiştir. 

MADDE 15. — Kanunun 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ediiılmiştir. 

MADDE 16. — Kanunun 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen tabut edimiiştir.ı 
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2 5 . 1 . 1 9 5 6 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6643 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Raporu (1 /31 , 1/34) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 5 . 8 . 1983 

Sayı :K. K. T. D. 18/101-1/63/04628 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«25.1.1956 Tarihli ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazetede ya
yımlanmış ve bir örneği Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

6643 SAYILI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİL
MESİ VE BU KANUNA ÜÇ EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR

NAME GEREKÇESİ 
9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 (inci maddesi, kamu ku

rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları hakkında bazı yeni düzenlemeler getirmiş olup, 1961 
Anayasasına göre düzenlenip yürürlüğe konulmuş bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 
vücut veren kanunlarda 'bu nedenle değişiklik yapılması zorunlu görülmüştür. İşin ivediliği göz önünde bulun
durularak tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına vücut veren kanunlarda Anayasanın 135 inci 
maddesinin amir 'hükümleri doğrultusunda değişiklik yapılmasını sağlamak üzere «Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu» tasarısı 'hazırlanmış ve tasarı 28 Aralık 1982 gün ve 2767 sa
yılı Kanun olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yukarda sözü edilen Yetki Kanununa göre Bakanlar Kurulu, Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen il
keler doğrultusunda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluşlarını düzenleyen kanunlarda bu 
kuruluşların faaliyetlerine, organlarının seçim usullerine, mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesıine, ka
nunî zorunluluk hallerinde geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına, 'bu kuruluşlara üye olmak koşulları ile 
idarî ve malî denetimlerine-ilişkin değişiklikleri Anayasanın 91 inci maddesi gereğince kanun'hükmünde ka
rarnamelerle yürürlüğe koymaya yetkili kılınmıştır. 

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunuyla kurulmuş bulunan Türk Eczacıları Birliğinin, yukarıda belir
tilen hususlarda, Anayasanın 135 inci maddesindeki ilkelere uyum sağlanması bakımından, bu kanun hükmün
de kararname ile anılan kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu kanuna bir ek madde eklenmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amaç maddesi olup, Türk Eczacıları Birliğinin kuruluş amaçlarını açıklığa ka
vuşturmak, eski kanundaki ülkemizdeki sanat icra eden tüm eczacıları kapsadığını belirten hükmün Anayasa
nın 135 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı düşmesi nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. Anayasanın 135 inci 
maddesinin ikinci fıkrasındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli 
görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmayacağına dair amir 'hükmü karşısında 
Tüfk Eczacıları Birliği Kanununun 1 inci maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 

Madde 2. — Anayasanın 135 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 34 üncü 
maddesinin son fıkrasındaki amir hükümlerin 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununda yer almaması 
nedeniyle Türk Eczacıları Birliği Kanununun 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

Madde 3. —. Türk Eczacıları Birliği Kanununun 5 inci maddesinde eczacı odalarının kuruluşu belirtil
mektedir. tilerin hangi bölge eczacı odasına katılacakları ve hangi illerde birleşerek yeni bir bölge eczacı oda
sı kuracakları hususuna açıklık getirilmek üzere madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 4. — Eczacı odalarının seçime ilişkin Genel Kurul toplantılarına üyelerin zarf gönderme yolu ile 
seçime iştirak edebileceğine dair hükmün Anayasanın 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ka
nunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, 
gizli oyla seçileceğine dair amir hükmü ile çelişkili olması nedeniyle 6643 sayılı Kanunun 8 inci maddesi Ana
yasanın mezkûr hükmü doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Bu madde oda yönetim kurulunun genel kurul toplantılarının tüm üyelere duyurulması ile 
ilgili olup, düzenlenmiş yeni maddede, yapılacak duyuruda toplantıda yeterli çoğunluk olmadığında yapılacak 
ikinci toplantının yeri, günü ve saatinin de belirtilmesi ile zaman kaybının önüne geçilmesi yolunda düzen
lemeye gidilmiştir. 

Madde 6. — Anayasanın 135 inci maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını kanunda 
gösterildiği şekilde Devletlin idarî ve malî denetimine tabi tutmaktadır. 6643 sayılı Kanunda yapılan değişik
likle Türk Eczacıları Birliği ile Eczacı odalarının her türlü faaliyetlerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca yapılacağı hükme bağlanmaktadır. Türk Eczacıları Birliğinin en önemli organı olan ve birliği ülke 
içinde ve ülke dışında temsile yetkili Merkez Heyetinin merkezinin istanbul'da bulunması nedeniyle Bakanlığın 
sıkı ve sürekli denetiminde sakınca yaratması, ayrıca uygulamada ortaya çıkan bazı aksaklıkların giderile
bilmesi ve Anayasa'nın denetim amir hükmünü etkili bir şekilde yürütebilmesi amacı ile 6643 sayılı Kanunun 35 
inci maddesi Merkez Heyetinin merkezinin Ankara olması şeklinde düzenlenmiştir. 

Madde 7. — 6643 sayılı Kanunun değişen 35 inci maddesi ile uyarlık sağlanmıştır. 

Madde 8. — 6643 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin yenliden düzenlenen \(f) bendiyle, meslek mensup
ları adına bütün sosyal güvenlik kurumları ile meslek ve kamu menfaatlerini aynı oranda gözetmek koşulu 
ile gerekli girişimleri yapma yetkisi Merkez Heyetine verilmektedir. 

Madde 9. — Yüksek Haysiyet Divanının üyelerinin oluşumu ve özellikle eczacılık fakültelerinden gönderi
lecek üyelerin, fakülte sayılarının sürekli fazlalaşması nediniyle üye adetlerinin artması- ve bu nedenle hay-
sivet divanının toplanmasında güçlük çekilmesi haysiyet divanının »sekreterya işlerinin düzenlenme usulününde 
kanunda bulunamaması nedeniyle sayılan sakıncaları giderebilmek amacıyla '6643 sayılı Kanunun 40 inci mad
desi yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Büyük Kongrenin 2 yılda bir Ankara'da toplanması hususu getirilmiştir. Ayrıca ola
ğanüstü toplantının yapılması ve gündeminin düzenlenmesi için gerekli koşullar belirtilmiştir. 

Madde 11. — Eczacı odalarının üye giriş ve yıllık aidat miktarı 6643 sayılı Kanunla, belirlenmiştir. Ka
nunun 1956 yılında yürürlüğe girmiş olması ve bu aidatların günün koşullarına cevap veremeyecek kadar 
cüzi kalması, aidatların günün gerçeklerine uygun şekilde kanun değişikliğine gidilmeksizin belirlenebilmesi 
için aidat miktarlarının Büyük Kongre tarafından saptanacağı ve bu keseneklerim eczacı odalarına süregeldiği 
gibi oda geliri olarak kaydolacağı belirtilmektedir. 

Madde 12. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa ek maddeler eklenmesine ilişkindir. 
Ek Madde 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 'Türk Eczacıları (Birliği ile Birliğin mahallî organ-
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lan üzerindeki denetimine ve bunların feshine ilişkin hükümleri içermektedir. Madde, Anayasanın 135 inci 
maddesinin son fıkrasında yer alan geçici olarak görevden uzaklaştırma müessesesine yer vermek ve aynı mad
denin altıncı fıkrasında açık bir biçimde düzenlenmiş olan göreve son verme konusuna Anayasanın öngör
düğü biçimde ve açıklık getirmek için düzenlenmiştir. Maddenin 'birinci fıkrası birlik ve odaların «Her türlü 
faaliyetlerinin» Bakanlık denetimine tabi olduğunu belirtmek ve ayrıca 'bunların denetimlerinin Bakanlığın 
ihtiyacına bırakılrnayıp zorunlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu değişiklikler, Anayasanın 135 inci maddesinin 
beşinci fıkrası gereği olarak yapılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, Anayasanın 135 inci maddesinin altıncı fıkra
sında yer alan göreve son verme ilkesini düzenlemekte ve 6643 sayılı Kanunun değiştirilen 3 üncü maddesin
de yer alan yasaklara uymamanın müeyyidesini açık 'bir biçimde düzemlemiştir. Anayasa hükmünde yer alan 
«Mahkeme» olarak asliye hukuk mahkemesi tercih edilmiş ve 'bu suretle diğer kanunlarla paralellik sağlanmış, 
yargılamanın basit usule göre ve üç ay içinde sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrası, Anayasanın 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen hükmü içermek
tedir. 

Maddenin dördüncü fıkrası yürürlükteki metnin, ikinci fıkrası hükmünün değişik bir düzenlemesinden iba
rettir. Bu fıkraya göre Bakanlık tasarruflarını kanunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski ka
rarda direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısı
na rağmen yerine getirmeyen birlik organları hakkında da maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulana
cağı; Bakanlığın istemi üzerine 'haklarında CumhuriyetSavcılığınca dava açılacağı ve davanın o yerdeki asliye 
hukuk mahkemesinde görüleceği 'belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkraları, Anayasanın 135 inci maddesinin yedi ve sekizinci fıkralarındaki hükümleri yan
sıtmaktadır. Buna göre Türk Eczacıları Birliğinin merkezdeki seçimle gelen tüm organları ile eczacı odala
rının Başkan ve yönetim kurulları mahallin en büyük mülkî amiri tarafından geçici olarak görevden uzak-
laştıri'labileceklerdir. 

Anılan fıkralar seçimlerde görev alacak tasnif kuruluvla ilgili olup, tasarı ile çelişki giderilmektedir. 
Ek Madde 2. — Türk Eczacıları Birliği Kanununa, Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları organlarının 

seçiminde uygulanacak usulü Anayasanın amir hükmü uvannca vargı gözetimini sağlavacak biçimde düzenle
nen bir maddenin eklenmesini öngörmektedir. Madde, yargı gözetiminin ne suretle uygulanacağını açık ve ay
rıntılı 'bir biçimde hükme bağlamaktadır. Bu hükümlerin uygulanması suretiyle seçimlerin sonunda doğabi
lecek tere'ddütler tamamen ortadan kaldırılmış olacak ve Anayasanın amir hükmü yerine getirilmiş olacaktır. 

