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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teş
kilatına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/357) 433 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin 
kömür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/3'58) 434 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
'bantoğlu'nun, Türkiye Kömür işletmelerine 
İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) 434 

4. — Sinop 'Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması pro- -
jesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/328) 434 

5. -— İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı id
dialarına ilişkin-Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

«6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in 
cezaevlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) 

7. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde ku
rulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/345) 

18. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Cihanbeyli İlçesi entegre süt ma
mulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/361) 

9. — Konya 'Milletvekili Salim Erel'in, 
K'onya İlindeki telefon santral sistemine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) . 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü re
zervlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

Sayfa 

434 

434 

434 

434 

434 

434 
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Sayfa 
11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 

Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/3Ö5) 434 

12. — Adana 'Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, işkence yaptıkları iddiası ile yargıla
nan resmî görevlilere ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru 'önergesi (6/3&7) 435 

13. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
açığa alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere 
ilişkin 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru. önergesi 'Cö/3'6'8) 435 

14. — Malatya 'Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü Zonguldak İşletmeleri Personeli
nin ikramiyelerine ilişkin Enerji ve Ta'biî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/369) 435 

15. — 'Balıkesir 'Milletvekili Davut Abacı-
girin, Balıkesir İli Oökçeyazı Ovasının su
lanmasına ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi ('6/370) 435 

16. -— İçel 'Milletvekili Edip özgenç'in, 
fındık ihracatındaki «Fon» uygulamasına iliş
kin 'Devlet (Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/371) 435 

17. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türk Hava Yolları Genel 'Müdürlük bina
sının ihalesine ilişkin Ulaştırma 'Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/372) 435 

H8. — Ordu 'Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
TRT nin «İnkılap kanuriları»na aykırı hareket 
ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergesi (6/373) 435 

19. — İzmir 'Milletvekili (Hüseyin Ayde-
mir'in, orman köy ve köylüsüne yansıtılan 
«fon» gelirlerine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişieri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/374) 435 

20. — İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin 
«yıldızlar savaşı» adlı stratejik savunma sis
temine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/375) 435 

Sayfa 
21. — İzmir 'Milletvekili Hüseyin Ayde-

mir'in, İzmir Alsancak Devlet Hastanesine 
İlişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/376) 435 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 509 

1. — İstanbul 'Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Gaziantep sivil cezaevindeki, bir tutukluya 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat El-

dem'in yazılı cevabı (7/55'5) 509:511 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 436,451 

1. — 1'381 sayılı Tarım Kredi Koopera
tifleri ve 'Birlikleri Kanununun 'Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek 
ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Or
man ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 315) 436:466,577,512:515 

2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/669) (S. 
Sayısı : 332) 466:477 

3. — İstanbul 'Milletvekili Ercüment Kö-
nükman'ın, Türkiye Diş Tabipleri Odaları 
ve Diş Tabipleri Odaları Birliği Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal 'İşler Komisyonu Ra
poru (2/45) (S. Sayısı : 309) 477:496 

4. — İstanbul 'Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 7 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 

. Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 sayılı 'Mil
letvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve İçişleri ve Anayasa komisyonları raporları 
(2/199) (S. Sayısı : 320) 496:506 

'5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan ve 3 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarih ve 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci 
Maddesine 'Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka-
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Sayfa 
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/205) (S/ Sayısı: 321) 506:509 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap 'Emirlikleri Hükümeti Arasın
da 9 Ağustos 1984 Tarihinde İmzalanan Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 

TBMM Genel Kurulu saa't 10.00'da açılarak i d 
oturum yaptı. 

fotanlbul iMilletvekil Ömer Ferruh tlfcer, 24 Nisan 
tarihinin «İnsanın insana zulmü ve Ermeni soykırımı 
kurbanlarını anma günü» olarak kabul edilmesini is
teyen 192 sayılı 'teklifin ABD Kongresince rçddolun-
ması konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Afyon MMetvekii Şükrü Yüzbaşıoğlu ve iki ar-
kaıdaşının, «5434 Sayılı Türkiye Cumiıuır'iyeti Emek
li Sandığı Kanununa Elk ve Geçici Maddeler Eklen
mesine ve Bu Kanun ile Diğer Kanunların Bazı Hü-
kjümlerinin Değiştkitaesine ve Kaçırılmasına İliş
kin 1425 Sayılı Kanunun 19.6.1979 Günlü 2251 Sa
yılı Kanun ile Değişik Ek 1 inci Maddesine Fıkralar 
EMenmesline Dair Kanun Teklifi» n!i (2/26) geri al
dıklarına dair önergesi okundu; Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonunda ıbuluınıan teklifin geri verildiği bil-
diiridli. 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, 
ANAP Grubunca aıday gösterilen Elazığ Milletvekili 
Naci Taşel seçildi. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanltoğlu'nun 
(6/3157), (6/3'5«), (6/359), 

Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in (6/342), 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 

(6/345)< 
" Konya Miletvekili Salim Erel'in (6/3)61), (6/363), 

(6/364), (6/365), 
Uşak. MUldtvekili Yusuf Demir'in (6/368), 
İBahkesk Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/370) ve 

. (İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemlir'in (6/374), 
(6/376), 

ISozlü som önergeleri, 'ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Sayfa 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/641) (S. Sayısı: 336) 509 

7. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırım
cılığın önlenmesi Sözleşmesine Katilınması-
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/680) (S. 
Sayısı : 337) 509 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328) 
İçel MiiMetvekii Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 

(6/375), 
İMaİatya Miüetveküi Ayhan Fırat'ın (6/369) ve 
iOrdu MiiaeHvefcMi Bahriye Üçok'un (6/373), 
(Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili 

'Balkanlar Genel Kurulda (hazır bulunrrmdıkılannıdan; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/376) ve 
'İçel MüUötvefcili 'Edip özgençlin (6/371), 
iSözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
İzmir Milletvekili Rüştlü Şardağ'ın (6/372) sözlü 

soru önergesi de soru sahibi izinli bulunduğundan; 
Ertelendiler. 
İçel Milletvekili Ali İhsan Elgindin (6/325) sözlü 

soru önergesi ise, soru sahibi ikinci cevap gününde 
de Genel Kurulda hazır bulunmadığından düştü. 

•- Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı (1/694) (S, Sayı
sı : 335) ile 

8 . 6 . 1959 Gün ve 733(8 Sayılı Veraset ve Inıti-
'kal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının (1/684) (S. Sayısı : 318); 

Görüşmeleri tamamlanarak tümleri açık oya su
nuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edilip ka-
nurüaştıkları açıklandı. 

A581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri Kanununun »Bazı Maddelerini Değiştiren 237 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı (1/530) (S. Sa
yısı ': 315), Komisyon yetkilisi ve ügül bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiritaıe-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

• — 4 3 1 -
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sine Dair Kanun Teklifi' (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden; 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanaıtk'ânliar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair (1/669) (S. 
Sayısı : 332), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap 
Emirlikleri Hükümeti Arasımda 9 Ağustos 1984 Ta
rihinde timzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanma^ 
sının Uygun Bulunduğuna Dair (1/64*1) (S. Sayısı : 
336) ve; 

Katiiımlara Karşı Her Türtclü Ayırımcılığın önlen
mesi Sözleşmesine Ratılıımmasmiin Uygun Bulunduğu
na Dair .(1/680) (S. Sayısı : 337) kaınun tasarıları ile, 

istanbul Milletvekili Feridun Ş/akir öğünç ve 7 Ar
kadaşının, 26.4.1961 Tarih ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair (2/199) (S. Sayısı : 320), * 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 3 
Arkadaşının, 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair (2/205) (S. Sayısı : 321); kanun tek
lifleri ve, 

istanbul Milletvekili Ercüment Konukman'ın, Tür
kiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri Odaları 
Birliği Kanun Teklifi (2/45) (S. Sayısı : 309) komis
yon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan; 

Ertelendiler. 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kamu 

Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkın
da Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memurlarının 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında (2/212, 2/239) (S. 
Sayısı : 331) kanun teklifi de isteği üzerine Komis
yona geri verildi. 

11.2.1959 Tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun Bazı Maddelerinin" Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Madde Eklenmesine Dair (1/667) (S. Sayısı; 
316), 

Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuru
luş ve Görevleri Hakkında (1/675) (S. Sayısı : 317) 
ve 

icra ve iflas Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 92, 
93 ve 94 üncü Maddeleri ile Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 500 üncü Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair (1/690, 2/99, 2/226) (S. Sa
yısı : 338), 

Kanun tasarıları da görüşülerek, kabul edilip ka-
nunlaştılar. 

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığın
dan, 7 Haziran 1985 Cuma günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 17.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

TL. — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 6 . 1985 Cuma 

Raporlar 
1. — Kat Mülkiyeti Kanunuma Devre Mülk Hak

kı ile İligli Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sa
yısı : 340) (Dağıtma tarihi : 7.6,1985) (GÜNDEME) 

2. — Tanıtma Fonu Teşkili Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/697) 
(S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 7.6.1985) (GÜN
DEME) 

3, _ 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vaziife 
ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 7.6.1985) (GÜNDEME) 

4. — Finansal Kiralama Kamunu Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve Bütçe fcomisyonlları raporları (1/679) 
(S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 7.6.1985) (GÜN
DEME) 

— 432 — 
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5.; — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili've İşletilmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Millî Saıvunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/688) (S. Sayısı : 345). (Da
ğıtana tarM : 7.6.1985) (GÜNDEME) 

16. — Türkiye Curnhuıdyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirleıün Çifte Vergilendiril-
mesimi önleme Anlaşmasının ve Bu Vesile ile Teati 
Olunan Mektuplarım Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
Bütçe komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 347) 
(Dağıtma tarihi : 7.6,1985) (GÜNDEME) 

7., — Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Diğer Bazı Hususları Dü
zenleme Anlaşmasının Onaylanmasının; Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/489) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi i 7.6.1985) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — BMîs Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) (Başkanlığa 'geliş 
tarM : 30.5.1985) 

2. — Adana Müetvekli Cüneyt Canver'in, bir 
vatandaşı dövdükleri iddia edilen Adana - Osmaniye 
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) (Başkan
lığa geliş tarihi : 5.6.1985) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Hatay Amik Ovası sulama projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3'85) (Başkanlığa gel'iş tarihi : 5.6.1985) 

4. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
1984 yılı yatırım programının Bitlis İlindeki uygula
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3'86) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1985) 

5. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nıun, toprak verimliliğinin artırılmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köydşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3«7) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. -— Edirne Milletvekili Türkân Hurgüt Arıkan' 

m, Istanlbul Eminönü'ndeki arsa ile Laleli'deki çocuk 
parlkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/574) (Başkanlığa gel'iş tarihi : 6.6,1985) 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, emniyet mensuplarının tayin ve terfMerine ilişkin 
İçişleri 'Bakanından yazılı soru önergesi (7/575) (Baş-
Ikanlığa geliş tarihi: 6.6.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 
Acıtma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanveîdli Abdulhaüm Araş 
KÂTtP ÜYELER s Süleyman Yağcı oğlu (Samsun), Saffet Sakarya (Çankırı) 

IBAİŞKAN — Türkiye IBüyük Millet Mecüsinin 109 uncu BMeşimini açıyorulm. 

IH. — YOKLAMA 

İBAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır, gün
deme geçiyoruz. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun sözlü sorusu vardır. 
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Sayın Nalbantoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesi sahibi iki defa bulunmadığı 

için soru düşmüştür. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki soruya geçiyoruz. 
Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki soruya geçiyoruz. 
Sayın Nalbantoğlu burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 

de F -16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada Sinop Milletvekili 
Hilmi Biçer'in, Başbakandan sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Hilmi Biçer?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. _ içeı Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (.6/331) 

BAŞKAN — 5 inci sırada İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in ceza

evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 7 nci sırada Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Sırrı Özbek'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 

Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

BAŞKAN — 8 inci sırada Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, yine Konya Millet
vekili Salim Erel'in, Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Erel burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, yine Konya Millet
vekili Salim Erel'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Erel burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

İli Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/365) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, yine Konya Millet-
letvekili Salim Erel'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Erel burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'int iş
kence yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevli
lere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/367) 

BAŞKAN — 12 nci sıradaki Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in sorusu, verilen mehil sebebiyle er
telenmiştir. 

13. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa 
alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/368) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Demir?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. -
14. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür

kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak İşletmeleri Personelinin ikramiyelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/369) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Malatya Milletveki
li Ayhan Fırat'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Fırat?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Belıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin . 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
16. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, fındık ih

racatındaki «Fon» uygulamasına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/371) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki içel Milletvekili 
Edip özgenç'in sözlü sorusu, istenilen mehil sebe
biyle ertelenmiştir. 
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$7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın sözlü sorusu, Sayın Şardağ'ın izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

18. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT 
nin «İnkılap kanunları» na aykırı hareket ettiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Üçok?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or

man köy ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/374) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/375) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü soru önerge
si vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İz

mir Alsancak Devlet Hastanesine İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/376) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna iki Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde kararname ve Ta
rım, Orman ve Kdyişleri Komisyonu Raporu (1/530) 
(S. Sayısı: 315) (1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif
leri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru yer almaktadır. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunımasını oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunması kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

İlk sıra Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adı
na Sayın Abdurrezak Ceylan'ın. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

Buyurun Sayın Ceylan. 
MDP GRUBU ADINA MEHMET ABDURRE

ZAK CEYLAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; görüşülmekte olan Tarım Kredi Kooperatif
leri ve Birlikleri Kanununun 'Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ile ilgili Kanun hükmünde kararname 
münasebetiyle grubum adına söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Görüşülmekte olan tasarı bir kooperatif kanu
nudur. Türk köylüsüne ve geniş bir kitleye hitap 
eden, onun maddî imkânlarım takviye ve diğer bir 
anlamla biri diğerine kardeşçe yardımlaşmayı sağ
layan bir tekliftir. Esasen kooperatifçilikte küçük 
sermayelerin birleşmesi, 'büyük sermaye birikiminin 
temini, ufak güçlerin iktisadî yönden birbirlerine fay
da temin eder. 

Kooperatifçilik her ne kadar bizim bünyemize dı
şardan gelmiş gibi görünüyorsa da, aslında Türk 
bünyesinde yardımlaşma; birinin diğerine yardım et
mesi eskiden beri vardır. Ancak organize olması ve 
organizasyonu 19 uncu yüzyılın sonlarında başlaya-

(1) 315 S. Sayüı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İSLER 

rak yayılmıştır. Devlet Müdahale etmeden ortakların 
kendi kendini idare etmesi prensibidir. Bu gelişme
den Ziraat Bankası meydana gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Yoklamada bulunmayan arkadaşlar aşağıdan gel
diklerini işaret ediyorlar. Bu kâfi değildir. İmzalı 
tezkerelerini Başkanlığa göndersinler. Aksi takdirde 
yok sayılırlar. 

Devam ediniz Sayın Ceylan. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam

la) — Yüksek malumlarınız olduğu üzere, Ziraat 
Bankasının bugün adı ziraat olmasına rağmen işti
gâl mevzuu daha çok ziraatten gayrî faaliyetlere ağır
lıklı bir bankadır. Bu durum karşısında Türk köy
lüsünü ve çiftçisini finansman bakımından valiniz bı
rakmamak için, görüşmekte olduğumuz Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Teşekkülünün bir atılım 
yaparak, mevduat kabul eden bir banka durumuna 
gelmesinde büyük yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, görüşülımekte olan Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve 'Birlikleri Kanunu Tasarısı 
bugün önümüzdeki metinde bir kooperatif -değil, bir 
kamu iktisadî teşekkülü durumundadır. Nasıl ki kamu 
iktisadî teşekküllerinde yöneticileri devlet tayin edi
yorsa, burada da durum aynıdır. Bu, kooperatifçilik 
anlayışına ve kooperatifçilik ruhuna tamamen terstir. 
Tasarının içerisindeki hükümetin tasarrufları, serbest 
piyasa ekonomisinde çalışan bu müesseseleri zor du
ruma düşürecektir. Hükümet kooperatifçiliği destekle
meli, ona kaynak sağlamalı, yönetimini de umumî 
mevzuat çerçevesi içerisinde kontrol etmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri gelişmeye müsait, hizmeti Türk köylü 
ve çiftçisinin ayağına, götüren, Türk köylü ve çiftçi
sinin kalkınmasında büyük önderliği olacağına inan
dığım bir teşekküldür. Bu teşekkül mevziî olarak kal
madan yurt sathına cesaretle yayılmadı; Türk köylü 
ve çiftçisinin kalkınmasında büyük rol oynamaya de
vam etmelidir. Böylece Türk köylüsü ve çiftçisi ilçe
lerde veya illerde Ziraat Bankasının önünde öbek 
öbek toplanarak, alacağı 3-5 kuruşu yolda harcamak
tan kurtulacaktır. Türk köylüsü ve çiftçisi Tarım 
Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla hizmetin ayağına 
gitmesiyle kendi şahsiyetini bulacaktır. Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri, Türk köylü ve çiftçisi
nin kredisini, ekipmanlarını, ziraî ilacını, gübresini 
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ve hatta iyi tohumluğunu vesaire ihtiyaçlarını aya
ğına götürmek suretiyle hizmet vermektedir. Bu şe
kilde Türk köylüsü, kendi müessesesiyle ihtiyaçlarını 
temin eden çiftçi haline gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan Kanun 
kooperatiflerin ve birliklerinin ortaklan dediğimiz 
köylü ve çiftçi çok zor durumda; mahsulü para et
memekte, girdilerin altında ezilmektedir. Çiftçinin 
satın alma gücü her geçen gün azalmakta, mevcut 
iktidarın uyguladığı fiyat politikasıyla maalesef alım 
gücü sıfır noktasına gelmektedir. Zira eskiden birik
tirmiş olduğu birkaç altınıyla bugün ancak mazotunu 
ve iftarlığını alabilmektedir. Çiftçi ve köylünün elinden 
tutulmazsa, önümüzdeki senelerde üretimin düşeceği
ne herkesin inanması lazımdır. «Biz tüccar devletiz, 
satın alır vatandaşlarımızı besleriz» zihniyeti köylü 
ve çiftçiye indirilecek en büyük darbedir. Bunun ve
balini hiç kimsenin yüklenebileceğine inanmamakta
yım. 

Sayın Milletvekilleri, bu girişten sonra şu sual akla 
gelmektedir. Acaba, 1581 sayılı Kanun neden de-
ğiştirilmektedir? 1,5 milyon küçük çiftçi ailesinin 
kurduğu ve kendi yönetiminde faaliyet gösteren ve 
devletin hiçbir iştiraki ve katkısı bulunmayan bu ku
ruluşlar neden ellerinden alınmak istenmektedir? 
Ortaklarına imkânları ölçüsünde hizmet mi götüre-
memiştir? Yoksa, devlete sıkıntı veren faaliyetleri 
mi üzerinde barındırmıştır veya devletin genel tarım 
politikası ile ters faaliyet mi yapmıştır? Tetkik etti
ğimizde durum tamamıyla tersinedir. 

1935'ten 1977 yılına kadar devletin idarî vesaye
tinde faaliyet gösteren tarım kredi kooperatifleri 
devamlı zararla kapanmış birer kuruluş olurken, ken
di kendisini idare etmeye başladığı an kâra geçen 
müessese olmuştur. Hizmetlerini çeşitlendirmiş, sade
ce kredi veren kuruluş, kendi kendini idare ettik
ten sonra gübre, yem, ziraî ilaç, her türlü tohumluk 
ve her çeşit ziraî ihtiyaç temin eder hale gelmiştir. 
Matta ortak ürünlerin değerlendirilmesi yolunda faa
liyet yapmıştır. 

Çiftçilerin ortak olma yolunda ve yeni kooperatif 
kurmak için tazyikine maruz hale gelmiş, aşırı akım
ların hiçbirisini üzerinde barındırmamıştır. öyle ise, 
'bu kooperatiflerden ne istiyoruz? Niçin milletin ken
di malını idare edebileceğine inanmıyorsunuz? Hal 
böyle iken, «bürokrasiyi kaldıracağız» diyen iktidar 
bakalım ne yapmış bu tasarıda. 

Merkez birliği başkanı ve 3 yönetim kurulu üyesi 
tayinle kamu kesiminden getirilmiş. Aynca, genel mü
dür muavinlerinin tayini kamunun tasdikine bağlan

mıştır. Bürokrasinin nüfuzunu artırmak ve kamu ke
siminden buraya intikali kolaylaştırmak için genel 
müdür muavinlerini Emekli Sandığından istifade etti
ren bir hüküm getirmiştir. İşçi alınmaları, tayinle 
gelen genel müdürü bırakılmıştır. Kararnameye gö
re, en geç 1.6.1985 tarihinde merkez birliği genel 
kurulunun yapılması lazımken, yapılmamış ve bu se
fer tekrar 1,5 yıl uzatma imkânı getirilmiş böylece 
açıkça hukuk da ihlal edilmiş ve ortakların idareye 
iştiraki de 1,5 yıl ertelenmiştir. 

Gelin insafla mütalaa edelim ve doğruyu bulalım. 
Tarım kredi kooperatifleri ortaklan mahsullerini 
devlet kuruluşlarına satmaktadır. 'Bu kuruluşlar pa
ralarını mahsulü aldıktan uzun bir müddet sonra 
ödemektedir. Ortağın ise, tarım krediye borcu de
vam etmekte ve faizi işlemektedir, öbür tarafta, 
aynı ortağın kamu iktisadî teşekküllerinde alacağı 
var; buna eğilinerek mahsup yapılması cihetine gi
dilmesi, ortağın bir an önce borçtan kurtulmasını te
min eder. Tarım kredi kooperatiflerinin yaygınlaştı
rılması bu işlerin daha da önemini artırır. Tarım 
kredi kooperatiflerinin ortaklarına tevzi ettiği plas
man Ziraat Bankasınca veya Merkez Bankasınca rees
kont veya kredi yoluyla birliklere verilerek kaynak 
devamlı çalıştırılmalıdır. 

Devlet üretme çiftlikleri ve diğer teşekküllerin ih-
tiıhsal edip köylü, çiftçiye vermeyi düşündüğü to
humluğu bu birlikler vasıtasıyla dağıtmasında büyük 
yarar olduğuna inanmaktayım. Bugüngü haliyle bu 
tohumlukların büyük bir kesimi pazara ve un değir
menlerine gitmektedir. Bu şekilde, ortak hem tohu
muna kavuşmuş olur, hem de tohum gayesine ulaş
mış olur. 

Sayın milletvekilleri, Türk köylüsüne ve çiftçisi
ne hizmet etmek hizmetlerin en kutsalıdır. 

Bu vesileyle yüce Meclise tekrar saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Kemal Gökçora; 

buyurun efendim. <HP sıralarından alkışlar) 
HP GRUBU ADINA MEHMET KEMAL GÖK

ÇORA (Bursa) — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri; daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliği Hakkındaki 238 Sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin kanunlaş
ması aşamasında kooperatifçilik yönünden uygun 
bulmadığımız konulara değindiğim için, burada sade
ce o kardeş kuruluşun kanun tasarısına bir atıf yap
makla yetineceğim. 
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Şiımdi, görüşülmesine 'başlanan ve 1581 sayılı Ta
rım Kredi Kooperatifleri Birlikleri Kanununun Ba
zı Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hak
kındaki Kanun Tasarısı üzerindeki görüşlerimizi 
Halkçı Parti Grubu adına bilgilerine sunmak üze
re huzurunuzdayım). 

Kronolojisine çok kısa bir bakış sonucunda, Tür
kiye Cumhuriyetinden önce başlayan bu kuruluşla
rın, Cumhuriyet döneminde de bazı gelişmelere ve 
engellemelere konu olduğunu görüyoruz, 1863 sene
sine kadar uzanan geçımip var. Tuna Valisi rahmetli 
Mithat Paşa'nın «Memleket Sandıkları» adı altında 
kurduğu bu kuruluş, 1888 senesinde Ziraat Bankası
na çevirdlmiştir. Maalesef bir banka kuruluşu yerine, 
bu sandıklar kuruluş amacına ters dönüşerek bir 
bankanın vesayeti altına girmiştir. 

Atatürk, kooperatifçiliğe çok önem vermiştir. 1923 
senesinde kendilerinin teşviki ile İstihsal Alım Satım 
Kooperatifleri Nizamnamesi çıkmış, ancak bu kuru
luş yine Ziraat Bankasına bağlanmak suretiyle bir 
türlü gelişememiştir. Çünkü, Ziraat Bankası banka
cılık konularına eğildiği için, bu kooperatiflerin üst 
organlarını kuramamış, organizasyonun kurulmasın
da gerekli teknik yardımı yapmamıştır. Bu çok iyi 
niyetle ve ileri bir düşüncenin ürünü olarak kurulan 
kuruluş bir türlü gelişememiştir. 

Nihayet 1972 senesinde 1581 sayılı Kanun, Tarım 
Kredi Kooperatiflerini yeni bir statüye kavuşturmuş
tur. 1977 senesinde bu kooperatifler asıl benliğini bul
maya başlamış ve bundan sonraki dönemde de ya
rarlı hizmetler görmüştür. Çünkü, bu müessesenin 
genel müdürü her ne kadar Bakanlar Kurulu kara
rıyla atanmakta ise de, daha çok nispî olarak bir oto
nomiye kavuşmuş, bu otonomi şemsiyesi altında ger
çekten daha yararlı hizmetler görmeye başlamıştır. 
Nitekim, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1977 senesin
den itibaren devlet müdahalesinden uzak olarak çalış
tığı dönemde önemli gelişmeler kaydetmiştir. 1984 
senesinde ortaklarının sermayesi 11 milyarı aşmış; 
bağışlar tutarı 7 milyar 480 milyona ulaşmış; kârdan 
yüzde l'ler tutarı 4 milyara yaklaşık bir rakama 
ulaşmış; bina fonu bağışı, (ki bu yüzde 1 - 2 oranında 
kesiliyor) 2 milyarı aşarak 2,5 milyarı bulmuş; yatı
rım fonu, kârdan 1 milyar 165 milyon biriktirme ba
şarısına ulaşmış; sabit kıymetler 100 milyar Türk Li
rası dolayında bir yekûna ulaşmış; öz kaynaklar top
lamı da 34 milyarı bulmuş; 1984 senesinin kârı yu-
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varlak olarak 17 milyarı bulmuş, 1983 senesinde de 
7 milyar civarında. 

Demek ki, kooperatifler birliği yönetiminde, Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından ayrıldığı oran
da başarıya ulaşmıştır ve 1977'de Ziraat Bankasına 
bağlı olduğu zaman 146 milyon lira zarar etmişken, 
1984'te, demin arz ettiğim gibi, rakam 17 milyar do
layında olmuş. 

Bu yasanın getirilmesi dolayısıyla, ilginç olan bir 
paragrafı sizlere naklen arz etmek isterim. Sorumlu 
bir kooperatif genel müdürü bir tebliğinde, «Dev
letin gözü kooperatiflerin üzerinde; fakat eli 
kooperatiflerin dışında olmalıdır» demiş. Biz Halkçı 
Parti olarak bu görüşe aynen katılıyoruz, gönülden 
katılıyoruz. Çünkü, bu görüş kooperatifçiliğin temel 
felsefesinin ta kendisidir; ama bugünkü politikaya 
göre, hükümetin tutumu kooperatifçiliğe tamamıyla 
ters düşmektedir ve bugün Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirilmiş olan kanun tasarısı da başarı yolunda 
olan kredi kooperatiflerini KİT'lerden daha katı bir 
müdahale çemberine sokmuştur. Başka bir deyimle 
hükümet, bir yandan satış yoluyla KİT'lerden kur
tulmaya çalışırken, bunlardan âdeta yaka silkerken, 
öte yandan kooperatife KİT elbisesini giydirmek çe
lişkisi içerisine düşmüştür. 

Teşbihte hata olmaz derler. Ben yine teşbihi kı
saltarak söyleyeceğim : Bu ne perhiz, bu ne icraat? 

Çiftçilerin kredi kooperatiflerinde kendi sermaye
si oluşmuş, kârını öz kaynağına ekliyor ve gelişiyor. 
Hükümet ise, geliyor Anayasanın 171 inci maddesin
deki kooperatif prensiplerine ters düşen bir uygu
lamaya geçiyor. 

Burada bir saptama yapmak İsterim izninizle. 
Elbetteki, her hükümet yaşamayan kanunları, artık 
portfeye geçmiş olan mevzuatı yenilemek durumun
dadır; bunu takdirle karşılamak lazım. Yalnız bu, 
nehri ters akıtma anlamında olmalı. Bugün koope
ratif kendi yolunda bir gelişme yönündeyken, hü
kümetten beklenirdi ki, buna daha çok hız versin ve 
önündeki engelleri temizlemek suretiyle bu nehrin 
akışına yardımcı olsun; ama »hükümet burada ters 
yapıyor, ters bir tutumla nehri ters akıtmaya çalı
şıyor. 

Yine sorumlu müsteşarlardan birisi bir tebliğin
de aynen şöyle söylüyor : «Beynelmilel kooperatif
çilik ilkelerine göre kooperatifler, hükümetin eko
nomik politikalarını uygulama aracı değil, bizatihi, 
ekonomik ve sosyal hizmetleri kendiliğinden götür
meye çalışan gönüllü kuruluşlardır.» Yüzde yüz ka
tılıyoruz bu görüşe; ama bu müsteşarımız henüz baş-
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ka görevde ve bu sorumlular arasında, işine devam 
ediyor. 

Şimdi bu sözlerin 'buna yazıldığını söylemek, 
kooperatifçiliğin bu ilkelerini 'buzdolabına kaidırı-
rıyor demek acaba bir kusur olur mu? 

Kooperatifler hükümetin talimatı ve vesayeti al
tına girmektedir. Kısacası, hükümet devletçe olacağı-
yerde liberal, liberal olacağı yerde de devletçidir. 
Milletin işini devlete, devletin işini de millete bırak
maktadır. Halbuki, hükümetin ana görevleri arasın
daki 'bu Anayasanın da 'buyruğudur kooperatiflere 
kredi sağlamak, teknik yardım yapmak, teşvik edici 
tedbirler uygulanmak, kooperatifleri denetlemek gibi 
katagorilerde toplanır. Burada izninizle hemen 'belirt
mek isterim ki, tasarının kooperatifleri denetleme 
İlkesine aynen katılıyoruz. Hükümet denetlemeli, gö
zetmeli ve hatta yol gösterici olmalıdır. Yalnız, kredi 
müessesesine gelince 'hükümetimiz diyebilirler ki, biz 
kooperatiflere kredi sağlıyoruz. Hükümet hangi mü
esseseye kredi sağlamıyor ki, kooperatifleri yoksun 
'bıraksın. IKaldı ki, bugün hükümet programının ilk 
3 aylık icraatında dış krediler yüzde 93 oranında 
gerçekleşmiştir, bu büyük bir aşamadır; ama holding
lere kredi vermek, onların dövizini kur garantisi al
tına almak eTbetteki kolaydır, çünkü siz hususî te
şebbüse istediğiniz kadar kredi verebilirsiniz ve onu 
değerlendirebilir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'deki küçük 
çiftçinin oranı yüzde '80'dir; eibetteki bu yüzde 80 
oranındaki çiftçiye kredi vermek daha güçtür, daha 
çok hizmet ister, daha çok gayret ister, daha iyi plan 
ister; ama siz bu yüzde 801 rahmetli Mithat Paşanın 
kurduğu felsefe içerisinde kendi kendine yardım il
kesi içerisinde geliştirmeye çalışmadığınız takdirde, 
işte o zaman ekonominin b'üyük bir dalı dumura 
uğrar, »örselenir, büyüyemez. Kaldı ki, bir de teşvik 
edici uygulamaları vardır; devletten beklenen budur. 
'Devletin, teknik yardım yapmak, kooperatiflerin iyi 
işlemesi, iyi kurulması, iyi statüye kavuşması, iyi or
ganizasyona kavuşması bakımından çiftçiyle omuz 
omuza çalışan bir teşkilatıyla bu işi teşvik etmesi ve 
gelişme bakımından diğer müesseseleşmiş teşvik un
surlarını da devreye koyması gerekir, işte o bakım
dan haklı olarak biz düşünüyoruz ki, hükümet bu 
aşamaya girmiş olan kooperatifte, bunu belki huzu
runuza araştırma yaptıktan sonra getirebileceğim, hol
dingleri kredilemeyi daha kolay buluyor. 

'Sayın milletvekilleri, bugün çiftçinin salçasını alan 
holding istediği fiyatla ihraç edebiliyor; fakat çiftçi
ye risturn şöyle dursun, bugün salça fabrikalarından 

(Ben şimdi isim vermeyeceğim) çiftçinin parasını öde
meyen holdingler var ve bunları bir anlamda da 
çiftçinin belki parasını kullanıyor sayabiliriz. 

Şimdi, kredi kooperatiflerinde çiftçinin biriktir
diği sermayeye el koymak, onu devlet eliyle idareye 
kalkışmak sakıncalıdır. Yine çiftçinin kendi koope
ratifini kendisini yönetmesi esastır diyoruz koopera
tifçilik ilke ve felsefesi bakımından. Hükümetin bu 
konuları kendi memur kadrolarıyla kadrolaştırmaya 
hakkı yoktur. Demin, benden önce konuşan MDP'li 
Sayın milletvekili bu konuya değindiği için ben kı
saltıyorum ve arz etmek istiyorum ki, bugün üst dü
zeydeki kooperatifçilik tamamen devletin kadrosu 
altına girmiştir; yönetim kurulu üyeleri de dahil ol
mak üzere. Şimdi, bir yandan KİT'e benzetip de 
K'IT elbisesini kooperatife giydiriyorsunuz dediğimiz 
zaman lüüfen bizi haksız 'bulmayın; çünkü koopera
tif ileri gideceği yerde, statüsünde ve organizasyo
nunda gerilemeye başlar. Eğer hükümet bu atama
lara başlarsa ki, başlamıştır; 8 müdürlük 2 katına 
yükselmiştir, müdürlükler daire başkanlıkları olmuş
tur ve hatta bazı örnekleri de vardır bünyeden; söz
leşmesine son verilen bazı memurlar sonradan şef 
muavini iken daire 'başkanı yapılmıştır. 

Bir diğer nokta : 'Kooperatifler 1,5 yıldan beri 
kanun hükmündeki kararname hükmüne rağmen, se
çimini yapamamıştır, organlarını yenileyememiştir. 
Hükümet, 1.5 yıldır kooperatiflere müdahale etmesi 
yüzünden, kooperatiflerin bu konudaki işlerini gör
mesini de engellemiştir. Seçim ile gelecekler yerine, 
demin arz ettiğim gibi, tayin ile atama ile bir hükü
met kadrolaşması vardır. ıHalbüki gönül isterdi ki, 
halk kendi kendine burada kadrosunu kursun; ama 
ne yazık ki hükümet burada kadrosunu kuruyor ve 
bir anlamda da burayı kadrolaştırıyor. 

Şimdi biz neden acaba muhterem huzurunuzda 
yakınıyoruz? Acaba bunu sadece parti programı ola
rak mı arz ediyoruz? Hayır sayın milletvekilleri, bu
gün bundan yakınan ziraat odalarıdır, 'bende dosyası 
var. Ziraat Odaları Birliği ve birçok il ziraat odaları 
bu kanundan yakınıyorlar; çiftçiler yakınıyorlar, biz 
yakmıyoruz; biz de katılıyoruz; ama şimdi bir alış
kanlık var Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisinde; kendi 
kendime sormak istiyorum; acaba hükümet katılıyor 
mu? Katılmıyor. Komisyon katılıyor mu? Katılmı
yor. 

Sonuç olarak muhterem huzurunuza şunu arz et
mek istiyorum : Kredi kooperatifleri gelişmekte iken 
hükümete düşen, bu gelişmeyi hızlandırmaktır demiş-
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tim. Oysa, 'hükümet ters bir yol izlemektedir. O da; 
çiftçinin sermayesini tasarruf altına alma, sevk ve 
idareyi talimata bağlama, devlet memurunu .'bolca 
atama, böylece kooperatiflere el koymadır. 

ıözet olarak arz edeceğim tundan ibaret; teşek
kür ederim. '(OP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gruplar adına 'başkaca söz isteyen yok. 
(Şahısları adına Sayın Ertuğrul Gökgün; buyurun. 
Sayın Gökgün, süreniz 10 dakikadır. 
ORTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; tarım kredi kooperatifle
rinin kuruluşuna dair 1581 sayılı Kanunu değiştiren 
237 sayılı IKanun Hükmünde Kararname hakkındaki 
şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Tarım kredi kooperatifleri Atatürk zamanında 
kurulmuştur. IBu dönemden evvel TSOO'lü yıllarda 
(1863 - 1(888 yıllarında) bazı kooperatif hareketleri 
vuku bulmuştur. Bunlardan 1863 yılında kurulan 
kooperatif Tuna Vilayetinde Ziraat Bankası olarak 
karşımıza çıkmıştır. Kooperatifçilik faaliyetleri uzun 
•bir durgunluk döneminden sonra Atatürk zamanında 
tekrar ele alınmıştır. 1935 yılında köylü ye çiftçinin 
girdi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, devletin yardı
mını sağlamak maksadıyla, köylü ve çiftçiler ara
sında 'birliği ve bütünlüğü sağlayarak tarımsal üreti
min artırılması amacıyla bir kooperatifin kurulma
sının zarurî olduğu ortaya çıkmış, bizzat Atatürk bir 
kooperatife de üye olmak suretiyle 2836 sayılı Ka
nuna göre kurulan tarım kredi kooperatiflerinin faa
liyetini başlatmıştır. Bu dönemde faaliyete geçen koo
peratif Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıyla bir
likte çalışmış ve onun vesayeti altında hizmetler yü
rütülmüştür. Ancak 1972 yılına kadar yürütülen hiz
metlerde başarı sağlanamamış ve beklenen sonuca 
ulaşılamamıştır. Bu nedenle 1581 sayılı Kanunla ta
rım kredi kooperatiflerinin statüsünde bir değişiklik 
meydana 'getirilmiş ve bu kanunla Ziraat Bankasının 
vesayetinden çıkarılmıştır. 

ıŞimdi bu döneme bir göz atalım : Bu dönemde 
tarım kredi kooperatiflerinin 146 milyon lira Ziraat 
Bankasından devredilen borcu vardır, 'bütün varlık
larının değeri de 1,7 milyar liradır. Bu dönemden 
sonra hızlı bir gelişme görülmüş, 19'83'te tarım kredi 
kooperatifleri 8 milyar 388 milyon lira kâr sağlamış, 
ayrıca Öz sermayesi de 34,3 milyar liraya yükselmiş
tir. Bundan 1 yıl sonra 1984 yılında 17 milyar lira 
kâr sağlamış ve öz sermayesi de 55 milyar liraya 

yükselmiştir. Bu, 'bize bu kooperatiflerin vesayet al
tından çıktıktan sonra çok başarılı çalıştığını ifade 
etmektedir. 

Bu şekilde başarılı çalışan ve sürekli kâr sağlayan 
tarım kredi kooperatifleri Türk köylü ve çiftçisinin 
serbest ve 'hür iradesiyle kurulmuş, onun yönetimi 
ve denetimi altında bu başarılı duruma ulaşmıştır. 
Neden bu kooperatiflerin statüsünde 'bugün değişiklik 
istenmektedir, onu inceleyelim : 

Şimdi önümüze getirilen 237 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin gerekçesinde tarımsal bütünlü
ğün sağlanması öngörülmektedir. Halbuki tarımsal 
bütünlüğün sağlanması gerekçesi uygun düşmemekte
dir. Çünkü tarımsal bütünlük sağlanacaksa, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının tarım işlerinin dışında 
herhangi bir konuya kredi vermemesi ve işlem yap
maması gerekir. Sadece tarıma yönelmesi ve bu ban
kanın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bün
yesinde hizmet vermesi gerekirken, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının emrine, denetimine verilmiş
tir. 

Bunun dışımda, tanımda (bütükıMik saığHaınıacalkısa, ta
rım satış kooperatiflerinin de pazarlama hizmetlerin
de büyük rolü ve Türlk 'köylü ve çifçisıindn 1 yılda el'die 
etmiş olduğu ürünleri entegre tesislerinde işleyerek 25 
yıllık gelirine muadil gelir elde edecek fonksiyonları 
vardır. O halde neden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
nın bünyesinde bırakılmış da Tarım Bakanlığının bün
yesine alınmamıştır? Ayrıca, bu bünyeye alınmamış 
olan tarımın dışında daha birçok hizmetler de vardır. 
O halde bu tasarıda gösterilen gerekçe askıda kalmak
tadır. 

Tasarıyı ve gerekçesini incelediğimiz zaman, köy
lü ve çiftçinin gelişmesi, geliştirilmesi, eğitimi, finan
se edilmesi, tarımsal girdilerin temini hususunda her
hangi bir maddeye raslamak mümkün değildir. Eli
mizdeki tasarının bütün maddeleri, köylü ve çiftçinin 
hür iiradıesliylie ikurulan fcooperaıtiflene nasıl müdahale 
edilecek, onlar nasıl devletin avucu içine alınacak, 
onlar nasıl yönetilecek, nasıl denetlenecek, bunların 
yöneticileri nasıl tayin edilecek, nasıl görevlerinden 
alınacak; bütün maddeler bunlara aittir. Bu gerekçe
ler ide gene atikıda kalimalkitadır. Burada da akla gelen, 
tarımsal bütünlüğü sağlamak değil, köylü ve çiftçinin 
hür iradesine müdahaledir ve bu dünya kooperatifçi
lik ilkelerine taban tabana zıt bir eylemdir. Bunun 
başka bir izahı yoktur. 

Kooperatiflerin devlet denetimi altına alınması 
demokratik ülkelerde mümkün değildir. Bir taraftan 
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serbest ekonomiyi savunurken, diğer taraftan koope
ratifçiliği devletin vesayeti altına almak birbirine zıt
tır ve bir çelişki teşkil etmektedir ki, bununla başarıya 
ulaşmak mümkün değildir. Bu tarım kredi koopera
tiflerinin, reorganizasyonla büyük bir kargaşa içine 
sürüklenen ve bugün kimin ne yapacağını, ne yaptı
ğını bilmeyen bir ortam içerisinde Tarım Orman ve 
KöySİşteırİ Balkamlığı ibünyösriwde eriıtiimesi de, tarımın 
büyük bir duvarının daha yıkılmakta olduğunu ifade 
etmektedir. Sayın milletvekilleri, bundan süratle vaz
geçilmelidir, başarılı bir müessese kendi haline bıra
kılmalıdır. Köylü ve çiftçilerimizin hür iradesine iti
mat edilmelidir, müdahale edilmemelidir. 

Dünya kooperatifçilik ilkelerine en aykırı olan 
hususları birkaç madde halinde sıralamak istiyo
rum. 

Birincisi, kooperatifçiliğin ilkelerinin başında de
mokratik idare tarzı gelmektedir, önümüzdeki tasarı 
ile bu idare tarzından süratle uzaklaşıldığı anlaşılmak
tadır. Çünkü demokratik idare tarzında halkın hür 
iradesi önemlidir. Seçtiği kişiler tarafından yönetilir, 
âea&Ğemr ve iişfler yürütülür; Anayasaya göre devlet, 
amcalk «Doğru mu çaiışıyor, yanlış mı çalışıyor» şek
linde denetlemekle yükümlüdür; ama senin idareni 
ben yapacağım, memurunu ben tayin edeceğim, göre
vine ben son vereceğim demesi kooperatif ilkelerini 
çiğnemektir. Bunun misalleri yeryüzünde görülmüş
tür. Hindistan'da, Endonezya'da, Gana'da ve Kıbrıs' 
ta bu başarısız sonuçlar görülmüş ve süratle durumun 
düzeltilmesine çalışılmaya başlanmıştır. Bizim önü
müzde başarılı örnekler vardır, ingiltere'de, Fran
sa'da, bilhassa tarımsal sahada Almanya'da reifhei-
sen kooperatifleri incelendiği zaman bunun en ileri 
şeklini görüyoruz. Halkın, köylü ve çiftçinin hür ira
desiyle ve demokratik ilkelere uygun olarak kurulan 
bu kooperatiflerin bu ülkelerdeki başarılı çalışmala
rının en ileri düzeylere ulaştığını gördüğümüz halde, 
biz niye başarısız olanların yolunu seçiyoruz, bunu 
anlamak mümkün değildir. Burada önem taşıyan, 
memurların vesayeti altına alınması suretiyle tayin 
suretiyle bu kooperatif idarelerinin devletin isteğine 
göre yönetilmesidir, ki bu da halk iradesinin ters ça
lışmasına neden olacaktır. Bu kooperatifler günün 
birinde sönecek, fonksiyonlarını icra edemeyecekler
dir. Bu kooperatiflere bugünkü tasarı ile kooperatif 
denmesi mümkün değildir. Bu devlet dairesi şekline 
getirilmiş, bürokrasinin çarkları arasına verilmiş bir 
kuruluş haline gelecektir. Buna kooperatif denemez. 
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Kooperatifçilikte ileri giden ülkelerle sıkı münase
betlerimiz olduğuna göre, onlara bu durum karşısın
da, bize bir soru yöneltildiğinde ne diyeceğiz? 

Köylü ve çiftçi hür iradesini kullanmış koopera
tifini kurmuş, kendisi yönetecekken, neden devlet bu
nu yönetmeye kalkışacaktır? Kooperatif ilkelerine gö
re kooperatiflere din ve siyaset giremez. Eğer devlet 
memurları kooperatiflere sokulursa, milletin hür ira
desi hiçe sayılırsa siyasetinde girmesi sağlanmış ola
caktır; bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu bir kad
rolaşmanın gayreti olarak değerlendirilirse buna şaş
mamak gerekir. Bundan süratle vazgeçilmelidir. Koo
peratifçilik ilkeleri hiçe sayıldığı takdirde, köylü ve 
çiftçimizin de bunu görmemezlikten geleceğini san
mamak gerekir. Bilhassa sayın iktidarın bu konuyu 
dikkate alması çok önemlidir. Köylü ve çiftçilerimiz 
kendilerine yarın sorular soracaklardır, bunun ceva* 
bini ne şekilde vereceklerini şimdiden hesaplamaları 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri, kooperatiflerin kalkınması, 
ilerlemesi Türk köylü ve çiftçisine hizmet götürmesi 
isteniyorsa, köylü ve çiftçinin ürettiği malların para
larının gününde ödenmesi, taban fiyatlarının günün 
rayicine göre, maliyetin altında değil, üstünde kâr 
marjı dikkate alınarak sağlanması gerekirken, köylü 
ve çiftçinin bir bir derdi ve davası Varken, kendi ira
desi ile kurduğu ve başarı ile yürüttüğü kooperatifi
ne müdahale ederek onu etkisiz hale getirmek çok 
hazin bir olaydır. Burada bu tasarının mümkünse ge
ri alınmasını ve köylü iradesini hiçe sayan maddele
rinin kaldırılmasını istirham ediyorum. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Sayın 
Başkan, konuşma müddetleri doldu efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim 
ben müddeti dikkate alıyorum; hatırlattığınız için 
sağolun. Zaten sözlerime de son vereceğim. Sözlerim 
herhalde rahatsız ediyor, öyle anlaşılıyor. (ANAP sı
ralarından «Estağfurullah» sesleri). 

BAŞKAN — Sözlerinizi toparlayınız Sayın Gök-
gün. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim, 
huzurunuzdan, kooperatiflerle ilgili diğer konuları 
sırası geldiğinde arz etmek üzere ayrılırken, tarım 
sahasının, tarımın duvarının büyük bir taşının daha 
düşmekte olduğunu; hür iradenizle ve göstereceğiniz 
yakın ilgi ve alakayla bu taşın yerinde tutulmasının 
millî çıkarlarımıza uygun düşeceğini arz ediyorum. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sökmenoğlu, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de ta
rım kredi kooperatifleri, mazileri 1863'lere kadar 
uzanmasına ve 1935 yılında 2836 sayılı Kanunla isim
lerine kavuşmuş olmalarına rağmen, 1972 yılında çı
karılan ve büyük ölçüde hür kooperatifçilik ilkeleri
ni içeren 1581 sayılı Kanunla ortaklarının idaresine 
verildikten sonra şahsiyetlerini bulmuşlar ve görülme
miş başarıya ulaşmışlardır. 

Bu kararnameye gelinceye kadar kooperatifler, 
1977 yılında 16 bölge birliği ve merkez birliğini kur
muşlar, entegrasyonu tamamlamışlar, tarım kredi 
kooperatif merkez birliğini kurmuşlar, Ziraat Banka
sının idarî vesayetinden kurtularak, 1984 yılında kâr
larını 17 milyara, varlıklarını da 55 milyara ulaştır
mışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Haziran 1984 tarihinde çıka
rılan ve 1981 sayılı Kanunu değiştiren 237 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile bu kooperatifler, hür 
kooperatifçiliğin yapılmasına müsaade etmemekte ve 
merkez birliği genel müdürü, 3 yönetim kurulu üye
si, 2 denetçi, kamu kesimince tayin edilmekte, baş
kanlık da tayinle gelen genel müdüre verilmektedir. 
Yetkili memurların tayinleri de, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanının tasdiki ile yapılmakta, yani koo
peratif ortaklarının tayinlerinde etkisi kalmamakta
dır. 

Bu tip tatbikat bize TARİŞ, Antbirlik ve Çuko-
birlikte çok tehlikeli Örnekleri hatırlatmaktadır. 1,5 
milyon ton gübreyi, 200 bin ton yemi, 21 milyar lira
lık tarımsal araç ve gereci, 7 milyarlık ziraî ilacı, nak
dî kredinin yanında temin eden tarım kredi koopera
tiflerinin idaresi, ortaklarının elinden alınmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, huzurlarınızda soruyo
rum : 1,5 milyon küçük çiftçi kendi kooperatiflerini 
yönetmekte acze mi düşmüşlerdir, yoksa genel ziraî 
politikada devlete ters mi düşülmüştür? 

Sayın milletvekilleri, bütün dünya kooperatifçili
ğinin iştirak ettikleri demokratik idare prensibine, bu 
uygulamalarla uymak mümkün değildir. Demokratik 
prensiplere uyulduğunda başarılı olan kooperatifler, 
devletin yönetimlerine müdahalesiyle başarılarını ve 
benliklerini yitirirler. Kooperatifler, kamu ve özel 
sektör arasında denge unsuru ve bilhassa tarım kesi
minde temel meselelerin çözülmesinde yardımcı ol

maları, ayrıca kaynak yaratma özellikleri sebebiyle, 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bilhassa gelişmekte 
olan ülkelerde de kalkınmada etkin bir araçtır. Bu
nun için de ekonomideki ağırlıkları gittikçe artmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, bu faydalı müesseseyi, dün
yadaki ve hatta Türkiye'deki emsallerinden başka 
türlü görmek ve onun ortaklarına, sen böyle büyük 
bir müesseseyi, kendi malın da olsa yönetemezsin de
menin ve içerisinde devletin krediler hariç hiçbir kat
kısı olmamasına rağmen, KİT'lerden daha bağımlı 
hale getirilmesinin sebebini anlamak mümkün değil
dir. 

Ayrıca, hükümet programının 12 ve 13 üncü say
falarındaki taahhütleri, iktidar partisinin genel felse
fesi ve Anayasanın 171 inci maddesiyle bu uygula
mayı bağdaştırmakda mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu şekliyle köylü kendi koo
peratifine sahip çıkamamaktadır ve köylü ecri misile 
alınmaktadır. Kararnamenin düzeltilmesini Türk ta
rımı ve Türk çiftçi ve köylüsünün geleceği için zaru
rî gördüğümüzü beyan eder, hepinizi saygıyla selam
larım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahısları adına sayın iki milletvekili konuşmuştur. 

Üçüncü sıradaki arkadaşa, hükümet söz alırsa, «Son 
söz milletvekilinindir» hükmüne göre söz vereceğim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sırada kaç kişi var 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir kişi var efendim: Sayın İsmail 
Saruhan. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARTM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın 'Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararna
me ile ilgili görüşlerimizi açıklamak üzere huzurları
nızda bulunuyorum. 

Tarım kredi kooperatifleri, bugün tarımımızın en 
güçlü kuruluşlarından biridir. 1985 plasman progra
mı, 162 milyar lirası Ziraat Bankası kaynaklarından 
olmak üzere, toplam 200 milyar lira civarındadır, 
Çiftçimizin girdi ihtiyaçlarının temininde gerçekten 
büyük rol oynamaktadır. Yurt sathına oldukça geniş 
şekilde yayılan kooperatiflerimiz vardır. Şu andaki 
tarım kredi kooperatifleri sayımız 2 263'tür. Bunlar, 
16 bölge birliği ve Ankara'da 1 merkez birliği halin
de teşkilatlanmışlardır. 

442 — 



T. B. M. M. B : 109 

Muhterem üyeler, şüphesiz ki ülkeler arasında ge
rek kooperatifçilik ve gerekse diğer sahalarda büyük 
benzerlikler bulunur. Ancak şurasını unutmamak la
zımdır ki, her ülke de daima bu kooperatifleri kendi 
şartlarına göre organize etmek, kendi şartlarına göre 
teşkilatlandırmak ve kendi şartlarına göre gerekli ted
birleri almak durumundadır. 

Daha önce konuşan değerli milletvekili arkadaş
larımız, tarım kredi kooperatiflerinin ta 1863'lü yıl
lardan bugüne kadar geçirdiği istihaleleri, gelişmeleri 
dile getirdiler. Bu yüzden o konulara girmiyorum. 

Benim üzerinde duracağım anahusus; bu değişik
liğe neden lüzum görüldüğüdür. Bunun en önemli se
beplerinden bir tanesi şudur: Daha önceki kanunda, 
yani 1581 sayılı Kanunun eski halinde genel müdür 
hükümet tarafından tayin edilmekte, buna mukabil 
yönetim kurulu başkanı ise yönetim kurulu tarafın
dan seçilmekteydi. Bu şekilde genel müdürün hükü
met tarafından tayin edilmesi, yönetim kurulu baş
kanının kendi üyeleri arasından kendileri tarafından 
seçilmesi 1972'lerden bu yana bir ikilem yaratmakta 
ve genel müdürle yönetim kurulu başkanı arasında 
uzun yıllardan beri hakikaten bu önemli kuruluşun 
idaresinde problemler, sorunlar ortaya çıkarmakta
dır. 

Şimdi bu getirdiğimiz tasarıda bu ikiliğin ortadan 
kaldırılması öngörülmektedir. Çünkü bu getirilen sis
teme göre genel müdür aynı zamanda yönetim kuru
lu başkanı da olmakta ve böylece iki görev aynı şa
hısta toplanarak geçmişte karşılaşılan bu problem or
tadan kaldırılmaktadır. 

Diğer taraftan, burada, hükümetin meseleye so
nuna kadar müdahil olduğu gibi ileri sürülen görüş
lerle de mutabık değiliz. Şöyle ki : Geçmişte merkez 
birliği yönetim kurulunda görev alan 11 üyeden 9'u 
seçimle gelmekteydi. Bunlardan genel müdür hükü
met kanalıyla tayin edilmekte ve bir temsilci de, Zi
raat Bankasının temsilcisi olarak bulunmakta idi. Ye
ni modelde ise, yine seçimle gelenlerin sayısı fazla
dır; 6'dır bu. Yani yine hâkimiyet her halükârda se
çimle gelen üye sayısındadır; fakat demin izah etme
ye çalıştığım hususlardan dolayı buraya sistemin dı
şından getirilen; genel müdür, bakanlıkça tayin edi
lecek bir kişi, Hazine temsilcisi ve Ziraat Bankası 
temsilcisinden meydana gelmektedir. 

Muhterem üyeler, diğer taraftan Anayasamızın 
171 inci maddesi gayet sarihtir. Kooperatiflerin de
netimini devlete bırakmıştır, hükümetlere bırakmış
tır. Bu bakımdan genelde yaptığımız husus, geçmişte 
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problem olarak ortaya çıkan bazı idarî problemlerin 
halledilmesi için getirilen tedbirlerden ibarettir. 

Bunun dışında hükümetimiz, yine önemli bir ka
rar daha almıştır; tarım kredi kooperatiflerini en faz
la ilgili olduğu bakanük olarak, kuruluşundan bugü
ne kadar ilk defa olarak Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlamıştır. Şunu ifade etmek istiyorum : 
Böylece şimdiye kadar gelip geçen hükümetler ara
sında ilk defa olarak Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı çiftçiye direkt olarak hizmet götürecek, im
kânlar verecek iktisadî bir alete de kavuşmuş olmak
tadır. Bu da ilk defa olmaktadır, bu da önemli bir 
husustur. 

Sayın üyelerin diğer konularda söyleyeceklerini 
zannediyorum ilgili maddeler geldiğinde de cevaplan
dırmaya çalışacağız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Saruhan. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Türk tarımını geliştirmeyi amaç
layan ve Türk çiftçisinin üretimini iyileştirecek güb
re dağıtımı, kredi ve tarım aletlerini üretme ve pa
zarlama maksadıyla kurulan Tarım Kredi Koopera
tifleri Mefkez Birliğinin, bugüne kadar Türk çiftçisi
ne yararlı hizmetleri olmuştur. Ancak son yıllarda bu 
tarım kredi kooperatifleri yöneticilerinin gerçek Türk 
çiftçisi olmadığı görülmüştür. Bu maksatla, çiftçinin 
hizmetinde ve iktisadî kalkınmasında etkili olacağı 
yönleri düşünülerek, kanun hükmünde kararname ile 
kooperatifin statüsünde değişiklik yapılmıştı. Bunu, 
daha da ileri atılım yapılmasının bir neticesi olarak 
görmek lazımdır. Kaldıki hür memleketlerde çiftçinin 
korunması için çeşitli adlar altında kooperatiflerin 
bulunduğunu biliyoruz. Bunların amacı üretici ve tü
keticiyi korumayı kapsadığı gibi, pazarlama esasları
nı da kapsamaktadır. Ülkemizde Türk çiftçisinin me
selelerini yakından takip eden bu kooperatifleri, sa
dece göstermelik olarak değil, çiftçinin üye olduğu 
kooperatifler şeklinde de görmek lazımdır. Koopera
tif yönetimine, hayatını bizatihi çiftçilikle kazanan 
insanların seçilmesi ve yönetmesi doğru bir sistem
dir. Bunun demokratik olmadığını söylemek doğru 
değildir. 

Ülkemizdeki anayasa müesseselerinin birçokların
da, yine devletin murakabesine gerek duyulan husus
lar vardır. Geçmişte örneğini gördüğümüz Köy-Koop 
gibi kooperatiflerin ne hale düştüğünü hepimiz bili
yoruz. O sebepledir ki, yasa ile geçmişteki bozuk yö
netim sistemi içine düşülerek, tarım kredi kooperatif-
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lerinin Türk çiftçisine sağlayacağı büyük hizmetlerin 
• önüne geçmemek lazımdır. O sebepten kanun hük

mündeki kararnamenin yukarıda izaha çalıştığım hu
susları ortadan kaldıracağına ve devletin murakabesi 
altında bulunmasında yarar olacağına inanıyorum. 
Kaldı ki bu tarım ile ilgili bir meseledir ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olması, çiftçi 
meselelerinin genel olarak bu bakanlık tarafından 
yürütülmesi, kanunla bütünleşmeyi sağlaması bakı
mından onun bünyesinde bulunmasında bir sakınca 
yoktur, doğrusu yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türk çiftçisine önemli bir 
hizmet verecek olan bu kanun hükmündeki kararna
me ile tarım kredi kooperatifleri çok daha başarılı 
hizmetler verecek en yaygın kuruluşlardan bir tanesi 
olacaktır. Ümit ediyorum ki tarım kredi kooperatif
leri ilerideki çalışmalarında, kendisine kanunî görev
ler verilmek suretiyle, Türk çiftçisine daha iyi hiz
metlerin götürülmesini sağlayacaktır. Türk çiftçisinin 
eğitilmesi, üretimin artırılması, hatta toprağın analiz 
edilmesine kadar çeşitli yönde hizmet üretmesini te
min edecek kanunî düzenlemelerin yapılmasının da 
gerekli olduğuna inanıyorum. 

Bu vesile ile kanunda isabetsizlik bulunmadığını, 
isabetli bir düzenleme yapılmış olduğunu ifade eder, 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Saruhan. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmış bulunmaktadır. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1581 Sayılı Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı 

. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
Madde 4. — A) Kooperatiflerde; 
Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkını 

haiz ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört 
üye ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşek
kül eder. 

B) Bölge Birliklerinde; 
Yönetim Kurulu, genel kurulca temsilciler arasın

dan aeçuteeak aütı üye Jte Bölge Müdürlü veya veki
linden teşekkür eder. 

C) Merkez Birliğinde; 
Yönetim Kurulu, genel kurul temsilcilerinin ken

di aralarından seçecekleri altı üye ile, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığı ve T. C. Ziraat Bankasınca mensupları ara
sından görevlendirilecek birer temsilci ve genel mü
dür veya vekilinden teşekkül eder. 

Bölge Birliklerinde Bölge Müdürü, Merkez Bir
liğinde Genel Müdür veya bunların vekilleri Yöne
tim Kuruluna Başkanlık ederler. Yönetim Kurulu 
üyeleri kendi aralarından, Kooperatiflerde bir, Bölge 
Birliklerinde iki, Merkez Birliğinde seçimle gelenler
den ikii üyeyi Başfcanıvefcili seçerler. 

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerin, koope
ratiflerde okur yazar, Bölge Birlikleri ile Merkez Bir
liğinde en az ilkokul mezunu olmaları, Merkez Bir
liği Yönetim Kuruluna atama yolu ile görevlendiri
lenlerin yüksek tahsili ve konu ile ilgili görevlerde ça
lışmış bulunmaları şarttır. 

Merkez Birliği yönetim kurulu üyelerine verile
cek ücret veya hakkı huzurun miktarı Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği yö
netim kurulu üyeleri bu kuruluşları temsilen iştirak
lerde görev alamazlar. 

Kooperatif, bölge birlikleri ile merkez birliği ta
rafından yapılacak seçimlerin esasları, temsilcilerin 
adedi, yönetim kurulları üyeleri ile kooperatif ve böl
ge birlikleri tarafından seçilecek temsilcilerde arana
cak diğer nitelikler ve yönetim kurulu üyelerinin çe
şitli ilçe, il ve bölgeleri temsil esasları ana sözleşme
lerde tayin ve tespit edilir. 

Bölge ve Merkez birlikleri, genel kurullarında her 
temsilci yalnız bir oya sahiptir. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde, Milliyetçi Demok
rasi Par#si Grubu adına Sayın Fenni tslimyeli; bu
yurun «fendim, 

MDP GRUBU ADINA FENNİ ÎSLÜMYELt 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tarım kredi kooperatiflerinin Türk tarım ve ekono
misindeki yerini ibenden evvel konuşan çok değeri 
arkadaşlarım açıkladılar. Şüphesiz, Türk köylüsünün 
yarısına hitap eden 2 300'e yaklaşan »bir koopera
tif hükmî şahsiyetinin modeli tayin edilirken üze
rinde hassasiyetle durulması lazım gelen cihetler var-

— 444 — 



T. B. M. M. B : 109 7 . 6 . 1985 O : 1 

dır. Burada, Türk kooperatifçiiğinin aynı zamanda 
(istikbaldeki modelini tayin etmeye çalışıyoruz. Ar
kadaşlarımı ifade ettiler, rahmetle analım; 1863 yılın
da bir IMithalt Paşa «çıkıyor fevkalade demokratik 
bir görüş içinde kurduğu «memleket sandıklarına», 
«mienaifi sandıklarına» kendi kendini yöneltme im
kânını veriyor. 

İBiflahara yine 'ikinci 'bir aşama; 1935 yıllında Ata
türk devrinde çıkmış olan 2836 sayılı Kanun da .ayna 
sekilide bu tarihte bu teşekküllerin demokratik süreç 
içinde kendi kendilerini yönetmesine imkân veren 
'bir 'kanun olarak karşımızdadır. 

©undan daha enteresanı, 1964 yılında görevde bu
lunduğum sırada, tarafımdan Ticaret Kanunundan 
müstakil (bir kooperatifler kanunu Meclise sevk edi
liyor^ Bilahara, bizden sonra gelen Ihükümet bu ta
sarıya itibar ediyor ve Ibunu 1967 yılında Höl nu
mara ile kanunlaşitırııyor. Bu Kanunun esası, bey
nelmilel kooperatifler statüsüne, tipine uygunluğudur. 
Esasen bütün ülkelerde uygulanan iki model var (Bu 
noktada sayın 'balkandan hassasiyetle aynlıyorum), on
lardan bir tanesi demokratik ülkelerde uygulanan 
model, diğeri -sıfatı ne olursa olsun- otoriter ülke
lerde uygulanan model. Şüphesiz bizim konumuz, oto
riter ülkelerde de uygulanan bir model olamaz. Bizim 
konumuz; hür, demokratik Batı ülkelerinde uygula
nan kooperaltîf modeli olur. 

Bir. diğer enteresan noktayı hassasiyetle ifade ede
yim : Mithat Paşa 1'8*63 yılında dünya kooperaltif-
çiliğune Tuna'da öncülük etmiş; mevzu hemen ora
dan Almanya'ya intikal etmiş, Almanya'da reifheisen 
koöperalüfflerinin temeli Mithat Paşa'nın kooperatif 
modelinden alınmıştır. Bilahara, diğer kooperatifleri 
görüyorsunuz; roohdel köoperalti-fçiliğini, tüketim koo
peratiflerini, sulze allüten kooperaltiflerini, Fransa'da 
Fourier kooperatiflerini, 'batı ve kuzeybatı ülkele
rinde kendli kendini yönetme ve kendi kendine yar
dım esasına müstenit, siyaseti ve devlet hâkimiyetini 
reddeden kooperatifler modeli olduğunu görüyorsu
nuz.! Bunların dışındaki modeli biz burada, «Bunla
rın dışında da memleket şartlarına uygun bazı mo
deller var» diye ortaya altaırsak, o zaman -bu çatı al
tında biz eza duyarız.; Esasen bir noktayı tekrar 
vurgulamalkta fayda mülahaza ediyorum sayın mil-
Mjvekiieri; millî iradeyi temsil eden seçimle gelmiş 
olan bir mecliste, milî iradeyle, hür demokratik re
jimin temellerinin nasıl atılması gerektiğinin müna
kaşa edilmesi lazım gelirken, şimdi bunun dışına 
çılfcacağız ve «Demokratik kuruluşlara devlet müda

hale etsin mi etmesin mi?» münakaşasına girişeceğiz; 
bu bana eza verir, bütün mıillettveikillerine eza ve 
acı vermesi lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkça ifade edelim, Tür
kiye'ce demokrasiyi yerleştireceksek, işte bu demok
ratik müesseselerin kuruluşlarına önem vermek zaru
reti içindeyiz. Belediyelere, mahallî idarelere yetki ve
ren bir kanun getirdiniz. Emin olun, teferruatı üze^ 
rinde laıynı fikirlerim oldu; ama prensipte, seçimle ge
len heyetlere verdiğiniz yetki bakımından takdir et
tim. Şimdi, onu bırakıyorsunuz, burada kooperatif
ler için, Türk köylüsü için reva görülmeyen, görül-
memesıi lazım gelen bir hareket tarzı içinde bir mü
dahale prensibini getiriyorsunuz. Yapmayınız bunu. 
Büyük Millet 'Meclisinin, millî iradeyi temsil eden 
'Meclisin Türkiye'de demokratik müesseselerin üzerin
de müdahale hakkı olmamak lazım gelir. Artık Türk 
vatandaşına kendi kuruluşlarında kendi kendini yö
netme hakkını tanımak medburiyetindeyiz. Bunların 
üzerinde hep beraber hassasiyetle duralım lütfen^ 
Hangi çatı altında, hangi parti içinde bulunursak bu
lunalım, ama demokratik rejimin temel unsurların
da lütfen birleşelim muhterem arka)daşlarım. Bunla
rı yapabilecek güçte, 'yapabilecek kafada kimseleriz. 

Sayın Bakan, şimdi bu model ile maalesef mevzuu 
193'5'ierin çok daha arkasına, Mithat Paşanın düşün
mediği bir modele doğru kaydırmaktadır ve buna 
hakkı yoktur. Arka tarafında bulunan teknik zümre
nin bir kısmını ben tanıyorum, onlar bu mevzuuları 
çok iyi bilirler, ama böyle bir kanun tasarısı getiril
diği için şahsen fevkalade üzgünüm. 

KAZIM İPEK (Amasya) — Bu Kanunla demok
rasi kemirilmektedir. 

(ERTUĞMJL GÖİKÖÜN (Aydın) — Çok ha
zin. 

flENNt tSLİMYELt (Devamla) — Demokratik 
müesseselerin itibarı, bizim meclislerde onlara vere
ceğimiz (katkılarla, sekilerle ve modellerle canlanır 
ve Türkiye sathında ona göre bir model oluştururuz^ 
Bunları bırakacağız, müdahaleci olacağız; niye mü
dahaleci olalım? Siz ki ekonomide ve mahallî ida
relere verdiğiniz yetkilerle bir liberal görüşü ifade 
etmeye çalıştınız; seçimlere, seçimle gelen heyetlere 
itibar ettiniz. Şimdi, «Bayır, bunların başına ben ta
yinle kimseler getireceğimi» demek olmaz. 

Açık olarak ifade edliyorum ; Ben bu teşekkül
lerin başında hizmet veren kimseyim; bunlar hiçbir 
tarihte hiçbir hükümet zamanında siyasete alet edil
memişlerdir. Şimdi siyasete alet edeceksiniz ifade-

— 445 — 



T. B. M. M. B : 109 7 . 6 . 1985 O : 1 

sini kullanmak istemiyorum, ama çizmek istediğiniz 
moldel bu kuşkuları yaratıyor. Yapmayınız bunu. 
Hiçlbir tariMte 1980'den evvel satış kooperatifleri 
(modelimde maalesef (bunlar iyi bir imtihan geçirme
di; ama dikkat ediniz, hep tayinle gelen kimselerin, 
ıgenel müdürlerin tesirleri oldu 1980'den evvelki sa
tış kooperatifleri hareketlerinde; izmir'deki TARİŞ' 
de veya Çulkobhiikfce. Tarım kredi kooperatiflerinde 
hiçbir siyasî müdahale olmamıştır, hiçlbir siyasî ha
reket olmamıştır. 

(Sayın (balkanı şimdi üzülerek dinledim; «Efen
dim merkez müdürlüğünde "bir genel müdür vardı ve 
tayinle geliyordu, diğerleri seçimle geliyordu, arala
rında ihtilaf oldu. Şu halde merkez birliğinin ba
şına iseçimle gelen kimseyi oturtalım, yönetimine de, 
hu defa evvelce 2 kişi idi şimdi 4 kişiye çıkartalım 
tayinle gelen kimseleri, bunlar kendi kendisini yö
netmek imkânıridan çıklsm, benim (talimatım altında 
hareket etsinler» diyor, ©öyle bir düşünce olmaz. 
(Eğer. ihtilaf varsa, devletin müdahalesine doğru de
ğil, kendi kendini yönetmeye doğru model çizmek 
durumundasınız. (HP ve MİDP sıralarından alkışlar) 

Su halde siz, eğer, «Devletin tayin ettiği kimsey
le seçilenler arasında ihtilaflar var diye 'ben mıüda-
helemi artırıyorum» ıfikrindfen hareket ediyorsanız, 
fevkalade yanlış, İhatalı Ibir yoldaşımız. Onun başı
na devletin tayin ettiği kimsenin çıkardığı birtakım 
mahzurlar var ise, birtakım sürtüşmeler bahis ko
nusu ise, şu halde onun genel müdürünü de siz se
çimle 'gelen (kimselere tayin ettireceksiniz. Hür mem-
leketlerdefci modeller bunlardır muhterem arkadaşla
rım. 

Burada ifade etmek mecburiyetindeyim ki, siz 
Anayasadaki hükmü (de yanlış anlıyorsunuz. Çünkü, 
(bahsettiğiniz madde, aynı zamanda, Türkiye'de hür 
ıdemokratik kooperatiflerin gelişmesini sağlayacak ted
birleri devlet alır, diyor^ Siz (bunun da dışında bu 
defa «Denetim imlkânını Ibana verir» diyorsunuz. 
Devlete denetim imlkânını verir; ama Anayasa size 
kooperatiflerin idare modelini vermiyor muhterem 
(balkanım. Fevikalade talkdir ettiğim sayın 'bakanın hu 
görüşüne iştirak etmediğimi; çünkü Türkiye'nin dı
şında Batı ülkelerinin hiçbir yerinde böyle tip bir 
model olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Sayın miUetvekilleri, sözlerimi şöylece tamamla
mak istüyoırum. Bu maddeyi mümkünse sayın bakan 
ve sayın komisyon geri alsın. Biz bu memlekette 
hürriyeti ve demokratik müesseseleri yerleştirmek 
için bu çatı altında toplanmış olan kimseleriz ve he

pimiz Türkiyeldeki demokratik müesseselerin ne gibi 
cereyanlar içinde nereye geldiğini hep beraber bil-
mekıteyiz. Muhterem arkadaşlarım geriye adııma hayır 
diyelim, ©ir. komisyonun Ibir tasarıyı geri alması ken
disine hiçlbir nâkise getirmez. 

©akanları da görüyorum, bu konuda benim ka
dar bilgisi olanlar var aralarında ve lütfen böyle 
devletin müdahalesinin münakaşa edilmesine sebep 
olan bir modele, hürriyet müesseselerine, demokratik 
kuruluşların tabandaki yapılarına müteallik meselele
ri lütfen millî irade çizgisi içinde, hürriyet çizgisi 
içinde münakaşa etmek fırsatını verelim. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum; teşekkür ederim.: 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Mımyeli. 
Başka söz isteyen var mı?| 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın 'Başkan, grup 

aldına (söz istiyorum. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın SarıoğUu. 
HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmek
te olan bu tasarıyla ilgili söz almamın sebebi şudur; 
Aslında ben tarımcı değilim, yalnız kooperatifler 
konusu benim içinde bulunduğum ve sözcüsü oldu
ğum Danışma Meclisi İktisadî İşler Komisyonunda 
ve yine üyesi bulunduğum Avrupa Konseyi Sosyal 
îşler Komisyonunda uzun uzun tartışıldı ve halen de 
gündemdedir. Ben bu vesileyle söz aldım ve bazı gö
rüşlerimi de açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel arkadaşları
mın izah ettikleri gibi, kooperatiflerin özelliği, on
ların yönetimlerine kendilerinin hâkim olması, poli
tikalarını kendilerinin tespit etmesi ve kuruluşlarla 
çok yakından bir irtibat içerisinde en aşağıdan en 
yukarıya kadar kendi görüşlerinin hâkim kılınması; 
fakat devletin sadece denetim yapmasından ibaret
tir. Geçmişte aynı konu geldi, o zaman da yine böy
le yetki isteniyordu; fakat o daha dar bir çerçevede 
(idi. 

Hükümet, sayısı birdi biz bunu üçe çıkardık, fa
lan diyor. .Şimdi (çok affedersiniz ama) bizim hükü
metin politikasını ve ne zaman liberaldir, ne zaman 
liberal değildir anlamak mümkün değil. «Ekonomik 
politikada pazar politikası uyguluyorum» diyor; «ser
best politika taraftarıyım» diyor ve böylece devletin 
elindeki teşekkülleri satışa çıkarıyor. Geçen gün Ma
den Kanunu görüşülürken de yine aynı görüşle ha
reket etti ve «Biz millete devretmek istiyoruz» dedi; 
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fakat öbür taraftan da, yönetimlere gelince müda
hale ediyor ve elinde tutmak istiyor. 

Şimdi, ekonomik konularda satışlarına gelince 
«Ben liberalim; fakat yönetimler bende kalsın» di
yor. Bunların ikisi birbiriyle bağdaşamaz, tezat şek
lindedir ve bağdaşması da mümkün değildir. 