Maddenin getirdiği 'belli başlı hususlar seçimlerin mutlaka bir pazar gününe raslatılması, hâkimin ata
dığı bir seçim sandık kurulunun seçimi yönetmesi, seçimde ve seçime vaki olacak itirazların hâkim tarafın
dan kesin olarak . sonuçlandırılmaisı, oyların düzen ve güven içinde kullanılmasıdır. 

Ek Madde 3. — Bu madde ile Türk Eczacıları Birliğini veya onun mahallî organlarını temsil etmek üze
re uluslararası kongre, konferans ve "benzeri toplantılara iştirak edenlerin Birliğin teklifi üzerine Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından izin alması zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 13. — Tasarının bu maddesi ile Türk Eczacıları Birliği Kanununun 13 üncü maddesi 45 inci madde
nin üçüncü fıkrası ile 46 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Seçim dönemlerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Birliğin ve odaların 
organları seçiminin 31 Ekim 1983 tari'hine kadar yapılacağını bu seçimlerin 1983 yılının kanunda öngörülen 
aylarında yapılmış gibi sayılacağını hükme bağlamaktadır. 

Tasarının 14 ve 15 inci maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar, ve Kararlar Tetkik Dairesi 16.9. 1983 
Başkanlığı 

Sayı: K.K. T. D. 18/101-1/63/06822 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«25.1.1956 Tarihli ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında 16.5.1983 Tarihli ve 69 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Hükümleri ile 6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve bir örneği Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 28.12.1982 gün ve 2767 sayılı Yetki Kanu

nuna dayanılarak 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Madde eklenmesi Hakkında 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıka
rılmıştır. Ancak söz konusu Kararnamenin 6 nci maddesi ile değiştirilen 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 35 inci maddesine; Heyetin hesap ve işlemlerini denetlemek iıle görevli üç asıl üç yedek denet
çi seçilmesine dair hüküm eklenmiştir. 

Anılan Kararnamenin 4 üncü maddesi ile değiştirilen 8 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek; Oda 
Umumî Heyetinin seçimle ilgili toplantılarına katılma ve oy kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 52 nci maddesine 'bir fıkra ekleyerek Büyük Kongrenin se
çimli toplantılarına üyelerin katılma ve oy kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile eklenen Ek 2 nci mad
desi bir, iki ve onikinci fıkralarında değişiklikler yapılarak gerekli açıklık kazandırılmıştır. 

Geçici maddedeki seçim süresi 1 Aralık 1983 tarihinden geçerli olacak şekilde üç ay uzatılarak meslek 
organlarının seçimlerinin daha düzenli ve rahat yapılmasını temin amacı ile 16.5.1983 gün ve 69 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun hazı Hükümlerinin 28.12.1982 
gün ve 2767 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Meslek odalarının seçknlle ilgili bütün toplantılarına katılmak ve oy kullanmak zorunluluğu 

getirilmek sureti ile bütün üyelerin meslekî faaliyetlerden haberdar olması değişi'k görüşlerin yönetim kurulu 
ve diğer organlarda temslii edilmesi atoaçlanmıışitır. 

Madde 2. — Anayasanın 135 inci maddesi Kamu Kurumu niteliğindeki meslek: kuruluşlarını Devletin 
idarî ye malî denetimline tabi tutmaktadır. 6643 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Türk Eczacıları Birliği 
ile eczacı odalarının her türlü faaliyetlerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılacağı hükme bağlan
makladır. Türk Etezacıları Birliğinin en önemi organı olan ve 'birliğin üKke içinde ve ülke dışında temsile 
yetlklili Merkez Heyeftinlin merkezimin 'İstanbul'da bulunması nedeniyle Bakanlığın sıkı ve sürekli denetiminde 
salkımca yaratması, ayrıca uiygıilamada onfcaya çıkan bazı aksaklıkların giderilebilmesi ve Anayalsamım demetini 
amir hükmünü etkili bir şekilde yürütelbilmıeisi amacı ille 6643 sayılı Kanunun 35 inci maddesi Merklez He-
yeıtinlin çalışma yerinin Ankara'da olması şeklinde düzenlenmiştir. Eczacı odalarının sayısının ar'bması ve 
meimlekeit sathıma yayılmış olması nedeniyle Merkez Heyeti YöneMm Kumlunda temsil açısından üyelerinin 
sayısı onlbir asıl' ve ombir yedek üye olarak artınlimıştır. 6643 sayılı Kanunda; Heyetin hesap ve işlemlerini 
denetlemekle görevli üç aisıl ve üç yedek denetçi seçilmesi hükmü aynen muhafaza edimiştür. 
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Madde 3. — Mesleğin en üst kuruluşu olan Merkez Heyetinin seçimlerinin yapıldığı Büyük Kongrenin se
çimle ilgili toplantılarına katılmak ve oıy kulanımak zorunluluğu getkilimek sureti ile değişik görümlerin Mer
kez Heyetü bünyesinde oluşması amaçlanmıştır. 

Madde 4. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa 16.5.1983 tariMi ve 69 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 12 nci maddesi ile eklemen 2 nci maddenin bir, iki ve on ikinci fıkralarında gerekli düzen
lemeler yapılarak oy verme işlemlerinin nasıl olacağı, ayların nasıl kullanılacağı ve hangi oyların geçersiz sa
yılacağı hususlarına açıklık getirilmiştir. • 

Madde 5. — 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmümde Kararnamenin 13 üncü (maddesinde deği
şiklik yapılarak. 6643 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 13 üncü maddesi, 45 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile 46 nci maddesi yürürlükten kaldırılarak Kamunda seçilm ve Haysiyet Divanı ile ilgili hü
kümler ile mevcut karamatmenin ilgili hükümleri arasında uıyum-sağlanmıştır. 

Madlde 6. — 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnaımıenin geçici maddesi hükmüne gö
re; yürüdüğe gkliş tarihinden itibaren üç ay içinde Türk Eczacıları Birliğinıin merkez ve taşrada bulunan 
tülm organllarının seçimlerinin yapılacağı kabul edilmiştir. Oysa üye adedinin çok fazda olması ve önce eczacı 
odallları ile ilgili selimlerin bunu takiben Türk Eczacıları Bklğimin merkez organlarının seçimlerinin yapılması 
gerekliliği karşısında Kanun Hükmünde Kararname ile tanınan süre içinde seçim işlemleririin tamaimilanması 
mümlkün olamaıyıacağından sürenin uzatılmasını ve bk defaya ımialhsus olaralk Büyük Kongre kararına ilişkin 
şartın aranmamasını sağlamak üzere geçici madde değçitklmiîşlfk.; 

MıADDE 7. — Yürürlük maddesidir. 

MADDE 8. — Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 84 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

25.1.1956 Tarihli ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında 16.5.1983 Tarihli ve 69 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Bazı Hükümleri ile 6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname 

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Elklenımesıi Hakkında 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kanamame le 6643 sayılı Ka
nunun bazı hükümlerinde değişiklik yapılması; Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 
28.12.1982 tarihli ve 2767 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Balkanlar Kurulunca 6.9.1983 tarihinde karar-
laştırılmışltr.| 

MADDE 1. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 4 üncü maddesiyle değiştirilen 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir., 

«Oda Umumî Heyetinin seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılimaları ve oy kullanmaları zorunlu 
olup geçerli bir mazeretli olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Oda Haysiyet Divanınca cezalan
dırılırlar,» 

MADDE 2. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile değiştirilen 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirillmiştir. 

«Madde 35. — Birlik Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dadır. Merkez Heyeti büyük genel kuru
lun gizli oyu ile seçilecek 11 asıl üyeden oluşur. Ayrıca 11 yedek üye seçilir. Merkez Heyetinin görev süresi 
ilki yıldır. Görev döneminde değişen kurulların yerine seçilecek yemi kurullar yerini aldığı kurulun görev sü
resini tamamlar., 

Heyetin hesap ve işlemlerini denetlemek ile görevli üç asıl ve üç yedek denetçi seçilir. 
16 ncı madde hükümleri heyet üyeleri ve denetçiler hakkında da uygulanır.»; 

MADDE 3. — 6643 sayılı Kanunun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarınla üyelerin katılmaları ve 'oylarımı kullanmaları zorunlu olup 

geçeri bir mazereti olmaksızın katıfaıayanlıar ile oy Ikuflllanimayianlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalan
dırılırlar.» 

MADDE 4. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 12 nci maddesi ile eklenen Ek 2 nci maddesinin bir, iki ve on ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir,. 

«Türk Eczacıları Birliğinin merkez organları ile eczacı 'odalarımın organlarının bu Kanunda bdirtliiem 
.seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlerle ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı gözetimi altında gerçek-
leştirlir.» 

«Seçim yapılacak kongre ve umumî heyet •toplantısından em az onlbeş gün önce seçime katılacak eczacıları 
belirleyen listeler M nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkamı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca toplantı
mın gündemi yeri, günü, saati ile çoğunluk almadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da 
belirtilir. Toplantı tarihlerinin gündemde yer alam diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir 
cumartesi günü akşamına kadar somuçlanimasını ve seçimlerin ertesi gün olan pazar gününün dokuz-onıyedi 
saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şökilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yende birden fazla ilçe seçim 
kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.» 

«Oy verme işlemü gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede aidi yazılı bulunmayan üye oy kulla
namaz. Oyllar, oy verenin kimliğimin eczacı odası, Türk Eczacıları Birliği veya resmî kuruluşça verilen belge 
ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerim imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerin
de ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verime sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için 
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aiyrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak sureti ile • kullanılır. Bunların dışındaki 
kâğıtlara, yazılan ve mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.» 

MADDE 5. — 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnıamenün 13 üncü maddesi • aşağıda
ki şekilde değişitirilmiş«ir. 

«Madde 13. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununum 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 13 üncü 
madldesi, 45 indi maddesinin üçüncü fıkrası ile 46 ncı maddesi yürüdükten kalktırılmış ve 36 ncı maddeslindeki 
«Reis» sözcüğü «Başkan» olarak değiştirimişltiır.» 

MAlDDE 6. — 16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Geçici Maddesi aşağıdaki 
şeldîlde değiştMlmlşfbk. 

«Geçidi Madlde. — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Türk 
Eczacıları Birliğinin merkez organları ile. delegeleri ve eczacı odalarının organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 
tarihinden iıibaren üç ay içerisinde tamamlanır. 