Benden evvel arkadaşım konuştu ve geçen gün be
lediyelere verdiğimiz yetkiden bahsetti. Değerli arka
daşlarım, Başbakanın ağzından daha başka bir şey 
duyduk; «Efendim 12 Eylülden sonra kurulan bele
diyelerde yönetimler tayinle yapılmıştı, biz mahallî 
seçimleri öne almak suretiyle acele ediyoruz ve bir 
an evvel sivil yönetime geçmek için, idareyi mille
tin seçtiği yetkililere vermek istiyoruz» demişti. Şim
di, bu düşünceyle bugün getirdiğiniz bu tasarıyı bağ
daştırmak mümkün değil. Bunun adı düpedüz mü
dahaleciliktir ve kötü bir örnektir, çünkü başkaları 
yapınca tenkit ediliyor. Bu bir başlangıçtır ve bunlar 
kötü örneklerdir, Türkiye'de biz sivil idarenin yerleş
mesini, her kademede yerleşmesini istiyoruz, özellik
le kooperatiflerde yerleşmesini ve bunun tartışılmaz 
olmasını istiyoruz. Çünkü dışarıda da bizi en çok ten
kit ettikleri husus, Türkiye'de sivilleşmenin yavaş ol
duğudur. Bunlar mahallî birimlerdir, kooperatifler
dir, İşçi birlikleridir ve biz bunlaın hepsinde sivilleş
meye gitmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bir taraftan liberal-
leşiyor gibi gözükürken, öbür taraftan tasarrufları 
elinizde toplayıp, ben müdahale edeceğim demekte
siniz. 

Teşkilât kanunu dolayısıyla geçen gün sayın ba
kana da söyledim, doğu bölgelerinde yaptığımız ge* 
zilerde gördük, çiftçi' ıstırap içerisindedir. îstatistikî 
bilgi vermek için Tarım Bakanlığını ilgilendiren bir 
dosya getireceğim buraya. Bizde tarımda bir gerileme 
var arkadaşlar. Bu seneki duruma bakıyoruz, tarım 
ürünlerindeki ithalat yüzde 71 artmış. Geçen gün 
burada tartışırken Başbakan bir rakam verdi, «Bun
ların birçoğu tarım ürünleridir» dedi. Baktık; 90 mil
yon dolar ayçiçeği için gidiyor. Efendim, memleket
te ayçiçeği ekilmesi mümkün değil mi yani? 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığımızın, çift
çiye yardım etmesi lazım gelen sahalarda yardımı 
ıbıralkıp da bu gibi müdahaleleriyle Türk çiftçisinin 
kalkınması mümkün değil. Tasarmm gerekçesinde 
«Efendim, bunlar tamamdır, yalnız kredi yönünden 
eksiktir, biz bunu da böylece tamamlıyoruz» den
mektedir. 

1984 -yılı rakamlarına baktığımızda 291 bin ton 
buğday ihraç etmişiz, buğday ithalatıımız ise 835 bin 
ton ve bunun için Türkiye dışarıya 99 milyon dolar 
ödemiş. 1983 yılında 609 bin ton ihracatımız var, 12 
bin ton ise ithal etmişiz ve bizim gelirimiız bundan 
97 milyon dolar, ©unları o zaman da söylemiştik; 
fakat dostlar alışverişte görsün gibi, satarken tonunu 
155 dolara satıyoruz, alırken 172 dolardan alıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tarım politikasında, taban 
fiyattan başlamak üzere, gerçekten büyük bir tıka
nıklık vardır ve Türk 'tarımı, genelde bir değerlendir
meye tabi tutulmak durumundadır. Geçmişte konu
şuldu; «Türkiye tarımla mı kalkınsın yoksa sanayi 
ile mi kalkınsın» diye; fakat şu anlaşılmıştır ki, ta
rım, sanayileşmenin itici gücüdür, kaynağıdır ve bu 
potansiyelin yaratılması lazımdır. 

Şimdi Sayın Tarım Bakanı da burada iken arz 
ediyorum: 2 akşam evvel bana bir hemşerim telefon 
etti «İran'a koyun ihraç edeceğim. 600 bin koyun isti
yorlar; fakat hükümet benden koyun başına 15 do
lar fon istiyor» dedi. Efendim, 15 dolar ne demek
tir; 1 doları 500 ile çarparsanız 7 500 lira eder. Ko
yunun fiyatı nedir; 12 bin, 13 bin, 14 bin lira. Şikâ
yet etti acı bir şekilde. 

Arkadaşlar, daha evvel de söyledim, geziye gitti
ğimizde gördük, bir kilo buğday bir gazoz fiyatına
dır. Bu nedenle, ya maliyeti düşürmek, ya birim alan
dan alınan verimi artırmak suretiyle çiftçinin cebine 
bir şeyler vermek gerekir; fakat görüldüğü gibi, de
vamlı surette gübre fiyatları artmaktadır ve gübre fi
yatlarının yüzde kaç arttığı da bellidir. 

24 ocak tarihi itibariyle petrol fiyatlarındaki ar
tış yüzde 900'dür ve biz arkadaşlar, çiftçiye trak
tör kullanacaksınız dedik, öküzünü sattırdık. Şu an
da da Türkiye'de 500 binin üzerinde traktör var; 
fakat traktörü hareket ettirecek motora koyacak 
mazotu çiftçi bulamıyor. 200 litre aüsa 160 liradan 
32 bin lira eder arkadaşlar. 1 günde 32 bin lira... Ne
reden verecek bunu? Elinde verecek peşin parası 
yok zaten ve krediler de doğru dürüst çalışmıyor. 

Türk tarımını bir değerlendirmeye tabi tutup da 
bu eksiklikleri tamamlayıp, Türkiye'de tarımsal kal
kınmayı harekete geçireceğimizei inanın çiftçiyi so
ğuttuk. Şu anda çiftçi soğumuştur. Şimdi ne yapıyo
ruz biz; kanun getiriyoruz ve bundan hizmet bekli
yoruz; bundan hizmet olmaz arkadaşlar. 

İkincisi, bu getirdiğiniz kanun düpedüz antide
mokratiktir, müdahaleciliktir. Siz ekonomide libera
lizmi öngörürken, yönetim için «Hayır, bende kalsın» 
diyorsunuz. 
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Sayın Başbakanın belediye seçimleriyle ilgili ola
rak söylediği şeyle de tam tezattır ve «Bugün Tür
kiye'de hâkim olması lazım gelen sivilleşmeyi bir 
an önce tamamlayalım, Türkiye'de demokratik 
proses işlesin» düşüncesiyle de tam bir tezat halin
dedir, ve gerçekten de kooperatifçilik belediyelerden 
daha önde gelir. Çünkü halkın direkt seçimiyle ya
pılmaktadır; ama siz buraya müdahale ediyorsunuz 
ve bununla da burada «Biz çiftçiye hizmet vereceğiz» 
diyorsunuz. 

Çiftçinin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak 
sizlere bazı rakamlar verdim. Eğer bunları Tarım 
Bakanımız yeterli ve kâfi buluyorlarsa, çıksınlar bu
rada lütfen açıklasınlar. Pancar fiyatlarını, pamuk 
fiyatlarım, diğerlerini de söylemiyorum; çünkü onla
rın hepsinde aynı durum vardır. 

Efendim, şimdi sayın bakan, «Her ülkenin ken
disine göre bir modeli vardır» dediler. Arkadaşlar, 
bir de bunların üstelik bizim de uymamız lazım ge
len belli standart ve normları vardır; onların da al
tına düşmemek lazımdır. Yoksa, «Ben kendime 
göre serbest bölge yapacağım, kendime göre tarım 
kredi kooperatiflerini şekillendireceğim» derseniz, 
o zaman olmaz; çünkü belli normların altına düşer
siniz. 

Şimdi biz yarın öbür gün gideceğiz komisyonda 
bunu konuşacağız, orada bizden düşüncemizi soru
yorlar, o zaman ne diyeceğiz? «Efendim, bizde yö
neticileri hükümet tayin ediyor»; Hangi kademeye 
kadar? «En etkin kademeye kadar» demek zorunda 
kalacağız. E, bunun adı kooperatif olmaz arkadaş
lar. Bari bunu Ziraat Bankasının bir şubesi yapın, 
bağlayın oraya, zaten, kredi verecek diyorsunuz; 
kredi verecekse, bunu verecek müessese zaten Ziraat 
Bankasıdır, o zaman bunu kaldırın. O zaman bu işte 
işlemez. Türkiyede kooperatiflerden beklenilen hiz
metlerin yerine geleceğine inanmıyorum sayın baka
nım. Ama bir gün size bir tarım dosyası getirip bun
ları da tartışmak isterim; fakat sizden ricam şu ola
cak; Vatandaşların arasında dolaşmak suretiyle ev
vela bunun değerlendirmesini kendiniz yapınız. Biz 
Doğu bölgesinde dolaşıyoruz, vatandaşlar gerçekten 
acı içerisindeler. Bu söylediklerimde politika yok
tur, bunu samimiyetle söylüyorum. Traktörler hare
ket edemez hale gelmiştir, yedek parça fiyatları mis
liyle artmıştır, mazot artmıştır, üretim durmuştur, 
gelir yoktur .Bir de diyoruz ki, tarımsal kalkınma 
içerisindeyiz. Demin de söylediğim gibi buğday itha
latımız 835 ton olmuş ve dışarıya da bunun için 100 

milyon doların üzerinde para ödemişiz. 1985 yılında 
daha ne olacağını bilmiyoruz; ama 1985 yılı 1984 
yılından daha kötü olacağa 'benzemektedir. Bunları 
da dikkate alalım da, lütfen ne yapacaksak doğru 
dürüst bir şey yapalım. 

Hepinize saygılar sunarım (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen arkadaşımız var mı? 
Buyurun Sayın Artukarslan. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; Tarım Or-1 

man Komisyonunda 158ll sayılı Tarım Kredi Koo
peratifleri ve Birlikleri Kanunu görüşülürken Ibu ko
nunun detayına kadar inilmek suretiyle - burada ko
nuşan arkadaşlarımızdan birkaçı da dahil olmak üze
re - uzun uzun tartıştık. Bir şey dikkatimi çeker: 
Sanki Türkiye fevkalade bir dönem geçilmemiş, bazıı 
tedbirlerin gereği duyulmamış, mevcut Anayasamızın 
bile geçici maddeleriyle bir geçici donem kalbuli 
edilmemiş tarzında bir tarz konuknakıtadıır ortaya. ,12 
Eylülden önce, kooperatifler ismi altında Türkiye'de 
yapılanlar, âdeta memleket yıkıcılığına kadar gide-
IbMmiş ve bunların içerisinde karıştırılıp... 

KÂZIM ÎPfEK (Amasya) — Belediyelierde yapıl
madı mı sanki? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dinle
yin, oraya da geliyorum. Ben kimseyi itham etmek 
için söylemiyorum, bir hususa dikkatinizi çekmek is
tiyorum. Müdahale etmeyin istirham ediyorum. 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
kooperatifleri örgütlerle karıştırmasın. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim; oturun efendim, 
lütfen oturun. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Karıştırıyor. Bun
lar kimsenin tekelinde değildir. 

BAŞKAN — Sizi ilgilendirmez efendim, lütfen 
oturun. (Gürültüler) 

'HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, kooperatiflerin isminden bahsediyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize oturun. 
(Gürültüler) 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Kooperatifleri ken
di Örgütleri zannediyorlar, bunlar kimsenin tekelinde 
değildir. Kanşıtırmasın. (Gürültüler) 
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'BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. Sayın mil
letvekili lütfen oturun, İdare amirleri lütfen mü
dahale etsinler. (Gürültüler) 

HAKİKİ ARTUKARSLAN (Devamla) — Buraya 
çıkar cevap verirsin beyefendi. Kızmaya, bağırmaya 
gerek yok. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efen
dim? Sizi hatibin söylediği söz ilgilendirmez. Hatip 
görüşlerimi söylüyor, siz de çıkar görüşlerinizi söy
lersiniz. Sabahtan beri çok medenî ölçüler içerisinde 
müzakereler devam ediyor, bu müzakerelerin hu
zurunu bozmayınız. Lütfen efendim sükunetinizi mu
hafaza ediniz ve Başkanlığa hürmet ediniz... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Her ne
dense bazı arkadaşlarımız meseleyi hemen bir yöne 
çekmek istiyorlar.. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslam, evvela konuyu 
halledelim efendim. Mecliste sükuneti halledelim. 

ıBurada herkes uluorta konuşamaz. Uluorta ko
nuşmanın yeri burası değildir. (ANAP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar) Söz isterseniz size söz ve
ririm; eğer arkadaşımızın sözlerine karşı bir infialiniz 
varsa, aksi bir görüşünüz varsa, gelir burada ifade 
edersiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Söz hakikim baki
dir, konuşacağım. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanıza devam ediniz 
sayın hatip. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ku
ruluşa dikkatle bakıldığı zaman, kooperatifler, bölge 
ibiırlükleri, merkez birliği diye üç kademeye ayırabili
yoruz. Kooperatiflerin, aslında köylüyle ve çiftçiyle 
münasebeti olan taban kooperatiflerin dahi bir tane
sinde yöneticiler tayinle gelmemekte ve bizzatibi ora
daki kendi mensupları arasından mahallen kooperatif 
yönetilmektedir. Kademeler üstüne çıkıldığı zaman, 
300 milyar liralık Ziraat Bankası ve diğer fonlardan 
temin edilecek paranın bihakkın yerinde sarfı için 
kademeler yükseldikçe, sisteme Ziraat Bankası ve ba
kanlık girmektedir. Bundan kuşkumuz nedendir an
layamıyorum. Elbetteki daha demokratik olabileceği 
kanısıyla, tamamen sistemi, arkadaşlarımızın da bu
yurduğu gibi, idare edebilecek, seçimle gelecek kimse
lere bırakmak genel amaçtır. Biz yarın da Polis Vazi
fe ve Salahiyetleri Hakkındaki Kanun Tasarısını gö
rüşürken de şöyle denilecektir: «Efendim, polisimiz 
yetişmemiştir, dolayısıyla ona vereceğimiz salahiyet 
doğru değildir.:» Tarım kooperatiflerini idare eden

ler sanki tamamen yetişmiş, ona tamamen salahiyet 
vermek lazım gelirmiş gibi. Yani, şunu vurgulamak 
istiyorum: Allah rızası için meseleleri münakaşa eder
ken, itham ederken, karşı tarafa üstün gelmek ma
nasımda değil, Türkiye'mim şartları içerisinde meseleye 
yaklaşıp çare bulmamız lazım. Yoksa konuyu mu
halefet şöyle dedi, iktidar böyle dedi meselesine 
getirmeyelim. O bakımdan 'bizim, bir daha geçmişe 
benzemeyen Allah'ın izniyle çok sağlam esaslara otu
ran, .getirdiğimiz bu sistemi müsaade edin bir tecrübe 
edelim. Neticede nelerin geleceğini yıllar gösterecek
tir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bu
rası yaz boz tahtası mı? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dola
yısıyla da lüzumlu olan müdahaleleri tatbikat sonrası 
ortaya koyacak ve diyeceksiniz ki; «İşte getirdiğiniz 
eserin neticesi, kanunun neticesi bu olmuştur.» Ben 
bu mevzuda (Milletvekili olarak şahsım adına söy
lüyorum) getirilen bu Kanunun uygun olduğunu ve 
değişikliğin. de doğru olduğu kanısındayım. 

Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Demir. (HP sıralarından alkışlar) 
Yalnız madde üzerinde, şahısları istihdaf etme

mek kaydıyla konuşmanızı rica ediyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Daha konuşmasına 
başlamadık! Sayım Başkam. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çok teşekkür ede
rim Sayım Başkam. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türk koopera
tifçiliği 12 Eylülüm kötü koşullarım getiren faktörler
den değildir. (HP sıralarımdan «ıBravo» sesleri, alkış
lar) Türk kooperatifçiliği 1930ların Atatürk ilkele
rimde, tarımsal örgütün ilk kurulduğu belirli, toplu, 
çalışkan, üretken toplumun mahsulleridir. Her ne
dense bunu arkadaşlarımız ve hele komisyondaki ar
kadaşlarımız kabul etmedi. Bugün kooperatifçilik, ör
gütçülük demokrasinin vazgeçilmez koşullarıdır. Ge
nel müdürlerim kamuca atanmasıyla Türkiye'de koo
peratifçilik olmaz. 

Bern Mç konuşmak istemiyordum; fakat konu 12 
Eylüle yaslandığı için konuşmak istedim. Lütfen ta
rım kredi kooperatiflerimi artık bir kooperatif olarak 
değil, bir kamu kuruluşu olarak görmeye çalışalım. 
Kooperatifçilik, kendine özgü yasaları olan devletin 
yalınız demetlemede etkim olabileceği kuruluşlar olma* 

— 44? — 
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iıdır. Yatay ve dikey örgütlemesini yapmış, hele 
üretken kişilerin kurduğu ibir faktör ise, lütfen öylesi
ne kooperatiflerden devletin elini çekelim ve Tür
kiye'de de üretken kişilerin kendi düzenlimi, kendi 
düzeninin dışında da yargılamayalım. 

Çok teşekkür ederim, sağolun, var olun. (OP ve 
MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Daha önce infial göstermeyip söz 
aılsaydınız konu halledilirdi. 

Efendim, madde üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

Önergeler vardır okutuyorum: 

Türkiye ©üyüik Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad-

ıdesinıin (c) bendi ikinci fıkrasının birinci cümlesinin 
kaldırılmasını ve ikinci cümlenin aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Yönetim kurulu üyeleri (kooperatiflerde bölge 

birliklerinde ve merkez birliğinde, seçimle gelen üye
ler arasından1 bir başkan ve bir başkanvekilii seçerler.» 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir, 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ferit Melen 
Van 

Rıfat BayaseaJt 
Kahramanmaraş 

Ülıkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 
Ertuğrul Gökgün 

Aydım 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Biriliklerinin Ku

ruluşu ile İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısının 
1 inci maddeslinin (c) bendinin 5 inci fıkrasındaki: 
«Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği yö
netim kurulu üyeleri bu kuruluşları temslen iştirakler
de görev alamazlar:» kanun metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Yönetim ve denetim kurulu üyelerimin 
iştiraklerde görev alamayacağı hükmü getirilmiştir, 
Kurul üyeleri daima genel kurulda hesap verme 
durumunda otoluklarından faaliyetlerini kontrol 
mecburiyetindedirler; bu sebeple de teenniyle hareket 
ederler. Dolayısıyla, mesuliyetine iştirak ettikleri) 
müesseselerde asgarî huzur hakkı verilmesi nor-ı 
maldir. Yoksa bu hüküm aksi sonuç verecektir. Ay
rıca iştirakler asıl sahihinin kontrolünden çıkacak 
ve dolayısıyla bürokrata yeni imkân kapısı açılacak
tır. Bunun yanında da politik baskılara sebep olacak
tır. 

Yukarıda izaha çalıştığımız hususları, ne koope
ratifçilik ilkeleriyle bağdaştırmak, ne hür demokra
tik sistemde izah etmek, ne Batı demokrasilerindeki 
'emsalleriyle karşılaştırmak, ne Anayasanın 171 inci 
maddesi, ne de 1983 Aralık ayında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunan hükümet programının 12 
ve 13 üncü sayfalarındaki vaatlerle bağdaşmamakta
dır. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

M. Seyfii Oktay 
Ankara 

Veysel Varol 
Erzincan 

Yılmaz Uhsan Hastürk 
İstanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Rıza Tekin 
Sirt 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve birliklerinin Ku

ruluşu ile İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun tasarnsımn 
1 inci maddesinin (C) bendinin 1 inci fıkrasındaki; 
«Veya vekilinden» ibaresinin metlinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe: Seçim yoluyla gelmiş 2 başkanıvefcili ol
ması nedeniyle genel müdür vekili olamaz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Yusuf Demir 
Uışak 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Veysel Varol 
Erzincan 

Rıza Tekin 
Siirt 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarım (Kredi Kooperatifleri 

Kanununun 1 inci maddesinin komisyona iadesini 
ı«Arz ettiğimiz sebepler nedeniyle» arz ve teklif ede
riz. 

Fenmiı İsl'imyeli Ertuğrul Gökgün 
.'Balıkesir Aydın 

Veciıhi' Akın Ferit Melen 
Konya Van 

Rıfat Bayazıt Kadri Altay 
Kahramanmaraş Antalya 

— 450 
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BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına gö
re tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli ve arkadaş
larının önergesi: 

Türkiye 'Büyük IMİlet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarım Kredli Kooperatifleri 

Kanununum 1 inci maddesinin komisyona iadesini 
«Arz ettiğimiz sebepler nedeniyle» arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLBRİ KOMİSYO

NU (BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
(TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERit BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz elfendüm. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın îslimyeli. 
FENNÎ İSUİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekiılleri, kanunun 1 inci maddesi üze
rindeki görüşlerimi biraz evvel muhterem heyete arz 
ettim. Tekrar etmek istediğim ve bir noktanın açık
lığa kavuşturulmasında zaruret hissettiğim husus şu
dur: Bu noktada bir tavzih olsa idi, şüphesiz söz al
mak istemezdim. 

Açık olarak ifade etmek istiyorum ki, 1980 öncesi 
olaylarının tekevvününde tarım kredi kooperatifleri
nin hiçbir dahlü ve tesiri olmamıştır, Muhterem heye
tin bu noktada meseleyi açıklığa kavuşturmasında 
fayda vardır. Tarım kredi kooperatifleri ayrı bir ka
nunla kurulmuşta, tarım satış kooperatifleri - bir 
ay evvel Meclisten geçti - ayrı bir kanunla kurul-' 
muştur. Bir de, 11161 sayılı 'Kanuna göre kurulan 
kooperatifler vardır. Yine onu da arz ettim; beniim 
görevde bulunduğum sırada Meclise sevk edilmiş olan 
'bir kanun. Bu da, kendi kendini yöneten, 'Batı mode
li esasına göre kurulmuş bir kooperatif sistemi. 

Şimdi, siz pancar kooperatifleri için reva gör
mediğinizi, ki onlar V161 sayılı Kanuna göre ku
rulmuştur, esmaif kefalet kooperatifleri için reva 
©örmediğinizi veyahut (x) yapı kooperatifi için 
reva görmediğiniz bir muamele tarzını, yine ifade edi
yorum, çay kooperatifleri için reva görmediğiniz bir 
muamele tarzını Türk köylüsünün yarısına hitap eden 
2.300 kooperatif içim reva görürseniz;, işte bu nok
tadaki görüşlerden -ayrılıyorum, 

•Biraz evvel de ifade ettim, Türkiye bir demok
ratik süreç geçiriyor, demokrasiyi bütün müessesele
riyle yerleştirmek zarureti karşısındayız. Şu halde" 
yalnız ve yalnız milletin oyuyla bir Meclisin teşekkü
lü Türkiye'nin demökratiMeşmesi için yeteri olmaz. 
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Yine takdirle ifade ettim, seçilen heyetlere belediye
lerde yetki verdiğinizi ifade ettim. Bunların, ger
çekte seçimle gelen heyetlerin, seçimle gelen teşek
küllerin ve müesseselerin Türkiye'de demokratikleş
memin temelinde büyük rolü vardır. Bunlar 1863'ler-
den beri, Mithat Paşadan beri kendi kendilerini) yö
netirler. 

KAZİM İPEK (Amasya) — 1803'lerden geriye 
gittik. 

FENNİ MJMYELÎ (Devamla) — Şu halde bun* 
lara bu muameleyi reva görmenin ve geriye gitmenin 
bu ifade içinde sebebi yoktur. 

'Benim sizlerden istirham ettiğim nokta, işte ko
misyonun bütün bu demokratik sistem içindeki mo
delleri dikkate almak suretiyle, otoriter sistemler bi
zim mevzumuz değil, onları burada konuşmaya dahi 
gerek görmem; ama bir demokratik sistem içinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, hürriyet rejimi bu mem
lekette yerleşmek istiyorsa, bizatihi seçimle gelen 
heyetlerin ve Türkiye'nin Türk yapı modeli içinde, 
müesseselerinin kendi kendisini yönetebileceği kararı
na varıyorsa, o zaman işte bu maddenin tekrar ko
misyonda görüşülmesi zarureti vardır. Biz, buna iti
bar etmek medburiyetindeyiz, Demokratik modelleri 
burada Türkiye sathına yerleştirmek mecburiyetin
deyiz. 

Bir meclis kuracağız, ondan sonrasına; bunlar 
seçimle gelenler, kendi kendilerini yönetemezler in
tibaını vereceğiz. Bunu reva görmeyelim, yapmaya
lım bunu muhterem arkadaşlar. Onun için diyorum 
ki, komisyon bir defa daha mevzuu tekrar tezekkür 
etsin ve biz demokratik çizgideki müesseselerin yer
leşmesine, yaşatılmasına ve geliştirilmesine hep be
raber yardımcı olalım. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tslimyeli. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum- Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarıma önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerimin Ku
ruluşu ile tlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısının 
1 inci maddesinin (C) bendinin 1 inci fıkrasından 
«Veya vekilinden» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 
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Gerekçe: Seçim yolluyla gelmiş 'iki başkanvekili 
olması nedeniyle genel müdür vekilli olamaz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet iştirak edi
yor mu efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖYİİŞLERİÎ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
İştirak etmiyoruz efendim, . 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
.katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum Ka/bul edenler,.. 
Kabul etmeyenler... Önerge kalbur edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Balıkesir Milletvekili £enni îslimyeli ve arkadaş

larının önergesi: 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci1 mad
desinin (C) Ibenıdi 2 nci fıkrasının 'birinci cümlesinin 
kaldırılmasını ve ikinci cümlenin aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Yönetim kurulu üyeleri kooperatiflerde, bölge 

biriliklerinde ve merkez birliğinde seçimle gelen üye
ler arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer
ler.» 

ıBAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon 
katılıyor mu efendin? 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum): Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Önerge 'kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : • 
Çanakkale Milletvekili Onuraıl Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarının önergesi i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınla 

Tanım Kredi Kooperatifleri ve BirîıMeriniıı Ku
ruluşu ile İlgili 'Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısının 1 
inci maddesinin (e) bendinin 5 inci fıkrasındaki «Koo
peratif, Ibölge birlikleri ve merkez birliği yönetim ku

rulu üyeleri bu kuruluşları temsilen iştiraklerde gö
rev alamazlar.» kanun metninden çıkantoasıını arz 
ve teklif ederiz^ 

(BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLBRl BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katıinıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum ı Kalbul edenler... 
Kabul etaeyenler.^ Önerge Ifcalbul ediknemişıtir. 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler,i. 1 inci madde kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum :ı 
MADDE 2. — 15181 (sayılı Kanunun 5 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirüiknıişıtlir. 
«Yönetimi 
Madde 5. — Kooperatif, bölge ve merkez bir

liklerinde işler, Kanun, anıasözleşme ve diğer mev
zuat hükümleri ile Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı ve kooperatif üst kuruluşlarının talimatları, 
genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun ola
rak müdürlük, Ibölge müdürlüğü ve Genel Müdürlük 
tarafından yürütülür. 

Merkez Birliği Genel Müdürü, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanının teklifi üzerine ortak kararname 
ile, Genel Müdür yardımcıları ile teoHge müdürleri 
ise Genel Müdürün teklifi, Merkez Birliği yönetim 
kurulunun görüşüne istinaden Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanınım onayı ile atanırlar. 

Kooperatifler, Bölge Binlikleri ve Merkez Birli
ğinde imzaya yetJkili diğer personel, Genel Müdürün 
teklifi ve Merkez Birliği Yönetimi Kurulunum onayı 
ile tayin edilirler. 

Diğer personelin tayin ve nakli ise Genel Müdür
dük tarafından yapılır. 

Görevden alınmalarda, atamadaki usul ve esaslar 
uygulanıır. 

Genel Müdür Yardımcılarının Yükseköğrenim yap
mış, kamu kurum ve kuruluşlarında, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri teşkilatında veya benzer 
kuruluşlarda en az sekiz yıl çalışmış olmaları şarttır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli iken, Ge
nel Müdür ve yardımcısı olarak tayini yapılanların, 
bu görevde geçecek (hizmetleri emeklilik müktesebin-
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iden sayılır. İlgili mevzuata göre T. C5 Emekli San
dığına verilmesi (gereken kesenek ve karşılıklar ken
dileriyle çalıştıkları kuruluş tarafından ödenir. 

Genel müdür dışında, kooperatif bölge ve Mer
kez 'Birlikleri personelinin tayin, nakil ve görevden 
çıkartması gibi esaslar, merkez birliği yönetim ku
rulunca kalbul edilip Taonu Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının tasdikine sunulacak bir yönetmelikle be-
lirienir.»1 

İBAİŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
İBuyurun Sayın Alcan. 
ISAÜİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, de

ğerli mifetvekilleri; Türkiye'de demokrasiye geçildi 
ise seçim ile başa gelen kuruluşlara yer vermemiz ge
rekmektedir. Bu Kanunda tarım kredi kooperatifleri
nin seçimle başa gelen yönetim kurulu başkanlarını 
'bir kenara iterek, onların tümünü ortadan kaldırıyor 
ve merkezi sisteme geçildiğini açık seçik görüyoruz. 

Türk çİ'f'tçisiyle niye uğraşılıyor? Aldığımız ürün
lerin bedelimi kendilerine taksitle ödüyoruz, taban 
fiyatlarını layıkıyla ve zamanında vermiyoruz, akar
yakıtta her gün zam yapıyoruz, tarlasına attığı gülbre-
nün fiyatım kat fcalt Artırıyoruz, araç ve gereçlerine 
anormal fiyatlar veriyoruz, Ziraat Bankasının verdi
ği krediler çekirdek parasına yakın bir fiyat takip edi
yor ve bunun yanında yüce Atatürk, «Bu memleketin' 
efendisi çiftçidir» diyerek onlara değer veriyor. Biz 
ise, çiftçinin bugünkü yaşantısını onun içine girerek 
hail ve durumunu bilmeden, kurdukları yegâne tarım 
kredi kooperatiflerini ve o kooperatiflerde onların 
emekleriyle onlardan kesilen paralarla yüzde yüz kâ
ra ıgeçtilklerinıi gördüğümüz an «Niye ibu paraları ken
dimize almayalım, iktidar sahiplerine vermeyelim?» 
kastıyla hemen devreye giriyoruz ve onları merkezî 
sistemle idareye ıgeçiyoruz. Bu durum içerisinde ina
nınız ki, köylü vatandaşlarımız ıbu Kanunun huzura 
getirilmesiyle sizlere küsecefctir ve onl'arm arasına 
gittiğinizde onların derilerini dinlediğimizde görecek
siniz ki, halkjsız bir kanunun ortaya çıktığına şahit 
olacakısınız 

Bu iyi niyetlerimle, kanunun geri çekilmesini di
ler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Başka Söz îdteyem?^ Yok. 
(Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır okutu-

yoıTumı : 

Türkiye Büyük İMilleft Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oılan kanun tasarısının 2 nci mad

desiyle değiştirilen 5 inci maddesinin birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Saıylgılatrımızla. 
«İMadde 5. — (Birinci fıkra) Koöıperatiflerde bölge 

ve merkez birliklerinde işler, kanun, anasözleşme 
ve diğer mevzuat ile Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı ve kooperatif üst kuruluşlarının talimatlarına, 
genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun 
olarak müdürlük, bölge müdürlüğü ve genel müdür
lük tarafından yürütülür. 

(Fenni Islimyeli Rıfat Bayazıt 
Balıkesir Kahramanmaraş 

iSa'bahattin Eryurt ülkü Söylemezoğlu 
Erzurum Kahramanmaraş 

'Ferit Melen Ertuğrul Gökgün 
Van Aydın 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku

ruluşu ile İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun tasarısının yö
netim başlığını taşıyan 2 nci maddenin 1 inci bendin
deki «Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı» ibaresi 
metinden çıkarılmalıdır. Arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Zira bu hüküm çolk ağır bir sekide kooperatif

lere devlet müdahalesini getirmektedir. Ayrıca serbest 
piyasa ekonomisinde çalışan bu müesseseyi çok zor 
durumda 'bırakmaktadır. Hükümetler kooperatifçiliği 
desteklemeli ve onlara gelir sağlamalı, ancak onu yö
netmeye ve denetimi altına almaya çalışmamaya özen 
göstermelidirler. 
Onural Şeref Bozkurt Yılmaz Hastürk 

Çanakkale İstanbul 
Veysel Varol " Seyfi Oktay 

Erzincan Ankara 
Yusuf Demir Kemal Gökçora 

Uşak Bursa 
Rıza Tekin 

Siirt 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku

ruluşu ile İlgili Kanun Hükmünde kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun tasarısının 
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2 nci maddesinin 4 üncü bendindeki «Diğer perso
nelin tayin ve nakli ise genel müdürlük tarafından 
yapılır» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Gerekçe : 
Bugüne kadar seçilen kişilerin kontrolünde olun

ması sebebiyle, en sıkıntılı devrelerde dahi aşırı akım
ların nüfuz edemediği bu müesseseye, bundan önce 
'büyük sıkıntısını çektiğimiz tarım satış kooperatif
leri birliklerinin zaafı getirilmiştir. Yani tayin edile
cek 'bir genel müdür vasıtasıyla evvelce TARİŞ ve 
ÇUKOlBl'RL'İK'te olduğu gibi »bu müesseselere kendi 
rızaları dışında memur tayinleri mümkün olacak ku
ruluşların hakiki sahibi olan ortaklar müdahale ede
meyecektir. Bunun kötü emsalleri Endonezya'da, 
Hindistan ve Kanada'da görülmüştür. 

Onura! 'Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Yılmaz Hastürk 
istanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Rıza Tekin 
Siirt 

Veysel Varol 
Erzincan 

Kemal GÖkçora 
ıBursa 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 'Sayın 'Başkanlığına 

(Görüşülmekte olan 315 'S. Sayılı 1581 sayılı Ta
rım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
Bazı 'Maddelerini (Değiştiren 237 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısının 2 nci ımaddesine, genel mü
dürün özlük haklarının nasıl tespit edileceğinin belir
lenmesi maksadıyla, hükümet teklifine de uygun ola
rak, «Genel müdürün 'özlük hakları, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca kararlaştırılır.» ibaresinin son 
fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

'Nabi Poyraz 
Ördü 

Ziya Ercan 
Konya 

O. 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

'Mahmut Orhon 
Yozgat 

Fazıl Yöney 
(İstanbul 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine gö
re tekrar okutuyorum efendim. 

(Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli ve arkadaş
larının önergesi: 

. Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci mad

desiyle değiştirilen 5 inci maddesinin birinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İMadde 5. — ı(Birinci Fıkra) — Kooperatiflerde 

bölge ve merkez birliklerinde işler, kanun, anasöz-
leşme ve diğer mevzuat ile Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığı ve kooperatif üst kuruluşlarının tali
matlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararla
rına uygun olarak müdürlük, bölge müdürlüğü ve 
genel müdürlük tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTISTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KlöYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ ıDOĞAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN —- Katılıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku
ruluşu ile İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısının 
yönetim başlığını taşıyan 2 nci maddenin 1 inci ben
dindeki «Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı» iba
resi metinden çıkarılmalıdır. Arz ve teklif ederiz. 

(BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

TARIM ORMAN VE K'ÖİYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÜŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum ; 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve 'Birliklerinin Ku
ruluşu ile İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin 4 üncü bendindeki «Diğer perso-
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nelin tayin ve nakli ise genel müdürlük tarafından 
yapılır» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖYl'ŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKAM AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYKŞLER'İ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — önergeyi oylarınıza, sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 315 sıra sayılı 1581 sayılı Ta
rım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
Bazı Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun Tasarısının 2 nci maddesine; genel müdü
rün özlük haklarının nasıl tespit edileceğinin belirlen
mesi maksadıyla hükümet teklifine de uygun olarak 
*Genel müdürün Özlük hakları, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca kararlaştırılır» ibaresinin son 
fıkra «olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ordu Milletvekili Nabi Poyraz ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 

. katılıyor mu efendim? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ {Muğal) — 
Katılıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
(Ka'bul edenler».. Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi kabul edilen önergelerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilen Önergelerle 'birlikte kabul 
edilmiştir. 

'3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 15ı81 sayılı Kanunun 5.5.1981 ta

rihli ve 24'60 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ile perso
nelin 'görevlerine son verilmesi 

Madde '6. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı tarafından yaptırılacak soruşturma sonucuna gö
re, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri veya ku
surlu oldukları anlaşılan ve bu Bakanlıkça görevden 
alınmaları uygun görülen kooperatif, bölge birlikleri 
ve Merkez Birliği yönetim kurulu üyeleri ve denet
çileri ile personelinin (görevlerine son verilir. 

Göreve son verme işlemi, ortaklar arasından se
çilen kooperatif, 'bölge birlikleri yönetim kurulu üye
leri ile denetçiler için (bir üst kuruluş, Merkez Birliği 
yönetim kurulu üyeleri ve 'Denetçiler için Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getiri
lir. Kooperatif 'bölge birlikleri ve merkez birliği per
sonelinin görevden alınmalarında atanmalarındaki 
usul ve esaslara uyulur. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca Merkez 
Birliği yönetim kurulu üyesi ve denetçisi olarak ata
nan temsilcilerin görevlerine bu Bakanlık tarafından, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat 
Bankasının yönetim kurulunda ve denetçi olarak gö
rev yapan temsilcilerinin 'görevlerine de Tarım Or
man ve; Köyişleri Bakanlığının birinci fıkradaki hal
lere dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili idarece son 
verilir. 

Merkez Birliğinin yaptıracağı. soruşturma sonu-' 
cuna göre, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri ve
ya kusurlu oldukları anlaşılan ve görevlerine son ve
rilmesi uygun görülen; 

a) Kooperatif ve bölge birliklerinin seçimle iş 
başına gelen yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ile 
bölge müdürü dışındaki imzaya yetkili personelin gö
revlerine merkez birliği yönetim kurulunca, diğer per
sonelin görevlerine merkez 'birliği genel müdürlüğün
ce, 'bölge müdürlerinin görevlerine atanmalarındaki 
usul ve esaslara göre, 

lb) 'Merkez 'birliği genel müdür yardımcıları dı
şındaki imzaya yetkili personelin görevlerine merkez 
birliği yönetim kurulunca, genel müdür yardımcıları
nın görevlerine atanmalarındaki usul ve esaslara gö
re, diğer personelin görevlerine merkez birliği genel 
müdürlüğünce, 

Son verilir. 
Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği per

sonelinin İş Kanunu ile Borçlar Kanununa göre gö
revlerine son verilmesi halleri saklıdır. 

Seçimle iş başına gelen ve göreve son verilme, çe
kilme veya diğer herhangi bir sebeple yönetim kuru
lu üyelikleri ve denetçilikleri sona erenlerin yerlerine, 
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yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak 
üzere, 

a) Kooperatifler için !bolge birlikleri, 
'b) Bölge 'birlikleri için merkez 'birliği, 
c) Merkez 'birliği için Tarım Orman ve Köyiş-

leri Bakanlığı tarafından yedekleri getirilir. Yedek
lerle doldurulmayanların yerlerine yeniler seçilip işe 
başlayıncaya kadar görev yapmak üzere (a, b, c) fık
ralarında yazılı kuruluşlarca geçici yönetim kurulu 
üyeleri ve denetçiler atanır. 

Bu suretle geçici olarak merkez birliği yönetim 
kurulu üyelikleri ile denetçiliğine atanacaklarda, koo
peratife ortak olmak şartı aranmaz.» 

'BAŞKAN — 'Madde üzerinde «öz isteyen? 
Buyurun. 
ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; huzurunuzu 
fazlaca işgal etmeden iki kısa noktaya değinmek su
retiyle huzurunuzdan ayrılacağım. 

3 üncü maddenin birinci bendinin sonunda «ve
rilir» ifadesi yer almaktadır. Burada yer alan «veri
lir» ifadesiyle, «Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından yaptırılacak soruşturma sonucuna göre, 
görevleriyle ilgili olarak suç işledikleri veya kusurlu 
oldukları anlaşılan* ve bu bakanlıkça görevden alın
maları uygun görülen kooperatif, bölge birlikleri ve 
merkez 'birliği yönetim kurulu üyeleri ve denetçile-
riyle personelin görevine son verilir» denmektedir. 
Burada özellikle, «Bu bakanlıkça görevden alınma
ları uygun görülen tabirini yadırgamamak mümkün 
değildir. 

• Öte yandan, bu son verme keyfiyeti âdeta bakan
lığın talimatı üzerine mutlaka yerine getirilmesi ge
reken bir talimat olarak belirtilmesine rağmen, hemen 
ondan sonraki bentte, «Göreve son verme işlemi, 
ortaklar arasından seçilen kooperatif bölge birlik
leri yönetim kurulu üyeleriyle, dene'tçiler için bir üst 
kuruluş, merkez birliği yönetim kurulu üyeleri ve 
denetçiler için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından yerine getirilir» ifadesi yer almaktadır. 

Eğer birinci bentte yer aldığı üzere, bunların gö
revine son verileceği bakanlık talimatına göre o «ve
rilir» ifadesinden dolayı mecburî ise, bu ikinci pa
ragrafın yer alması mümkün değildir. Zira, bu ikinci 
paragrafla âdeta bakanlığın' talimatına rağmen, san
ki görevden alacak diğer mercilerin bir inisiyatif kul- I 
lanma ve bir hareket kabiliyeti varmışcasına bir iz- | 

lenim yaratılmaktadır. Hukuk tekniği açısından da 
bu ikinci paragrafın uygun düşmediğini arz etmek 
isterim. 

öte yandan, yine aynı maddenin -sondan evvelki 
(c) bendinde, («a, b ve c) fıkralarında yazılı kuruluş
larca, geçici yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ata
nır» hükmü ile yenisi ya da yedeği olmaması halin
de ikame edilecek yeni üyenin seçimine kadar geçici 
yönetim kurulu -üyeleri ve denetçileri atanır hükmü 
öngörülmektedir. Asıl üyelerin yerine daha evvel kim
lerin geçeceği bellidir. Bunlar tabiatıyla seçilmiş ye
dek üyelerdir. Seçilmiş yedek üyeler mevcut iken, 
burada başka türlü bir yola başvurulmasının seçim 
kavramı ile kabili telif bulunmadığını ve uygun düş
mediğini arz eder, bunların değiştirilmesi istikametin
de önerge verdiğimizi ve bunun yüce Genel Kurulca 
kabule mazhar olmasını dilediğimizi saygıyla arz 
ederim. !(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. (HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Anayasanın 
171 incim addesi, belirtilen kooperatiflerin denetimi
ni düzenleyen maddelerdendir. Kooperatifler Anaya
sanın 171 inci maddesine göre, devletin her türlü 
kontrol ve denetimine tabi olup siyasetle uğraşamaz 
ve siyasî partilerle işbirliği yapamaz. Devletin dene
timine tabidir meselesi var burada. Dolayısıyla, bu 
şekilde tedvin ektiğimiz maddeler 'arasında bir çeliş
ki görmüyoruz. Sayın Başkanım. 

Ayrıca, Sayın Bözkurt'un Ijfade ettiği husus bil
hassa bu 3 üncü maddeden, yani yönetim maddesin
de yer alan... 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) -^ Si
yasetle uğraşanları siyanet dönek gibi bir maksadım 
yok Sayın Bakanım. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Hayır, denetime tabi efendim, 
yani o cümlenin birinci bölümünü kastediyorum; 
«Devletin her türlü deneDimüne tabidir» kısmını kas
tediyorum, 

Bu ikinci paragrafı bir nevi lüzumsuz gördüler Sa
yın Bbzkurt, fakat burada o son verme işleminin na
sıl yapılacağını tanzim ediyor. Birbirini tamamlıyor 
efendim kanaaltimizce. 

Arz ederim Sayın Başkanım, 
(BAŞKAN — Madde üzerimde başkaca söz iste

yen?.. Yok. 
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(önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Bıüiyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve 'Birhklerinin Ku

ruluşu ile İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin de
ğiştirilerek kabulü hakkındaki kanun tasarısının mad
de 3*de 'birinci bendin son kelimesinin «verilebilir» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Gerekçe : Kesin ibir tabir müesseseyi bağlı hale 
getirir. Mesuliyet merkez birliğinde olduğuna göre, 
karar verme durumu da oraya ait olmalıdır. 

Onura! Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Yılmaz ihsan! Hastürk 
İstanbul 

Mehmet Kemal Gökçora 
IBursa 

Veysel Varol 
Erzincan 

Seyfi Oktay 
Ankara 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Yu'sıif Demir 
Uşak 

Rıza Tekin 
Siirt 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku
ruluşuyla İlgÜl'i Kanun Hükmünde Kararnamenin De-
ğişftirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun tasarısının 3 
üncü maddesinin (a) fıkrasında «Diğer personelin 
görevlerine Merkez Birliği Genel Müdürlüğünce son 
verilir» metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Böylece 'bugüne kadar 'seçilmiş olan ortakların 

kontrolünde olması dolayısıyla en buhranlı devrelerde 
dahi aşırı alkımların nüfuz edemediği kooperatiflere 
zaaf getirilmek istenmektedir. Zira Ibu kooperatifle
rimizin hakiki 'sahiplerinin rızaları alınmadan tayin 
yolu ile gelecek İbir genel müdürün inis'iyatJMyle me-
murlan göreve alabilme imkânına sahip duruma ge
tirilmektedir. Bunun mahzurları yakın tarihimizde 
görülmüştür. 

lOnural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Yılmaz İhsan Hastürk 
llstanbul 

(Rıza Tekin 
iSirtt 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Yusuf Demir 
Uşak 

Veysel Varol 
Erzincan 

Mehmet Kemal Gökçora 
'Bursa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü mad

de son fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve tek-
'lif ederiz. 

JSaygılarımızla. 

Fenni telimyeli 
'Balıkesir 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ülkü Söylemezöğhı 
Kahramanmaraş 

Rıfat Bayazit 
Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Van 

Brtuğrul Gökıgün 
Aydın 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku

ruluşu ile İlgili Kanun Hükmünde* Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun tasarısının 
3 üncü maddesi (c) fıkrasının 'son bendi olan «Bu 
sureMe geçici olarak merkez birliği yönetim kurulu 
üyelikleri ile denetçiliğine atanacaklarda, kooperatife 
ortak olma şartı aranmaz.» metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Ortak dışından kooperatiflere yönetim kurulu üye

leri atama kooperatifçilik ilkelerine aykırıdır. Zira 
asıl üyelerin yerine geçecek olan seçilmiş yedek üye
ler de mevcut bulunmaktadır^ 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Yusuf Demir 
Uşak 

Rıza Tekin 
Sikli 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Veysel Varol 
Erzincan 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
yeniden okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuru

luşu ile İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun tasarısınla 
madde 31de birinci bendin 'son kelimesinin «verilebi
lir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Milletvekili 
Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşları 
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BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi Okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuru

luşuyla İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun tasarlısının 3 
üncü maddesinin (a) fıkrasında «'Diğer personellin (gö
revlerine Merkez Birliği Genel Müdürlüğünce son ve
rilir» metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Milletvekili 
Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt KOMIİSYO-

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz. 
. TARIM ORMAN VE KÖYÜŞLER'İ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısının 3 üncü mad

de son fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Balıkesir Milletvekili 

Fenni Islimyeli ve 
arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuru

luşu ile İlgili Kanun Hükminde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun tasarısının 3 üncü 
madde (e) 'fıkrasının son bendi olan «Bu suretle ge
çici olarak merkez (birliği yönetim kurulu üyelikleriy-
le denetici'liğine atanacaklarda, kooperatife ortak ol

mak şartı aranmaz.» metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bözkur't ve ar-
kkadaşları. 

BAŞKAN — Efendim, her 2 önergeye aynı mahi
yette olduğu için birlikte oyluyoruz. 

Her 2 önergeye komisyon ve hükümet katılıyor
lar mı? 

TARIM ORMAN VE KÖYJtŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Her 2 önergeye komisyon ve hükü
met katılmıyorlar. 

[FENNİ lSLÜMYELl (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FENNİ İSLİMYELI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Bu madde dolayısıyla tekrar 
söz almak mecburiyetini duyduğum için, her şeyden 
evvel muhterem heyetten beni mazur ©örmelerini rica 
ediyorum. Çünkü, gerçekte bu müesseselerde ve bu 
müessesenin başında hizmet vermiş kişilerden bir ta
nesiyim. 

Şimdi, getirilen madde (başından beri ifade ettiği
miz gibi demokratik müesseselerin kuruluşuna cevaz 
vermeyen ve maalesef Türkiye'nin demokratikleşme
sine, demokratik müesseselerin kurulmasına imkân 
vermeyen bir vasıta hazırîalmak'tadır, fakat özellikle 
bu maddenin son fıkrasında mevzu o kadar ileri git
mektedir ki, şayet Merkez 'Birliğinden bir yönetim 
kurulu üyesi istifa etmiş ise veya görevine son veril
miş ise ve bu arada yedekler de yok ise, enteresan
dır ortak olmayan bir kimse de yönetim kuruluna üye 
olarak getirilecektir. Tasavvur ediniz, esasen Mer
kez Birliği Yönetim Kurulunun 6 üyesi seçimle 4 üye
si tayinle geliyor bu sistemde, şimdi siz tamamını, 
«(Ben tayinle getireceğim ve sizi geçici olsa tayinle 
getirdiğim kimseler marifetiyle yöneteceğim» diyor
sunuz ve ondan sonra bunun bir kooperatif modeli 
olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu mümkün değildir, 
bunu yapmaiyınız. Kooperatifler yıllardan beri kendi 
kendisini yönetmiş müesseselerdir. Hiç Olmazsa tayin 
edeceğiniz kimseyi ortak olanlar arasından çıkartınız 
ve bulunuz. Aksi takdirde, bunu özür dileyerek ifade 
ediyorum, bu kanun tarim kooperatifçiliği için talih
siz kanunlar arasında sayılacaktır ve bunu ifade et-
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meyi 'kendime ibir vazife telaiklki ettiğim 'için huzuru
nuzdayım. 

Teşekkürlerimi sunarım. (!MDP ve HP sıraların
dan aîkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın lslimyeli. 
iHer iki önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 

edenler... Kalbul etmeyenler... önergeler 'kabul edil-
memiştii'. 

TARİM ORMAN VE KÖYİİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTİNTAŞ (IMuğla) — 
Sayın Başkan, bu maddenin (c) frkras'.nda biı dü
zenleme hatası var efendim, arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞUBRt KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Tasarının (c) fıkrasında, «Merkez birliği için Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı» dendikten sonra vir-
ıgül olacak ve «Tarafından» 'kelimesi sâtır'başından ya
zılacak. 

Bir arzım da; «ı(a, *b, c) fıkralarında» denmiş, 
halbuki «bentlerinde» olması lazım. 

IBAŞKIAN — Bu redaksiyon talep edilen (e) fık
rasını yeniden okutuyorum : 
• c) Merkez birliği için Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı, 

Tarafından yedekleri ıgetirilir. Yedeklerle doldu
rulmayanların yerlerine yeniler seçilip işe başlayınca
ya kadar ıgörey yapmalk üzere (a, Ib, c) bentlerinde ya
zılı kuruluşlarca geçici yönetim •kurulu üyeleri ve de
netçiler atanır, 

(BAŞKAN — Bu talep edilen ve redaksiyon edil
miş şekliyle okunan 3 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde 
'kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin dolması yaklaşmış bulundu
ğundan saat lr4.00'lte 'toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.52 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Abdulhalim ARAŞ 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl ÖZBİLEN (Kırklareli), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

İBAŞKAN — 109 uncu (Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Ek
lenmesi. Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/530) (S. Sayısı : 315) (Devam) 

IBAŞKIAN — 315 sıra sayılı 'kanun tasarısının mü
zakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

3 'üncü madde kalbul edi'lmüş, 4 üncü maddeye geç
miştik; 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
ıM'ADOE 4. — 15'&1 sayılı Kanunun 7 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değişürilmıiştir. 

«örnek ana'sözleşmelerin hazırlanması 

•Madde 7. — Kooperatif, bölge birlikleri ve 'Mer-
Ikez Birliği örnek anasözleşmeleri, ilgili kuruluşların 
da görüşü alınarak, Tarım Orman ve IKöyişîeri Ba
kanlığı itarafından hazırlanır, Bakanlar Kurulunca ka
bul edilir. 
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Anasözleşmıelerde yapılacak değişiklikler* de aynı 
usule tabidir.» 

IBAŞKAN — Madde »üzerimde Isöz 'isteyen?.. Yok. 
Madde 'üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 4 ündü madde 'kalbul ödilmiştir . 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 15!8ıl «ayılı Kanunun 10 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değıiıştirillmiştir. 
«Talimatlara uyma medburiye'tÜ 
Madde 10. — Kooperatifler, bölge birlikleri ve 

(merkez birliği bağlı bulundukları (üst 'kuruluşların ve
receği 'talimatlara uygun hardkdt dtmıeye mecburdur, 
aksine davranışlar (sorumluluğu gerdktirir. .Sorumluluk 
derecesi anaslözleşmelerde belli edilir.» 

(BAŞKAN — 5 indi madde üzerinde söz teteyen?.. 
Yok, 

5 inci maddeyi oylarınıza ısunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kalbul edilmişi-' 
İtiir, 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
(MADDE '6. — 1581 sayılı Kanuna aşağıdaki iki 

ek ve üç geçici madde ekleflmıişltir. 
^Denetçiler 
EK MADDE 1. — A) Kooperatiflerde; 
Genel Kurulca, genel kurula katılma hakkını haiz 

ortaklar arasından iki denetici (seçilir. 
İB) Bölge: Birliklerimde; 
Genel Kurulca, temsilciler arasından veya dışa

rıdan iki dene'tçi seçilir. 
C) Merkez Birliğünde; 
Genel Kurulca temsildiler arasından veya dışarı

dan iki deneltçİ seçilir. 

Ayrıca, Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanlığı ile 
T.C. Ziraat Bankasını tems'ilen, mensupları arasın
dan birer denetçi atanır. 

Denetici (seçilenlerin, kooperatiflerde en az 'ilko
kul, Wölge 'birİklerinde ortaokul, lise veya dengi okul, 
Merkez Birliğinde yüksek ıdkul mezunu olmaları 
şarttır: 

Merkez Birliği denetçilerine verilecek ücret veya 
(huzur hakkının miktarı, Tarım Orman ve Köyişlerî. 
Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif, bölge birlik
leri ve Merkez Dirliği dendtçileri, ücret ve huzur hak
kından başka herhangi bir 'ücretten faydalanamazlar. 

Kooperatif, (bölge birlikleri ve mıerkez birliği de
netçileri, Ibu kuruluşları temsilen iştiraklerde görev 
alamazlar. 

(Seçimle gelecek denetçiler, (bölge birliklerinde de
ğişik il ve ilçeleri, merkez birliğinde çeşitli (böl
geleri temsil, edecek şekilde genel kurullarında seçi
lirler. 

IDendtçilerin seçim esasları ile bunlarda aranacak 
diğer nitelikler anasözleşmelerde Ibelli edilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, çoğunluk yok. 

(110 Miilletjvdkiili ayağa kalktı) 
BAŞKAN — Oylama safhasına geçtiğimiz zaman 

10 kişi ayağa kalkarsanız yoklama yapara. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Oy
lamaya geçtiniz., 

BAŞKAN — Hayır geçmedik efendim daha; öner
ge var, önergeyi okutacağını. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel kurullarda iki denetçi seçitaniş bulunması 
ütülbariyie denetçi sayısını 4'e çıkaran madde 6 ile 
ilgili ek madde 1 in (c) bendi ikinci fıkrasının me
tinden çıikarıtaıas'ını arz ve teklif edıeriz.( 

Fenni Üsliımyelıi 
Balıkesir 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ertuğrul Gökigun 
Aydın 

Rıfat Baiyazıt 
Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Van 

Ülkü SÖylemezöğlu 
Kahıamanmaraiş 

İBAŞJKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYffŞUERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyomm. : 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum.,;. 
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IH. — YOKLAMA 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa-
yıh Başkan, çoğunluğumuz yok, yoklama istiyoruz. 

'(10 Milletvekili ayağa 'kalktı) 
BAŞKAN — İsimlerimizi alalım efendim. 
SUOA TANIK, (izmir) — Kendi arkadaşlarınız 

yok. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ge

lin çalışalım ©fendini. {ANAP şualarından «Siz de 
gelin» sesler1!) 

SÜHA TANIK (İzmir) — Biz de kalmalını mı 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kalk
manıza gerek yok; çoğunluk yok zaten. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen efendim... 
Sayın Hastürk, sayın milletvekilleri lütfen efen

dim. 
ISUHA TANIK (izmir) — Kemdi arkadaşlarınız 

nerede, bir dönüp arkanıza (bakar mısınız? 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK .(İstanbul) — Ge

lin çalışalım kardeşim, ıgelin ilk evvela buraya. (Gü
rültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Hastürk, bir dakika. 
'Sayın mMetvdklleri lütfen efendim. 
(SÜHA TANIK (izmir) — İstismar ediyorlar. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili lütfen; herkes va

zifesini yapıyor efendim. Herkes anayasal hakkım, iç
tüzük hakkını kullanıyor, kim ne karışabilir? lütfen 
efendim. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Si
zinki istismar. Gelin, 133 kişiyi bulun çıkaralım. 

IBAŞKİAN — Sayın Hastürk, muhatabınız Başkan
lıktır. Sayın Hasitünk lütfen efendim.. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — özür 
dilerim efendim. İstismar etmediğim için söyledim. 

BAŞKAN — Yoklama isteyenler : 
(Sayın Yılmaz İhsan Hastürk, Sayın Kâzım ipek, 

Sayın Salih Alcan, Sayın Ömer Necati Cengiz, Sa
yın Besim Göçer, Sayın Hayrullah Olca, Sayın Hü
seyin Aydemir, Sayın Neriman Eliğin, Sayın Hayret
tin Ozansoy, Sayın Hüsamettin Konuksever. 

10 kişi yoklama istemişlerdir, Ad okunmak sure
tiyle yoklama yapıüacaktır. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kaçmayın 
yoklama var. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Meclisi çahştırma-
mak için bir taktik. 

BAŞKAN — Sizi ilğilenıdirmez sayın milletvekili, 
lütfen; kimseyi burada tutmak medburiyetimiz yok. 
Lütfen efendlim., 

{Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın miMetvekilleri, yoklama ya

pıldıktan sonra gelen arkadaşlarımız bir kâğıda isim
lerini yazıp imzalarım atmak suretiyle Başkanlığa 
göndersinler efendim. 

Yeterli çoğunluğumuz vardın 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/530) 
(S .Sayısı : 315) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz, 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeye bağlı ek madde İli oylarınıza su
nuyorum : 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
bir nokta varki açıklanması gerekir; sanıyorum ko
misyonun da görüşünün alınması lazım. 

Müsaade ederseniz, madde 6 ek Tde «Merkez 
birliği» diiye başlayan bir paragraf var; sonran 4 ün
cü paragraf. O paragrafta ücret veya huzur hak
kından bahsediliyor Sayın Başkanım. Ancak, alttaki 
bir cümlede aynı kelimeler ikinci kez geçerken «üc
ret ve huzur hakkı» diye ıgeçliyor. Sanıyorum bu
nun orada da «Ücret veya huzur hakkı» diye geç
mesi gerekir.) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Uygundur Sayın Başkanım.] 

BAŞKAN — Ek 1 inci maddenin sondan 4 üncü 
paragrafının, «Merkez birliği denetçilerine verilecek 
ücret veya huzur hakkının miktarı, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif, 
bölge birllkleıli ve Merkez birliği denetçileri ücret ve^ 

— 4<>1 — 
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ya huzur hakkından 'başka herhangi bir üordtiteıı fay
dalanamazlar» şeklinde redaktesi istenmektedir. 

E!k 1 inci maddeyi, talep edilen ve Başkanlığı
mızca da uygun bulunan düzeltmeyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kalbul etmeyen
ler... Ek 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 
TeMş ve denetimi 
EK MADDE 2. — Kooperatifler, bölıge birlikleri 

ve merkez birliği, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının töfti-ş ve denetimine tabidir. 

Ayrıca Kooperatifler bağlı oldukları bölge birliği 
ve merkez biriliğinin, bölge birlikleri de merkez bir
liğinin teftiş ve denetimine tabidirler. 

Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği 
Tarım Orman ve Köyişleri (Bakanlığının yapacağı tef
tiş ve denetimler sonucu vereceği talimatlara uymak 
zorundadırlar, 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen?^ 
Yok. 

FENNİ İSLtMYELt (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mimyeli, sorunuzu 
yöneltin efendim. 

FENNİ İSLÎMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, biraz evvelki ek madlde 1 \le merkez biirlÜği için 2, 
'bölge birlikleri için 2 ve kooperatifler için de 2'şer 
tane denetçi kalbul etmiştik. Şimdi burada ayrıca Zi
raat Bankasının Teftiş Heyeti, Merkez Birliğimin Tef
tiş Heyeti ve Tarım Orman ve Köyişleri Balkanlığının 
Teftiş Heyeti denetleyebilecek. Ayrıca bu iki heyet 
denetim kuruluna l'er üye verecek; yani 4 tane de-
neitiçi olacak. Burada Tarım Bakanlığının teftişi ve 
Ziraat Bankasının teftişi gibi teftişler, fevkalade hâ
kimiyet tesis edici, fevkalade müdahale edici bir sis
tem manasını taşıyor. Bu noktada mulhlterem bakanlık 
bu kadar kesif bir teftişe hangi sebeple karar ver^ 
inektedir, bu maddeyi hangi sebeple 'böyle getirmiş
tik? 

İBiraz evvel 4 kişilik denetçinin 2 tanesi genel ku
rul kararıyla tayin ediliyor, 1 tanesi Ziraat Banka
sını, 1 tanesi Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığım 
temslen atanıyor; yani 4 kişi denildi. Ayrıca Ziraat 
IBanlkasının teftişi, ayrıca Tarım Orman ve Köyiişferİ 
Balkanlığının teftişi olmak üzere gerçekten bu 'kadar 
çok genliş bir muamele ve çok genliş bir teftişe ihti
yaç olmadığı kanatini taşıyorum. Hangi ihtiyaç böy
le bir müesseseyi doğurmaktadır? Bu hususları öğ
renmek istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bu durum iki 
husustan kaynaManmalktadır. Şimdi, «Teftiş» tabiri 
doğrudan doğruya Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına ait; fakat ıbiraz evvel kabul edilen ek 1 inci 
maddede ise ifade edilen husus denetçilerdir. Tabia
tıyla burada bahsedilen husus şudur : 

Tarım kredi köopera#flerinin, finans kaynakları
nı temin bakımından Ziraat Bankasıyla hâlâ ilişkileri 
var. Bu ilişki koparıllmış değildir. Bu bakımdan orada 
denetici ilişiklisi kuruluyor. Oysa teftiş münhasıran ek 
2 nci maddede ifade ediliyor; «Tarım Orman ve Köy
işleri Balkanlığının teftiş ve denetimine tabidir» deni
yor. Yoksa orada tekrar Ziraat Bankasının teftişi 
yok. 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Teftiş var. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Ek 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Bitmeyenler... Ek 2 nci madde kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlık kürsüden müza
kerelerin takibinde aciz kalmaktadır ve hatiplerin ko
nuşmasını, bakanın konuşmasını dıinleyememekte ve 
anlayamamaktadır. ıBu İtibarla güçlük çekiyoruz; lüt
fen sükûneti muhafaza edelim efendim. Biraz evvel 
Sayın Bakan izahatta bulundular, ben atlamak zo
runda kaldım efendim. Lütfen arkadaşlanmıız otursun
lar ve «sükûnetle dinlesin'ler efendim. Aksi takdirde o 
zaman da Başkanlığa muhtelif milletvekilleri, mlitea-
kerey'i takip ekmiyor vesaire gibi pek haklı olarak 
ta'nda bulunuyorlar; ama Ibu da sayın milletvekilleri-
nin Baışikanlığa karşı bir yardımı esirgemelerinden 'do
lay. oluyor. 

Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum : 
ıGEÇtOÎ ıMIADDE 8. — Nitelikleri bu Kanunda 

gösterilen şartlara uymayan 'Merkez Birliği yönetim 
kurulu başkan ve üyeleriyle denetçilerinin görevleri 
bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. 

IBu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine ilk 
ıgenel kurula kadar görev yapmak üzere, gerekli ni
telikleri taşıyanlar arasından Tarım Orman ve Köy-
işıîeri Bakanlığımca atama yapılır. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliğinin 
yapılacak ilk genel kurullarında, yönetim ve denetim 
organları, bu kanun hükümlerine göre 'teşkil olunur. 
Genel Kurul toplantıları Anasözleşmenin kabulünü 
takip eden aydan başlamak üzere en geç bir yıl 'için
de tamamlanır. 
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Ancak, Merkez birliği genel kurulu, Bu Kanunun 
yayımı tarihinden sonraki altı ay içinde toplanamaz. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası, Böl
ge Birlikleri ve Merkez 'Birliğinin yönötim ve İDene-
'tim 'organlarının Ibu Kanun Hükümlerine giöre teşki
limi beklemeksizin Söz konusu organlara kendi tem'sil-
cileririi 'tayin eder. 

IBAŞKIAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yolk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 9. — ıKiöoperatJüfler, bölge bir

likleri ve merkez Ibirliği anasözleşmıelerinde, Ibu Ka
nun 'doğrultusunda yapılacak değişiklikler en geç 6 
ay içerisinde sonuçlandırılır. 

İYeni anasözleşmeler yürürllüğe girinceye kadar, 
mevcut ana'slözleşmelerin ıbu Kanuna aykırı olmayan 
'hükümlerinin uygulanmasına devam 'olunur. 

\BAŞK!AN — Madde üzerinde söz 'isteyen?.. Yok. 
Madde 'üzeri'nde verilmiş 2 'önerge vardır, okutu

yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baışkanlığma 

Tasarının 9 uncu geçidi maddesinde yazılı *ana-
siözleşmelerin en geç 6 ay içerisinde değişiklik yapıl
masına mütedair hlülkmıün Tarım Satış Kooperatifleri 
Kanununa paralel en geç 3 ay olarak tadilini arz ve 
teklif öderiz. 

Fenni 'îsl'imyeii Rıfat Bayazıt 
IBalikesÜr Kahramanmaraş 

Sabahattin Eryurt Ferit Melen 
Erzurum Van 

Ülkü Söylemeziağlu Erjtuğrul Gökgün 
Kahramanmaraş Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Kred'i Kooperatifleri ve Birliklerinin kuru

luşu ile İlgili Kanun Hükmlünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısının ge
çici 9 uncu maddesindeki '6 aylık ıriüddetin 3 aylık şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Tarım Satış Kooperatiflerinde de bu süre 3 ay 

olarak geçmektedir., değişiririlme&iini arz ve 'teklif ede
riz i 
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Mehme'l! Seytii Oktay, Yusuf Demir 
tAnkara Uşak 

Veysel Varol Mehmet Kemal GÖkçora 
Erzincan Bursa 

Rıza Telkin Yılmaz :lh)san Hasftürk 
Siirt Isltanlbul 

lOnural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

(BAŞKAN — Kooperatifler, bölge (birlikleri ve 
merkez birliği anasozleşmeleriındeki değişikliklerin 6 
ay yerine 3 ay içerisinde yapılmasını öngören 2 öner
ge vardır. Bunlardan bir tanesini 'okutup birlik'te oy
larınıza sunacağım. 

Tasarının 9 uncu geçici maddesinde yazılı anasöz-
leşmelerin en geç 6 ay içerisinde değişiklik yaıpılma-
sma mütedair h'ük'mün Tarım Satış Kooperatifleri 
Kanununa paralel en geç 3 ay olarak 'tadilini arz ve 
teklilf ederiz. 

Balıkesir Milletvekili 
Fenni tslimyeli ve 

arkadaşları 
(BAŞKAN — Efendim, gerek 1>u önergede, gerek-

S» Sayın Onural Şeref Bozkurt'un önergelerinde müd
det olarak 3 ay 'talep edilmektedir. 

'Bu iki önergeye komisyon ve hükümet katılıyor-
lar mı? 

TARİM ORMAN VE KÖYtŞİJERÎ KOMİSYO
NU BIAŞKAINI 'AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Kaifcılıyorua efendim. 

TARIM ORMAN. VE KÖYİŞLERlî BAKAM. 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Kaıtılıyoruz. 

IBAŞKİA'N — Her iki önergeyi birlik'te oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kalbul ediilrnişjfcir. 

Geçici 9 uncu maddeyi kalbul edilen önergeyle bir
likte oylarınıza Sunuyorum : Kalbul edenler... Etme
yenler... 9 uncu madde kalbul ed'ilm'iştİr. 

Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum : 
GEÇtOt MADDE 10. — 15«1 sayılı Tarım Kredi 

Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve ilgili anasöz
leşmeler ile diğer mevzuatta ve 14.12.1983 'tarih ve 
1185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri için, Ticaret Ba
kanlığına ve Bakanına veya 'Sanayi ve Ticaret 'Bakan
lığına ve Bakanına verilen görev ve yetkiler, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanına dev-
redilmiiışltir. 
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BAŞKAN — Madde 'üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 10 uncu maddeyi aylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Geçidi 10 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

t6 ncı maddeyi kabul ettiğiniz ek ve geçici mad
deleriyle (birlikte oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Ermeyenler... 6 ncı madde kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi 'okutuyorum : 
IMADDE 7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kasının kuruluşu hakkımda 10.10/1983 tarih ve 107 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin, Tarım Kredi 
'Kooperatifleri, Birlikleri ve Merkez Birliği ile ilgili 
42 nci »maddesindeki hükmü yürürlükten kaldırılmış
tır, 

(BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz Üsteyen?.. 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
ödemler... Etmeyenler... 7 nci madde kalbul edilmiş-
tir, 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürür

lüğü ıgirer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
18 imdi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 8 'inci madde kalbul edilmiş
tir, 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — B u Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Söz İsteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edemler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 
tamamlanmış; ancak oyunun reıiıgini belirtmek için iki 
milletvekili arkadaşımız söz istemişlerdir. 

Sayın Ertuğrul Gökjgün, lehte mi, aleyhte mi söz 
istemiştiniz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN ı(Aydın) — Aleyhte söz 
İstiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Salih Alcan arkadaşımız da 
aHeyhlte söz istediği için, sadece Ertuğrul Gökgün'e 
aleyhte söz verebiliyoruz. 

Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın mdlletıvekiHeri; sözlerime Ibaşlaricen hepin'i-
zli saygıyla selamlarım. 

(Nihayet Tarım Kredi Kooperatiflerî Kanunu da, 
askıda bulunan gerekçesine rağmen çıkmak üzere. 

ŞABAN KÜOÜKOĞLU (Kastamonu) — Çıktı 
bile. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Çıktıysa 
gözünüz aydın olsun efendim. 

ISayın Tarım Orman ve Köyüşleri Bakanına bura
da, «Bayram haftası» dedik, bize «ambar tahtası» di
yerek cevap verdiler. Neden «ambar tahtası» diyor
lar, anlamak mümkün değil? 

Anayasanın 171 dncı maddesinin !ikinci fıkrasını 
kendilerine mesnet edinmişler; fakat birinci fıkrayı 
okumaktan neden sarfınazar ediyorlar, onu anlamak 
mümkün değil? Birinci fıkrada kooperatiflerin gelişti
rilmesi devletlin görevleri arasına sokulmaktadır; Ana
yasa görev vermektedir. Orayı okumuyorlar, ısrarla 
denetim konusunu ele alıyorlar. Denetimi de yöne
timle karıştırıyorlar, «llllâ da denetim şarttır» diyor
lar. Halbuki denetim başka, yönetim başka; birisi 
bayram haftası, Öbürü ambar tahtası. 

SABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Maşal
lah.., 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Size de 
maşallah efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, Meclis adabına uy
gun kelimeleri seçmenizi rica ediyorum' efendim, lüt
fen» 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkanım. 

Şimdi burada önemle üzerinde durulacak bir ko
nu var. Köylü ve çiftçiye «efendi» diyoruz, karşısına 
varıp elimizi ovuşturarak oy istiyoruz, «Aman millî 
irade senin iraden» diyoruz; ondan sonra geliyoruz 
burada köylü ve çiftçinin anasının ak sütü gibi helal 
olan oy hakkını, seçme ve seçilme ve kendisini yö
netme hakkını elinden alıyoruz!. Bu, büyük bir çe
lişkidir. ı(MIDP ve OP sıralarından alkışlar) 

Burada tarımın duvarı yıkılmadı yalnız, tarımın 
duvarının taşları dökülmedi; demokrasinin taşları dö
külüyor, duvarı yıkılıyor, ikinci hançeri yiyor de
mokrasi. Bu köylü ve çiftçinin seçme ve seçilme hak
kına, hür iradesine müdahaleden başka bir şey de
ğildir. Sayın iktidar bir taraftan liberalim diyor, Li
beral ekonomiyi takip ederim diyor, siyasette de 
liberalim diyor; öte yandan devletçiliği tercih ediyor. 
Bunu anlamak ve anlatmak mümkün değil. Köylü 
ve çiftçinin huzurunda ne diyeceksiniz sayın iktidar 
mensupları? 
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ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Atatürk 
devletçiliği. 

BAŞKAN — Sayın Küçükoğlu, zannediyorum bir 
ihtar da zatı âlinize gelecek. Onun için dikkatli ol
manızı rica ediyorum. 

Devam edin Sayın Öö'kgün. 
ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın Baş

kanım, benim adıma siz cevap verdiğiniz için ben 
'beyefendiye cevap vermek istemiyorum, sağolun. 

Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına, Ana
yasanın 171 inci maddesinin ikinci fıkrasının yanın
da 35, 45 ve 167 nci maddelerini de okumalarını tav
siye ederim. Zaten Anayasaya çok önem verdikleri
ni bütçe müzakerelerinin sonunda öğrenmiştim; her
halde bunları da okuyacaklardır. 

(Kooperatiflerin merkez birliği yönetim kurulu ile 
denetçiliğe atananlarda ortaklık şarü .aranmıyormuş. 
Bakın iste bir önemli mesele daha. Nasıl, hangi hak
la? Köylü ve çiftçinin aimteriyle, emeğiyle kurulmuş, 
onunla yönetilen ve dünyada başarılı olan koopera
tifler arasında yer alan Türkiye'deki tarım kredi koo
peratiflerini hiçîbir emeği, alınteri ye herhangi bir 
sorumluluğu olmayan kişilere «Beyfendi, buraya gel 
denetle, burayı yönet» diyeceğiz. Bu nasıl iştir an
lamak mümkün değil. Bu hak neden veriliyor, bu 
nereden geliyor, bunun menşei nereye dayanıyor? 
Ama çok görmemek lazım. Çünkü, Tarım Satış Koo
peratifleri Kanunu görüşülürken de arz ettiğim üzere, 
Ali Ağanın, Mehmet Ağanın, Hasan Ağanın fabri
kasına el uzatamazsımz; ama köylü ve çiftçinin hük
mî şahsiyetine ait olan mülküne hu tarzda el koyu
yorsunuz. Onun yanında bu hafif kalıyor; 'bir denetçi 
gitmiş de buradan huzur hakkı almış, şunu almış, bu
nu almış... Bunu da nazarı itibara almamak gere
kiyor; öyle anlaşılıyor. 

Bu kanun gerekçeden yoksundur. Köylü ve çift
çimizin oy hakkını ye hür iradesini hiçe saydığı için 
bu kanun tasarısına kırmızı oy kullanacağım sayın 
milletvekilleri; saygılarımı sunarım. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

SABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Usul 
hakkında. f l P ve MiDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarının tümü üzerindeki 
müzakereler tamamlanmış jbulunmaktadır. 

Kanun tasarısının tümünün açık oya sunulması 
hususunda bir önerge verilmiştir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Oörüşüknekte olan Tarım Kredi Kooperatifleri 

Kanun Tasarısının tümünün açık oya sunulmasını 
arz ederiz. 

SABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, önce usul hakkında söz 
istediniz, sonra da «lehinde» dediniz. Daha evvel le
hinde deseydiniz ta'biatıyla verirdim. Bu itibarla söz 
veremiyorum, igeçti efendim. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, senin bana karşı tutumun başka. Adam par
lamentoya hakaret ediyor niçin müdahale etmiyor
sun, niçin? Konuşturma adamı... 