Birindi fıkraya göre yapıılan seçimler 1983 yılının Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve ka
nunî süreleri buna göre hesaplanır. Yapılacak bu seçimlerde 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 
16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan odaların tüzelkişilik kazanmasında Büyük Kongre kararına dlişkiin şart aranmaz. Merkez Heyetinin 
onayı yeterli sayı'lır> 

MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Cumhusribaşkanı 

Başbakan V. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakanı V, 
Af. Aysan 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. özdas 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı V. 
M. Turgut 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

içişleri Bakanı V. 
H. Sağlam 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Köyişleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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Sağuk ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/31-1/34 25*10.1984 
Karar No, : 13 

TÜRKitYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 19.12.1983 tarihinde Komisyonumuza havalt ©dilen «25.1.1956 tarih ve 6643 sayılı 
Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiritaesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ile «25.1.1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında 16.5.1983 tarihli 
ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerii ile 6643 sayılı Kamunun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» birbirleri ile ilgili olduğu görüldüğünden İçtüzüğün 
36 ncı maddesi uyarınca bMeştirilmek ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esas alınarak Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun muhtelif 
tarihli toplantılarımda incelenip görüşülmüş her ilki Kararname Anayasaya uygunlukları bakımından da göz
den geçirilerek tümü kabul edilip, birleştirilerek görüşülen maddelerde yapılan değişiklikler aşağıda sırasıyla 
gösterilmiştir. 

69 sayılı Kanun Hükmümde Kararnamenin 1 inci maddesi Anayasanın 135 inci maddesinin yazılış bi
çimine uygun olarak değiştirilmiş ve 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir^ 

69 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 3 üncü maddesindeki «Merkez Heyeti kararı ile yurdun 
lüzumlu görülen 'bölgelerinde eczacı odaları kurulur» ve «150'den az eczacı üyesi bulunan kurulmuş odalar 
kapatılamaz» hükümleri metlinden çıkarılarak madde yeniden düzenlenmiştir. 

69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesini değiştiren 84 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 1 inci maddesinde oda Umumî Heyetinin seçimle ilıgüi toplantılarına geçerli bir mazereti olmak
sızın katılmayanlar ile oy kullanmayan üyelere verilecek ceza muayyen hale getirilerek madde değişik 
bu şekliyle kabul edilmiştir.. 

69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
6643 sayıh Kanunum 35 ündi maddesini değiştiren 84 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 nci 

maddesinde yer alan «Heyetim hesap ve işlemlerini denetlemekle görevli üç asıl ve üç yedek denetçi seçilir» 
hükmü metinden çıkarılmış ve daha aşağıda açıklandığı üzere 69 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin 
7 nci maddesinin 'Komisyonumuzca metinden çıkarılması üzerine boş kalan 6643 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesine aktarılmış ve madde değişik bu şekliyle 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

69 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 7 nci maddesi 6643 sayılı Kanunun 37 indi madde
sini değiştirerek Merkez Heyetine seçilen üyelerden en az altı tanesinin Ankara'da oturması zorunluluğunu 
getiriyordu. Bu hükmün kabulü halinde ülkenin değişik illerinde kurulmuş odaların da Merkez Heyetinde temsili
nin zorlaşacağı görüşü Komisyonca benimsenmiş madde kararname metninden çıkarıllmış v© fakat Merkez 
Heyetinin görev .'bölümü ve itoplantı zamanlarını düzenleyen 36 ucı maiddede değişiklik yapılarak Ankara 
dışından heyet üyeliğine seçilmiş eczacıların yapılacak toplantılara katılmalarını zorunlu kılıca değişikliklerin 
bu maddede düzenlenmesi gerektiği prensibi kabul edilerek, Kararnamenin çerçeve 7 nci maddesi ile 6643 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde bu amaçla değiştirilmiştir. 

Daha önce de beMildiği gibi, 6643 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin kararname metninden çıkarıl
ması ile Kanun metninde Iboş kalan 37 nci madde, Merkez Heyetinin ıhesap ve muamelelerini murakabe ede
cek murakabe heyetinin üye sayısı ve çalışma usulleri 'bu maddede düzenlenmiş ve metin Komisyonumuzca 
8 ineli madde olarak kabul edilmiştlir. 

69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kalbul edilmiştir. 

69 sayılı Kanıta Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine «se
çilen» kelimesi ilave edilmiş ve Yüksek Haysiyet Divanı üyeliklerine seçilebilmek için meslekte en az on 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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sene çalışmış bulunmak şartı «Türkiye'de en az onbeş yıl meslekte çalışmış olmalk» şeklinde değiştirilerek 
mafdde Komisyonumuzca değişik bu şekliyle 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir, 

6643 sayılı Kalnunun 52 nci maddesine 84 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin üçüncü maddesi lile 
eklenen fıkrada Büyük Kongrenin seçilmle ilgili toplanbkrına geçerllıi bir mazereti olmaksızın kaıtılrnaıyam, (ka
tılsalar bile oy kullanmayan temsilcilere verilecek ceza ıbelirtilmediğinden, bu gibi temsilcilere verilecek ceza 
Komisyonumuzca fıkraya eklenmiş ve ceza verebilmek için yazılı tebligat esas olduğundan, bunu temin ede
cek bir fıkra da 52 nci malddeye Komisyonumuzca eklenerek 11 inci madde olarak kaibul edilmiştir. 

6643 sayılı Kanunun 53 üncü madldesini değiştiren 69 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 10 uncu 
maddesinde redaksiyon yapılmış ve Büyük Kongrenin toplandığı gün belirli sayıda mümessilin yazılı baş
vurusu üzerine Büyük Kongre gündemine yeni maddeler ilavesi imkânı da malddeye eklenen büklümle gerçek
leştirilmiş; bu değişikliklerle maidde Komisyolnumüzca 12 nci madde olarak kaibul edilmiştir. 

'6643 sayılı Kanunun odaların gelirlerini düzenleyen 55 inci maddesini değiştiren 69 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 11 inci maddesi Komisyonumuzca üye aidat miktarlarında dengeli (bir artışı sağlayacak, 
zarnanın geçmesi ile paranın değerinin azalmasındaki sakıncaları giderecek ve seçimle ilgili toplantılar maze
retsiz olarak katılmayan, katılsalar Ibile oy kullanmayanlardan alınacak para cezaları da gelirler arasında yer 
alacak şekilde yeniden düzenlenmiş, madde Komisyonumuzca 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 12 nci maddesi ile 6643 sayılı Kanuna eklenen Ek 
1 inci maddede, Kanunun 3 üncü maddesindeki yasaklara uymayan Birliğin merkezdeki sorumlu organları ile 
eczacı odalarının ıbaşkan ve yönetim kurulları ikinci fıkrası ile sorumlu sayılmış altıncı fıkrası ile de 
merkezdeki sorumlu organlar ve eczacı odalarının başkan ve yönetim kurulları sorumlu tutulmuştur. 6023 
sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununu değiştiren Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Komisyonumuzca bu 
yolda yapılan değişiklikler nedeni ile ilgili Kanun bir kere daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanımızca geri 
gönderilmiş ve Komisyonumuzca havale edilen Kanun Komisyonumuzda ikinci defa görüşülürken yapılan de
ğişikliklere paralel olarak Ibu iki fıkrada da gerekli değişiklik yapılarak, Ek 1 inci madde değişik şekliyle ka
bul edilmiştir. Yapılan bu değişikliğe göre, Anayasanın 135 inci maddesinin altı ve yedinci fıkralardaki fiilleri 
işleyen hangi organ olursa olsun, maddede belirtilen müeyyideler kendilerine uygulanacaktır. Büyük Kong
renin görevden alınamayacağı, alınsa bile Birliğin tüzelkişiliğinin ortadan kalkacağı gibi bir sonuca varılacağın
dan, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek kanunlaşan Kanun Hükmündeki Kararname
lere eklenen bu yoldaki hükme paralel bir hükmün maddeye eklenmesi Komisyonumuzca uygun 'bulunma
mıştır. 

Ancak, Merkez Heyeti ve oda idare heyetlerinin görevden alınmalarıyla bu organları seçen kongrelerin 
toplanamama veya geç toplanma ihtimalinin yaratacağı sakıncaları gidermek için Komisyonumuzca maddeye 
gerekli ilave yapılmıştır. 

69 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin çerçeve 12 nci maddesi ile 6643 sayılı Kanuna eklenen Ek 2 nci 
madde, Komisyonumuzca '84 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

69 sayılı Kanunun çerçeve 12 nci maddesinin Ek 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edil
miştir. 

69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesini değiştiren 84 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin 5 inci maddesindeki 6643 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ilgili hüküm, madde yeniden düzen
lendiğinden metinden çıkarılmış ve bu madde 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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69 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6643 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 84 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ile değiştirilen şekli ile; yürürlük ve yürütme maddesi de Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir Milletvekili 

iBaşkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun Milletvekili1 

imzada bulunamadı. 

Sözcü 
Mahmut Orhan 

Yozgat Milletvekili 

Kâtip 
Hamdı özsoy 

Afyaa Milletvekili 

üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana Milletvekili 

ÎÜye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya Milletvekili 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın Milletvekili 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 
Aydın Milletvekili 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
Bilal Şişman 

İstanbul Milletvekili 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
İmren Aykut 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 
Kayseri Milletvekili 

Üye 
Osman Nuri Akyol 
Kocaeli Milletvekili 

Üye 
Turgut Sözer 

Sakarya Milletvekili 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Milletvekili 

Üye 
Rıza Öner Çakan 

Zonguldak Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTÎĞÎ 69 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinlin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek ıKuruluşlıaım Hakkınlda 28 Aralık 1982 Gün ve 2767 
sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca 16.5.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır, 

MADDE-1. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1. — Türkiye sınırları içerisinde • meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup da sanatlarıyla 
uğraşan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmayan eczacıların 
katılmasıyla bir Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur. 

Türk Eczacıları Birliği bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, meslekî ahlak ve 
dayanışmayı korumak, eczacılık mesleğinin ve kamunun genel çıkarlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak 
amacı ile kurulan, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bjr meslek kuruluşudur. 