BAŞKAN — Açık oy talep eden önergedeki isim-
leri okutuyorum : 

Fenni tslimyeli 
Balıkesir 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

M. Abdürrezak Ceylan 
Siirt 

Kadri Altay 
Antalya 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Yılmaz Altuğ 
Sivas' 

Salim Erel 
Konya 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Halit Turgut Kunter 
Rize 

Musa öğün . 
Kars 

Sururi Baykal 
Ankara 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Vecihi Akın 
Konya 

Ferit Melen 
Van 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Abdülkerim Yılmaz Erdem 
'Mardin 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Cüneyt Canver 
Adana 

Cemal özdemir 
Tokat 

Y. Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 



T. B. M. M. B: 109 7 . 6 . 1985 O : 2 

BAŞKAN — Açık oylama talebinde bulunan sa
yın milletvekillerini tespit edeceğiz. Burada bulunan
lar lütfen işaret buyursunlar. 

Sayın Fenni tslimyeli? Burada. 
Sayın Ertuğrul Gök'gün? Burada. 
Sayın Rıfat IBayazıt? Burada. 
Sayın Vecihi Akın? Burada. 
(Sayın Abdürrezak Ceylan? Yok. 
Sayın Ferit'Melen? Burada. 
Sayın Kadri Altay? Burada. 

'Sayın Mazhar Haznedar? Burada. 
Sayın Faik Tarımcıoğlu? Burada. 
Sayın Onural Şeref Bozkurt? Burada. 
Sayın Yılmaz Altuğ? Yok. 
Sayın Ylmaz Erdem? Burada. 
Sayın Salim Erel? Burada. 
Sayın Osman Bahadır? Yok. 
Sayın 'Kemal Gökçora? Yok. 
Sayın Fehmi Memişoğlu? Yok. 
Sayın Turgut Kunter? Burada. 
Sayın Cüneyt Canver? Yok. 
Sayın Musa öğün? Yok. 
Sayın Cemal lözdemir? Burada. 
Sayın Sururi Baykal? Burada. 
Sayın Yusuf Kazancıoğlu? Yok. 
T4 milletvekili arkadaşımız var, 

YILMAZ 'İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Te-
kabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk tekabbül ediyor; bu 
suretle 15 tane oluyor. 

S/imdi, açık oylama şekillerinden birincisini oyla
rınıza sunacağım. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 
açık oylamanın yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kupalar sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle açık oylama işlemi ya
pılacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
ICOyların toplanmasına haşlandı) 

2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler. Komisyonu Raporu 
(11669) (S. Sayısı: 332) (1) 

(1) 332 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında bulunan, 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 'Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ: 

lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporunun müzake
resine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza su-

.nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

'Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Kadri Altay; buyurun efendim (MDP sıralarından 
alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA KADRİ ALTAY (An
talya) — Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bil
diğiniz üzere «Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütündür.» (Anayasa madde 3) Dev
letin olduğu yerde bunun elbette birçok sorumluları 
vardır, ama esas sorumlusu en önemlidir; göstericisi, 
tayin edicisi, ortaya koyucusu da yasaların temeli 
olan Anayasadır. 

Devletin olduğu yerde rejim de var demektir. Tür
kiye'de bunun adı demokrasidir, cumhuriyettir. Bu 
da sahipliliği ifade eder. Bu ise hak ve hürriyetlerin 
varlığını, güvenliğini ve bunlarım işlerliğini ortaya ko
yar; ama gel gör ki, ekonomik hayatımızın olduğu 
kadar günlük hayatımızın da vazgeçilmez bir unsuru 
olan esnaf ve sanatkârlarımız onta sınıfın belkemiği 
olması gerekirken, ne direği ne de kazığıdır, ha var, 
ha yoktur bu güzide topluluk, bu yaratıcı güç. Hal
buki bu topluluk, bu Türk esnaf ve sanatkârları millî 
birilik ve bütünılüğümüzünı, rejimimizin ve demokratik 
hayatımızın güvenilir teminatı, millî kültürümüzün d;e 
•sadık koruyucularıdır. Bû esnaf ve sanatkârlar ya
ratıcı güçleriyle büyük sanayimizin de en önemli bir 
desteğidir. Emek - yoğun küçük işletmelerin yarattığı 
istihdam hacmi, bunun büyüklüğü ve sosyal özellik
ler ve bilhassa ihtiyaçlar esınaf ve sanatkârlara ayrı 
bir değer verilmesiimi gerektirir. Bilhassa bu görüş ışığı 
altında büyük sanayiin de gelişmesini destekleyerek, 
küçük sanayiin korunması, eğitilmesi için, Anayasa
mız: 173 üncü maddesinde Devletin gerekli tedbirleri 
almasını öngörmektedir. Bu husus, başta iktidar ol
mak üzere hepimizin öncelikli görevlidir sanırım. 

Müsaade ederseniz 173 üncü maddeyi okutuyorum: 

«/MADDE 173. — Devlet, esnaf ve sanatkârı ko
ruyucu ve destekleyici tedbirleri akr.» 
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12 Eylül 1980'den sonra sağlanan istikrar ile can I 
emniyeti ve bilhassa iş emniyeti temin edilmesin© I 
rağmen; kazançsız olarak sağlığı ve gelirsiz olarak I 
iş emniyeti temin edilmesine rağmen, aileyi geçindir- I 
inek mümkün olmamıştır ve olmamalktadır da, I 

iSayın mülefcvekilleri, dünyadaki ekonomik dur- I 
guınilukıtan ve ekonomik bunalımdan elbette Türkiye I 
de etkilenmiştir. Bunun sıkıntılarını halen çekmek- I 
teyiz; Miyarı da, bildiğiniz gibi, şimdilik Türkiye'de I 
dolardır. Aralık 1983'te 1 dolar 275" lira iken, Ha- I 
ziran 1985'te 1 dolar 540 lirayı bulmuştur. Duracağa I 
da benzemiyor bu ölçü, Pahalılık nedeniyle halkın I 
satın alma gücü oldukça azalmıştır. Bu hail elbetteki I 
esnaf ve sanatkârları da zor duruma düşürmüştür. I 
Küçük sermayesine büyük emeğini katarak geçinmeye I 
çalışan esnaf ve sanaıtkârlarımız en fazla sıkıntı çe- I 
kemerimizdendlir. Misal olarak; Sanat sicili envanter- I 
lerine göre, 1984 yılı ile 1985 yılının ilk 4 ayı içerisin- I 
de 10 bin civarında esnaf ve sanatkâr işyerini kapata- j 
•rak sanat sicilinden terkin edilmiş, Türkiye'de işsizler I 
grubuna katılmıştır. I 

DeğerM milletvekilleri, 1479 sayılı Bağ - Kur Ka
nununun uygulamasında birçok aksaklıklar görüldüğü I 
için, sizlerin de oylarıyla 31165 sayılı Kanunla kat 
daralmıştır; yani aksaklıklar giderilmiştir, düzeltilmiş
tir. Arz ettiğim bu Kanun sigortalama, tescil, basa
mak ve borçlandırma işlemlerini de en iyi bir şekilde 
düzene sokmuş bulunmaktadır. Şimdi de, huzurunuz
daki Ibu tasarı, yani 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ile yapılan düzenlemelerde, yıllardan 
beri boşluğu duyulan ve en çok şikâyet konusu olani 
sağlık sigortası, Bağ - Kur bünyesindeki (bütün esnaf 
ve sanatkârların sadece kendillerinü değil, alile fert
lerinin de ayakta veya yatarak tedavi edilmelerini 
sağlayacaktır. Onun için geciken bir kanun tasarısıdır 
bu. Elbetteki Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak biz 
de, yüce Meclise getirilen bu Kanun tasarısı karşı
sında müspet oy kullanacağımızı, yanında olacağı
mızı saygılarımızla arz eder, selamlarımı sunarım 
efendim. (ANAP sıralarından, «Bravo paşam» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA KALEMLİ ^Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bugün huzurunuza, 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı- | 
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şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa bir ek 
kanun tasarısıyla gelmiş bulunuyoruz. Yüce Meclisin 
takdirlerine sunduğumuz bu tasan, biraz önce ko
nuşan değerli hatibinde belirttiği gibi, yıllardır bu 
memlekette mütevazi sermayesine alın terini katarak 
memleketin kalkınmasına katkıda bulunan büyük 
bir zümrenin beklentilerini gidermek, bu grubun dert
lerini halletmek için hükümetimizce titizlikle hazır
lanmış ve ilgili komisyonda da titizlikle incelenerek 
huzurunuza getirilmiş olan bir tasarıdır. Bu tasarı
da, esnafımızın yıllardır beklediği ve kendilerine bir 
aspirin dahi veremediğimiz esnafımızın sağlık ko
nusundaki problemlerini çözmek için her türlü ted
biri almış bulunuyoruz. 

Bilindiği üzere, diğer sosyal güvenlik kurumları 
kanunlarında olduğu gibi Bağ - Kur Kanununda da, 
çalışma hayatındaki gelişmelere paralel olarak daimi 
bir değişim ve bir gelişme görülmektedir. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinin 3 ve 4 üncü 
fıkralarında; «Devlet, herkesin hayatını, beden ve 
ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve 
madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirli
ğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını 
fek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler» diye 
bir ibare vardır. Ayrıca buna ek olarak, «Devlet, bu 
görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sos
yal kurumlarından yararlanarak, onları denetleye
rek yerine getirir» şeklinde ifadesini bulan sağlık 
hizmetinin, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
«Sosyal hedef ve politikalar» bölümünde ilke ve po
litikaları da tespit edilmiştir. 

Buna göre, planda, sağlık hizmetlerinden bütün 
vatandaşların en iyi şekilde faydalanmasını sağla
mak, genel sağlık seviyesini yükseltmek amacıyla 
sağlık hizmetlerini eşit, sürekli ve etkili bir şekilde 
herkese ve her yere ulaştırarak, halkın beden ve ruh 
sağlığını korumak ve tıbbî bakım görmesini sağla
mak temel ilke olarak belirtilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca plan, kamu kurum
larının Ve sigorta kurumlarının kendilerinin sağlık 
hizmeti vermek üzere teşkilatlanmalarından kaçınıla
cağım, mevcut sağlık kurumlarından faydalanılması 
esasım getirmiştir. Bu çerçevede, tasarıyla planda 
öngörülen ilkeler doğrultusunda Bağ - Kur sigortalı
larına sağlık hizmetlerinin koordineli bir şekilde ve
rilebilmesi için 1479 sayılı Kanunda gerekli düzen
leme de yapılmıştır. Halen Bağ - Kur kapsamına gi
ren sigortalılardan; maluliyet, yaşlılık ve ölüm si
gorta kolları için prim alınmakta, sağlık sigorta pri
mi alınmamaktadır. Tasarıyla kuruma, diğer sos-
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yal güvenlik kuruluşlarında olduğu gibi, sigortalıları
na sağlık hizmeti vermek suretiyle, hem sigortalı
ların kuruma olan güvenini kuvvetlendirmek, hem 
de ülke çapında sağlık hizmetlerine yardımcı olun
maktadır. Tasarıda, Bağ - Kur sigortalılarına sağlık 
hizmeti, poliklinik ve klinik hizmetleri şeklinde olmak 
üzere, iki safhada verilecektir. 

Bilindiği gibi, sağlık hizmetleri büyük çapta ve 
uzun vadeli yatırım yapılmasını gerektirir. Bu bakım
dan, bir taraftan menkul ve gayrimenkul yatırımla
rına girmek suretiyle kurumu, dolayısıyla sigortalı
ları ağır maddî külfete sokmamak, diğer taraftan da 
mevcut boş kapasiteleri değerlendirmek için ülke ça
pında fayda sağlamak gayesiyle, Bağ - Kur tarafın
dan verilecek sağlık hizmetlerinin genel ve katma 
bütçeli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
tesislerden yararlanmak suretiyle verilmesi amaçlan
mış bulunmaktadır. Sigortalılar uzun süre bekleme
den, belli fon birikimi sağlanmasını müteakip, 6 ay 
ve 9 ay gibi kısa bir süre sonra sağlık hizmetlerin
den, hem kendileri, hem de eş ve bakmakla yükümlü 
oldukları çocuklarıyla, ana ve babalan faydalanabi
leceklerdir. 

Kısaca özetlemem gerekirse, getirilmek istenen 
hizmetler şunlardır: 

1. Sağlık sigortası yardımlarından faydalanacak 
Bağ - Kur sigortalılarının yurdun her tarafındaki 
sosyal sigortalar kurumu, genel ve katma bütçeli ida
reler ile belediye ve üniversitelere ait sağlık tesisle
rinde muayene ve gerekli tedavilerden yararlanabil
meleri, dolayısıyla sağlık hizmetlerinin sigortalının 
ayağına götürülmesi, tedavisi başka bir yerde yapıl
ması gerekli görülen hastanın o yere, o sağlık kuru
luşuna götürülmesi, 

2. Bağ * Kur sigortalılarına poliklinik ve kli
nik hizmetlerinin ülkemizdeki mevcut tüm sağlık ku
ruluşlarında verilmesi. 

3. Bağ - Kur sigortalılarının sağlık hizmetlerin
den kısa sürede faydalanmaları, 
• - 4. Sigortalıların eş ve bakmakla yükümlü olduk
ları çocuklarıyla, ana ve babalarının da sağlık yar
dımlarından istifade etmeleri, ve nihayet, eksikliği 
duyulan sağlık sigortası yardımlarının Bağ - Kur sigor
talılarına bütün yurtta kademeli olarak 3 yıl içerisin
de getirilmesi imkânları sağlanmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, değerli katkılarınızla 'bu
gün kanunlaşacağım ümit ettiğimiz bu tasarıyla, ko
nuşmamın 'başında da belirttiğim gibi, büyük bir ke
simin beklentilerine cevap vereceğiz. Hükümetimizin 
sosyal güvenlik anlayışının ve ortadireğe temel say

gısının bir göstergesi olarak kabul ettiğimiz bu ka
nunun kanunlaşması süresi içerisinde, gerek hazır
lanışında, gerek komisyonlarda görüşülmesi aşa
malarında emeği geçen bütün arkadaşlarıma huzur
larınızda teşekkürü bir borç bilir, yüce Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan,'yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Genel Sağlık Sigortasının basamaklarından birisi 
olabilecek bu tasarı komisyonumuza gelmiş, komis
yonumuzun değerli üyelerinin katkılarıyla pratik uy
gulamada ortaya çıkabilecek bazı tereddütleri gider
mek amacıyla, hükümet adına sayın bakanın da 
katılmasıyla, bazı ilaveler yapılmıştır. Ben bu ilave
lerin hepsini açıklamayacağım, yüce Meclislin fazla 
zamanını almak istemiyorum; ama maddelere geçil
diğinde daha teferruatlı bilgi istenirse, vermeye de 
hazırım. Yalnız, yine pratik uygulamada bazı tered
dütleri ortadan kaldırabilmek için, zabıtlara geçmesi 
amacıyla bir-iki noktaya değineceğim. 

Raporumuzun ek 13 üncü maddesinde, ki tasarı
da bütün sigortalıların ilaç bedellerine yüzde 20 kat
kısı hükmü getirilmişti; diğer sosyal güvenlik kuru
luşlarında 'bu, aktif sigortalılarda yüzde 20 emekli 
aylığı alanlarında yüzde 10 şeklinde idi. Paralelliği 
sağlamak amacıyla böyle bir değişiklik yaptık. Bu
rada, ayakta yapılan sağlık tedavilerinde, sigortalının 
ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleriyle, ana 
ve babasının ilaç bedellerine katkı payı yüzde 20 
olacak; aylık almakta olanların ve bakmakla yüküm
lü oldukları aile bireyleriyle, ölüm aylığı almakta 
olanların ayakta yapılan tedavilerindeki ilaç bedel
lerine katılma payı yüzde 10 olacak. 

Ayrıca, bütün Bağ - Kur sağlık sigortası kapsamı
na giren kimselerin yatakta yapılan tedavilerindeki 
bütün ilaç bedellerinin tamamının Bağ - Kur tara
fından karşılanmasını amaçlayarak bu maddeyi dü
zenledik. 

Hükümet tasarısının ek 14 üncü maddesindeki, 
«Sağlık yardımları, hastalık hallerinde tedaviye baş
lanan tarihten itibaren 6 ayı geçemez» hükmüne, ko
misyonumuzun raporunda «Hastalık hallerinde yapı
lacak sağlık yardımları, hastanın iyileşmesine kadar 
sürer» şeklinde bir ilavemiz oldu. Yatakta tedavide 
6 ay içerisinde hastanın iyileşmesi mümkün olmaz
sa, sağlık yardımının ayakta olarak hastanın iyileş
mesine kadar devam edeceği gayesi ile bu ilaveyi yap* 
Ut, 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun ek 
17 nci maddesine, hükümet tasarısına ilaveten bir son 
cümleyi ekledik; bu cümle de; diğer sağlık kuruluş
larından kasıt olarak, özel sağlık kuruluşlarını ve 
özel hekimleri kastederek; şayet sağlık yardımından 
istifade etmek isteyen sigortalı herhangi bilr özel he
kime veya özel sağlık kuruluşuna tedavisini yaptırıp 
ücretini Ödediğinde, bu miktarın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının resmî sağlık kuruluşları için 
tespit ettiği ücret tarifeleri kadarını kurum, yani 
Bağ - Kur, geriye kalanını da sigortalının ödemesini 
amaçladık. 

Raporun yönetmelikle ilgili ek 18 inci maddesin
de, «İlaç bedeline katılma payı alınmayacak hasta
lıklar» şeklinde bir ilavemiz oldu. Bazı sürekli has
talıklar vardır, ömür boyu devam eden hastalıklar; 
örneğin diyabet, tüberküloz, kanser gibi. Diğer sos
yal güvenlik kuruluşlarının yasalarında bu hastalık
lar tadat edilmek suretiyle, «Bu hastalıklardaki ilaç 
bedellerine katılma payı ömür boyu alınmaz» şek
linde hüküm konulmuştur. Biz bu hususu yönetmeli
ğe bıraktık; zira Meride başka -hastalıkları da ilave 
etmek gerektiğinde bir yasa değişikliği söz konusu 
olacaktı; ama yönetmeliğe bıraktığımız takdirde, yö
netmelik değişikliği ile yasa değişikliği gerekliliği ol
madan bu değişiklikleri yapma imkânını ve esneklik
lerini kuruma vermiş olduk. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Saruhan, buyurun. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Türk Anayasasının, Türk in
sanını sosyal güvenceye bağlanmasının bir sonucu 
olarak bu görüşmekte olduğumuz 1479 sayılı Bağ-
Kur Kanunu ile sosyal güvence altında bulunan es
naf ve sanatkârlarımızı; daha önce Bağ - Kur Ka
nununda yapmış olduğumuz değişiklikle sevindirdiği
miz esnaf ve sanatkârlarımızı, bundan böyle sağlık 
hizmetlerinden yararlanma esasını getiren bu kanun 
tasarımızla daha da sevimünmiş olacağız. 

Bağ - Kurdan emekli olan 'insanlarımızın, düşük 
basamaklardan emekli oldukları için, ellerine geçen 
aylık tutarlarının da son derece düşük olduğunu bili
yoruz. iBu tasarıyla, 300 bini aşkın Bağ-Kur emekli
lerini sağlık giderleri yönünden rahatlatıcı, nefes 
alıcı hale getirmiş bulunuyoruz. Ben bu tasarıyı, he
nüz yeni sayılan Bağ - Kurumuzun, sigortalılarına geç 
kalınmış «bir güvenceyi vermesi olarak görüyorum. 
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Türk esnaf ve sanatkârı, ibir yandan ülkenin ikti-
saden kalkınmasına devletten destek görmeden ken
di emeği ile katkıda bulunurken, kendine ekmek ka
pısı yaratırken; diğer yandan aynı faydayı yanında 
çalıştırdığı ve ülkeye eserler kazandıran kişi ve kişi
lere de sağlamaktadır. Bu getirilen tasarıyla devleti
mizin bu insanlarımıza biraz daha kanat gerdiğini 
görmekten mutluluk duyuyorum. 

Esnaf ve sanatkârlarımıza fevkalade yarar sağla
yacak olan bu kanun tasarısını hazırlayan komisyo
numuza, hükümetimize ve sayın bakanımıza yüce 
heyet huzurunda teşekkür ediyor, hayırlı olsun di
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Burhan Kara, grup yetki bel
gesinde 309 sıra sayılı Türkiye Diş Tabipleri Oda
ları ve.... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Yanlış yazılmış Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, müsaade buyurun efendim. 
BURHAN KARA (Giresun) — Bu kanun tasarı

sı için verilmiş olacaktı, her halde bir yanlışlık olacak. 
BAŞKAN — O zaman grup bunu düzeltirse, zatı 

âlinize söz verelim efendim. 
BURHAN KARA (Giresun) — Fark etmez Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, 

ben bunu şahsım adına vermedim, grup adına... 
BAŞKAN — Maalesef efendim, İçtüzük hüküm

lerine göre yetki belgesi gerekiyor; yetki belgesi de 
309 sıra sayılı tasan için, 

BURHAN KARA (Giresun) — Şahsım adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına buyurun efendim. 
BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 1972 yılında esnaf ve sanatkârla
rımızın sosyal güvenliğini sağlamak üzere 1479 saydı 
Kanunla kurulan Bağ-Kur, üyelerine uzun vadeli 
sigorta kollarından; yaşlılık, malullük ve ölüm si
gortası vermekte olup, sağlık sigortası uygulaması
na ise bugüne kadar geçememiştir. Bağ-Kur üye-. 
lerinin sağlık sigortası uygulamasına alınabilmesi, ül
kemizdeki mevcut sigorta uygulamasında norm bir
liği sağlaması yanında, üyelerin bu sigorta ile birlik
te uzun vadeli sigorta kollarına ait primlerini öde
mesi de sağlanacak ve Bağ - Kurun gelirlerinde ar
tış meydana gelecektir. 

Sağlık Sigortası Tasarısı, esnaf ve sanatkârımız 
tarafından yıllardır beklenen bir tasarıdır. Beşinci 
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Beş Yıllık Planda ve hükümet programımızda da 
esnaf ve sanatkârların sosyal güvenliğinin geliştiril
mesi, sağlık sigortasından faydalanması amaçlan
mıştı. Bu tasarının kanunlaşması ile esnaf ve sanat
kârlarımızın yıllardır devam eden beklentisi son bul
muş olacaktır. Bu tasarı ile aynı zamanda Anavatan 
iktidarı, vaatle milleti oyalamadığı, verdiği sözleri 
yerine getirerek, daima esnaf ve sanatkârımızla be
raber olduğunu da göstermiş bulunmaktadır. 

Bugün, bu tasarı ile hastanelerimizde hizmetin 
aksatılacağı ve yığılmaların artacağı düşünülebilir. 
Yalnız şunu belirtmek isterim ki, bugün 10 milyona 
yakın vatandaşımız bu sağlık sigortasından yararla
nacaktır. Bu 10 milyona yakın vatandaşımız da, za
ten mevcut hastanelerimizdeki sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaktadır. 

Hükümet programımızda devlet, sosyal Sigortalar 
Kurumu ve üniversite hastaneleri arasında işbirliği 
imkânları artırılarak, 'birbirlerini takviye eden bir 
anlayışla çalışmaları, ayrıca bu kuruluşlar dışında ça
lışan sağlık personelinden belirli esaslar dahilinde 
faydalanılacağı belirtilmiştir. 

Yine, Anayasamızın 56 ncı maddesi, herkesin 
sağlıklı ve dengeli yaşamasını temin için «Devlet, 
b'u görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve 
sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetle
yerek yerine getirir.» Hükmüne uygun olarak, esnaf 
ve sanatkârlarımızın da sağlık sigortasından faydalan
masını temin etmiş olacağız. 

Ayrıca, Bu tasarı ile birlikte bugün Türkiye'de 
yüzde 55-60 kapasite ile çalışan hastanelerimizin da
ha verimli ve rantabl çalışması temin edilmiş ola-
caktu*. 

Bu tasarı ile sadece hizmetin satın alınması ve 
hastanelerin daha verimli çalışması amaçlanmıştır. 
«Yarın hasta olursam ne olacak, acaba hastane ve 
doktor masrafını karşılayabilir miyim?» Düşüncesi 
ile bir miktar sermayesini bir köşeye ayıran şehir ve 
köydeki küçük esnafımızın tereddütü gidecek, ya
rınlarına güvenle bakması sağlanacaktır. 

Tasarının kanunlaşması i e Türkiye'de sağlık si
gortası uygulaması için de önemli bir adım atılmış 
olacaktır. Çünkü, SSK ve Emekli Sandığından son
ra Bağ - Kurluların da ilavesi ile vatandaşlarımızın 
% 50'den fazlası sağlık hizmetinden ücretsiz olarak 
yararlanmış olacaktır. 

Bu tasarı ile esnaf ve sanatkârlarımıza ayrı bir 
yük de getirilmektedir. Şöyleki; sağlık primi için 
Emekli Sandığında kesinti oranı yüzde 28, SSK'da 

yüzde 34,5, Bağ - Kurda ise yüzde 32lik bir prim ke
silmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarımın hazırlanmasın
da emeği geçenlere, esnaf ve sanatkârlarımıza ger
çek bir sosyal güvenlik hizmeti daha getirmiş ola
cakları için, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Tasarının esnaf ve sanatkârımıza, Bağ - Kura ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın bakana 

soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müzakereleri tamamlaya
lım, ondan sonra sorular kısmına geçelim. 

Sayın Batumlu, zatı âliniz de söz istemişsiniz; 
fakat 2 milletvekili arkadaşımız konuştuğu için, im
kân bulamıyoruz. Arzu ederseniz maddeler üzerinde 
veyahut da son sözde talepte bulunursanız bu iste
ğinizi yerine getiririz efendim. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Alcan, 
Başka sora yöneltecek milletvekili var mı? Yok. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Bağ - Kur kayıt

lıları gerek isteğe bağlı, gerekse esnaf ve sanatkârlar 
şu anda basamaklara göre primlerini ödüyorlar. Ay
rıca, bu primlerden sonra, sağlık için bir prim ödeye
cekler mi? Bunu 8 ay bir süre ödedikten sonra mı, 
sağlık kurumlarından faydalanacaklar, yoksa şu ka
nun çıktıktan sonra ayrıca sağlık primi ödeyenler mi 
faydalancak? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sağlık hizme
timden yarad'analblmek için kanunda öngörülen sağ
lık primini yatırma zorunluluğu vardır^ Sağlık pri
mini yatırmayan kimse sağlık hizmetinden yararla
namaz. 8 ,ay müddetle de prim ödeyecektir. 

lArz ederim., 

BAŞKAN — Teşekkür; ederim. 
SALİH ALCAN '(Tekirdağ) — Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

'1 inci maddeyi okırtıuıyorum ': 
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1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çatışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Bazı Maddeler Eklenmeline Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

maiddeler eklenmiştir, 
(Sağlık sigortasının kapsamı 
EK MADDE M. — SağlDk sigortası yaırdımların-

dıan," 
a) 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile eş ve 

bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve ba
balan, 

ib) Yaşlılık ve malullük aylığı a t a k t a olanlar 
ile eş ye balkımakla yükümlü oldukları çocukları, ana 
ve babaları*' 

c) ölüm aylığı almakta planlar, 
yararlanırlar. 
Ancak, diğer sosyal güvenlik Kanunlarına ve özel 

kanunlara (göre sağlık yardımlarından faydalananlar 
yararlanamazlar. 

Sağlık hizmeti, Sağlık ve Sosyal Yanlım Bakanlığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, mahallî idareler, üniversi
teler, kamu iktisadî teşebbüslerine alt sağlık tesisleri 
ile diğer sağlık tesislerinden satın alınmak suretiyle 
yürünülür. 

Sağlık hizmetinin hangi sağlık kuruluşlarından sa
tın alınacağının tespitine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir., 
Sayın Gürkan, 2559 sayılı Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarımının dağıtıldığı hak
kında henüz Başkanlığımıza bir bilgi gelmedi. Şu an
da dağı'tılmışsa, zatı âlinizi söz sırasına kaydediyoruz, 
Şayet dağıtıtaamışsa, dağıtıldığı andan itibaren söz 
sınaisi kaydedilir; o zaman takdimini rica ediyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN '(Antalya) — Sağö-
lun Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Ek madde 12tyi okutuyorum : 
ıSağlık sigortasından faydalanma şartları 
EK MADDE 12. — Sağlık sigortasına tabii sigor

talıların, sağlık yardımlarından faydalanmaları, en az 
sekiz ay eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olma
ları, sağlık ve sigorta prim (borcu bulunmaması şar
tına bağlıdır. 

IBÂŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum :• 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının Ek 12 nci 
maddesinin 4 üncü satırında bulunan «Sağlık ve si-

I gorta prim borcu bulunmaması» cümlesinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

İsa Vardal Cahit Tutum 
Zonguldak Balıkesir 

Ali Rıdvan Yıldırım Şalim Erel 
Tunceli Konya 

Hüseyin Alvni ISağesenı 
Ordu 

'BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - -
Kakmıyoruz efendim. 

ÇALINMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAF1A KALEMLİ ^Ktiltahya) — Katılmıyoruz 
efendim., 

IBAŞIKAN — önergeye kbmilsyon ve hükümet ka
tılmıyor, 

315 sıra sayılı, 1'581 sayılı Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerimin 
Değişltirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Üç Geçici Mad
de EMenmesi Hakkındaki Tasarının açık oylaması
na oyunu kullanmayan arkadaşlar oylarım kullan-

I sıniar* 
Oyunu kullanmayan arkadaş var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
/(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; ek 12 nci maddede sağlık si
gortasından yararlanma şartları gösterilmiş. Bunlar
dan bir tanesi, 8 aylık sağlık sigortası primi ödemiş 
olma şartı, diğeri de sağlık ve sigorta primi borcu 
bulunmaması şartı. Bir sigortalının sağlık ve sigorta 
prim borcunun ne şekilde tahsil edileceği 1479 sayılı 
Kanunun diğer maddelerinde öngörülmüştür. Eğer, 
sağlık sigortasından yararlanma için sağlık ve sigorta 
primi borcu şartım getirirsek, evvelemirde kurumda 
yapılan birtakım hatalar neticesinde, primini ödedi
ği halde borcu gözüken sigortalılar bu yardımdan ya
rarlanma imkânlarını kaybetmiş olacaklar ve o yan
lışlığı düzeltmek için icabında mahkemelere kadar 
sorunlar gidecektir. Diğer taraftan, sağlık sigortasın
dan yararlanacak olan sigortalının tedavi gördüğü 
sürece sigorta primini ödeyememiş olmaları halinde 
de bu yardımlardan yararlanma imkânı olmayacak
tır. 

Onun için kurumun, 1479 saydı Kanunun diğer 
maddelerine göre her zaman sigortalının sigorta bor-

I cunu tahsil etme imkânı olduğuna göre, artık sigorta-

471 — 



T. B. M. M. B i 109 7 . 6 . 1985 . O : 2 

lıya elinde olmayacak sebeplerle sigorta primini za- ı 
manında ödememiş olmasından dolayı tedavi yardı- I 
mından yararlanmama koşulunu getirmenin tatbikat
ta birtakım güçlükler yaratacağı kanısındayım. O ne
denle, bu hükmün çıkarılması gerekir. Bu nedenle 
bu önergeyi verdim, takdir yüce kurulundur. 

Saygıyla selamlarım. I 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Ek 12 nci Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ek 12 nci madde kabul 
edilmiştir. I 

Ek 13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sağlık yardımının kapsamı 
EK MADDE 13. — Sağlık sigortası yardımları, 

hastalık ve iş kazası hallerini kapsar. 
Sağlık yardımları, hastanın; 
a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstere- | 

ceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve labo-
ratuvar tetkiklerinin yaptırılması ve tedavisinin sağ
lanması, 

b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müesse- I 
sesine yatırılması, 

c) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme I 
vasıtalarının sağlanması; 1 

hallerini kapsar. 

Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedelleri
nin % 20'si sigortalı, % 10'u aylık alanlar tarafından 
karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun tasarısının Ek 13 üncü 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Hüseyin Aydemir 
Balıkesir İzmir 

Durcan Emirbayer Ali Rıdvan Yıldırım 
İzmir Tunceli 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

«Ancak yurt dışından temin edilmesi zorunlu bu
lunan ilaçların bedelleri kesintisiz olarak ödenir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim? I 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılmıyoruz efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; bu maddenin sonuna 
böyle bir fıkranın eklenmesindeki amacım şu: Za
man zaman piyasada bulunan, çoğu kez de bulun
mayan hayatî değeri olan ilaçlar, hastalar tarafından 
binbir zorlukla yurt dışından getirilmektedir. Bu ilaç
ların - ki, Türkiye piyasasına göre oldukça pahalıdır 
yurt dışındaki ilaç fiyatları - bedellerini ödemeye kal
kan hastalar, yüzde 20'leri ödeyememe durumuyla 
karşı karşıya kaldıklarından, çoğu kez ilaçları getire
meme durumuyla burun buruna gelmektedirler. Geç
tiğimiz günler içinde buna benzer birçok olayla kar
şılaştım. örneğin, bir böbrek ilacını 3 aydan beri Av
rupa'da arattırıyorum, bir türlü bulamadım. Adam
cağızın parası yok, memur; arkadaşlarımız derledik 
topladık, Amerika'dan 3 ay sonra getirttik ilacı. İla
cın değeri 98 bin lira; katma değeri de üstüne ekler
seniz 110 bin lira. Bu adam bu paranın 20 bin lira
sını verecek... Bordrosuna bakıyorsunuz, ayda 40 bin 
lira, 50 bin lira maaş alıyor. Olmaz böyle şey. Dev
let, devlet olma vasfını hiç olmazsa can pazarında 
yitirmemelidir. 

Teşekkür ederim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz mümkün de
ğil. Ancak açıklık getirmek bakımından çok kısa ola
rak buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Açıklık getir
mek bakımından efendim. 

Yönetmelikte ek madde 18 şöyle diyor: «Sağlık 
sigortası yardımlarının şekil ve şartları, başvurma usul 
ve esasları, tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştir
me vasıtalarının sağlanması.» Bu kapsama almışız; 
ama arkadaşlarımızın getirmek istedikleri yeni bir 
ek, ayaktan tedavi görecekler içindir ki, bu büyük 
bir suiistimal vasıtası olur, önüne geçemeyiz. Ayrı
ca, ne 5434'te, ne de 506'da böyle bir hüküm yok
tur. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Ek madde 13'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ek madde 13 kabul edilmiş
tir. 

Ek madde 14'ü okutuyorum : 
Sağlık yardımlarının süresi 
EK MADDE 14. — a) Hastalık hallerinde ya

pılacak sağlık yardımları, hastanın iyileşmesine kadar 
sürer. 

Ancak, hastalık hallerinde yataklı tedavi kurum
larında yapılacak sağlık yardımları tedaviye başlanan 
tarihten itibaren altı ayı geçemez. 

b) Hastalık sigortası yardımları, sigortalının si
gortalılık vasfını kaybettiği tarihten itibaren 90 gün 
içinde meydana gelecek hastalık hallerinde de devam 
eder, 

c) iş kazasından dolayı muayene ve tedavi, sigor
talının kurumca tedaviye alındığı tarihte başlar ve 
sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
• SALİM EREL (Konya) — Sorum var efendim. 

BAŞKAN — Başkaca soru sormak isteyen?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ek 14 

üncü maddede «Ancak, hastalık hallerinde yataklı 
tedavi kurumlarında yapılacak sağlık yardımları te
daviye başlanan tarihten itibaren 6 ayı geçemez» di
yor. Bu 6 ayın gerekçesi nedir? 

Maddenin (b) şıkkında da, «Hastalık sigortası 
yardımları, sigortalının sigortalılık vasfını kaybettiği 
tarihten itibaren 90 gün içinde meydana gelecek has
talık hallerinde de devam eder» diyor. Buradaki 6 
ay ve 90 günlük sürelerin gerekçeleri nedir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, bu
radaki bütün konuşmalarda sosyal güvenlik kurum
larını ilgilendiren kanunlar geldiğinde, hepimiz eşit 
bir şey söylüyoruz; diyoruz ki, sosyal güvenlik kuru
luşları arasında paralellik sağlayalım. 506'ya paralel
lik sağladık; başka bir şey değil. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Ek 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Ek 14 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Ek 15 inci maddeyi okutuyorum : 
Sağlık sigortası gelirleri 
EK MADDE 15. — Sağlık sigortası hizmetleri 

aşağıdaki gelirlerle karşılanır. 
a) Sigortalıların, yürürlükteki basamak gösterge 

tutarlarının % 12*si oranında ödeyecekleri sağlık si
gortası primleri, 

b) Gerçek ve tüzelkişiler tarafından sağük hiz
metlerinde kullanılmak şartıyla yapılacak bağışlar ve 
vasiyetler, 

c) Diğer gelirler. 
BAŞKAN — Ek 15 inci madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Ek 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Ek 15 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Ek 16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sağlık sigortası gelirlerinin işletilmesi 
EK MADDE 16. — Sağlık sigortası priminin tah

sil ve takibi 1479 sayılı Kanun hükümlerine göre yü
rütülür ve bu primler ayrı bir fonda toplanır. Bu 
fonda toplanan paralar başka maksatlarla kullanıla
maz. Uzun vadeli sigorta kolları fonundan da sağlık 
hizmetleri için fon aktarması yapılamaz. 

Sağlık sigortası fonunda toplanan paralar için 
1479 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi hüküm
leri uygulanmaz. 

Sağlık sigortası fonunda toplanan paralar 1479 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin a, b ve c bentle
rindeki yerlere ve konulara herhangi bir miktar tah
didi olmaksızın yatırılabileceği gibi, bu Kanunun de
ğişik 21 inci maddesindeki esaslar dahilinde de işle
tilebilir. 

BAŞKAN — Ek 16 ncı madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Ek 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ek 16 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Ek 17 nci maddeyi okutuyorum : 
Sağlık hizmetleri giderlerinin karşılanması 
EK MADDE 17. — Sağlık hizmetlerinin gerek

tirdiği giderler ek 11 inci maddede sayılan kuruluşla
rın yataklı tedavi kurumlarında yapılacak muayene, 
tedavi, tahlil, müdahale, ameliyat tedavilerine ait fi
yat tarifeleri esas alınarak Kurum tarafından ilgili 
kuruluşlara ödenir, Ancak, diğer sağlık kuruluşların-
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da yapılan tedavilerde, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının resmî sağlık kuruluşları için tespit ettiği 
ücret tarifeleri esas alınır. 