Serbest eczane açacaklarla özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışacak eczacılar, işe baş
lamadan önce bulundukları bölgedeki eczası odasına bir ay içinde kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine 
getirmeye zorunludur. Eczacı odalarına kaydolan eczane sahibi eczacı, diğer kanunlarla kurulu meslek oda 
ve kuruluşlarına kaydolmaya zorunlu değildir. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî teşebbüslerde aslî 
ve sürekli görevde çalışanlarla herhangi bir nedenle sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler eczacı odalarına 
kayıt olabilirler,') 

MADDE 2. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 3. — Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında 
hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olmayan top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle 

m ortak hareket edemezler, bunlara maddî yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar; onlarla siyasî iliş
ki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerindt herhangi bir aday veya 
grubu destekleyemezler. 

Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmî törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak 
üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.» 

MADDE 3. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 5. — Merkez heyeti kararı ile yurdun lüzum görülen bölgelerinde eczacı odaları kurulur. 
Memleketin coğrafî durumu, ulaşım olanakları ve eczacıların toplu bulundukları yerler göz önüne alına

rak, her bölgenin merkezi ile hangi if ve üreleri içine alacağı Merkez Heyetince saptanır. Bir il sınırı içinde 
birden fazla oda kurulamaz Sınırları içinde 15G eczacı üye bulunduran her ilde oda kurulur. 

150 eczacı üyesi bulunmayan illerin hangi bölge eczacı odasına katılacakları ve hangi illerde birleşerek 
yeni bir bölge eczacı odası kuracakları ve bu yeni odanın merkezinin hangi ilde olacağı Türk Eczacıları Bir
liği Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 25.1.1956 Tarihli ve 6643 Saydı 
Tttrk Eczaçüan Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında 16.5.1983 Tarihli ve 69 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri tle 6643 Sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup da, özel kanunlarında üye 
olamayacakları belirtilenler hariç, sanatlarıyla uğraşan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan eczacıların ka
tılmasıyla; eczacıların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, eczacılığın genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak; eczacıların birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlü
ğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla tüzelkişiliğe sahip kamu 
kurumu niteliğinde Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur. 

Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda eczacılıkla ilgili hizmetlerde çalışacak eczacılar işe 
başlamadan önce bulundukları ilin eczacı odasına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecbur
durlar. Eczacı odalarına kayıtlı eczacılar diğer kanunlarla kurulmuş meslek odalarına kaydolmaya zorunlu 
değildir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli kadrolarda çalışan eczacılar ile 
herhangi bir sebeple meslek ve sanatıyla uğraşmayan eczacılar .istedikleri takdirde eczacı odalarına kaydola
bilirler. 

MADDE 2. — 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 5. — Sınırları içinde eczacı odalarına kayıtlı en az yüzelli eczacı bulunan her ilde bir eczacı odası 
kurulur. 

Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda eczacı bulunmayan illerdeki eczacıların hangi illerdeki eczacı
lar ile birleştirilerek yeni bir eczacı odası kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki ec
zacıların hangi il eczacı odasına bağlanacağı; memleketin coğrafî ve ulaşım durumu ile eczacıların toplu ola
rak bulundukları iller göz önüne alınarak Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük 
Kongrece kararlaştırılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 



— 14 — 

((Hükümetin Teklif Ettiği 69 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

Odalar, kuruluşlarını Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirirler. Merkez Heyeti durumu Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bildirir ve odalar bu bildirim ile tüzelkişilik kazanırlar. Seçilen yeni yönetim ku
rulunun görevi yapılacak ilk seçime kadar süreri 150'den az eczacı üyesi bulunan kurulmuş odalar kapatıl
maz. 

Yeni kurulacak odanın kurucu üyeleri Türk Eczacıları Birliği Yönetim Kurulunca atanır. Bu Yönetim 
Kurulunun görevi yapılacak ilk seçime kadar sürer.» 

MADDE 4. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Üyelerin oylarını imza karşılığı kendilerinin kullanması şarttır., Genel Kurula katılmak zorunludur. Ma
zeretsiz genel kurula katılmayan üyeler ile yazılı ve belgelenmiş mazeretleri Genel Kurul Başkanlığı ve yar
gı temsilcisi tarafından kabul edilmeyen üyeler Oda Haysiyet Divanına sevkedilir.» 

MADDE 5. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 9. — Oda yönetim kurulu genel kurul toplantısını bütün üyelerine en az 20 gün önceden taah
hütlü mektupla ve gazete ilanı ile duyurur. Bu bildirimde, toplantının yeri, günü, saati ve" gündem ve ayrıca 
toplantıda yeterli çoğunluk olmadığında yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati bildirilir. Seçimi ge
rektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir.» 

MADDE 6. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 35 İnci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir., 

«Madde 35. — Birlik Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dadır. Merkez Heyeti Büyük Genel Kuru
lun gizli oyu 'ile seçilecek 11 asil üyeden müteşekkildir. Ayrıca 11 yedek üye seçilir. 

Merkez Heyetinin görev süresi iki yıldır. Görev döneminde değişen kurulların yerine seçilecek yeni kurul
ların görev süresi, yerini aldığı kurulun görev süresi sonuna kadardır. 

Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri Merkez Heyeti üyeleri için de uygulanır,» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

Odalar kuruluşlarını Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Yeni kurulacak odaların kurucu üyeleri Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince atanır. Yeni kurulan oda
lar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yapar. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayın
da yapılmış sayılır ve kanunî süreleri buna göre hesaplanır. 

MADDE 4. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Oda umumî heyetinin seçimle ilgili toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu 
olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye aidatı 
kadar para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 5. — 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 35. — Birliğin Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dır. Merkez Heyeti iki yıllık bir dönem için 
Büyük Kongre delegeleri arasından bu Kanunda yazılı usullere göre seçilen oribir asıl ve onbir yedek üyeden 
oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olma halinde yerlerine yedek üyelerden sırası ile en fazla oy almış olanlar ge
tirilir. 

Görev dönemi içinde herhangi bir sebeple değişen kurulun görev süresini yerine seçilen yeni kurul tamam
lar. x ' 

16 ncı madde hükümleri heyet üyeleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 7. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 36. — Merkez Heyeti üyeleri kendi aralarından bir başkan bir ikinci başkan, bir genel sekreter ve 
bir muhasip seçer. 

Heyet oribeş günde bir defa üye tamsayısının salt çoğunluğu ile birlik merkezinde olağan, başkanın da
veti üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kararlar toplantıya katılan heyet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. 
Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oy kullandığı taraf üstün sayılır. 

Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya veya altı ay içinde yapılan olağan toplantı
ların yarısından fazlasına her ne sebeple olursa olsun katılmayanlar Merkez Heyeti üyeliklerinden istifa et
miş sayılır. 

Olağanüstü toplantılara davetin belgeye dayalı olması şarttır. 
Merkez Heyeti üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tamsayısı

nın yarısından aşağı düşerse, büyük kongre, mevcut Merkez Heyeti üyeleri veya murakıplar tarafından bir ay 
içinde toplantıya çağrılır. Bu süre içerisinde çağrının yapılmaması halinde büyük kongre delegelerinden birinin 
başvurması üzerine, Merkez Heyetinin bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesi büyük kongre delegeleri 
arasından seçeceği beş kişiyi büyük kongreyi bir ay içinde Merkez Heyetinin seçimini yaptırmak üzere topla
makla görevlendirir. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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MADDE 7. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 37. — Merkez Heyetine seçilen üyelerden en az altı tanesinin Ankara'da oturması zorunludur.» 

MADDE 8. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesinin (f) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Üyelerin sosyal güvenlik kurumları ile işlemlerini düzenlemek, iziemek meslekî tesanüd ve deontolojinin 
temini amacı ile meslek ve kamu yararını gözetmek koşulu ile gerekli girişimlerde bulunmak.» 

MADDE 9. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 40. — Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. 
Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için meslekte en az on sene çalışmış bulunmak ve .bu Kanunun 30 un
cu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir. 

Divan Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinde olağan olarak haziran ve ekim aylarında ol
mak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Heyeti Başkanı veya son Haysiyet Divanı toplantısının başkanının 
daveti üzerine Divan daha sık toplanabilir. 

Divan Iher toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının baş
kanı, o yoksa yaşlı üye açar. 

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında disip
lin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygu
lanır.» 

MADDE 10. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştin 

«Birliğin Olağan Büyük Kongresi her iki yılda bir kere kasım ayında Ankara'da toplanır. Olağan Kong
re dışında Merkez Heyeti veya asıl delegelerin üçte birinin yazılı talebi ile olağanüstü Büyük Kongre toplan
tıya çağırılır. Olağanüstü Büyük Kongrenin gündemi, gün veya yeri Merkez Heyetince saptanır. Delegelerin 
üçte birinin önerdiği gündem maddelerini Merkez Heyeti gündeme koymak zorundadır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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MADDE 8. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 37, — Büyük kongrece Merkez Heyetinin hesaplarını, işlemlerini ve faaliyetlerini murakabe etmek 
üzere bu Kanunda yazılı usullere göre üç asıl üç yedek murakıp seçilir. Murakıplar kendi aralarından bir baş
kan seçerler. " 

Murakabe Heyeti yılda en az bir defa Merkez Heyetini murakabe ederek sonuçlarını bir rapor halinde 
Merkez Heyetine ve toplandığında büyük kongreye sunar. 

Murakabe Heyeti asıl üyeliklerinden boşalma halinde yerlerine yedeklerinden sırası ile en fazla oy alanlar 
getirilir. 

16 ncı madde hükmü murakıplar hakkında da uygulanır. 

MADDE 9. — 69 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 40. — Yüksek Haysiyet Divanı büyük kongrece seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. 
Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye'de en az oribeş sene meslekte çalışmış olmak ve bu Ka
nunun 30 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir. 

Divan Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinde olağan olarak haziran ve ekim aylarında ol
mak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Heyeti başkanı veya son Haysiyet Divanı toplantısının başkanının 
daveti üzerine Divan daha sık toplanabilir. 

Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının baş
kanı, o yoksa en yaşlı üye açar. 

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında di
siplin dşlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygu
lanır.» 

MADDE 11. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir. 

«Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına mümessillerin katılmaları ve oylarını kullanmaları zorunlu 
olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar beş yıl müddetle büyük kongre 
mümessilliklerine seçilemezler.» 