BAŞKAN — Ek 17 nci madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

SALtM EREL (Konya) — Soru sormak istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu ek 

17 nci madde 11 inci madde ile aynı anlamı taşımak
tadır. 11 inci maddede «Sağlık hizmeti, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
mahallî idareler, üniversiteler, kamu iktisadî teşeb
büslerine ait sağlık tesisleri ile diğer sağlık tesislerin
den satın alınmak suretiyle yürütülür» deniyor. 

Burada bahsettiğimiz sağlık tesisleri, yurdun her 
tarafında yoktur, yalnız Bağ - Kurlu prim ödeyen
ler yurdun her tarafında pek çoktur. Bu hastanelerin 
olmadığı yerde, diğer sağlık kuruluşlarından fayda
lanmak mümkün; ancak bu sağlık kuruluşlarının ol
duğu yerde de; bu ek 17 nci maddede bahsedilen, 
«Ancak, diğer sağlık kuruluşlarında yapılan tedavi
lerde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının resmî 
sağlık kuruluşları için tespit ettiği ücret tarifeleri esas 
alınır» denmektedir; bu dışardaki özel mahiyetteki 
sağlık kuruluşlarından faydalanmak, tedavi olmak, 
sigortalının isteğine tabi midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Arz edeyim 
efendim. 

Biz, Bağ - Kurda sağlık hizmetini yeni hastane
ler yaparak, yeni sağlık müesseseleri kurarak getir
miyoruz. Yurdun her tarafındaki mevcut sağlık mü
esseselerinden hizmeti satın almak suretiyle getiriyo
ruz. Büyük şehirlerimizdeki mümkün olan bütün has
tanelerden sağlık hizmetini satın alacağız. Ama, eğer 
Bağ - Kur sigortalımız özel bir hastaneye gidip teda
vi olmuş ise; kendi inhisarı ile değil, kendi seçimi ile 
değil, mecbur kaldığı için, sevkedildiği için olmuş ise, 
ondaki fiyat tarifemiz ne ise onu oraya ödeyeceğiz. 

Burada onu arz etmek istiyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Ek 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Ek 17 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Ek 18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
EK MADDE 18. — Sağlık sigortası yardımları

nın şekil ve şartları, başvurma usul ve esasları, teda

vi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının 
sağlanması, ilaç bedeline katılma payı alınmayacak 
hastalıklar, diş hastalıkları tedavisi, gözlük, işitme ci
hazı; çeşitli ortez, protez ve benzeri yardımların ya
pılması ile bunların cins ve evsafı yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Ek 18 inci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

GAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

burada ayakta ya da yatarak tedavi ayrımı yapılma
mış. Sayın Bakan demin açıklamalarda bulunurken, 
«Yalnız yatarak tedavide bazı hastalıklar için ilaçla
rın bedelinin alınamayacağı derpiş edilmiştir» buyur
dular. Şimdi, bu duruma göre, burada ayakta ya da 
yatarak diye ayrım yapılmadığına göre, hangi hük
me göre bu yargıya vardılar? Bunu açıklamalarını is
tiyorum. 

Hükümet veya komisyon cevap verebilir. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, her
halde açıklamalarım yanlış anlaşıldı. Ek 13 üncü mad
dede sağlık yaırdımlaıran-m ne şekilde verileceği açılk 
olarak söylenmiş bulunuyor Biz tedaviyi «ayakta 
veya yatakta» diye kesin çizgilerle ayırmış değiliz. 
Ayakta yapılacak tedaviler vardır, yatakta yapılacak 
tedaviler vardır. 

Deminki konuda, biz dışarıdan getirtilecek bir ila
cın ayakta yapılan tedavilerde bir suiistimal vasıtası 
olabileceğini ifade etmeye çalışmıştık; yoksa yatarak 
tedavi edilen hastalarda bütün sağlık yardımları za
ten sağlanacaktır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Veya ayakta da 
olsa... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Gayet tabi 
sağlanacaktır; ama o zaman bir reçete enflasyonuna 
yol açacaktır. 

BAŞKAN — Ek 18 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek 18 inci 
madde kabul edilmiştir. 

1 inci Maddeyi, kabul ettiğiniz bu ek maddelerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 1 inci madde kabul edilen ek maddelerle 
birlikte kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ge

çici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 6. — Sağlık sigortası hizmet

leri kademeli olarak ek 11 inci maddede sayılan ku
ruluşlara ait sağlık tesislerinin müsait hizmet kapasi
tesi olan bölgelerden veya illerden başlanmak üzere, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile üç yıl içinde bütün yurt-' 
ta uygulamaya konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM' (Balıkesir) — Sorum var, Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın komisyon 

veya hükümet de cevap verebilir. 
Bakanlar Kurulunun karârı kapsamına ne giri

yor? Sadece bölge veya illerin tespiti mi giriyor; 
yoksa süre ile ilgili herhangi bir şey de giriyor mu? 
Onu kanun derpiş etmiş; «3 yıl içinde...» diyor. Ba
kanlar Kurulu, neyi spesifik olarak yürürlüğe koya
cak? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hangi iller
den veya bölgelerden başlayacağına karar verecek. 

SALtM EREL (Konya) — Sorum var, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, soruda da müracaat sıra
sını sıralıyoruz. Soruyoruz ve «Yok» diyoruz, ondan 
sonra da söz veriyoruz. Bu itibarla size soru sorma 
imkânını veremiyorum. 

Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 6 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 
Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte kurumdan aylık almakta olanların ay
lıklarından on yıl süre ile % 10'u oranında sağlık 
sigortası primi kesilir. Ancak, Kanunun yürürlük ta
rihinden sonra yaşlılık ve malullük aylığı bağlanan
lar ile hak sahiplerinin aylıklarından % 10 oranında 
kesilecek sağlık sigortası primi, sigortalının daha ön
ce ödediği süreler dahil, 10 yılı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var, Sayın 

Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 

sigorta priminin kesileceği sürenin başlangıç itibariy
le, deminki kabul edilen geçici 6 ncı maddede, sağlık 
sigortası hizmetlerinin belli bölgelerde Bakanlar Ku
rulu kararıyla başladığı tarihten itibaren mi olmak 
lazım geldiğini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bakanlar Ku
rulu kararıyla; 8 aylık bir müddet koyuyoruz. 

BAŞKAN — Müddet o tarihten itibaren mi, baş
lıyor? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Efendim, Sağlık 

Sigortası hizmetlerinin bir bölgede başladığı tarihten 
itibaren mi primler kesilmeye başlanacak? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Öyle beyanda bulundular efendim. 
Sayın Erel, buyurun. 
SALtM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu ka

nun tasarısının kabul edilip, yürürlüğe girdiği andan 
itibaren Bağ - Kur sigortalıları yüzde 1.0 prim ödeye
cek; sağlık hizmetlerinden yararlanmak için. Ancak, 
(A) bölgesinde oturan herhangi bir mükellef bu pri
mi ödemeye başladığı andan itibaren, bulunduğu böl
gede sağlık hizmeti verecek kuruluş yok ise, başka 
bir bölgedeki sağlık kuruluşlarından yararlanabilecek 
midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Onu beyan ettiler efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bakanlar Ku
rulu kararını izah ederken, Sayın Tutum'un sorusuna 
cevap verirken söylemiştim. Artı yüzde 10 primi ay
lık alanlar ödeyecek. Şu anda sigortalı durumunda 
olanlar yüzde 12 oranında prim ödeyecek. 

SALİM EREL (Konya) — Onu demek istemiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ona daha önce başka bir vesileyle 
cevap verdiler efendim. 

Geçici 7 nci madde üzerinde bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
332 sıra sayılı Kanun Tasarısının Geçici 7 nci 
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madde 3 üncü ve 6 ncı satırındaki yüzde 10 nispetin 
yüzde 5 olarak değiştirilmesini saygıyla arz ederiz. 

Hüseyin Şen Ahmet Doğru 
Artvin Artvin 

F. Rezan Şahinkaya 
Ankara 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 

Ahmet Özkan 
Çankırı 

Gülami Erdoğan 
Samsun 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Gerekçe : Esasen aylık alan emekliler ilaç bede
linin yüzde 10'unu ödemek zorundadırlar. Ayrıca as
garî ücret dolaylarında maaş alan Bağ - Kur emek
lilerinden yüzde 10 nispetinde Sağlık Sigortası primi 
kesilmesi sosyal durumlarına uygun görülmemekte
dir. Bu suretle, rakam olarak sigortalıların ödediği 
miktarın çok üzerinde bir prim ödemeleri gibi nis
petsizliğin ortadan kaldırılması da sağlanmış olacak
tır. ' 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim?. 

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

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz; 
fakat konuşmacı olursa, sonunda kısa bir .açıklama 
yapmak istiyorum müsaadenizle. 

BAŞKAN — Bu mümkün değil efendim. Gerek
çesini çok kısa olarak açıklayabilirsiniz; buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Eğer önerge 
sahiplerinden konuşan olursa... 

BAŞKAN — Önerge sahipleri, sizin bu gerekçe
nizden sonra konuşma hakkını haizdir. Ondan sonra 
zatı âlinize söz veremem. Demin bir anlaşılmama du
rumu vardı, onu tavzih için zatı âlinize istisnaî olarak 
söz vermiştim. 

Evet, buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, Bağ -
Kur emeklilerinin çoğunluğu 10 yıl hizmet belgesi 
vermek, 5 yıl da borçlanmak, yani prim ödemek su
retiyle emekli olmuşlardır. Bunlar bütün ömürleri bo
yunca 3 120 lira ile 15 bin lira arasında bir para 
ödemişlerdir Bağ - Kura. Biz bunlara şimdi ayda 
aşağı yukarı, emekli maaşı ve sağlık hizmeti de gel

diği zaman, 20 bin liralık bir yardım yapmış oluyo
ruz. Bu konu gündeme geldiğinde komisyonumuzda 
uzun uzun tartışılmış ve oybirliğiyle karara bağlan
mıştır; aktuaryal dengelerin ortaya çıkmasından son
ra. • 

Ayrıca, planın 641 inci maddesine bakarsak, «Sos
yal sigorta kuruluşlarına Devlet tarafından sübvansi
yon yapılmayacaktır» cümlesini görürüz. Bağ - Kur 
kendi yağıyla kavrulmak durumunda olan bir ku
rumdur; böyle bir teklif belki düşüncede hoş gelebi
lir, ama, böyle bir teklif gelirse Bağ - Kur, hizmetle
rinin altından kalkamaz. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Şen, buyurun. 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; önergenin verilmesinden maksat, ta
biatıyla Bağ - Kur müessesesini sıkıntıya düşürmek 
değildir. Kanun tasarısını tetkik ettiğim zaman bir 
haksızlığın mevcut olduğunu gördüm ve arkadaşlar
la, en azından böyle bir önergeyle hiç olmazsa nis
petin yüzde lO'dan yüzde 5'e düşürülmesinin uygun 
olacağını düşündük ve sundum. 

Sayın milletvekilleri, durum şudur : Bağ - Kur si
gortası emeklilerinden ilaç değerlerinin yüzde 10'u 
alınmaktadır, sigortalı olanlardan, yani çalışanlardan 
ise yüzde 20 alınmaktadır. Burada bir nispet konul
muştur; çalışanın imkânının daha çok olacağı, emek
linin daha az olacağı burada düşünülmüştür, buna 
bir şey demiyoruz. Çalışanların ödedikleri primleri
nin yüzde 12'sini her ay Sağlık Sigortası primi olarak 
ödemeleri yanında, emeklilerin maaşlarının yüzde 10' 
unu ödemeleri arasında çok büyük fark vardır. Yap
tığım hesaplara göre; ki hesaplar şu rakamlara da
yanmaktadır : 

Bugün en alt basamaktan prim ödeyen bir sigor
talı 2 208 lira ödemektedir, bunun sağlık sigortası 
primi ise 264 lira 96 kuruş olacaktır. En yüksek ba
samaktan prim ödeyen 6 258 lira; bu ise sadece 750 
iltiıra 72 kuruş ödeyecakıtıiır. Buna mulkabü emekli as
garî maaş 7 728 liradır; sosyal yardımları dikkate al
mıyorum, bunun yüzde 10'u 772 lira 80 kuruştur, en 
yüksek maaş ise 21 896 lira, bunun yüzde 10'u ise 
2 189'dur. Takdir edersiniz ki, emekli, aslında hiç 
prim ödememelidir; ama çalışanların yanında emek
linin 1/3 nispetinde prim ödemesi bana göre haksız
dır. Önerge bunun için getirilmiştir. Daha fazla üze
rinde konuşmak istemiyorum. Aslında eğer ilaç de-
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gederinin dengesini uygulayacak olursak; yani birisi 
yüzde 20, birisi yüzde 10 oluyor; o zaman yüzde 1,5 
olması lazım, biz ise yüzde 5 teklif ediyoruz. Aksi 
halde, Bağ - Kur emeklileri zaten büyük sıkıntı içe
risindeler, onları tedirgin etmiş oluruz. 20 küsur bin 
lira maaş 2 100 lira prim veya 7 bin küsur lira maaş, 
700 küsur lira prim tabiatıyla zor gelecektir. 

Takdirlerinize arz eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor, öner

geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkanım, komisyon olarak maddeyi geri çe
kiyorum efendim. İçtüzüğe göre maddeyi geri çek
me hakkım vardır. Komisyonda tekrar görüşüp, yü
ce Meclisin takdirine sunarız efendim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri istemekte
dir. 

Geri isteme talebini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, oya tabi değildir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, oylamaya tabi değildir, İçtüzüğe bakın 
efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, talbdî bir yanlışlık yapı
yoruz, oylamaya gerek yoktur, madde geri verilmiş
tir. (ıHP sıralarından «Oyladınız Sayın Başkan» ses
leri) Madıde geri verilmiştir efendim. 

Efendim, 88 inci maddenin son fıkrasını okumanız 
gerek. Biz burada Kanunlar Mıüdüriüğünün bir ta
lebi üzerine maddeye bakmak ihtiyacını duyduk ve 
bu tatbikatımızın isabetli olduğu neticesine vardık ve 
böyle yapıyoruz. 

ŞÜKRÜ BABACAN (IKıriklareli) — Oylamanın 
yarısı yapıldı, yarısı yapılmadı. 

IBAŞKAN — Efendim, madde önergeyle birilikte 
komisyona verilmiştir. İçtüzüğün bununla ilgli mad^ 
desinıim hükmünü okuyorum: «Daha sonra önergeler 
işaret oyuyla ayrı ayrı oylanır. Komisyonun katıl« 
madiği ve-fakat Genel Kurul kabul ettiği önerge ve 
ilgili maddeyi komisyon geri 'isteyebilir» Buna göre 
geni veriyoruz. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
küçük bir açıklama için söz lütfeder misiniz? 
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IBAŞKAN — Buyurun, 
M. NURil ÜZEL (Eskişöhür) — Önerge oylan

mıştır, kabul edilmiştir ve madde geri çekilmekte
dir. Şu halde komisyonun getireceği yeni madde ka
bul edilen önerge doğrultusunda mı olacaktır? 

BAŞKAN — Hayır efendim, önerge üzerinde ye
niden müzakere açacak, yeniden bir rapor getirecek; 
evvelki gün Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda 
yaptığımız gibi. 

Tasarının yürürlük maddesine gelmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla bu madde komisyondan gelinceye kadar 
müzakereleri bu safhada bırakıyoruz. 

î. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (11530) 
(S. Sayısı : 315) (Devam) 

'BAŞKAN — 15®1 sayılı Tarım Kredi Koopera
tifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının açık oyla
masına 302 mületvekili katılmış; 160 kabul, 136. ret, 
6 çekimser oy kullanılmıştır; bu suretle 3115 sıra sa
yılı zikri geçen tasarı kanunlaşmıştır. 

3. — İstanbul Milletvekili Ercümenh Konukman' 
m, Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri 
Odaları Birliği Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2145) (S. Saym : 309) (1) 

(BAŞKAN — 4 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Ercüment Konukman'ın, Türkiye Diş Tabipleri Oda
ları ve Diş (Tabipleri Odaları Birliği Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporunun mü
zakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerini aldılar. 
'Komisyon raporunun okunmasunı oylarınıza su-ı 

nuyorumı: Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerimdeki müzakerelere geçiyoruz. 
Söz isteyen?.. 
ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Konukman. 
ANAP GRUBU ADINA ERCÜMENT KONUK

MAN (İstanbul) — Sayın-Başkan, sayın milletvekil
leri; Türk Diş Hekimleri Birliği Kanun Teklifini 
ANAP Grubu adına savunmak üzere huzurlarınızda
yım; hepinizi, sözlerimin başında saygıyla selamla-
om. (ANAIP sıralarındıan alkışlar) 

(1) 309 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir» 
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Diş hekimliğinin tarihi insanlık tarihi kadar es
kidir. Eski Mısır mumyaları üzerinde yapılan araş
tırmalarda diş çürüklerine rastlanmış, dişler üzerin
de nadide taşlardan yapılmış dolgular görülmüş, al
tından halkalar şeklinde dökümden yapılmış protez
ler bulunmuştur. 

Türklerin İslamiyet öncesi ve sonrası ağız ve diş 
sağlığına vermiş olduğu önem, pek çok Avrupa kay
mağına malzeme teşkil etmiştir. 

Bugün artık, beden ve ruh sağlığının bozulma se
bepleri arasında, ağız ve diş sağlığının önemli bir rol 
oynadığına inanılmaktadır. İnsan vücudu bir bütündür. 
Genel ve sistemik bir rahatsızlık çok defa ilk belinti-
flerini ağız ve civarında ve onların doku ve organları 
üzerinde gösterir. Öyle ise, beden ve ruh sağlığı ile 
uğraşan bir hekim, ağız ve çevresi hastalıklar* ile de 
meşgul olafbilir. Geçen yüzyılın ortalarına kadar hâkim 
olan bu zihniyet yüzünden, uzun yıllar hekimlikte 
ihtisaslaşmaya gidilememiş ve böylece büyük mesafe
ler alınamamıştır. 

Tıp alanında meydana gelen büyük buluşlarını 
teşhis ve tedaviye yansımasıyla 20 nci yüzyılın baş
larında tıpta ihtisaslaşma alanında ciddî adımlar atıl
mıştır. Dahiliye, cerrahî, kadın hastalıkları ve doğum, 
çocuk hastalıkları, kulak boğaz burun vesaire gibi 
ihtisas şubelerinin yanı sıra diş hekimliği de ayrı bir 
ihtisas şubesi haline getirilmiştir. 

Yurdumuzda da dünyadaki bu gelişmelere paralel 
olarak diş hekimliği mevzuunda ilk ciddî çalışma 
1909 yılında Profesör Doktor Cemil1 Topuzlu Paşa 
tarafından başlatılmıştır. 22 Ekim 1909'da İstanbul' 
Darülfünununa bağlı Tılbbiyyeyi Şahane bünyesinde 
Dişçi Mektebi kurulmuştur. O tarihlerde pek çok ül
kede müstakil bir mektep bulunmadığından, Balkan
lardan ve Ortadoğudan çok sayıda yabancı talebe gel
miş, bu mekteplerden mezun olmuş ve ülkelerine dön
müştür. Okul, 1933'te yapılan üniversite inkılabı ile 
Tıp Fakültesine bağlı ve 4 yıllık eğitim yapan yüksek
okul şekline dönüştürülmüştür. O tarihlerde ülkemize 
gelen çok sayıda yabancı profesörlerin de iltihakı 
ile Diş Hekimliği Yüksekokulu Balkanların en güçlü 
bir ilim merkezi haline dönüşmüştür. 

1964 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı müstalkıil 
bir fakülte halline gelmiş olan ve daha sonraki yıllarda 
da Ankara Hacettepe, Ege, Marmara, Erzurum, Dicle 
ve Gazi Üniversitelerine bağlı fakülteler açılarak sa
yıları 8'e yükselmiştir. 

Diş hekimliği fakülteleri yurdumuzda, 5 yıllık eği
tim yapmaktadır ve mezunlarına yüksek lisans dip
loması vermektedir, 

Türkiye'de bugün yaklaşık olarak 9 bin civarında 
diş hekimi mevcuttur. Bunların ortalama yüzde 75'i 
seribest hekimlik yapmaktadır ve büyük bir çiğurtlu^ 
ğu 3 büyük şehrimizde icrayı tabalbet etmektedirler. 

Uzun ve meşakkatli bir tahsilden sonra mezun olan 
diş tabipleri, ağır maddî ve manevî zorluklarla karşı 
karşıya kalmakta, alet, malzeme, gelişen teknolojiye 
ayak uydurabilme, hemşire ve teknisyen gibi yardım
cı personel sorunu vesaire gibi problemleri tek başına 
çözme çabaları içine girmektedirler. 

Diş hekimleri bugüne kadar meslek kuruluşu ola
rak 6023 sayılı Kanunla kurulan ıTürk Tabipler Bir
liği içerisinde yer alıyor ve kanundaki belli kontenjan
lar oranında tabip odaları organlarında görev yapabi
liyorlardı. 1953 yılından beri yürürlükte olan Türk 
Tabipler Birliği Kanunu zamanın ihtiyaçlarına cevap 
veremez hale gelmiş, 1970, ,1974 ve 1978'de yeni ka
nun tasarıları hazırlanarak bunlar Büyük Millet Mec
lisin© takdim edilmiş; ancak çeşitli sebeplerle çıkarna-' 
mış ve kadük kalmışlardır. 

Tıp mensuplarının sorunlarını bile halletmekte sı
kıntı çöken Türk Tabipler Birliğinin, bütün hüsnüni
yetine rağmen, mevcut kanun çerçevesi içerisinde, çok 
az bir biçimde temsil edilen diş hekimlerinin sorunla
rını halletmölerinin imkânsızlığı karşısında, diş hekim
leri kendi meslekî sorunlarını kendilerinin halledebil-
meleri için bir oda ve birliğe kavuşma arzusunu duy
maktadırlar. 

Tıibbın vazgeçilmez unsurlarından olan eczacılar 
ve veteriner hekimler bu ihtiyacı daha önce duymuş
lar ve kendi müstakil oda ve birliklerine kavuşmuş
lardır. 

Diş hekimleri, odalarına ve (birliklerine kavuşma
ları için müspet görüşlerini ileri süren Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığımıza, teklifin olgunlaşmasında bü
yük katkıları bulunan Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Başkanı ve parti farkı gözetmeksizin teklifi
mizi ittifakla kabul eden komisyon üyesi milletvekili 
arkadaşlarımıza ANAP Grubu, şahsım ve meslektaşla
rım adına teşekkürler arz eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederiz, 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. 

Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu Teklifi 
BİRİNCİ KISIM 
Geneli Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Diş Hekimleri 

Odaları lile Türk Diş Hekimleri Birliğinin kurulma
sına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının 
seçimlerine dair esas ve usulleri düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunda sözü geçen deyim

lerden; 
a) «Oda» Diş Hekimleri Odalarını, 
Ib) «IBirlifc» Türk Diş Hökiımleri Birliğini, 
c) «Bakanlık» Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığını, 
İfade eder, 
IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden

ler... Etmeyenler... 2 noi madde kalbul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
Odalar 

Odaların kuruluş amaçları, nitelikleri ve faaliyet 
sınırı 

MADDE 3. — Odalar, bu Kanunda yazalı esas
lar uyarınca diş hekimliği mesleğine mensup olanların 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetle
rini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensup
larının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dü
rüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disip-
lini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan tüzelki
şiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluş
larıdır. 

Odalar, kuruluş amaçları ve bu Kanunda belirti-' 
lenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler, kendileri
ne kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle il
gili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleye
mezler, siyasetle uğraşamazlar, siyasî partiler, sendika
lar ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara 
maddî yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamaz
lar, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz
lar, Milletvekili ve mahallî idarelerin" • seçimlerinde 
herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kalbul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Odaların kuruluşu 
MADDE 4. — Sınırları içinde odalara kayıtlı en 

az yüz diş hekimi bulunan her ilde bir oda kurulur. 
Yeterli sayıda diş hekimi bulunmaması sebebiyle 

Oda kurulamayan İl veya illerin hangi Odaya bağ
lanacağı, Odanın birden fazla ili kapsaması halinde 
Oda Merkezinin hangi ilde olacağı, ülkenin coğrafî 
ve ulaşım durumu da göz önünde tutularak Birlik 
Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Birlik 
Genel Kurulunca kararlaştırılır. 

Odalar, merkezlerinin bulunduğu ilin adını taşır. 
Yeni kurulacak Odaların kurucu üyeleri Birlik 

Merkez Yönetim Kurulunca atanır. Yeni kurulan 
odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini ya
parlar. IBu seçim, Odanın kurulduğu yılın bu Kanun
da yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanunî süreler 
buna göre hesaplanır. 

Odalar, kuruluşlarını Birlik Merkez Yönetim Ku
rulu aracılığıyla Bakanlığa bildirmekle tüzelkişilik ka
zanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
(Madde üzerinde verilmiş önerge vardır; okutu

yorum: 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan teklifin, komisyon metnindeki 
4 üncü maddesinin ikindi fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Cevdet Karakurit 
Diyarbakır 

Ahmet Alkıgün Altoayrak 
Adana 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Mustafa Kemal Toğay 
İsparta 

Mehmet Özdemir 
Elazığ 

Yeter sayıda diş hekimi bulunmayan illerdeki diş 
hekljmlerinin hangi illerdeki diş hekimleri ile birleş
tirilerek yeni bir Oda kurulacağı ve merkezlinin hangi 
il olacağı veya bu gibi ilerdeki diş hekimlerinin hangi 
ildeki Odaya bağlanacağı ülkenin coğrafî ve ulaşım 
durumu ile diş hekimlerinin toplu olarak bulunduk
ları iller göz önüne alınarak Birlik Merkez Yönetim 
Kurulunun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulunca 
kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyorlar mı efendim? 
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©) Gündemindeki diğer konulan görüşüp karara 
bağlamak, 

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek* 

Odalar, iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Ku
rul toplantılarına katılmak üzere, gizli oyla, üye sa
yısı iki yüze kadar olanlar beş, beş yüze kadar olanlar 
yedi, beş yüzden fazla olanlar onar asıl ve yedek de
lege seçerler. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKAM MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkanım, bir maddî hata var, düzeltebilir 
miyim efendim? 

(BAŞKAN — Bvet efendim', 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
(c) fıkrasının son kelimesi «temsMcilerini» değil, «de
legelerini» olacak efendim^ 

BAŞKAN — «Genel Kurul delögelerini» olacak 
öyle mi? 

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

BAŞKAN — Bu, (c) fıkrasını komisyonun tekli
fi veçhile yeniden okutuyorum : 

c) Oda Yönetim Disiplin ve Denetleme Kurul
larının asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu 
delegelerini seçmek, 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi, yapılan bu düzelt
me ille birilikte oylarınıza sunyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 7 nci madde kaibul edilmiştir. 

$ inci maddeyi okutuyorum : 
Oda Genel Kurulunun toplantıları 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Katılıyoruz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMÜSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge lcalbul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi verilen ve kaibul edilen önergeyle 
(birlikte oylarınıza sunuyorum1: Kaibul edenler... Et
meyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Odaların organları 
MADDE 5. — Odaların organları şunlardır: 
ja) Oda Genel Kurulu, 
lb) Oda Yönetim Kurulu, 
c) Oda Disiplin Kurulu, 
d) Oda Denetleme Kurulu. 
Odalar, ihtiyaca göre faaliyet alanları içindeki il 

ve ilçelerde temsilcilikler kuralbiİMer. Oda temsilci-
terioin atanıma usulleri ile görev, yetki ve sorumlu
lukları bir yönetmelikle düzenlenir. 

iBAŞKAKN — 5 inci madde üzerinde sıöz isteyen?.. 
Yok, 

5 inoi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul eden
ler... Etmeyenler... 5 inci madde kaibul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Oda Genel Kurulunun oluşumu 
MADDE 6. — Oda Genel Kurulu, Odanın en 

yüksek karar organı olup Odaya kayıtlı diş hekim
lerinden oluşur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
6 nci maddeyi oylarınıza sunuyörumı: Kaibul1 eden

ler... Etmeyenler... 6 nci madde kaibul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Oda Genel Kurulunun görevleri 
MADDE 7. — Oda Genel Kurulunun görevleri 

$unlardır: 
a) Oda Yönetim Kurulunun geçmiş dönem faa

liyetleri ve ibilançosunu gösteren raporu ile Oda De
netleme Kurulunun raporunu görüşmek ve bu Ku
rulların ibra edilip edilmemesine karar vermek, 

ıb) Oda Yönettim Kurulu tarafından hazırlanan 
gelecek dönem tahminî bütçesini görüşüp karara bağ
lamak, 

c) Oda Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurul
larının asıl1 ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu 
temsilcilerini seçmek, 

d) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması 
veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yö
netim Kuruluna yetki vermek, 

MADDE 8. — Genel Kurul iki yılda bir defa ni
san ayında olağan; Yönetim Kurulu veya üyelerin beş
te birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak Oda 
merkezlinde toplanır. 

Oda Genel Kurulu toplantıya Oda Yönetim Ku
rulu tarafından çağrılır; 

Oda Yönetim Kurulu, üyelerin beşte birinin yazılı 
isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa ola
ğanüstü toplantı isteyen üyelerden birimin yazılı baş
vurusu üzerine Oda Genel Kurulu toplantıya Birilik 
Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır. 

Tbplanltıların günü, yeri, saati ve gündemi toplan
tı tarihlinden en az yirmi gün önce mahallî bir gaze
teyle ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla üye
lere (bildirilir. Bu ilan ve mektupta çoğunluk sağla-
nıamamaısı nedeniyle toplantı yapılamazsa yapılacaik 
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'ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de be-

Oda Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile toplanır. îlk toplantıda yeteri çoğunluk sağlana-
nıazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, 
ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin 
ve Denetleme 'Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki 
katından aşağı olamaz. 

Oda Genel Kurul toplantıları Mamda belirtilen gün, 
yer ve saatte yapılır. Üyeler Oda Yönetim Kurulunca 
düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak 
toplantı yerine geçerler. Toplantı Oda Yönetim Ku
rulu Başkanı veya görevlendireceği bir Kurul üyesi 
tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere 
<hir Dîvan Başkanı, bir Başkanvekili ve ilki kâtip üye 
seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gün
demdeki konular görüşülür. Ancak, üye tamsayısının 
'beşte birinin imzası ile teklif edilen konular görüş
mesiz olarak gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır 
(bulunan üyelerin beşte birinin İmzası ile de gündeme 
yeni madde ilavesi teklif edilebilir. 

Genel Kurul toplantılarında kamarlar hazır bulu
nanların salt çoğunluğu i e alınır.; 

Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâtipler top
lantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. 

(SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkanını, maddî hata var, müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurun* 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCİLAR (Eskişehir) — 
Beşinci fıkranın biıtinci satırında «Oda Genel Kurul» 
ibaresi «Oda Genel Kurulu» olacaka 

Altıncı fıkranın ikinci satırında «toplantı yerine ge
çerler» jlbaresi «toplantı yerine girerler» şeklinde ola
cak efendim. 

Teşekkür ederim efendim, 
İBAŞKAN — 8 inci maddenin beşindi paragrafında 

«Oda Genel Kurul» şeklinde geçen ibare «Oda Genel 
Kurulu» olacak ve altıncı paragraf da «Oda Genel Ku
rulu toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte 
yapılır. Üyeler Oda Yönetim Kurulunca düzenlenen 
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı ye
rine girerler.» şeklinde olacak ve devam edecektir.; 

Komisyonun teklif ettiği bu redaksiyon değişikli
ği ile beraiber 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum -: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul 
ödiirriiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Oda Yönetim Kurulunun oluşumu 
/MADDE 9. — Oda Yönetim Kurulu, iki yıllık 

Ibir dönem içlin Genel Kurulca üyeler1! arasından se
çilen üçyüz üyeye kadar beş; üçyüzden fazla üyesi 
olan Odalar için dokuz üyeden oluşur. Asıl üyeler 
kadar da yedek üye seçilir. Oylarda eşitlik halinde 
kuraya başvurulur^ 

Oda Yönetim Kuruluna seçilebilmek için bu Ka
nuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok^ 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Oda Yönetim Kurulunun görev bölümü ve Oda

nın temsilli 
(MADDE 10. — Oda Yönetim Kurulu asıl üye

leri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir 
Başkan, bir Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir 
de Sayman seçerler. 

Oda'Yönetüm Kurulu Başkam, Odayı temsl ve 
Yönetim Kuruluna Başkanlık eder; Odanın mali is
lerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların 
tutulnıaısından Saymanla birlikte; düğer defterler ve 
yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreterle bir
likte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine 
Başkanvekili vekillik eder. 

BAŞKAN — Madde üzerînde söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Bitmeyenler... 10 uncu madde kalbul edilmiştir. 
11 [noi maddeyi okutuyorum : 
Oda Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11. — Oda Yönetim Kurulunun görev

leri şunlardır; 
a) Oda Genel Kurulu gündemini hazırlayıp, Ge

nel Kurulu toplantıya çağırmak, 
'b) Odanın dönem ibilançosu, faaliyet raporu ile 

tahmini Ibültçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak; 
(bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek, 

e) Birlik ve Oda Genel Kurul kararlarını uygu
lamak* 

di) Diş Hekimliği ile ilgili mevzuatın ve meslek 
kurallarının gereği gibi uygulanmasına yardımcı olmak, 

e) Diş Hekimlerinin, hastalarla diş hekimleri ara
sında aracılık yapmayı meslek edinenlerle işlbiriiği yap
masını, Merkez Yönetim Kurulunca şekli belirlenmiş 
örneğe uymayan tabelaların kullanılmasını ve her tür
lü araçla veya kişiyle reklam yapılmasını; meslektaş
lar arasında gayrimeşru menfaat sağlanmasını önlemek» 
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f) Faaliyet alanı içerisinde uygulanacak asgarî 
muayene ve tedavi ücret «arife tekliflerini düzenleyip, 
Birilk Merkez Yönetim Kuruluna göndermek, 

(g) Meslek mensuplarının birbirleriyle, hastalarla 
veya hasta * sahipleri arasında çıkacak ihtilafları uz
laştırmaya veya hakem usulüne .başvurarak Çöiüıme 
ka/vuşlturmaya çalışmak, 

h) Meslek mensuplarının daha yüksek 'bir mes
lekî kültür düzeyine ulaşabilmeleri için {gerekli te
şebbüslerde bulunmak, 

iı) Meslek mensuplarını bölgeleri (içinde meslek
leriyle ilgili sağlık sorunları üzerinde inceleme ve araş
tırma yapmaya teşvik ederek bunlardan çıkan sonuç
ları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,, 

!k) Diş hekimliği mesleğinin onurunu, genel hak 
ve menıfaalüeritti ilgili merciler nezdinde savunmak, 

1) İhtiyaca göre, tfaliyet alam içindeki il veya il
çelerde yönetmelikle gösterilecek esaslar dairesinde fa
aliyette bulunmak üzere temsilcilikler kurulmasına 
karar vermek, 

m) Oda üyeleri hakkında <MpJ(in cezası uygula
masını gerektiren veya suç teşkil eden fillerinin öğre
nilmesi halinde inceleme yaparak sonucu disiplin Ku
ruluna tevdi etmek, 

n) Üyelerin möslek kayıtlarnu tutmak; onur üye
liği için Birlik Merkez Yönetim Kuruluna öneride bu
lunmak,! 

10) Hastaların resmî tatil günlerinde ve mesai 
saatleri dışında da meslek hizmetlerinden yararlanabil-
meleri için meslek mensuplarıyla işbirliği yapmak, 

p) Gelirleri noter tasdikli makbuz mukabili top
lamak ve harcamaları belgeye dayalı olarak yaparak 
'gelir ve harcamaları noter tasdikli defterlere islemek, 

r) Oda adına 'taşınır ve taşınmaz mal almak, sat
mak, ipdtek etmek ve bunlar üzerinde her türlü aynî' 
hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Odla Baş
kanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki yer
mek, 

s) Oda Genel Kurul toplantı tutanaklarının bir 
örneğini Birlik Merkez Yönetim Kuruluna gönder
mek* 

t) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri 
yerine getirmek. 

SAĞLIK VE SOSYAL İSLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Mşehir) — 
Sayın Başkan, maddedeki (i) fıkrasından sonraki (k) 
fıkrasının (j) olarak değiştiritaesini; diaha sonraki 
fıkraların da buna göre birbirini taklip eder sekide 
düzenlenmesini teklif ediyoruz efendim. 

®Aİ$KAN — Komisyonun vaki redaksiyon deği-. 
Şİkligi tekifiyle birlikte, diğer harflerin de buna gö-» 
re teselsülü kaydıyla l'l inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..? 11 inci 
madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi ctatuyorum : 
lOlda Yönetim Kurulunun toplantıları 
MADDE 12. — Oda Yönetim Kurulu ayda bir 

defa Oda merkezinde olağan olarak toplanır. Başka
nın belgeye dayalı çağrası üzerime olağanüstü olarak 
da toplanabilir. Toplantılar Oda Yönetim Kurulu üye 
ıtaımfsayısının salt çoğunluğu1 ile yapılır ve kararlar ha
zır Ibulunariların salt çoğunluğu ile alınır; oylarda eşit
lik halünde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan 
toplantıya katılmayan veya alttı ay içinde yapılan top
lantıların yarısına her ne sebeple olursa olsun katıl
mayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine 
sıracıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağırıliTi 

Yönetim Kurulu üyelerine, toptatiara katıldıkları 
süreler içtin çaâıştılklap kurumca izin verilir. 

BAŞKAN — 12 nci maldde üzerinde söz İsteyen?.. 
Yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler* Etmeyenler... 12 nci madde kabul edinmiştir. 