«Merkez Heyeti, seçim yapılacak toplantüarı Büyük Kongreye katılacak oda temsilcilerine, toplantı tari
hinden en az yirmi gün önce bir gazete ilanı ve taahhütlü mektupla duyurur. Bu duyuruda toplantının yapı
lacağı gün, yer, gündem ve ayrıca ilk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantının 
tarihi, yeri, günü ve saati de belirtilir. Seçimi gerektirmeyen toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. Eğer birliğin 
bir yayın organı varsa bu hususun o yayın organında yayımlanması gazete Manı yerine geçer.» 

MADDE 12. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Birliğin olağan büyük kongresi her iki yılda bir kere kasım ayında Ankara'da toplanır. Olağan kongre 
dışında merkez heyeti veya büyük kongre asıl mümessillerinin üçte birinin yazılı talebi ile olağanüstü de top
lanır. Her iki halde de çağın merkez heyetince yapılır. Olağanüstü büyük kongrenin gündemi, günü, yeri ve 
saati merkez heyetince bu kanundaki usullere uyularak mümessillere duyurulur. Ancak büyük kongrenin ola-
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MADDE 11. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 55. — Eczacı odalarının gelirleri şunlardır : 
a) Büyük 'kongrelerce miktarı saptanan giriş aidatı ve yıllık üye aidatları, 
b) Her türlü bağışlar ve yardımlar, 
c) Haysiyet divanlarınca hükmedilip kesinleşen para cezalarj, 
d) Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara Merkez Heyetince yapılacak yardımlar, 
e) Diğer gelirler, 
f) 10da üyelerinin yıllık aidat miktarlarını ve giriş aidatını iki yıl için saptamak, giriş aidatı ve yıllık aidat 

İi 200 İradan az İ1Ö 000 liradan fazla olamaz. 
Bölgeden nakil, giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektirmez.» 

MADDE 12. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Türk Eczacıları Birliği ile Birliğin mahallî or
ganları olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Adı geçen kuruluşların idarî ve malî yön
den denetimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılır. 

Bu Kanunun3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacıları Birliğinin merkezdeki sorumlu 
organları ile eczacı odalarının başkan ve yönetim kurulunun görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenileri
nin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğru
dan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye 
hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılatma basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin 
süresini tamamlarlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınım ve Kanun uyarınca (Binlik organılarımın karar ve işlemleri hakkın
daki tasarruflarına Biriliğin görevli organları tarafından uyulması zioruıılhıldur. 'Bakanlık tasarıruıflarını kanunî 
'bir .sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski karar da direnime niteliğinde yeni Itoir karar veren ya da ka
nunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyanışına rağmen yerine göt irmeyen Bidik Onganları hakkında da 
yukarıda k'i fıkralar hükümıleri uygulanır. 

Görevlerime islon verilen oflgan üyeHerinlin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. IBu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerime son verilmesine neden olan tasarrufları hülküTmsüzdür. 

Türk DeMİÖt'inin varlık ve ibağımstölığının, ülkenin ve milletin bölünmtez bütünlüğünüm, ıtoipluimum huzu
runun korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerimli tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi ba
kımından gecikmesinde salkımca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin seçimle gelen mer
kezdeki organları öle 'odaların başkan ve yönettim kurullarını geçici olarak görevden uzaM'aştırataiflİT. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile M'rlÜkJt© üç güm içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahke
meye ıhiMirilir. Mahkelme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde oflup olmadığımı, dosya üzerinde ince
leyerek ve Ibu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaşftırmıanıın yerinde oldu
ğuna mahkemece karar verilmesi hadimde üçündü fıkra hükümleri uygulanır.» 
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ğanüstü toplanmasını asıl mümessillerin üçte biri istemişse bunların istediği gündem maddesi de gündemde 
gösterilir. 

Kongrenin yapıldığı gün yirmibeş büyük kongre mümessili imzalı bir yazı ile gündeme yeni bir madde ila
vesini isteyebilir.» 

MADDE 13. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 55. — Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır : 
a.) Miktarları ve ödeneceği tarihleri büyük kongrece kararlaştırılan 1 200 liradan az ve 24 000 liradan 

fazla olmamak üzere üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar. Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç 
katına kadar artırılabilir. 

b) Bağışlar, yardımlar, yayın gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek* gelirler, 
c) Haysiyet divanınca verilenler ile 8 inci madde gereğince alınacak para cezaları, 
d) Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara merkez heyetince yapılacak yardımlar. 
Odadan odaya nakil halinde giriş ve yıllık aidatı yeniden alınmaz. 

MADDE 14. — 6643 satyılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Türk Eczacıları Birliği ile Birliğin mahallî organ
ları olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Adı geçen kuruluşların idarî ve malî yönden 
denetimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılır. ı 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacıları Birliğinin merkezdeki so
rumlu organları ile eczacı odalarının sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin 
seçilmesine Adalet Bakanlığının; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan 
doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hu
kuk mahkemesince karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece ikinci fıkrada yazdı organların görevlerine son verilmesi halinde bu kararla ayrıca, görev
lerine son verilen organların yerini alacak yeni organların bir ay içinde seçimlerini sağlamak için umumî he
yet veya büyük kongreyi toplamak üzere ilgili organ üyelerinden beşini de görevlendirir. 

Kararda gösterilen bu kimseler seçimleri bu Kanunun 9 veya 53 üncü maddelerindeki çağın usulüne ve 
bu Kanunun seçimlerle ilgili hükümlerine uyarlar ve bu fıkradaki müddet için, görevden alınan organlar gibi 
görevli ve yetkili olup aynı zamanda sorumludurlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ve Kanun uyarınca birlik organlarının karar ve işlemleri hakkın
daki tasarruflarına birliğin görevli organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanunî 
bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da 
kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik Organları hakkın
da da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Ikanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların 
yukarıdaki fıkra gereğince görevlerimle son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletömin varide ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin 'bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayasalda belirtüeh; temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi ba
kımından gecikmesinde sakınca bulunan halerde mahall'in en büyük mülkiye amiri, Türk Eczacıları Birli
ğinin Merkez ve Eczacı Odalarındaki sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma (kararı, dayanakları ile birl'ikıte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde ince
leyerek ve bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir., Görevden uzaklaştırmanın yerinde oldu
ğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. 
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«(EK MADDE 2. — Türk Eczacılara Birliğimin merkez organları ile eczacı odalarımın yönetim kurulu ve baş
kanlarının Ibu kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapıttır, ve seçimlere ilişkim işlemler aşağıdaki esaslara 
göre, yargı gîözeltimi aHtında gerçekleştirilir, 

Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az on (beş gün önce, seçime katılacak üyeleri 
'belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer merkez ilçe seçim kurulu (başkanı (olan hâkime tevdi edilir. Birden 
fazla Jlçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim Yüksek ISeçim Kurulunca belirlenir. Ayrıca toplantının 
güridemi, yeri, (günü, saalti ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da be
lirtilir. Toplantı tarilhleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünlde bulundurularak görüşmelerin bir 
Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasına ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz-on 
yedi saatleri arasında yapıHma'sımı sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

Hâklöm,' gerekliğinde ilgili kayılt ve belgeleri ide getirip inceleme suretiyle varsa noksanları tamaimlattır-
dıkitan sonra seçime kaMacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıikrada belirtilen diğer hususları onaylar. 
Onaylanan liste 'ile toplantıya ilîşkin düğer hususları adalet dairesi ile oda ve birliğin ilan yerinde asılmak 
süratiyle üç (gün süre ille ilan ediir. 

İlan sıüresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir. Ve en geç iki güm içinde kesin 
karara bağlanır. 

IBu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin dilğer hususlar onaylanarak Türk Eczacıları Birliğine 
veya eczacı odasına gönderilip 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan Ibir seçim 
sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de (belirler. Seçim sandık kurulu (başkanınım yokluğun
da kurula en yaşlı üye başkanlık 'eder. 

ISeçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetim ve oyların tas
nifi ile görevli ıoİup, bu (görevleri seçim ve tasnif işleri (bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

IDörtyüz kişiden fazla üyesi foulumam Ibürllik ve odalarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve 
her seçim sandığı için ayrı bir sandık kurulu oluşturulur. Yüze kaldar olan üye fazlalığı sartdık sayısında na
zari itibara alınmaz. 

(Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan «ağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
haklim tarafından beldenir. 

ISeçim süresinin sonunda (seçim sonuçları tutanakla ıtespit edilip, seçim sandık kuruil başkanı ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asimak suretiyle geçici seçim sonuçları ilam edi
lir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler Itutanağın bir örneği ile birlılkite üç ay süre ile sakllanmak üzere ilçe se
çim kurulu (başkanlığına tevdi edilir, 

İSeçlîrnin devamı sırasında yapılan işlemler t e tutanaklarım düzenlenmesinden itibaren iki gün içlnlde seçim 
sonuçlarıma yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı güm incelenir ve kesin olarak karara (bağlanır. îtiraz sü
resinin geçmesi ve ibrazlarım karara bağlammasıhdan hemen sonra hâkim, yukardak'i hükümlere göre kesin 
sonuçları lam eder ve ilıgili eczacı odasına ve Türk Eczacıları BÜrtiğine bildirir, 

Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede aldı yazılı ıbülunlmayan üye oy kulla
namaz. .Oylar, oy verenim kimliğinin eczacı oida'sı, Türk Eczacıları Birliği veya resmî kuruluşça verilen (belge 
île ispalt edilmesinden ve listedeki ismimin karşısındaki yerin imzalanımasımldam sonra kullanılır. Oylar, üze
rimde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkamı »tarafımdan her seçim 
için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışım'daki kâğıtlara yazılan oylar 
geçersiz sayılır, 

Hâk'kn, seçim sonuçlarını e>lMeyeeek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uyfgufama nedeniyle se
limlerin iptaline karar verdiği ftakdiırde, bir aydan az ve İki aydan fazla (bir süre içimde olmamak üzere seçimin 
yenüıleneceği Pazar günümü «espift ederek ilgili odaya veya Türk Eczacıları Birliğime bildirir. BeMrlenen günde 
yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunum öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yü
rütülür. 
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'(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 'Kalbul Ettiği Metin) 

EK MADDE '2. — «Türk Eczaciarı Birliğinin merkez organları ile eczacı odalarının orgaınilarının bu Ka
nunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçin lere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı gö
zetimi altında gerçekleştirilir.» 

«Seçim yapılacak kongre ve umumî heyet toplantısından en az onbeş gün önce seçime katılacak ecza
cıları belirleyen listeler iki nüsra olarak o yer ilçe ssçim kurulu başkainı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca 
toplantının gündemi yeri günü saa'ti ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hu
suslar da* belirtilir. Toplantı tarihlerinin gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüş
melerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ive seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün do
kuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şdkiîde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden 
fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.» 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme suretiyle varsa noksanları tamamlat
tırdıktan sonra seçime kaitılacak üyeleri belirleyen liste ile 'yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları 
onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet dairesi ile oda ve birliğin alan yerinde 
asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

Han süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve eln geç ilki gün içinde kesin 
karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Eczacıları Birliğine 
veya eczacı odasına gönderilir. 

Hâkim, kalmu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir se
çim sandık kurulu atar. Ayına şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yok
luğumda kurula en yaşlı üiye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetim ve oyların tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve od* larda her dörtyüz kişi üçün bir öy sandığı bulunur ve 
her seçim sandığı için ayrı bir sandık kurulu oluştı rulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında 
nazarı itibara alınmaz. 

Seçimlere kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurul başkanı ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan 
edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere 
ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir^ 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
îtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere 
göre kesin sonuçlan ilan eder ve ilgili eczacı odasına ve Türk Eczacıları Birliğine bildirir,; 

Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapdır. Distede adı yazılı bulunmayan üye oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin eczacı odası, Türk Eczacıları Birliği veya resmî kuruluşça verilen 
belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, 
üzerinde ilçe seçim kurulu mühüru bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı taraf nidan her se
çim için ayrı ayrı yerilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak sureti ile kullanılır. Bunların 
dışındaki kâğıtlara yazılan ve mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere 
seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Eczacıları Birliğine bildirir. Belir
lenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde üe Kanunun öngördüğü diğer bükümlere uy
gun olarak ytirüıtülür. 
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((Hükümetin Teklif Ettiği 69 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

İlçe seçim korulu başkanı hâkim ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine «Seçimlerin Temel Hü-
kümâerıi ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun^da bel'irltilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer 
seçim giderleri odalar veya /Birilik bütçelerinden karşılanır., 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet Memurlarına karşı iş-
lenm'iş gilbi cezalandırılır. 

ISeçtömlerin düzen ıi)çerMnde ve sağlıklı biçkide yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı 
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» 

«BK MIADDE 3. — Türk Eczacıları Biriliğimi veya onun mahallî organlarını temsil etmek üzere uluslararası 
kongre, konferans (ve benzeri toplan'tılara iştikak edenlerin, ©kliğin' teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından izin afiması zorunludur.» 

İMıAlDDE 13 .— 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 13 üncü maddesi, 36 ncı maddesindeki 
«(bir reis» sözcüğü başkan olarak degişltki'limiş, 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası İte. 46 ncı madde yürürlük
ten kaldffiflmıstav 

«GEÇtCt MA'DDE — Seçim dönemlerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Türk Eczacıları Birliği
nin merkez organları ile eczacı odalarının yönetim kurulu ve (başkanlarının seçimi 31 Eklimi 1983 Tarihine 
kadar yapılır. 

(Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1983 yılının kamunda öngörülen aylarında yapılmış gilbi Mlbar edl-
'lerdk kanunî süreleri (buna göre hesaplanır. 

IBu madde uyarınca yapılacak seçÜmlerin milleövekili seçim dönemine raistölaanaisı halinde 26.4.1961 tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Kongre ve Toplantılara 
ilişkin yasaklayıcı hükümleri uygulanmaz. 
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(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütlükleri Hakkında Kanun»da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve di
ğer seçim giderleri odalar veya birlik bütçelerinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkam ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı 
işlenmiş güibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâlkiımün ve sandık kurulunun al
dığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

EK MADDE 3. — Türk Eczacıları Birliğini veya onun mahallî organlarını temsil etmek üzere uluslarara
sı kongre/konferans ve ıbenzeri toplantılara iştirak edenlerin, Birliğin teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından izin alması zorunludur. 

'MADDE 15. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fılkrası, 13 
üncü maddesi, 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 46 ncı maddesi yürürlülkten kaldırılmıştır. 

MADDE 16. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmalkisızın 
Türk Eczacıları Birliğinin Merkez organları ile delegeleri ve eczacı odalarının organlarımın seçimleri 
1 Aralık 1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde (tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler 1983 yılının kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve ka
nunî süreleri buna göre hesaplanır^ Yapılacak bu seçiiımlerdıe 6643 sayılı Tüılk Eczacıları Birliği Kanununun 
16.5.1983 tarihli ve 69 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan odaların tüzelkişilik kazanmasında Büyük Kongre Kararına ilişkin şart aranmaz. Merkez Heye
tinin onayı yeterli sayılır. 
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ı(Hükümetin Teklif Ettiği. 69 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

M(A(DfDE 14. — Bu Kanun Hülkmünfde Kararname yayimı taınilhıinlde yürüdüğe girer. 

MfADDE 15. — Bu Kanun Hükmünde Kararname Hülkülmîerini Bakamllar Kurulu yür'iMir. 

H6.5.Iİ983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

Adalet Bakanı V. 
/. Öztarak 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önaîp 

ırük ve Tekel Balkanı V. 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
T.< Esener 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
' Ü> H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
A.< B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Utaşfarma Bakanı V. 
T. Önalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

Kenan Evren 
Cutmfauıiibaşkanı 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Devtet Bakanı 
S. R. Pasın 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

tmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Gençlik ye Spor Bakanı 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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(Sağflık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kuruilu yürütür. 

Türkiye Büyük Milîet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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Kuruluşun Adı 

İTA AMİRLERİ CETVELİ 
(Asil veya Vekil) 

BİRİNCİ DERECE İTA AMİRİNİN 
İşe başlama Ayrılma 

Adı Soyadı tarihi tarihi 

Danışma Meclisi Başkanı 
T.B.M. Meclisi Başkanlığı Grenel Sekreteri 

Ord. Prof. Dr. Sadi IRMAK 
Sedat TÜZÜNER 

1.J.1983 
6.12.1983 

6.12.1983 
31.12.1983 

İKİNCİ DEREC 

Adı Soyadı 

r 
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DAİRE : DANIŞMA MECLÎSİ 
KURUM : 

ÖDENEK VE HARCAMANIN EKONOMİK AYRIMI 

Ödenek 
türü A Ç I K L A M A 

1 CARİ HARCAMALAR 
2 TRANSFER HARCAMALARI 

TOPLAM 

Bütçe başlangıç Yılı içinde 
ödeneği eklenen 

569 121 000 
3 813 000 

572 934 000 

Yılı içinde Genel öde 
düşülen toplam 

26 100 000 
10 000 000 

36 100 000 4 000 000 

4 000 000 591 221 
13 813 

605 034 

ÖDENEK VE HARCAMANIN GİDER TÜRLERİNE DAĞILIMI 

Kodu 

100 
200 
300 

,400 
500 
800 
900 

A Ç I K L A M A 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Demirbaş alımları 
Diğer ödemeler 
Transferler 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

525 624 000 
12 700 000 

6 900 000 
21 377 000 

2 500 000 
20 000 

3 813 000 

Yılı içinde 
eklenen 

25 100 000 
1 000 000 

10 000 000 

Yılı içinde 
düşülen 

3 000 000 

1 000 000 

Genel öde 
toplam 

547 724 
13 700 

6 900 
20 377 

2 500 
20 

13 813 

TOPLAM 572 934 000 36 100 000 4 000 000 605 034 

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI 

Prog. 
kodu A Ç I K L A M A 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

111 YASAMA HİZMETLERİ 
900 TRANSFERLER 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

258 804 000 
310 317 000 
3 813 000 

Yılı içinde 
eklenen 

5 600 000 
20 500 000 
10 000 000 

Yılı içinde 
düşülen 

4 000 000 

Genel öde 
toplam 

260 404 
330 817 
13 813 

TOPLAM 572 934 000 36 100 000 4 000 000 605 034 
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DAİRE 
KURUM 

DANIŞMA MECLÎSİ YIL SONU GENEL ÖDENEK VE 
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

Harcama 
Kalemi 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
100 

210 
220 
240 
200 

320 
330 
340 
350 
360 

370 
. 380 

390 
300 

A Ç I K L A M A 

Aylıklar 
Sözleşmeli Personel 
İşçi Ücretleri 
Sosyal Yardımlar 
Ek Çalışma Karşılığı 
Tazminatlar ve Ödüller 
Ödenekler 
Tedavi Yardımı ile Cenaze Giderleri 
Diğer Personel Giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 

Yurt içi Geçici Görev Yollukları 
Yurt içi Sürekli Görev Yollukları 
Yurt dışı Geçici Görev Yollukları 
YOLLUKLAR TOPLAMI 

Ulaştırma Giderleri 
Taşıma Giderleri 
Tarifeye Bağlı Ödemeler 
Kiralar 
Makine, Teçhizat, Demirbaş, Taşıt, Bakım 
ve Onarımı 
Bina Küçük Onarımı 
1050 Sayılı Yasa'nın 48 inci Maddesi Gider
leri 
Diğer Hizmet Alımları 
HİZMET ALIMLARI TOPLAMI 

Cari 
(D 

261 581 000 
780 000 
726 000 

41 137 000 
48 824 000 
32 921 000 

142 980 000 
18 774 000 

1 OüO 
547 724 000 

2 900 000 
500 000 

10 300 000 
13 700 000 

2 500 000 
20 000 

100 000 
1 000 000 

2 500 000 
750 000 

20 000 
10 000 

6 900 000 

Ö D E N E K L E R 
Yatırım Transfer 

(2) <3) 
Toplam 

(1+2+3) 