113 üncü maddeyi okutuyorum :; 
Olda Disiplin Kurulunun oluşumu 
MADDE 13. — Oda Disiplin Kurulu Genel Ku

rulca iki yılık bir dönem için Oda üyeleri arasından 
seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 

Disiplin Kuruluna seçilebilmek liçin bu Kanuna 
göre genel seçilme yeterliği yanında Türkiye'de en 
az bilfiil on yıl diş hekimliği yapmış olmak şarttır. 
Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulun
mazsa sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday 
ol'albtilir, 

Disiplin Kurulu asıl Üyeleri ilk toplantıda gizli oyla 
kendi aralarında bir Başkan ve bir Raportör seçerler, 

BAŞKAN — 13 üncü madlde üzerinde söz iste^ 
yen?* Yok. 

il 3 üncü (maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edil
miştir., 

14 üncü maddeyi dkuttuyorum : 
Oda Disiplin Kurulunun görev ve toplantıları 
MADDE 14̂  — Oda Disiplin Kurulunun görevi, 

Oda Yönetim Kurulunun dMplin kovuşturması açıl
masına dair kararı üzerine inceleme yaparak disip-. 
ünle ilgili kararları ve cezaları vermek, Kanunla ve-; 
rilen diğer yetkileri kullanmaktır. 
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Öda Disiplin Kurulu toplantıya, Yönetim Kurdu 
tarafından, asıl üyelere toplantı tarihinden en az üç 
hafta önceden taahhütlü mektup gönderilmek suretiy
le çağrılır. Geçerli .bir mazereti nedeniyle toplantıya 
katılamayacak üyelerin toplantıdan bir hafta önce du
rumlarını bedirtmeleri üzerine yerleri yedek üyelerle 
doldurulur.; 

(Mazereti olmaksızın üst üiste iki toplantıya katıl
mayan asıl üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sıra
sıyla en fazla oy alan yedek üye getirilir. 

Disiplin Kurulu toplantılarında Disiplin Kurulu 
Balkanı bulunmazsa o toplantıyı yönetmek üzere ka
tılanlar arasından bir başkan seçik. Secini gerçekle-
şemezse kurula toplantıya katılanların en yaşlısı baş
kanlık eder. 

Oda Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile 'toplanır. Hazır bulunanların salt çoğun
luğu ille karar veriir. Oylarda eşMik hallinde Başkanın 
bulunduğu taraf üstlün tutulur. 

BAŞKAN — 14 üncü madlde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler,.. 14 üncü maıdde kalbul edlil-
misjtkv 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Oda Denetleme Kurulunun oluşumu 
MADDE 15. — Öda Denetleme Kurulu, Genel 

Kurulca iki yıllık bir dönem için Oda üyeleri ara
sından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 

Denetleme Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna 
göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır. 

Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi 
aralıarından bir başkan seçerler. 

BAŞKAN — 15 inci madlde üzerinde s/öz iste
yen?., Yok. 

ıl5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.,; 15 inci madlde kalbul edil-
miştlir. 

16 ncı maddeyi okultuyorum : 
Oda Denetleme Kurulunun görevleri 
MADDE 16. — Denetleme Kurulu üyeleri gerek 

birlikte ve gerekse ayrı ayrı Odanın işlem ve hesap
larını incelemekle görevlidirler; oy hakları olmaksı
zın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. 

Denetleme Kurulu hesap ve işlemlerde gördüğü 
aksaklıkları en geç on gün içinde Yönetim Kuruluna 
ve ilki yıllık denetleme sonuçlarını da bir rapor ha
limde Oda Genel Kuruluna sunar. 

Denetleme Kurulu yılda en az bir defa kendi Baş
kanlarının başkanlığında toplanarak Kurul halinde 
denetlemede 'bulunurlar., 

IBAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler..,; Etmeyenler... 16 ncı madde kalbul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Odaya kayıt zorunluluğu 
MADDE 17. — Bir Oda sınırları içinde sanatını 

serbest olarak icra etmeye başlayan düş hekimleri bir 
ay içinde o il veya bölge Odasına üye olmak ve üye
lik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerin
de aslî ve sürekli görevlerde çalışan düş hekimleri Me 
(herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler iste-
dikleri takdirde Odalara üye olabilirler. 

özel Kanunlarında üye olamayacaklarına dair 
hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra 
edenler; meslekî hak, yetki, disiplin ve sorumluluk 
bakımıddan bu Kanun hükümlerine tabidirler. 

Üçüncü fıkra hükümleri, dışında kalan diş hekim
leri Odalara kaydollmadıkları takdirde meslek ve sa
natlarını serbest olarak icra edemezler, 

IBAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

17 nci madldeyli oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 dnci maddeyi okutuyorum : 
Odaların gelirleri 
MADDE Î8. — Odaların getrleri şunlardır : 
a) Odaya kayıt ücreti, 
b) Üye aidatı,, 
c) Diş hekimlerine temin edilecek basılı beliğe-̂  

lerden elide edilecek gelirler, 
d) Görevleri içine giren onaylamalardan alına

cak ücretler, . 
e) Kültürel ve sosyl faaliyetlerden elde edi

lecek gelirler, 
f) Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para 

cezaları, 
g) Bağış ve yardımlar, 
h) ÇeşMi gelirler. 
Odaya kayıt ücreti ile üye aidatının yıllık mik

tarı ve ödeneceği tarihler, o yıl uygulanan asgarî 
muayene ücretinin üç katından az, yirmi katından 
fazla olmamak üzere, Birlik Merkez Yönetim Kuru-
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lüntun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulunca karar
laştırılır. 

Üyenin bir odadian başka bir odaya naklinde oda
ya kayıt ücreti ve üye aidattı yeniden alınmaz. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

İ8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edil
miştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Türk (Diş Hekimleri Birliği 

'Birliğin kuruluşu, amaçları ve nitelikleri 
'MADDE 19. — 'Bütün Diş Hekimleri Odaları

nın katılacağı Türk (Diş Hekimleri Birliği kurulur. 
Birliğin merkezi Ankara'dır. 
Birlik 'bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca diş he

kimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaç
larını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştır
mak, 'bu mesleğin genel menlfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri 
ve hastalan ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 'güveni 
hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını ko
rumak maksadı ile kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 

Birlik, kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler 
dışında hiçbir faaliyet gösteremez, kendisine Kanun
la verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olma
yan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez. Siya
setle uğraşamaz, siyasî partiler, sendikalar ve dernek
lerle ortak hareket edemez, 'bunlara maddî yardım 
yapamaz, bunlardan yardım alamaz, onlarla siyasî 
ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz, milletvekili ve 
mahallî idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday ve
ya grubu destekleyemez. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde soz iste
yen? Yok. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Birliğin organları 
MADDE 20. — Birliğin organları şunlardır : 
a) Birlik Genel Kurulu, 
b) 'Birlik Merkez Yönetim Kurulu, 
c) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, 
d) Birlik Merkez Denetleme Kurulu. 
BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen? 

Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... '20 nci madde kabul edilmiş
tir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Birlik Genel Kurulunun oluşumu 
MADDE 21. — Birlik Genel Kurulu, Oda Ge

nel Kurullarınca seçilen delegelerle tabiî delege olan 
Birlik merkez organlarının asıl üyeleri ve Oda baş
kanlarından oluşur. 

'BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

121 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edil
miştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
'Birlik Genel Kurulunun görevleri 
MADDE 22. — Birlik Genel Kurulunun görev

leri şunlardır; 
a) Merkez Yönetim Kurulunun geçmiş dönem 

faaliyetleri ve bilançosunu gösteren raporu ile Mer
kez Denetleme Kurulunun raporunu görüşmek, bu 
Kurulların İbra edilip edilmemesine karar vermek, 

b) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırla
nan gelecek dönem tahmini bütçesini karara bağla
mak, 

c) Birliğin Merkez Yönetim, Yüksek Disiplin, 
Merkez Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üye
lerini seçmek, " ^ 

d) Biriliği ilgilendiren yönetmelik taslaklarını ve 
mevcut yönetmelikler üzerindeki değişiklik tekliflerini 
karara bağlamak, 

e) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması 
veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Mer
kez Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

If) Yeni Oda kurulması ile ilgili başvuruları gö
rüşüp karara bağlamak, 

g) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara 
bağlamak, 

h) (Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Birlik Genel Kurulunun toplantıları 

MADDE 23. — Birlik Genel Kurulu iki yılda bir 
defa Ekim ayında olağan, Merkez Yönetim Kurulu 
veya Birlik Genel Kurulu delegelerini 'beşte ikisinin 
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yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak Ankara'da 
toplanır. 

Birlik Genel 'Kurulu toplantıya Merkez yönetim 
Kurulunca çağrılır. 

Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi top
lantı tarihinden en az yirmi gün önce tirajı yüzbinin 
üzerinde olan bir gazete ile ilan edilir ve ayrıca taah
hütlü bir mektupla delegelere 'bildirilir. Bu ilan ve 
mektupta, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplan
tı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, 
saati ve gündemi de 'belirtilir. 

Genel Kurul, delegelerin tamsayısının salt çoğun
luğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağ
lanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. An
cak ikinci toplantıya katılan delege sayısı Merkez 
Yönetim, Yüksek Disiplin ve Merkez Denetleme Ku
rulları asıl üyeleri toplamının iki katından az ola
maz. 

Genel Kurul toplantıları ilanda 'belirtilen gün, yer 
ve saatte yapılır. Delegeler Merkez Yönetim Kuru
lunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza ko
yarak toplantı yerine girerler. Toplantı Merkez Yö
netim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Ku
rul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yö
netmek üzere 'bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili 
ve iki kâtip üye seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen 
gündemdeki konular görüşülür. Ancak Birlik Genel 
Kurulu delegelerinin beşte ikisinin imzası ile teklif 
edilen konular da gündeme ilave edilir. Toplantıda 
hazır bulunan delegelerin 'beşte 'birinin imzası ile de 
gündeme yeni madde ilavesi tejclif edilebilir. 

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların 
salt çoğunluğu ile karar verilir. Toplantıyı Divan Baş
kanı yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler 
ve Başkanla 'birlikte imzalar. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste
yen? Yok. 

'23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Birlik Merkez Yönetim Kurulunun oluşumu 
MADDE 24. — Merkez Yönetim Kurulu iki yıl

lık bir dönem için Birlik Genel Kurulunca üyeler 
arasından seçilen oribir üyeden oluşur. Aldıkları oy 
sırasına göre onbir de yedek üye belirlenir. Oylarda 
eşitlik halinde kuraya başvurulur. 

Merkez Yönetim Kuruluna seçilebilmek için bu 
Kanunda belirtilen seçilme yeterliğinin yanında, mes
lekte en az on yıl bilfiil çalışmış olmak şarttır. 

«AĞILIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkanım, birinci fıkrada «Birlik genel kuru
lunca üyeler» denmiş, «üyeler» kelimesi «delegeler» 
olacak efendim. 

BAŞKAN — 24 üncü maddenin 'birinci cümlesini 
komisyonun redaksiyon teklifiyle birlikte yeniden 
okutuyorum : 

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu 
MADDE 24. — Merkez yönetim kurulu iki yıllık 

bir dönem için birlik genel kurulunca delegeler ara
sından seçilen 11 üyeden oluşur. 

BAŞKAN — 24 üncü maddeyi 'bu şekliyle oyla
rınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

'25 inci maddeyi Okutuyorum : 
'Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görev 'bölümü 

ve Birliğin temsili 
MADDE 25. — Merkez Yönetim Kurulu asıl üye

leri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla 
bir Genel Başkan, !bir Genel Başkanvekili, bir Genel 
Sekreter ve bir de Genel 'Sayman seçerler. 

Genel Başkan Birliği temsil ve Merkez Yönetim 
Kuruluna Başkanlık eder. Birliğin malî işlerinden ve 
bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından 
Genel 'Saymanla birlikte; diğer defter ve yazışmalarla 
ilgili olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. 
Genel Başkanın yokluğunda kendisine Genel Başkan
vekili vekillik eder. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz iste
yen? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 26. — Birlik Merkez Yönetim Kurulu

nun görevleri şunlardır : 
a) Birlik Genel Kurulunun gündemini hazırla

yıp-Genel Kurulu toplantıya çağırmak, 
lb) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporu 

ile tahmini 'bütçesini hazırlayıp Birlik Genel Kurulu
na sunmak; bilanço ve faaliyetleri konusunda ibra
sını istemek, 

c) Birlik Genel Kurul kararlarını uygulamak, 
d) Kanuna, tüzük ve yönetmeliklere uymayan 

Odaları uyarmak, gerekirse sorumluları Yüksek Di
siplin Kuruluna sevk etmek, 

e) Odalarca önerilen asgarî muayene ve tedavi 
ücreti tarifeleri hakkında vereceği kararı Bakanlığın 
onayına sunmak, 

— » 5 — 
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f) Diş 'hakimlerinin kullanacakları tabela örne
ğini tespit etmek, bu örneğe uymayan tabelaların kul
lanımını ve Tı'bbî Deontoloji Tüzüğüne aykırı ilân 
ve reklam yapıfmasını önlemek, 

g) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, 
satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü 
aynî hak tesis etmek, kaldırmak; bu konularda Ge
nel Başkan veya bir Merkez Yönetim Kurulu üyesine 
yetki vermek, 

h) Bu Kanunun uygulanmasına esas olacak tü
zük ve yönetmelikleri çıkarmak için gerekli faaliyet
lerde bulunmak, 

ı) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev-
leri yerine getirmek. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Birlik Merkez Yönetim Kurulunun toplantıları 
MADDE 27. — Birlik Merkez Yönetim Kurulu 

toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan top
lanır. Başkanın belgeye dayalı çağrısı üzerine ola
ğanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar Merkez 
Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
yapılır ve kararlar hazır ^bulunanların salt çoğunluğu 
ile alınır; oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulundu
ğu taraf üstün tutulur, 

Geçerli bir mazereti olmaksızın.üst üste üç olağan 
toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan top
lantıların yarısına her ne sebeple olursa olsun katıl
mayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerle
rine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır. 

IMerkez Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara 
katıldıkları süreler için çalıştıkları kurumca izin ve
rilir. 

[BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Birlik,Yüksek Disiplin Kurulunun oluşumu 
ıMADDE 28. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, 

Birlik Genel Kurulunca iki yıllık bir dönem için Bir
lik Genel Kurulu üyeleri arasından seçilen dokuz 
asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. 

Birlik Yüksek Disiplin Kuruluna seçilebilmek için 
bu Kanuna göre seçilme yeterliğinin yanında, Türki
ye'de en az bilfiil oribeş yıl diş hekimliği yapmış ol

mak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayı
da aday bulunamazsa sırasıyla daha az hizmetli 
olanlar da aday olabilir. 

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu asıl üyeleri ilk top
lantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan 
ve bir de raportör seçerler. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen? 
SAĞLIK VE SOSYAL ÜSLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, burada maddî bir hata var. 

Birinci fıkranın ikinci satırındaki, «Genel Kurulu 
Üyeleri» ibaresi, «Genel Kurulu delegeleri» şeklinde 
olacak efendim. 

BAŞKAN — 28 inci maddenin birinci fıkrasını, 
belirtilen maddî hatanın giderilmiş şekliyle yeniden 
okutuyorum : 

MADDE 28. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, 
Birlik Genel Kurulunca iki yıllık bir dönem için Bir
lik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen dokuz 
asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. 

BAŞKAN — 28 inci maddeyi bu değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun görev ve top

lantıları 
MADDE 29. - - Birlik Yüksek Disiplin Kurulu

nun görevi, Oda Disiplin Kurullarının kararlarına 
karşı yapılacak itirazları incelemek ve Kanunla veri
len diğer yetkileri kullanmaktır. 

Yüksek Disiplin Kurulu toplnatıya Merkez Yö
netim Kurulu tarafından, asıl üyelere toplantı tari
hinden en az bir ay önce taahhütlü mektup gönde
rilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nede
niyle toplantıya katılamayacak üyelerin toplantı ta
rihinden on gün önce durumlarını belirtmeleri üze
rine yerleri yedek üyelerle doldurulur. 

Mazereti olmaksızın üst üste İki toplantıya katıl
mayan asıl üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sıra
sıyla en fazla oy alan yedek üye getirilir. 

Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarında Başkan 
bulunmazsa o toplantıyı yönetmek üzere katılanlar 
arasından bir başkan seçilir. Seçim gerçekleşmezse, 
Kurula, toplantıya katılanların en yaşlısı başkanlık 
eder. 

Yüksek Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu 
ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bu
lunduğu taraf üstün tutulur. 

— 486 — 
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BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 

'30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Birlik 'Merkez Denetleme Kurulunun oluşumu 
•MADDE 30. — 'Birlik Merkez Denetleme Ku

rulu, iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu 
üyeleri arasından seçilen 'beş asıl ve beş yedek üye
den oluşur. 

'Birlik 'Merkez Denetleme Kuruluna seçilebilmek 
için 'bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip ve 
meslekte en az 'bilfiil on yıl çalışmış olmak şarttır. 
Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulu
namazsa, sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday 
olabilir. 

Birlik 'Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ilk top
lantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan 
seçerler. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın 'Başkan, bir maddî hata var. 

'Birinci satırın sonundaki «üyeleri» kelimesi «dele
geleri» olacak efendini. 

BAŞKAN — 30 uncu maddenin birinci fıkrasını 
bu duruma göre yeniden okutuyorum efendim. 

«MADDE '30. — 'Birlik 'Merkez Denetleme Ku
rulu, iki yıllık 'bir dönem için Bitlik Genel Kurulu 
delegeleri arasından seçilen 'beş asıl ve beş yedek 
üyeden oluşur.» 

'BAŞKAN — 30 uncu maddeyi 'bu değişik şekliy
le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
'Birlik 'Merkez Denetleme Kurulunun göıev ve 

toplantıları 
MADDE 31. — Birlik Merkez Denetleme Kuru

lu üyeleri, gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı Birlik 
'Merkez Yönetim Kurulunun bütün işlem ve hesap
larını incelemekle görevlidirler; oy hakları olmak
sızın Birlik Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına 
katılabilirler. 

'Birlik 'Merkez Denetleme Kurulu, işlem ve hesap
larda gördükleri aksaklıkları en geç on gün içinde 
Birlik 'Merkez Yönetim Kuruluna ve iki yıllık denet
leme sonuçlarını da bir rapor halinde Birlik Genel 
Kuruluna sunar. 

Merkez Denetleme Kurulu, yılda en az bir defa 
kendi Başkanlarının başkanlığında toplanarak Kurul 
balinde denetlemede bulunurlar. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeeynler... '31 inci madde kabul edil
miştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
'Birliğin gelirleri 
.'MADDE 32. — 'Birliğin gelirleri şunlardır : 
a) Odaların göndereceği brüt gelirlerinin •% 2'5'i, 
b) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edile

cek gelirler, 
c) Odalara sağlanacak her türlü basılı belge, def

ter ve 'benzerlerinden elde edilecek gelirler, 
d) Bağışlar ve yardımlar, 
!f) Çeşitli gelirler. 
Geliri giderini karşılamayan Odalara Birlikçe yar

dım yapılır. Bu yardımın miktarı ve ödenme şekli 
Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

'32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3'2 nci madde kabul edilmiş
tir. . 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler 

Oda ve Birlik organlarına seçilme yeterliği 
(MADDE 33. — 'Bu Kanunda aksine hüküm yok

sa, Oda ve Birlik organlarına aşağıda yazılı olan mes
lek mensupları seçilemezler : 

a) Türkiye'de diş hekimliği yapmaya hak kaza
nıp da en az beş yıl mesleğini bilfiil icra etmemiş 
olanlar, 

b) Oda ve Birlik Disiplin .Kurullarınca geçici 
olarak meslek uygulamasından alıkonma cezası al
mış olanlar, 

c) Kamu hizmetinden yasaklılar, 
d) Taksirli suçlar hariç, toplam altı aydan fazla 

hapis, veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına 
hüküm giymiş olanlar, 

e) Affa uğramış olsa bile; zimmet, ihtilas, ir
tikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlardan biriyle veya Türk Ceza Kanununun İkinci 
Kitabının Birinci Babında yazılı suçlardan veya bu 
suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçla- . 
rından veya Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında yazılı sınıf, ırk, din, mezhep 
veya 'bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
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açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar ve
ya Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birin
ci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle 
aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı ey
lemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemek suçla
rından mahkûm olanlar, 

Seçildikten sonra bu maddede yazılı suçların her
hangi birinden mahkûm olanların kurul üyelikleri, 
kendiliğinden sona erer. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz iste
yen? 

Buyurun sayın komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI 'MÖSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Efendim, biz bunu Sendikalar Yasasından almıştık, 
(e) fıkrasının 4 üncü satırında, «312 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı» deyiminden sonra «halkı» 
kelimesinin ilave edilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — (e) fıkrasının birinci paragrafını ko
misyonun redaksiyon değişikliğiyle tekrar okutuyo
rum : 

e) Affa uğramış olsa bile; zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik* inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar
dan biriyle veya Türk Ceza Kamununum İkinci Ki-
(talbınım Birinci Babında yazılı suçlardan veya bu suç
ların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçların
dan veya Türk Ceza Kanununun 3(12 nd maddesi-
nin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mez
hep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ve
ya Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin bi
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle 
aynı Kanunun 537 nci maddesinin biriind, ikinci, üçün
cü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri 
siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemek suçlarından) 
mahkûm olanlar. 

IBAŞK1AN — 33 üncü maddeyi bu şekliyle oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 33 
üncü madde kabul edıilımüştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum': 
Odalar ve Birik organlarımın seçim esasları 
MADDE 34. — Odalar ve Birliğin organlarının 

bu Kanunda belirtilen seçimleri yargı gözetimi altında 
gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde 
gerçekleştirilir: 

Seçimi yapılacak Genel Kurul torJantılarından en 
az onlbeş gün önce seçime katılacak üye veya delege

leri belirleyen1 listeler iki nüsha olarak o yer İlçe Se-' 
çim Kurulu Başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca 
toplantıların gündemli yeri, günü, saati ile çoğunluk 
olmadığı takdirde yapılacak İkinci toplantıya ilişkin 
hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde 
yer alan konular da göz önümde bulundurularak gö
rüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar so
nuçlanması ve müteakip Pazar gününün dokuz - onye-
di saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlaya
cak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla 
İlçe Seçim Kurulu bulunan yerlerde görevi hâkim % 
Seçim Kurulunca belirlenir. 

Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de ge
tirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlat-
ıtırdıktan sonra seçime katılacak üye veya delegeleri 
belirleyen liste ile yukarıda belirtilen diğer hususları 
onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar görevli İlçe Seçim Kurulu binası ile ilgili 
Oda veya Birliğin ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün 
stüre ile ilan edilir. 

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim 
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesini 
karara bağlanır. 

iBu suretle kesinleşen listeler üe toplantıya ilişkin 
diğer hususlar ilgili Oda veya Birliğe gönderilir. 

Hâkim kamu görevlileri veya aday olmayan üye
ler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir 
Seçim Sandık Kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç 
yedek üye de belirler. Seçim Sandık Kurulu Balkanı
nın yokluğunda Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim Sandık Kurulu, seçimlerin Kamunun ön
gördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimli ve oyla
rın tasnüü ile görevli olup bu görevleri seçim ve tas
nif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan Odalar veya 
Birlikleri her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur 
ve her seçim sandığı için ayrı bir Kurul oluşturulur, 
Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında naza
ra alınmaz. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler lilçe Seçim 
Kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenir. 

Genel Kurullarda yapılacak- seçimlerde toplantıya 
katılma hakkı olanlar imzalı yazı ile aday olabilir ve
ya gösterilebilir. Seçimlerde aday olanların listeleri 
organlara ayrı ayrı olmak üzere tek liste halinde veya 
her organ içtin ayrı listeler halinde Genel Kurul Baş-
fcalnık Divanınca adayların soyadı alfabetik sırasına 
göre sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçimde 
görevli hâkime mühürlenmek üzere verür. Listedeki 
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isimlerin yanına herhangi bir unvan veya işaret 'ko
nulmaz. 

Genel Kurul toplantılarına katılma- hakkı olan
ları gösteren listede adı bulunmayan üye oy kullana
maz. Oylar, oy verenin kimliğinin Oda, Birik veya 
resmi kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı ile ispat edil

mesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin im
zalanmasından sonra, oy verme sırasında Sandık Seçim 
Kurulu Başkanı tarafından verilen Üçe Seçim Kurula 
mıübürünü taşıyan ve adayları gösterir listedeki isim
lerin karşısına seçilecek organın asıl üyeleri kadarı 
işaretlenip İlçe Secim Kurulu müMirünü taşıyan' zarf
lara konularak kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara 
yazılan veya seçilecek organı oluşturan üye sayısından 
fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile mühürsüz 
zarflardan çıkan pusulalar geçersiz sayılır. 

Sayım ve döküm sırasında en fazla oy alanlar asıl 
üyeliklere, diğerleri de aldıkları oy sırasına göre yedek 
üyeliklere seçilir. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanak
la tespit edilip Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üye-' 
leri taralından imzalanır. Tutanakların bir örneği se-1 

çim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları 
lilan edilir.' Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tuta
mağın btitr örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak 
üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tu
tanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkSilm tarafın
dan aynı gün incelenir ve kesim olarak karara bağ
lanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazlarım karara 
bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hü
kümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Oda 
veya Birliğe bildirir. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde usul
süzlük 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 günlünü tespit ederek ilgili 
Oda veya Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız se
çim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun 
öngördüğü diğer hükümlere göre yürütülür. 

Görevli hâkim ve Seçim Sandık Kurulu Başkanı 
ile üyelerine «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara 
göre ödenecek ücret ve diğer seçim giderleri ilgili Oda 
veya Birlik bütçesinden karşılanır. 

Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı 
ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına 
karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerim düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yü
rütülmesi amacııyla hâkimin ve Seçim Samdık Kuru
lunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemlerinim ağır
lığıma göre bu Kanunda yazdı disiplin cezaları verilir. 

BAiŞKAlN—34 üncü madde üzerimde söz isteyen?.. 
Yok. 

34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Oda ve Birliğin denetimi, organlarımın görevlerine 

son verilmesi 
MADDE 35. — Bakanlık, Odalar ve Birliğin or

ganları üzerinde idarî ve malî yönden gözetim ve 
denetim hakkına sahiptir. 

iBu Kanunun 3 ve 19 uncu maddesinde belirtilen 
yasaklara uymayan Oda veya Birliğim sorumlu organ
larının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yeni* 
terinim seçilmesine Adalet Bakanlığımın, Bakanlığım 
teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği 
uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcıhğımıru 
açacağı dava üzerine, o yerdeki asiliye hukuk mahke
mesince basit usule göre yargılama yapılarak karar 
verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların görev
lerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görev
lerine son verilen organları bu Kanunda yazık usul
lere göre seçecek organları toplamak üzere, Oda Yö
netim Kurulu için Oda Genel Kurulu üyeleri arasım
dan; Birlik Merkez Yönetim Kurulu için Birlik Genel 
[Kurulu delegeleri arasımdan beş kişiyi de görevlendi-
ırir. Seçim görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir 
ay içinde sonuçlandırılır; Görevlendirilen bu beş kişi 
bu 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 görev sürelerini tamamlarlar. 

Bakanlığın bu Kanun uyarınca Oda veya Birlik 
organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruf
larına Oda veya Birliğin organları tarafından uyulması 
zorunludur. Bakanlığın tasarruflarını kanun! bir se
bep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda 
direnme miteğinde yemi bir karar veren ya da Ka
nunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına 
rağmen yerine getirmeyen Oda veya Birlik organ
ları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uy
gulanır. 

Görevlerine som verilen organ üyelerinin Kanun
da yazılı ceza sorumlulukları sa'klıdır. Bu organların 
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yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesi
ne nedeni olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün, topillumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi 
Ibakımınldan gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
mahallin en büyük mülkî amiri Oda veya Birliğin 
sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaş-
tıralbilirler. 

Görevden uzaklaştırma kararı dayanakları ile bir
likte üç gün içlinde ikinci fıkrada sözü edilen mahlke-
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma ka
rarının yerinde olup olmadığımı doisya üzerinde ince
leyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün 
içinde verir. Mahkemece görevden uzakhşitırmanın 
yerinde olduğuna karar verilmesi halinde üçüncü fıkra 
hükümleri uygulanır. v 

BAŞKAN — 35 indi madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Odalar ve Birliğin yurt dışında temsili 
MADDE 36. — Odalar ve Birliği temsil etmek 

üzere Uluslararası konferans ve kongre gibi toplantı
lara katılma, Birliğin teklifi ye Bakanlığın iznine bağ
lıdır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

»Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kalbul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Oda ve Birlik organlarının seçim dönemi 

'MADDE 37. — Oda ve Birlik organlarının seçimi 
iki yılda bir yapılır. Seçim dönemi tamamlanmadan 
değişen organ eski organın müddetini tamamlar. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

3i8 inci maddeyi okutuyorum1: 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Onur üyeliği 
MADDE 3'8. — Genel sağlık, diş hekimliği meŝ  

leği üzerinde yaptığı çalışmalar ve yayımladığı eser
ler dolayısıyla ülke ve dünya çapımda üne kavuşmuş 
veya diş hekimliği mesleğine, Odalar veya Biriliğe 

maddî ve manevî yardımda bulunmuş kimseler, Birlik 
Merkez Yönetim Kurulunun, Oda Yönetim Kurul
larının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya 
isteği uyarımca, Birlik Genel Kurulunun kararı ile 
onur üyeliği payesi verilebilir. 

Onur üyeliği payesi verilebilmek için diş hekimi1 

olmak şart değildir. 
Onur üyeleri oy hakkı olmaksızın Oda veya Bir

lik Genel Kurul toplantılarına katılaJbiilirier.. 
BAŞKAN — 3*8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
39 uncu maddeyi okuituyorum: 
Seçimle ilgili toplantılara katılma ve oy kullanma 

zorunluluğu 
MADDE 39, — Oda veya Birlik Genel Kurul

larının seçimle ilgili toplantılarına üye veya Birlik 
Genel Kurulu delegelerinin katılmaları ve oy kul
lanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmalkisızın 
bu toplantılara katılmayan, katılsa bile oy kullanma
yanlar Oda Başkanları tarafından o yıl uygulanan en 
yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile ceza
landırılırlar, Birlik Genel Kurulu delegeleri de iki 
dönem geçmedikçe Birlik Genel Kurulu delegelikleri
me seçilemezler. 

BAŞIKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Malddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Asgarî muayene ve tedavi ücretinin tespiti 
MADDE 40. — Oda Yönetim Kurulları her yıl 

aralık ayı içiride, diş hekimlerinin uygulayacakları 
muayene ve tedavi ücretlerinin asgarî haddini gösteren 
birer tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Ku-
ruluna gönderirler. 

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, Oda Yönetim Ku
rullarının tekliflerini de göz önünde bulundurarak 
muhtelif Odaları içine alacak grupları tespit ve grup
larda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Bakanlığa 
»gönderir. 

Bakanlık bu tarifeyi aynen ya da gerekli gördüğü 
değişiklikleri yaparak onaylar. Tarifeler Resmî Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Yeni bir tarife yürürlüğe girinceye kadar eski ta
rife hükümleri devam eder. 

BAŞKAN. — 40 inci madde üzeriıride söz iste
yen?.. Yok. 

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

— m — 
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41 inci maddeyi okutuyorum: 
Organlarda görev alanlara ödenecek ücret ve ben

zeri giderler 
(MAlDDE 41. — Oda veya Birlik organlarında 

görev alacaklara her ne nam altında olursa olsun, ve
rilecek ödeneklerin cins ve miktarı Odalarda Oda Ge
nel Kurullarınca, Birilikte ise Birlik Genel Kurulunca 
kararlaştırılır. 

'BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maiddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... aKibul edilmiştir. 

42 noi maddeyi okutuyorum: 
İkinci görev yasağı ve bildirim zorunluluğu 
MADDE 42. — Özel kurum ve işyerinde görevli 

•diş hektalerMn bu görevlerini başka bir yerde de 
yapmaları, kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kuru
lunca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, 
diğer bir kurum veya işyerinin diş hekimliği görevini 
alamazlar. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî te
şebbüslerine a'it kadrolarda çalışan1 diş hekimlerine, 
kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün 
dışındadır. 

Oda Yönetim Kurulları, ikinci görev konusunda 
başvuruları, iş hacmi, ikinci görevlerin diş hekimleri 
arasında adlil şekilde dağıtılması hizmetin iyi yapıl
ması ve benzeri hususları da göz önünde bulundura
rak inceler ve gerekçeli olarak karara bağlar. 

Gerek diş hekimleri ve gerekse bunları istihdam 
efden bütün özel kurum ve işyerleri tayin, nakil, 'işten 
ayrılma ve benzeri değişMIkıieri en geç bir ay içinde 
bulundukları yerin Odalarına bildirmeye mecburdur
lar. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler...- Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi dkultuyorum: 
Diş hekimleri sicili 
(MADDE 43. — Birlikçe, Türkiye'de diş hekim

liği yapmaya hak kazananların bir sicilli tutulur. 

Her diş hekiminin kayıtlı bulunduğu Odada, Bir
likçe gönderilen örneğe göre düzenlenecek bir sicil 
cüzdanı 'bulunur. Bu cüzdan gizlidir; ancak hak sahibi 
veya vekâlet vereceği bir avukat tarafından her za
man görülebilir ve gerekli not alınabilir. 
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Odadan odaya nakil hallinde, cüzdan, nakledilen 
Oda Başkanlığına gönderilir. 

Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri, diploma 
verdikleri diş hekilmerinin listesini her mezuniyet 
döneminden sonra,' Bakanlık da diplomalarım tasdik 
ederek meslek ve sanatlarım' uygulamalarına izlin ver
diği diş hekimlerinin kimliğini; Odalar, üye kayıtları 
ve sicil cüzdanlarındalki bilgi ve değişiklikleri Bir
liğe bildirirler. 

BAŞKAN — 43 ünCü madde üzerinde söz iste
yen?,. Yok. 

43 üncü madideyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edülmişitir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Disiplin cezaları 
MADDE 44. — Diş hekimliği vakar ve onuruna 

veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan fiil ve 
hareketlerde bulunanlar ile mesleğini gereği gibi uy
gulamayan veya kusurlu olarak uygulayan veyahut 
görevin gerektirdiği güveni sarsıcı davranışlarda bu
lunan meslek mensupları hakkında; fiil ve hareketin 
niteliği ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin 
cezaları verilir, 

a) Uyarma; diş hekimine görevinde ve davra
nışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinlin yazı 
ile bildiriknesidir. 

b) Kınama; diş heMmine görevinde ve davranış
larında kusurlu sayıldığının yazı üe. biMfilmesidir. 

c) Para cezası; bölgesinde o yıl uygulanan asgarî 
muayene ücretinin on katında az elli katından fazla 
olmamak üzere verilecek para cezalarıdır. 

d) Oda bölgesinde bir aydan altı aya kadar ser
best meslek uygulamasından alıkonmadıır. 

e) Oda bölgesinde iki defa sedbest meslek uy
gulamasından alıklonma cezası alanların Oda bölgesi 
içinde serbest meslek uygulamasından sürekli olarak 
alıkonmasıdır. 

Cezaî takibat ve hüküm teslisi disiplin soruştur
ması yapılmasına ve disiplliın cezası uygulanmasına 
engel değildir. 

Meslek mensubu hakkında savunma alınmadan di
siplin cezası verilemez. Tebligata rağmen onbeş gün 
içinde savunmasını yapmayanlar savunma hakkından 
vazgeçmiş sayılırlar. 

Disiplıiın cezaları kesinleşme tarihinden itibaren 
uygulanır, 

Disiplin cezalarım gerektiren fiiller ve bu fiillere 
uygulanacak disiplin cezaları; bir derece ağır veya 
hafif disiplin cezalarının uygulanacağı haller; disip
lin kovuşıturması yapılması konusunda karar verecek 
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merci; disiplin cezalarını vermeye yetkili merciler; di-> 
siplin cezalarına karşı yapılacak itirazın usul ve şartla
rı; disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları; di-ı 
siplünle 'ilgili diğer işlemler Birilikçe düzenlenecek bir 
yönetmelikle gösterilir, 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste
yen?., Yok. 

44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.... Etmeyenler... Kalbul edûlrnişltir. 

45 inci maddeyi okutuyorum: 

Ceza Hükümleri 
Aracı kullanmak, aracılık yapmak ve yetökiaoz mes

lek icrası 
MADDE 45, — Hastalar ile diş hekimleri ara

sında herhangi bir menfaat karşılığında aracılılk ya
panlar veya bu kişileri aracı olarak kullanan diş 
hekimleri üç aydan bir yıla kadar hapis ve yüzbin 
Mraldan lüçyüızibin liraya kaidar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Meslek diplomasını herhangi bir menlfaaıt karşılığı 
djş hekimliği mesleğini uygulama yetkisine sahip ol
mayan Ifciş'i veya kişilere kullandıranlar veya kendisi -
ne ait olmayan diplomayı kullanarak menfaat sağ
layanlar veya yargı mercilerince ya da Oda veya Bir
lik Disiplin Kurulları tarafından haklarında, serbest 
meslek uygulamasınldan geçici veya sürekli alılkonma 
cezası verilenlerden serbest meslek uygulamasına de
vam edenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerefctirme-
•diği takdirde birinci fıkra hiüküımleri uyarımca ceza
landırılırlar. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yasaklara ve bildirim mecburiyetine uymayanlar 
MADDE 46. — Bu Kanunun 17 tıci maddesinin 

dördüncü fıikrası ile 42 nci maddesinin birinci ve 
dördüncü fıkralarındaki hlukürnlere uymayanlar yüz
bin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var im? Yok. 

46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbulı 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 47. — Bu Kanunda düzenlenmesi yö

netmeliğe bırakılan hususlar ile Kanunun uygulanabil-' 
mesi için yöneönıeliklte yer alması gereken diğer ko

nular Birlik tarafından^ Bakanlığın da görüşü alınarak 
çıkarılır. 

ıBAŞIKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen 
var. mı? Yak. 

Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin komisyon metninde 

yer alan 47 nci maddesinin, aşağıdaki şekilde değiş-t 
tirilmösini arz ve teklif ederiz. 