261 581 000 
780 000 
726 000 

41 137 000 
48 824 000 
32 921 000 

142 980 000 
18 774 000 

1 000 
547 724 000 

2 900 000 
500 000 

10 300 000 
13 700 000 

2 500 000 
20 000 

100 000 
1000 000 

2 500 000 
750 000 

20 000 
10 000 

6 900 «00 

Cari 
(D 

247 698 092 
433 998 
—,— 

40 140 900 
44 155 899 
32 761 335 

141 385 600 
13 635 583 

—,— 
520 211 407 

1 433 010 
262 687 
266 800 

1 962 497 

1 654 378 
—,— 

6 000 
153 000 

78 472 
4 050 

—,— 
4 800 

1 900 700 
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DAİRE 
KURUM 

DANIŞMA MECLİSİ YEL SONU GENEL ÖDENEK VE 
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

Ö D E N E K L E R 
Harcama 

Kalemi 

410 
430 
440 
460 
470 
480 

490 
400 

A Ç I K L A M A 

Kırtasiye Baskı ve Yayın Giderleri 
Akaryakıt ve Yağ Giderleri 
Elektrik, Su ve Hazagazı Giderleri 
Özel Malzeme Alımları 
Savunma Alımları ve Giderleri 
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıtma 
Giderleri 
Diğer Tüketim Malları ve Malzeme Alımları 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME 
ALIMLARI TOPLAMI 

510 Büro Malzemeleri Alımları 
520 Büro Makineleri Alımları 
530 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 
590 Diğer Demifbaş Alımları 
500 DEMİRBAŞ ALIMLARI TOPLAMI 

810 Vergi, Resim ve Harçlar 
800 DİĞER ÖDEMELER TOPLAMI 

940 Malî Transferler 
950' Sosyal Transferler 
960 iBorç Ödemeleri 
900 TRANSFERLER TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

Cari 
(D 

7 100 000 
5 000 

400 000 
2 127 000 
995 000 

8 000 000 
2 750 000 

20 377 000 

750 000 
1 250 000 

50 000 
450 000 

2 500 000 

20 000 
20 000 

591 221 000 

Yatırım 
<2) 

Transfer 
(3) 

10 000 000 
1 913 000 
1 900 000 
13 813 000 

13 813 000 

Toplam 
(1+2+3) 

7 100 000 
5 000 

400 000 
2 127 000 
995 000 

8 000 000 
2 750 000 

20 377 000 

750 000 
1 250 000 

50 000 
450 000 

2 500 000 

20 000 
20 000 

10 000 000 
1 913 000 
1 900 000 
13 813 000 

605 034 000 

Cari 
(D 
2 881 779 

—,— 
178 563 

1 156 884 
108 000 

5 829 158 
948 658 

11 103 042 

78 000 
368 140 
—,— 
38 230 
484 370 
—,— 
» 

535 662 016 
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DAİRE 
KURUM 

DANIŞMA MECLÎSİ 

S 

ot 

:OCL 

m -10li 

T E R T İ P 

o 

01! 

.M 

«1 
(1) 

0) 

£ 

ctf 

s -
2İ A Ç I K L A M A 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Vertilen 

Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 258 804 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

OOI Yönetim hizmetleri 
100 PERSONEL GİDERLERİ 

258 804 000 
234 657 000 

Iİ1Q Aylıklar 
120 Sözleşmeli personel ücretleri 

140 Sosyal yardımlar 
150 Ek çalışma karşılıkları 

160 Tazminatlar ve ödüller 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
190 Diğer personel giderleri 
200 YOLLUKLAR 

210 Yurt içi geçici görev yollukları 
220 Yurt içi sürekli görev yollukları 
240 Yurt dışı geçici görev yollukları 
300 HİZMET ALIMLARI 
320 Ulaştırma Giderleri 
330 Taşıma giderleri 
34Q Tarifeye bağlı Ödemeler 
35Ö Kuralar 
360 Makine, teçhizat, derriirbaş, taşıt bakım ve onanım 
370 Bina küçük onarımı 
3.80 1050 sayılı Yasanın 48 inci mad. 
390 Diğer hizmet alımları 

115 861 000 
780 OOP 

31 397 000 
48 824 000 

32 420 000 
5 374 000 

1 000 
1 350 OOP 

|750 000 
500 000 
100 000 

6 900 OOÖ 
2 500 000 

20 O0Q 
100 000 

1 000 000 
2 500 000 
750 000 
20 000 
10 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

4 000 000 

3 000 000 
3 000 000 

3 000 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alınan 

Lira Lira 

/ 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

260 404 000 

260 404 000 
236 257 

112 861 000 
780 000 

35 497 000 
48 824 000 

32 920 000 
5 374 000 

1 000 
2 350 000 

1 750 000 
500 000 
100 000 

6 900 000 
2 500 000 

20 000 
100 000 

1 000 000 
2 500 000 

750 000 
20 000 
10 000 

Yıl sonu 
harcamalar 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Liria 

225 320 432 

225 320 432 
215 960 261 

100 692 326 
433 998 

35 448 900 
44 155 899 

32 761 335 
2 467 803 

1 701 217 

1 391 410 
262 687 
47 120 

1 900 700 
1 654 378 

6 000 
153 000 

78 472 
4 050 

4 800 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

35 083 568 

35 083 568 
20 296 739 

12 168 674 
346 002 

48 100 
4 668 101 

158 665 
2 906 197 

1 000 
648 783 

358 590 
237 313 

52 880 
4 999 300 

845 622 
20 000 
94 000 

847 000 
2 421 528 

745 950 
20 000 

5 200 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

Lira 

1050 S 
Mad, g 

erte 
bütçesine 

kayded 
tu 
L 

< 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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DAİRE 
KURUM 

DANIŞMA MECLİSİ 

S 
cö 

3 2 

T E R T İ P 

cu G. v-
Ti. 
O: 

111 

d) cö 

SI 
CÖ CÖ 

KM 

Başlangıç Ödeneği 

A Ç I K L A M A 

01 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

410 Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
430 Akaryakıt ve yağ giderleri 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 
460 Özel malzeme alımları 
470 Savunma alım ve giderleri 
490 Diğer tüketim mallan ve malzeme alımları 
500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 
510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 
530 Yangından korunma malzemeleri alımları 
590 Diğer demirbaş alımları 
800 DİĞER ÖDEMELER 
810 Vergi, resim ve harçlar 

YASAMA HİZMETLERİ 
YASAMA HİZMETLERİ 

Ek ve Olağan 
Bütçe Kanunu Üstü Ödenek 

ile Verilen Kanunlarıyla 
Lira Lira 

13 377 000 

7 100 '100 
5 000 

400 000 
2 127 000 

995 000 
2 750 000 
2 500 000 

750 000 
1 250 000 

50 000 
450 000 

20 000 
20 000 

310 317 000 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

001 Yasama hizmetleri 
100 PERSONEL GİDERLERİ 
110 Aylıklar 
130 İşçi ücretleri 

140 Sosyal yardımlar 
160 Tazminatlar ve ödüller 

170 ÖdeneMeı) 
180 Tedavi yardımı ve cenaze gtfdterleri 
200 YOLLUKLAR 
210 Yurt içi geçici görev yolluklar* 
240 Yurt dışı geçici görev yollukları 

290 967 000 
140 220 000 

726 000 

4 140 000 
1 000 

132 480 000 
13 400 000 
11 350 000 
1 150 000 

10 200 000 

Türkiye Büyük Millet Mieclisi (S. Sayısı : 231) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

1 000 000 

1 000 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alman 

Lira Ura 

Yû sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

12 377 000 

6 100 000 
5 000 

400 000 
2 127 000 

995 000 
2 750 000 
2 500 000 

750 000 
1 250 000 

50 000 
450 000 

20 000 
20 000 

330 817 000 

Yıl sonu 
harcamalar 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

5 '273 8«<4 

2 881 779 

178 563 
î 156 884 

108 000 
948 658 
484 370 

78 000 
368 140 

38 230 

310 341 584 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

7 103 116 

3 218 221 
5 000 

221 437 
970 116 
887 000 

1 801 342 
2 015 630 

672 000 
881 860 
50 000 

411 770 
20 000 
20 000 

20 475 416 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira, 

Ozdl 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 S 
Madj g 

ertes 
bütçesine 

kayded 
tut 
Li 

311 467 000 
148 720 000 

726 000 

5 640 000 
1 000 

142 980 000 
13 400 000 
11 350 000 

1 150 
10 200 000 

304 251 146 
147 005 766 

— 

4 692 000 
— 

141 385 600 
11 167 780 

261 280 
41 600 

219 680 

7 215 854 
1 714 234 

726 000 

948 000 
1 000 

1 594 400 
2 232 220 

11 088 720 
1 108 400 
9 980 320 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 231) 
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DAİRE : DANIŞMA MECLİSİ 
KURUM : 
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& 
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8â â^£ S3 A Ç I K L A M A 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIM
LARI 

480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanitma giderleri 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

8 000 000 
8 000 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

900 

03 

04 

05 

281 

940 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 3 813 000 

Uluslararası (kuruluşlara yapılacak ödemeler 

421 Memurların öğle yemeğüne ,yaHdını 
950 Sosyal transferleri 

422 
950 Sosyal transferler 

1 813 000 

100 000 

521 Per. Gid. Geçen Yâ. borçları 
960 Borç ödemeleri) 900 000 

522 Diğer geçen yıllar karşıUklı ve karşılıksız borçları 
960 Borç ödemeleri 1 000 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

ÖZAL KANUNLAR 
GEREGÎNCE 

Geçen yıldan 
devreden 

Lira 

Bu yıl içinde 
alınan 
Lira 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

8 000 000 
8 000 000 

Yıl sonu 
'harcamalar 

toplamı (Naklen 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

5 829 158 
5 829 158 

I 

tptal edilecek 
ödenek 

Lira 

2 170 842 
2 170 842 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Ora 

» 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 
Madi g 

erte 
bütçesin 

kayde 
tu 
L 

13 813 000 10 245 678 3 567 322 

10 000 000 7 877 979 2 122 021 

1 813 000 1 813 000 

100 000 41 000 59 000 

900 000 69 155 830 845 

1 000 000 444 544 555 456 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 231) 
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AYDEN 
DAİRE 
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DANIŞMA MECLİSİ 

S 
:3 
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T E R T İ P 
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T3 St ^ 
r; to o 
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A Ç I K L A M A 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

Ek vâ Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

101 
111 
900 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ. > 258 804 000 
YASAMA HİZMETLERİ 310 317 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 3 813 000 

GENEL TOPLAM 572 934 000 

ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARİYLE 

A/l 
A/3 

CARÎLER 
TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

569 121 000 
3 813 000 

572 934 000 

Selahattin Kabakçı 
Saymanlık Şefi 

ihsan Eren 
Saymanlık Müdürü V. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 
ÖZEL KANUNLAR 

GEREĞİNCE 

Düşülen 
Lira 

Geçen yıldan 
devreden 

Lira 

Bu yıl içinde 
alınan 
Lira 

Yıl sonu 
harcamalar 

toplamı (Nakten 
Yıl sonu genel ödenen veya 
ödenek toplamı emanete alınan) 

Lira Lira 

iptal edilecek 
ödenek 

Lira 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

Lira 

1050 S/ 
M ad. ger 

ertesi 
bütçesine ö 

kaydedi 
tuta 
Lir 

4 000 000 260 404 000 
330 817 000 

225 3'2İG 432 
310 341 584 

35 083 568 
20 475 416 

4 000 000 

13 813 000 

605 034 00)0 

10 245 678 

545 907 694 

3 567 322 

59 126 306 

4 000 000 

4 000 000 

591 221 000 535 662 016 
13 813 000 10 245 678 

605 034 00)0 545 907 694 

55 558 984 
3 567 322 

59 126 306 

Muammer Telli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreter Vekili 

Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 
PROGRAM 
ALT - PROGRAM 
FAALİYET - PROJE 

101-111 -900 BÜTÇE YILI 
KURUMU 
DAİRESİ 

Danışma Meclisi 1983 yılı hizmetten 1.3.1973 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan program bütçe esaslarına uygun olarak 
müştür. 

«Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri» «Yasama Hizmetleri» ve «Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transfer» den oluşan bü 
nek toplamı (ek ödenek dahil) bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcamalar ile kullanılmaması nedeniyle yok edilen ödenekleri gös 

Program Alınan Ödenek Harcamalar Toplamı Yok Edilen Ödenek Gerçekleşme Oranı % 

101 
111 
900 

260 404 000 
330 817 000 

13 813 000 

606 034 0100 

225 320 432 
310 341 584 
10 245 678 

35 083 568 
20 475 416 
3 567 322 

87 
94 
74 

545 907 694 59 126 306 90 

Tablonun incelenmesinden görüleceği gibi 1983 malî yılı içinde : 

a) Yalnız cari harcamaları kapsayan 01 Programında oluşan 101 «Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri» ile 111 «Yasama Hizme 
TL.'hk ödenek alınmış, bunun 535 662 016 TL.'hk kısmı harcanmış ve kullanılmayan 55 558 984 TL.'hk ödenek de malî yıl son 
programlarda azami tasarrufa uyularak harcama oranı ;% 91 ve yok edilen ödenek miktarı da % 9 olarak gerçekleşmiştir. 

b) 900 «Hizmet Programına Dağıtılamayan Transferler» programı için 13 813 000 TL. ödtenek alınmış ve bunun 10 245 678 TL 
3 567 322 TL.'sı da yok edilmiştir. Bu programda harcama oranı % 74 yok etme oram da % 26'dır. 

Genel olarak bütün programlar için alınan toplam 605 034 000 TL.'hk ödeneğe karşılık 545 907 694 TL.*lık harcama yapılmış 
malî yıl sonunda yok edilmiş bulunmaktadır. Bu rakamlara göre gerçekleşme oranı % 90, ödeneklerin yok edilme oranı ise % 10 olar 

1983 malî yılında alınan ödeneklerle (ek ödenek dahil) yapılan harcamalar ve yok edilen ödeneklerin cari harcamalar ve transfer 

Cari harcamalar 
Transferler 

TOPLAM 

Alınan Ödenek 

591 221! 000 
13 813 000 

605 034 000 

Harcamalar 
Toplamı 

535 662 016 
10 245 678 

545 907 694 

Yok Edilen 
Ödenek 

55 558 984 
3 567 322 

59 126 506 

Gerçekleşme 
Oram 

% 91 
% 74 

% 90 

Bu tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi genel olarak harcama oranlan, cari harcamalarda % 91, transfer hrcamalannda 
Cari hizmetlerin Faaliyet Proje ve Transfer hizmetlerinin harcama kalemleri itibariyle açıklamalan aşağıdadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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GİDER KESİNHESAP CETVELt AÇIKLAMASI 
PROGRAM 101 
ALT^PROGRAM 01 
FAALİJYET-PROIE 001 

Bu projeden alınan ödeneklerin tümü cari hizmetler 

Harcama 
Kalemi 

100 
200 
3G0 
400 
500 
800 

Açıklama 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Demirbaş alımları 
Diğer ödemeler 

TOPLAM 

için alınmıştır. 

Bültçe 
Ödeneği 

234 657 Ö0Ö 
1 350 000 
6 900 000 

13 377 000 
2 500 000 

20 000 

258 804 am 

/ 

Eklenen 

4 600 000 
1 000 000 

5 600 000 

Düşülen 

3 000 000 

1 000 000 
1 000 000 

4 000 000 

BÜTÇE YILI 
DAÎRESt 
(KURUMU 

Yıl Sonu 
Ödenek Top. 

236 257 000 
2 350 000 
6 900 000 

12 377 000 
2 500 000 

20 000 

260 404 000 

1983 

DANIŞM 

Yü So 
Harcama 

215 96 
1 70 
1 9 
5 2 

4 

225 3 

Bu tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere harcama kalemlerine konulan ödeneklerden 100 Personel Giderleri harcama k 
TL. lık Ödenek katsayı artışından dolayı kifayet etmeyeceği anla^ılajğınidan 1 600 000 TL. lık aktarma yapılarak 236 257 000 TL. y 
harcaması % 91 olarak gerçekleşmiş yok edilen ödenek miktarı da % 9 olmuştur. 

Diğer harcama kalemleri olan 200 Yolluklar 300 Hizmet Alımları 400 Tüketim Malları ve Malzemeleri alımları 500 Demirbaş A 
lere konulan ödeneklerden tasarrufa riayet edlilerek harcamalar en düşük seviyede tutulmuş % 39 harcama gerçekleşmiş Ödenek yok etm 

Bu projeden alınan ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır. 

Harcama 
Kalemi Açıklama 

100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 

TOPLAM 

Bütçe 
Ödeneği 

29Ö 967 000 
11 350 000 
8 000 000 

310 317 000 

Eklenen 

20 500 000 

20 500 000 

Düşülen 
Yıl Sonu 

Ödenek Top. 

311 467 000 
II 350 000 
8 000 000 

330 817 000 

Yıl S 
Harcama 

304 2 
2 

5 8 

310 3 

Bu tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere harcama kalemlerine konulan, ödeneklerden 100 Personel Giderleri harcama ka 
TL. lık ödenek katsayı artışından dolayı kifayet etmeyeceği anlaşıldığından 20 500 000 TL. İrk aktarma yapılarak 311 467 000 TL. y 
Meclisi Üyesinin ödenek ve maaşları harcamtası % 98 olarak gerçekleşmiş yok edilen Ödenek miktarı da % 2 olmuştur. 

Diğer harcama kalemleri olan 200 Yolluklar ve 400 Tüketim Maları ve Malzeme Alımlarına konulan ödeneklerden tasarrufa r 
düşük tutulmuş % 31 harcama gerçekleşmiş ödenek yok etme oram ise % 69 olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 
Program : 900 
Alt-Program : 03 
Faaliyet-Proje : 950 

Bütçe Yılı 
Dairesi 
Kurumu 

1983 

Danışma 

Bu projeden alınan ödeneklerin tümü transfer harcamalarına aittir. 

Harcama 
kalemi 

940 
950 
950 

960 

960 

A ç ı k l a m a 

Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler 
Memurların öğle yemeğine yardım 
Diğer Dernek, Birlik, Kuruluş, Sandık ve 
benzeri teşekküllere yardım faaliyetleri için 
ayrılan kodlar 
Personel giderleri, geçen yıllar karşılıklı ve 
karşılıksız borçları 
Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçları 

Toplam 

Bütçe ödeneği 

1 813 000 

100 000 

900 000 

1 000 000 

3 813 000 

Eklenen 

10 000 000 

10 000 000 

Düşülen 

Yıl sonu 
ödenek 
toplamı 

10 000 000 
1 813 000 

100 000 

900 000 

1 000 000 

13 813 000 

Bu tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; 940 Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler başlığı altında bir harcam 
naen açılarak 10 000 000 TL. lık ödenek konulmuş ve % 78 harcama gerçekleşerek iptal oranı % 22 olmuştur. 950 ve 960 Harca 
lerde azamî tasarrufa uyularak harcama oram % 62 olarak gerçekleşmiş iptal oranı % 38 olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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DAİRESİ : DANİŞMA MECLİSİ 
KURUMU : 

BÜT 
BÜT 

BÜ?TÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN 
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELİ 

S A Y M A N L I Ğ I N 
Kodu Adı 

Alt Ödenek Faaliyet Harcama 
Program Program Türü Proje Kalemi HARCAMA 

BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN ÖDENEK 
ÜSTÜ HARCAMA YOKTUR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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KURULUŞU : DANIŞMA MECLÎSİ 

YILI İÇİNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ 

H A R 
Daire 
Kodu Daire Adı Yılı içindeki harcamalar Mahsup süresindeki harcama Top 

0200 DANIŞMA MECLİSİ 545 907 694 — 5 

Tüıjkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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KURUMU : 

— 21 

BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELİ 

Kodu 
Gelir Açıklama 

Özel gelirin Geçen yıldan Bu yıl içinde 
Yatırıldığı Saymanlık Devreden Alınan 

Toplam 
Tahsilat 

Y O K T U R 

Türtciye Büyük Millet MecM İÇS. Şaytsı ;; 231^ 
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Türkiye Büyük MiDet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Esas No, : 5/15 
Karar No, : 19 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Danışma Meclisi 1983 Malî Yılı Kesinhesaplarını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt defterlerine uygun olduğu 

edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun Milletvekili 

Denetçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane Milletvekili 

Üye 
Mehmet Memduh Gökçen 

Bursa Milletvekili 
Şeyhm 

Diyarba 

Üye 
Ruşen Işın 

Sivas Milletvekili 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya Milletvekili 

Üye 
Hilmi Biçer 

Sinop Milletvekili 
S. F 

Zonguld 
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