'İsmet Oktay 
Eskişehir 

Mustafa Kemal Togay 
İsparta 

Ahmet Akglün Alllbayrak 
Adana 

Mümtaz Güler 
Uşak 

CeVde't Karakurt 
Diyarbakır 

Mehmet Özdemir 
Elazığ 

Yönetmelik : 
MAİDDE 47. — (Bu kanunda çıkartılması öngörü

len ve kanunun uygulanması için gerekli görülecek 
yöndümelükler, Bakanlığın da görüşlü alınarak Birlik 
tarafından çıkartılacaktır. 

'BAŞKAN — önergeye 'komisyon ve hlü'k'ümet ka
tılıyor mu? 

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

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Katılıyoruz. 

IBAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet Jüa-t 
tuh yor* 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi kalbul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum : 47 nci maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler..,. 47 nci madde kabul edilmiiışftir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI KISIM 
Değiştirilen Ve Yürürlükten Kaldırılan Kanun 

'Hükümleri 

MADDE 48. — 23.İJİ953 tarih ve 6G23 sayılı 
Türk Taibilpleri Birliği Kanununun 8iU19ı85 'tarih ve 
31144 sayılı Kanunla değişik 1 indi maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye sınırları içerisinde meslek 
ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest 
olarak yapan veya meslek diplomasından istifade et
mek suretiyle resmî veya özel görev yapan tabiplerin 
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katıldığı Türk Tabipleri Birliği;'tabipler arasında mes- ı 
lekî deontolojiyi ve dayanışmayı 'korumak, tabipliğin 
'kamu ve kişi yararına uygulayıp geliştirilmesini sağ
lamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını ko
rumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde 
meslekî bir kuruluştur. i 

(BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 48 inci madde kabul edİl'mİŞ-
tİr, 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 49. — 23.1.1953 tarih ve 6Ö23 sayılı 

Türk Talbipleri Birliği Kanununun 8.1.1985 tarih ve 
31144 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin bir ve 
ikinci fıkrası ile dördündü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Özel kurum ve işyeri talbipleri; çalıştıkları yerlerin 
sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev 
yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare 
heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa 
olsun, diğer biir kurum ve işyerinin tabipliğini ala
mazlar, 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî te
şebbüslerine ait kadrolarda çaluşan tabiplere kurumla- I 
rınca verilecek ikinci görevler bu h'ükmiün dışındadır. I 

Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden 
bilumum daire müessese ve işyerleri, tayin, nakil, iş
ten ayrılma ve sair suretlerle hâsıl olan değişiklikleri 
en geç 15 gün zarfında mahallî talbip odalarına bil- I 
dirmeyo mecburdurlar, 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz isteyen J 
var mı? Yok. I 

'Maddeyi oyîari'ni'za sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. I 

50 nci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 50. — 23Jl .1953 tarih ve 6023 sayılı 

Türk Talbipleri Birliği Kanununun 8.1.1985 tarih ve 
3(144 sayılı Kanunla değişik 6 neı maddesinin bir ve I 
ikinci fıkraları aşağıdaki şek'ilde değiştirilmiştir. I 

iHudu'tları jçinde talbip odalarına kayıtlı en az i'kü-
yiüz talbip bulunan her ilde bir tabip odası kurulur. | 

Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda ta- I 
bip bulunmayan illerdeki tabiplerin hangi illerdeki ta- I 
biplerle birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve mer- I 
kezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabiple- I 
rin hangi i'l talbip odalarına bağlanacağı; memleketin I 
Coğrafî ve ula'şım durumları ile tabiplerin toplu ola- J 

rak bulundukları iller göz önüne alınarak Türk Ta
bipleri Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine Bü
yük Kongrece kararlaştırılır. 

(BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz isteyen 
va-ı mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiş/tir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — 23.1.1953 tarih ve 6203 sayılı Türk 

Tabipleri Birliği Kanununun 8.1.1985 tarih ve 3144 
sayılı Kanunla değişik 7 ncli maddesinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IBir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest ola
rak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölige 
talbip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine 
getirmekle yükümlüdürler. 

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

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

52 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 52. — 23.il .1953 tarih ve 60)23 sayılı 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun 11.2.1957 tarih ve 
6909 sayılı Kanunla değişik 1'8 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tabip odaları idare heyeti azası, odalara kayıtlı 
bulunan tabipler arasından umumî heyetçe gizli rey
le seçilir. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
MiADDE 53. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun 19 uncu maddesi
nin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 54. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun 28 'inci maddesinin 
(II) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

II) Talbip Odasının veya birlik teşekküilerinden 
herhangi (birisinin göstereceği lüzum 'üzerine bazı 
mıntıkalarda odalarla tabip tedavisi ücretlerinin en az 
miktarlarını gösteren tarifeler düzenlemek (Bu tari-
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Asıl azalıklardan açılan yerlere rey sırasına göre 
yedek aza getirilir. 

IBAŞJKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok, 

55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 55 inci madde kalbul edilmiş
tir, 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
- 'MADDE 56. — 23.1,1953 tarih ve 6023 sayılı 

Türk Tabipler Birliği IKanununun 8.;1.U9'85 tarih ve 
31144 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiışltirilimlışıtir. 

Yüksek Haysiyet Divanı 'Büyük Kongrece seçilen 
dokuz asıl ve dokuz yedek 'üyeden oluşur. Yüksek 
Haysiyet Divanına seçilebilmek içlin Türkiye'de en az 
onlbeş yıl tabiplik yapmış olmak ve bu Kanunun 39 
uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi 'birini al-
mamıı.? olmak gerekir. 

feler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra bil
gi edinilmek üzere Sağlık ve iSosyal Yardım Vekâle
tine gönderilir.) 

ISAĞLIK VE ISOSYAL fŞLER KOMİSYONU 
BAŞKAM MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, bir maddî hata var. 1 inci satırda, 
«tabip odası»nın, «odalarınım» şeklinde olacak efen
dimi 

RECEP ERCÜMENT 'KONUKMAN ('istanbul) 
—> Maddede geçen «Vekâlet» ibaresinin de bakanlık 
olarak değiştirilmesi lazım. 

SAĞLIK VE SOİSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Efendim, yasada hiçlbir değişiklik yapmıyoruz. Sade
ce «Diş hekimi» ibarelerini çıkarıyoruz. Yani, 6023 
sayılı Yasadaki terimler aynen kalıyor. 

(BAŞKAN — İkinci paragrafı komisyonun 'talebi 
veçhile yeniden okutuyorum : 

II. — Tabip odalarının veya birlik 'teşekküllerinden 
herhangi birisinin göstereceği lüzum üzere bazı mın
tıkalarda odalarla tabip tedavisi Ücretlerinin en az 
miktarlarını gösteren tarifeler düzenlemek, bu tarife
ler merkez konseyince itasdik edildikten sonra bilgi 
edinilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine 
gönderilir. 

tHİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, maddede geçen «Vekâlet» slözünün de ba
kanlık olarak değiştirilmesi lazımı. 

'BAŞKAN — Efendim, bu 'daha evvelki 6023 sa
yılı Tabipler Birliği Kanununun aynı maddesini aldı
ğı, o maddede «Vekâlet» ibaresi şeklinde geçtiği için, 
komıis'yon o şekilde kullanı'imaSını arzu ediyor. Bu 
itibarla, bu maddî hataya komisyon iştirak etmedi
ğinden biz de o şekilde oylayamı'yoruz. 

54 üncü maddeyi bu dlüzeliüme'yle birlikte o'ylarını-
za sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler.-., 54 
üncü madde kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 
iMADDE 55. — 23.il J1953 tarih ve 6023 sayılı Türk 

Tabipleri Birliği Kanununun 111.2.1957 'tarih ve 6909 
sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir., 

iMa'dde 31. — Her tabip odasında bir haysiyet di
vanı bulunur. 'Divan 5 tabipten 'teşekkül eder. 'Müd
deti 2 yıldır. 

Haysiyet divanı azası odalara kayıtlı bulunan 'ta
bipler arasından 5 asıl ve 5 yedek olmak 'üzere 18 inci 
madde hükümlerine göre umumî heyet tarafından giz
ili reyle seçilir. 

İBAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde 'söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler..ı. Etmeyenler... 56 ncı »madde kabul edilmiş
tir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMAIDDE 57. — 23^,1953 tarih ve 6Ö23 sayılı Türk 

Tabipleri Birliği Kanununun 44 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değişitirilmişltir. 

IMadde 44. — Yüksek Haysiyet Divanına seçilen 
asıl ve yedek azaların müddeti 2 yıldır. Eski azalar 
yenliden seçilebilir. Açılan azalığa rey sırasına göre 
yedeği getirilir. 

İBAŞKAN — 57 nci madde (üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul1 

edenler... Etmeyenler... 57 nci madde kabul edilmiş-
'tin 

58 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 58. — 23.1.il953 tarih ve 6023 sayılı Türk 

Tabipleri Birliği Kanununun 8.L1985 tarih ve 3144 
sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değişltirilmiştir. 

Meıkez Konseyi 18 inci madde hükümlerine göre 
Büyük Kongrenin gizli reyle seçeceği 7 asıl aza ile 
7 yedek azadan teşekkül eder. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yo'L 

58 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 58 inci madde kabul edil-
mişltii', 
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59 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 59. — 23.1.1953 tarih ve 6Ö23 sayılı 

Tiiırk Tabipleri Birliği Kanununun 57 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türk Taibipleri Birliği Merkez Konseyine seçilen 
üyelerin Ankara'da oturmaları şafttır. Seçimle elkise-
riyet kazandığı halde Ankara'da oturmak istemeyen 
veya Ankara'dan ayrılan üyelerin yerine yedeMerin-
!den, oy sırası gözetilmek üzere Ankara'da oturmayı 
kabul eden üyeler getirilir, 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.,, Yok. 

İMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Emmeyenler... Kabul edülmişltür-

60 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 160. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı 

Türk Taibipleri Birliği Kanununun 60 inci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki ışekiide değiştirilmiştir. 

İBülyük Kongre Talbip Odaları Umumî Heyetince 
gizli reyle seçilen temsilcilerden teşekkül eder. Azası 
(200)'e 'kadar olanlar (3), (50Ö)'e 'kadar olanlar (5) ve 
(5Q0)'den yuikarı olanlar (7) temsilci ve aynı 'sayıda ye
dek seçerler, 

'BAŞKAN — 60 met madde üzerinde Söz isteyen?.. 
YdL 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

Geçici madde l'i okuituyoru'm. 

YEDİNCİ KISIM 
Geçici ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre seçilme
ye engel bir hali olmayan diş hekimleri, oda kurucu
mu o'hmak istedikleri takdirde, Kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren üç ay idinde, mesleklerini icra etmek
te oldukları illerin valiliklerine başvurarak birer kuru
culuk belgesi alırlar. Üç ayın biti'minde valilikler ku
ruculuk belgesi verdikleri diş hekimlerinin listesini Ba
kanlığa gönderirler. Listelerin gönderilmesini takip 
elden bir ay içinde kurucu Üyeler Bakanlığın tespit ede
ceği il merkezlerinde valilerin başkanlığında toplana
rak beş diş hekiminden oluşan birer geçici yönetim 
kurulu seçerler. 

IBU Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 
kapsamına giren illerdeki geçici yönetim kurulları, 
geçici yönetim kuruluna 'seçildikleri tarihi takip eden 
bir ay içinde üye kayıt işlemlerini tamamlayarak bu 
Kanunun 8 inci maddesinin iki, dört ve müteakip fık
ralarına uygun olarak odaların ilk genel kurullarını 
toplantıya çağırarak oda organlarının seçimini gerçek

leştirirler. Bu madde kapsamındaki odalar, seçim so
nuçlarını Bakanlığa bildirmekle tüzelkişilik kazanır
lar. 

Üç oda tüzelkişilik kazandıktan sonra Bakanlık 
odalarca seçilen Birlik Genel Kurulu tem'silci'lerini, 
Birlik organlarını seçmek üzere Ankara'da toplantıya 
çağırır. Birlik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tü
zelkişilik kazanır. 

Bu madde kapsamına giren odalar tüzelkişilik ka-
zanıncaya kadar, oda kurmak için gerekli olan ve bu 
Kanunda öngörülen hazırlık çalışmalarında ve temas
larda bulunabilir, 

İBAŞKAN — Bu maddenin en sonundaki kelime 
«bulunabilir» mi olması lazım? 

SAĞLIK VE (SOSYAL İŞLER KOMİİSYONU 
'BAŞKAM MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
«•Bulunulabilir» olması lazım Sayın Başkan. 

Efendim, bir maddî hata var, o da şöyle : Üçün
dü fıkranın birinci satırının sonundaki «Birlik Ge
nel Kurulu temsilcilerini» kısmındaki «temsilcilerini» 
kelimesi «delegelerini» şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Maddenin üçüncü fıkrasını tekrar 
okutuyorum : 

«Üç oda 'tüzelkişilik kazandıktan sonra bakanlık 
odalarca seçilen birlik genel kurulu delegelerini, bir
lik organlarını seçmek üzere Ankara'da toplantıya ça
ğırır. Birlik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tüzel
kişilik kazanır.» 

Geçici 1 inci maddeyi bu düzeltme ile birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. • 

Geçici madde 2 yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Diş hdkimleri disiplin yö
netmeliği yürürlüğe girinceye kadar 6023 sayılı Türk 
Taibipleri Birliği Kanununun disiplin işlem ve cezaları 
ile ilgili hükümleri diş hekimleri hakkında da uygu
lanmaya devam olunur. 

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

Etmeyenler... Geçici madde 2 'kabul edilmiştir. 
Geçici • madde 3*ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun, Tababet ve 

Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair 1219 sayılı 
Kanuna göre meslek icrasına hak kazanmı-ş kimseler 
hakkında da uygulanır. 

İBAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok. 
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Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza Sunuyorum : 
Kaıbul edenler... Etmeyenler... Geçici 3 üncü madde 
kalbul edilmiştir. 

61 inci maddeyi 'okutuyorum : 
Yürürlük 
IMADDE 61. — Bu Kanunun 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 inci maddeleri Türk 
Diş Hdkimleri Birliğinin ilk Genel Kurul toplantısın
da yapılacak merkez organ 'seçimlerinin ikesinleşmesi-
ni takiben, diğer maddeleri yayumı tarihinde yürür
lüğe girer. 

(BAŞKAN — 61 inci madde 'üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

61 inci maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 
'Yürüemd 
IMADDE 62. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

IBAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... 62 nci madde kalbul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü ^üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştın 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Bitmeyenler... Teklif 'kanunlaşmıştır. 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 
7 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarih ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/199) (S. Sayısı : 320) 
(D 

IBAJŞKIAN — Gündemin 5 inci sırasında, İstanbul 
Milietvdkili Feridun Şakir Öğünç ve 7 Arkadaşının 
26.4.19'61 Tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine, 2839 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 24 üncü Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tdklifi Ve İçişleri ve Anayasa Ko-
mosyonu raporlarının mlüzakeresine geçiyoruz. 

(1) 320 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Komisyon ve hüfoümıdt yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza arz 

ediyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmiş'tir. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Başkanlığınızca 24.1.11985 tarihinde Komisyonu

muza gönderilen, istanbul 'Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç ve 7 arkadaşının 26.4,1961 Tarihli ve 298 sayılı 
Seçiimilerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 
Sayılı M'ille'tvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Komis
yonumuzun 9.5.11985 tarihli 'toplantısında Adalet ve 
İçişleri bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu 
telde incelenmıişjt'ir. 

Teklif, yurt dışında 'bulunan Türk 'vatandaşlarının 
'seçimlerde oy kullanabilmelerini sağlamak maksadıy
la, özel seçmen 'kütüğü ve oy verme işlemlerinin dü
zenlenmesi için 298 ve 2839 sayılı 'kanunlarda deği
şiklik yapılmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuz, teklifin ıtümü üzerindeki incele
meleri sırasında, yurt dışında oy kullanacak vatandaş
lara 'teklifle getirilmek istenen düzenlemenin, 298 sa
yılı Kanuna göre yurdumuzda oy kullanacak vatan
daşlardan farklı olmasını Anayasanın eşitlik prensip
leriyle bağdaıştıramamıiş, ayrıca, yurt dışında yapılan 
seçimlerin Anayasanın 67 nci maddesinde hükme bağ-

. lanan seçimlerin yargı yönetim 've denetimi altımda ya
pılması prensibine de aykırı olacağı gıörioşünde bir
leşmiş, maddelerinin görüşülmesine geçmeden teklifi 
reddetlm'iştiı.'. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olun
mak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

'Başlkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

IManiSa 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
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BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerindeki | 
müzakerelere geçiyoruz. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Feridun Şakir 
öğünç; buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA FERİDUN ŞAKIR 
ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce 
benim teklifimden evvel geçen kanun tasarısının ül
kemize ve meslek mensuplarına hayırlı olmasını di
liyorum. (Alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci madde
si, «Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun 
olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir 
siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk-
oylamasma katılma hakkına sahiptir» hükmünü ön
görmektedir. 

Son resmî rakamlara göre yurt dışındaki Türk 
vatandaşlarının sayısı 1983 yılı itibariyle 2 milyonu I 
aşmış bulunmaktadır. Muhtemeldir ki, bu rakamlar 
1988 seçimlerinde 4 milyona ulaşmış olacaktır. Bu 
oldukça büyük bir oy potansiyelidir. Bunca insanı I 
ayrıcalıksız tüm vatandaşalara tanınmış olması gere- I 
ken seçmenlik hakkından yoksun bırakmanın hiçbir I 
tutarlı gerekçesi olamaz. Hemen vurgulamalıyız ki, 
bu hak yeni Cumhuriyet Anayasamızın kaçınılmaz 
bir gereğidir. Bilindiği üzere, tüm Batılı demokratik 
ülkeler bu sorunu çözümleyebitmişlerdir. I 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Bir tek Ame
rika var. I 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Arz 
edeceğim efendimi. 

Ülkemiz ekonomisinin, yurt dışında çalışanların I 
gönderdikleri dövizlere büyük ölçüde dayalı olduğu I 
açık ve kesin gerçeği anımsanırsa, dövizlerini kulla- I 
nageldiğimiz yurt dışındaki Türklere oy hakkının bu- I 
güne kadar sağlanamaması hak ve adaletle, özellikle I 
de Anayasamızla bağdaşır bir tutum olamaz. I 

Nitekim, uygar ülkelerin büyük bir çoğunluğu I 
Amerikasından Fransa'sına kadar-değerli arkadaşıma I 
hatırlatırım - yurt dışındaki vatandaşlarının seçim- I 
lerde oy kullanabilmelerini sağlayabilecek yollar bul- I 
muşlardır. Bu konuda örnekler vermeyi gereksiz bul
maktayım. Demin değerli bir arkadaşımın «Bir tek 
Amerika var» demesine de şu cevabı vereceğim: Mes- I 
leğimin gereği olarak aşağı - yukarı bütün ülkeleri I 
dolaştım. Fransa'da dahi denizaşırı sömürgelerde va- I 
tandaşlara oy kullanma hakkı tanınmıştır. Buna ila- | 

1 veten söylüyorum, Yunan deniz ticaret filosunda ge
mi adamları kaptanın sürşarjı ile seçimlerde oy kul-

I lanabilmektedir. 
Geçmişlerde bu hakkı engellemek için çeşitli ge-

I rekçeler öne sürenler, düzenlemenin güçlüğünden söz 
I edenler çıkmıştır. Oysa hemen belirtmeliyiz ki, bu 

güçlüklerin ve sözde sakıncaların hiçbiri milyonlarca 
insanı vatanlarının yönetiminden uzak tutma, bir 
başka deyimle bu görevi men etme kadar yakışıksız 

I olmamalıdır. 

Gittikleri ve yaşadıkları ülkelerde hepimıizin de 
bildiği üzere, dışlanan insanlarımızın bir de bizler ta
rafından dışlanmaya günah ve veballeri var mıdır ar-

I kadaşlar? Üstelik zararlı akımlar, sapık ideolojiler 
denilen şeriatçılık, ırkçılık, ihtilalcilik gibi, sağlı sol
lu saplantılar biraz da bu çifte dışlanışlarm ürünü 
değil midir? 

I Geçmişlerde görülmüştür ki, çeşitli. fikirlerin ve 
I çeşitli sosyal kesimlerin Türk Parlamentosunda yete-
I rince temsil edilmemeleri, söz hakkına sahip olama

maları toplumsal huzursuzluklarımızın oluşmasında 
I başlıca nedenleri de getirmiştir. 

Ayrıca ve ısrarla belirtmeliyiz ki Türk vatandaş-
I larının seçimlerde oy kullanabilmeleri için mutlaka 

Türkiye'de bulunmaları gerektiğine ilişkin Anayasa-
I mızda bir hüküm mecvut değildir. Başka bir deyişle, 

Anayasa ile verilen seçme ve seçilme hakkı yalnız 
Türkiye'de oturan yurttaşlara özgü değil, bütün 

I Türk yurttaşlarına tanınmış temel siyasî hak ve 
I ödevlerdendir. Bizim kanımız odur ki, bu hakkın 
I verilmemesi Cumhuriyet Anayasamızın 67 nci mad-
I desi hükmüne ters düşme anlamını beraberinde getir-
I mektedir. 
I Yukarıda da açıkladığımız üzere, seçim sistemi* 
I nin köklü hazırlıkları ve yasal düzenlemeleri yapı-
I lirken, Anayasamızın bu buyruğu ile yurt dışında 

bulunan milyonlarca Türk vatandaşı gerçeğini göre-
I memek gibi bir talihsizliğe uğramıştır seçim sistemi-
I rniz. öngörülen uygulama Batı âleminde de artık Tür-
I kiyemizin - yani bu kanunu çıkarabildiğimiz takdir-
I de - demokratik düzene kesinkes geçmiş olduğumuzu 
I ve demokrasi yolunda 12 Eylül öncesinden bir adım 
I daha ileri giderek, yurt dışındaki Türklere seçimlere 

katılma imkânını vermekle, demokrasiye bağlılıkta 
I somut bir örnek daha sergilendiğini göstermiş 
I olacaktır. Bu sergi, insan hak ve özgürlükleriyle de-
I mokrasiye bağlı ülkeler topluluğu arasında Türkiye-
I mizin yerini daha da saygınlaştırmaya hizmet etmiş 
I olacaktır. 
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Yine yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığım gibi, 
zaman zaman Türk siyasal yaşamında ve gündemin
de yer almasına rağmen, yurt dışındaki Türklerin de 
Türkiye'deki seçimlere katılmalarının güçlük ve im
kansızlığından söz edilmiş ve bu fikir bugün de ger
çekleştirilememiştir. 

Küçük bir anımı hemen arz etmek istiyorum; Da
nışma Meclisi Anayasa Komisyonunda - bu kanun 
teklifimiz yine orada da getirilmişti - İçişleri Komis
yonumuzun raporunda da derpiş olunduğu üzere, bir 
büyükelçimiz geldi," bize izahat verdi. Ben o komis
yonun üyesiydim. Elçimizin gerekçesi şu; «Bu, yurt 
dışındaki konsolosluklarımıza külfet getirir.» Düşü
nebiliyor musunuz değerli arkadaşlarım, yurt dışında 
konsolosluklarımıza külfet getirebilir gerekçesiyle 
muhtemelen 4 milyon Türk vatandaşı yurt dışında 
oylarını kullanamamaktadır, ki aynı gerekçe bugün
kü komisyonumuzun metninde de mündemiç bulun-. 
maktadır. 

NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) — Yargı dene
timi nasıl olacak? 

FERİDUN ŞARÎR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Onu 
da arz edeceğim efendim, sabırlı olun lütfen. 

Oysa soruna yapıcı bılr yaklaşımla gidilirse, orta
da bir imkânsızlığın bulunmadığı, güçlüklerin sise, il
gili kanunun maddelerinde yapılacak birkaç değişik
likle çözümlenebileceği kolayca görülecektir. 

Değerli İçişleri Komisyonu, kanunumuzla ilgili 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanının komisyonda ver
diği izahat çerçevesinde, vatandaşların ait oldukları 
mahalle veya köylerdeki seçmen kütüklerinde adla
rının bulunduğunu ve oy kullanabileceklerini, buna 
mani bir hal olmadığını ve yurt dışındaki vatandaş
larımızın, böyle bir hak tanındığı takdirde, yurt dı
şındaki bulundukları ülkelerin siyasî partilerini etki
leyebilecekleri endişesiyle teklifimizi reddetmiş bu
lunmaktadır. 

Anayasa Komisyonumuz ise, yurt dışındaki oy 
kullanacak vatandaşlara teklifle getirilmek istenen 
düzenlemenin, 298 sayılı Kanuna göre yurdumuzda 
oy kullanacak vatandaşlardan farklı olmasını Ana
yasanın eşitlik prensipleriyle bağdaştıramamış, ayrıca 
yurt dışında yapılan seçimlerin, Anayasanın 67 nci 
maddesinde hükme bağlanan seçimlerin yargı yö
netim ve denetimi altında yapılması prensibine de 
aykırı olacağı görüşünde birleşerek, kanunumuzu 
reddetmiş bulunmaktadır. 

İçişleri Komisyonumuzun ret gerekçesine katıl
mak kesinlikle mümkün değildir. Vatandaşların 
Türkiye'de bulundukları takdirde oy kullanacakları 
doğaldır, zaten sorun yoktur. Asıl olan, yurt dışında 
bulunan 2 milyon - belki 1988 seçimlerinde 4 milyon-
vatandaşımızı hangi olanaklarla Türkiye'ye getirece
ğiz? 4 milyonluk yurt dışındaki işçi grubunu Tür
kiye'ye getirdiğimiz takdirde bilfarz Alman ekono
misi o anda çöker, ki bu da mümkün değildir; 
gelmeleri mümkün değildir. Her halükârda oylarım 
'bulundukları ülkelerde kullanmak zorunluluğu var
dır. 

Yine aynı metinde, ayrıca, teklifimizin kabul edil
mesi halinde yurt dışında bulunan vatandaşlarımı
zın bulundukları o ülkedeki siyasî partileri ve akım
ları etkilemeye çalışacakları ve onları huzursuz bıra
kacakları varsayımı ise, değerlendirilmesi mümkün 
olmayan çok afakî bir görüştür kanısındayız. Zira 
bazı parti temsilcilerimiz; iktidar partisi olsun, mu
halefet partileri olsun; parlamento içinde veya dışın
daki partilerin temsilcileri şu anda Avrupa'da siya
sî partilerle birtakım diyaloglar içinde. Biz onları 
etkilemiyoruz da, yani orada çalışan arkadaşlarımız 
mı oradaki siyasî partileri etkileyecekler? Bu ola
cak şey değildir arkadaşlar. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Dışardaki aşırı 
uçları unutmayalım. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Dı
şardaki aşırı uçları - ben öyle zannediyorum ki, bu 
konuda çok tecrübeliyim - önlemek istiyorsak ora
da çalışan emekçi arkadaşlarımıza meşru yollardan 
memleketin yönetimine katılma imkânını sağlamalı
yız. 

Anayasa Komisyonumuzun ortaya koyduğu ret 
gerekçesi ise, gerçekçi ve tutarlı bir gerekçe sayıl
mamalıdır. Zira konuşmamın başında açıkladığım 
üzere, Anayasamızın 67 nci maddesi - Üstüne 'basa
rak - söylüyorum - «Vatandaşlar» deyimini kullan
maktadır. Aslında Anayasamızın eşitlik ilkesi yurt
taşlarımızı yurt dışında ve yurt içindeki vatandaşlar 
olarak ayırmakla bozulmaktadır. 

Konuşmamın sonuna geldiğim şu sırada ısrarla 
ve izanla vurgulamalıyım ki, yurt dışında çalışan 2 
milyonu aşkm ve gelecekte 4 milyona ulaşması muh
temel katıksız Türk vatandaşı, Almanca deyimiyle 
«Heimatlos» (haymatlos), vatansız» değildirler; her 
biri aile bireyleriyle birlikte bu ülkenin insanları, ev
latlarıdırlar. Onları anayasal bir hak ve görevden yok-
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sun 'bırakmak hiçbir gerekçeye sığdırılaınaz. Bu 
yurttaşlarımızın dövizlerini alıp kullanacağız, sırası 
geldiğinde vatanî göreve çağıracağız, sırası geldiğin
de de muhtemel bir savaşta cepheye süreceğiz; ama 
bu vatandaşlarımıza seçimlerde oy kullandırmayaca
ğız. Böyle bir olgu ne Anayasamızla, ne de Anaya
samızın temel ilkelerinden olan sosyal hukuk devleti 
ilkesiyle bağdaşmayacaktır. 

Gayet iyi hatırlayacağız, bundan bir süre önce 
Sayın Devlet Bakanımız Mesut Yılmaz ve Sayın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mustafa 
Kalemli, Almanya'yı dolaştılar, işçilerimizle görüş
tüler. Ayrıca da bu konuda dahi - ısrarla söylüyo
rum - yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza vaatler
de bulundular. 

Bize gelen mektuplar, telgraflar kanun tekliflimiz
de ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir. Ka
nunumuz muhtemelen Adalet Partisine mensup de
ğerli milletvekili arkadaşlarımızın oylarıyla - Bir 
kehanet deği, biliyoruz bunu - reddedilecektir. 
(ANAP sıralarından «Anavatan Partisi» sesleri) 

ENGİN CANSIZOĞLU '(Zonguldak) — Adalet 
Partisi değil, Anavatan Partisi. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Çok 
özür dilerim efendim, sürçi lisan yaptım, geri alıyo
rum. Anavatan Partisi olacak. 

Ben ve kanun teklifime imza koyan milletvekili 
arkadaşlarım huzur içindeyiz, görevimizi yaptığımız 
inancı içindeyiz. Bu teklifin reddi beni fazla rahat
sız etmeyecektir; ama yurt dışında ülkemiz için bü
yük ölçüde mücadele veren, çalışan yurttaşlarımızı 
rahatsız edecektir sanıyorum. 

Benıim, değerli milletvekili arkadaşlarımdan istir
hamım şudur: Bakınız, bugün Meclisimiz, birkaç 

gün sonra ikinci çalışma döneminin bitimine gel
mektedir. Şu anda anamuhailefet partisi Halkçı Par
tinin, lütfediniz itimat buyurunuz, 120 adet kanun 
teklifi vardır, özellikle ben ve sendikacı milletvekili 
arkadaşlarımın da sadece sosyal içerikli 42 adet, ki 
sizin her zaman iddiasında bulunduğunuz ortadıireği 
ilgilendiren, kanun teklifimiz 2 yıldır komisyonlarda 
bekler. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki, «Biz ikti
darız, isteriz». Onu kabul ediyorum; biz buraya her 
halde muhalefet olarak geldik ama, biz de bir gö
rev yapmak istiyoruz..Niye bitkimizin arasında fark 
gözetiyoruz? Demin hayırlı olmasını temenni ettim; de
ğerli grup başkanvekiMniz Sayın Konukman'ın ka
nun teklifi - saat tuttum - 35 dakikada Hürriyet Ga-
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zetesinin rotatifi giibi şakır şakır geçti. Tebrik ediyo
rum, hayırlı olsun diyorum. Ama bizim getirdiği
miz kanun tekliflerine de biraz lütfedin destek olun 
arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, mizacım itibariyte çok kav
gacı 'bir arkadaşınızım ama, parlamentoda gayet se
rinkanlı konuşuyorum. Kavgaya da gerek yok. Ben 
sizlere gerekçemi arz ettim. Sanıyorum çok hayırlı 
bir kanun olacaktır. Tekniğini yüce Meclis her zaman 
için halletmeye, çözümlemeye muktedirdir. Lütfedi
niz, bu teklifi destekleyiniz ve yurt dışındaki vatan
daşlarımızı da bu ülkenin yönetiminde payidar ya
pınız arkadaşlar. 

Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Komisyon raporunun tümü üzerin

de başka söz isteyen?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söz isteyen arkadaşlar var; onlar
dan sonra mı konuşursunuz? 

NECAT TUNÇSİPER (Bahkesir) — Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız 2 milletvekili arkadaşımız 
şahsı adına istediler. Grup adına söz alırsanız veya
hut sayın komisyondan sonra size söz hakkı doğabi
lir; o zaman zatı âlinize söz veririm. 

NECAT TUNÇSİPER /(Bahkesir) — Ben rapo
run lehinde konuşacağım, arkadaşlar aleyhinde ko
nuşuyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Saygıdeğer üyeler; kanun teklif ve tasarılarını de
ğerlendirirken, teklif edilen hususun içeriğine özellik
le dikkat ederek bir yargıya varmak adetimdir. Ay
rıca onun kadar önem verdiğim kanun teklif ve ta
sarılarının gerekçeleri ve konnisyontann raporlarında 
dercettikleri mütalaalar, büyük ölçüde değer verdiğim 
ve yargıya varmak için kullandığım önemli verilerdir. 

Değerli üyeler, vatandaşlarımızın temel halkların
dan, siyasal haklarından en önemlilerinden biri olan 
seçme hakkıyla ilgili bir kanun teklifini müzakere 
etmekteyiz. Burada, İçişleri Komisyonunun teklifi 
reddederken dayandığı 2 'önemli nokta var: Bir tane
sinde deniyor ki; komisyonumuzda Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanını dinledik; o yurt dışında bulunan 
vatandaşların mahalle veya köydeki seçmen kütük
lerinde adlan varsa, yazılmışsa ve seçim sırasında da 
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Türkiye'de bulunuyorlarsa, onların oy vermesine ma
ni bir kanunî engelin mevcut olmadığını söyledi, çok 
büyük bir memnuniyetle bunu karşıladık.» 

Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bilemiyo
rum. Şimdi eğer bundan kasıt, mevcut mevzuata 
göre ikametgâh esasından hareket ederek, yazın sıra
sında burada bulunmadıkları için yurt dışındaki va
tandaşlarımızın yazılması kanunen mümkün değilse, 
bunu mümkün hale getirmek için biır değişiklik ya
pılması bizce de uygundur» deniyorsa hemen katı
lırız. En azından böyle bir gereğin yerine getiril
mesine de yardımcı oluruz. Ama İçişleri Komisyo
numuzun daha sonra dayandığı ve değerli teklif-sa
hibi arkadaşımızın eleştirdiği nokta bence daha 
önemli. O da siyasî partilerin, ne olursa olsun, as
lında hayırlı bir şeylere vesile olan değil de, bizatihi 
kötü bir şeymiş gibi sunulmak istenmesidir! 

İçişleri Komisyonu raporunda: «Şayet bu kanun 
teklifi kabul edilecek olursa, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olup yurt dışında bulunan vatandaşları
mızı o ülkelerdeki siyasî partiler ve siyasî akımlar 
etkileyebilir, rahatsızlık verebilir» denmektedir. Yani 
rahatları iyi, onlara ne diye bu hakkı vererek birta
kım siyasî partilere onları rahatsız ettiriyorsunuz? 
Yani bu mantık; bu teklifi reddetmek için nasıl bir 
zorlama içinde olunduğunu gösteriyor. Tabiî biz eğer 
siyasî partileri ve siyasî partilerin faaliyetlerini çok 
anlamlı ve yüce bir fonksiyon olarak değil de vatan
daşın günlük lisanında kullanıldığı anlamda pejora
tif olarak değerlendirmeye kalkar ve bir aydın ola
rak bunu bir teklifin reddi vesilesiyle pekiştirmeye 
kalkarsak, elbetteki birbirine kızan insanların şaka 
yollu «siyaset yapıyorsun» demek suretiyle itham 
etmelerine de pekâlâ göz yummuş oluruz. Oysa, si
yasetin meslekler üstü son derece aslî ve ulvî bir fonk
siyon olduğuna hepimiz inanmaktayız. Bu tür gerek
çelerle böyle bir kanun teklifi reddedilemez. 

Ama, asıl üzerinde durmak istediğim yüce Ana
yasa Komisyonunun izlediği mantıktır. Ret için o da 
iki nokta ileri sürüyor. Birincisinde diyor ki; «Bunu 
kabul edecek olursanız yurdumuzda oy kullanacak 
vatandaşlardan farklı birtakım uygulama sonuçlan 
doğar, ve Anayasanın eşitlik prensibi ile toa bağdaş
maz.» 

'Değerli arkadaşlar, farklı uygulamayı bizatihi 
bugün yapmakta olduğumuz içlin eşitlik ilkesine ay
kırı hareket ediyoruz. Yani, Türkiye (^nıhuriyeti va
tandaşlarına halkoylaımasına katılma hakiki veya se

çimlere oy verme hakkı diye bir hak Anayasa te
minatı altında olduğu halde vatandaşilar 'arasında 
tefrik yapıyoruz. İşte eşitlik ilkesine aykırılık budur. 
Bu manitığı Anayasa Komisyonumuz nasıl tersine çe^ 
ykdbil'ir? İnanılır gibi değil. 

Şimdi değerli üyeler, Anayasanın 67 nci maddesi, 
vatandaşların kanunda gösterilen şartlara uygun ola
rak seçme ve halkoyuna katılma hakkına sahip ol
duğunu belirtiyor ve selimlerin ve hadkoylamasının 
da hangi ilkelere sadık kalarak yapılacağını da söy
lüyor ve Anayasamız, 21 yaşım dolduran her Türk 
vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma hakr-
kına sahip olduğunu ayrıca belirtiyor ve zikrediyor. 

Simidi, akla şu gelir : Bu hak Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşlarının bir kısmına tanınmamıştır. Onu 
da Anayasıamız söylüyor diyor ki; «iSİan altında bu
lunan er ve erbaşlarla askerî öğrenciler ceza ve tev-
toifevlerlinde bulunan tutuklular ve hükümlüler oy kul
lanamazlar.» O halde, Anayasamız kimlerin oy kul
lanamayacağını açılk ve seçik olarak belirtmiştir. Eğer 
siz oy kullanma hakkını yasayla düzenlerken bu talh-
ditUerin dışınla taşarak ve genişleterek vatandaşların 
sahip olduğu seçme hakkını kısıtlarsanız, işte Ana
yasanın öngördüğü eşitlik ilkesine aykırılık o noktada 
işlenmiş olur. 

NİHAT AKPAK (JSaifcarya) — Seçmen listeleri 
ilan ediliyor. 

CAHİT TUTUM ODevamla) — O halde, Türkiye 
Cumlhuıriye'ti vatandaşlarına oy hakkı tanındığı za
man, kimlerin oy kullanamayacağı çıkarıldıktan son
raya geriye kalan o vatandaşlarımıza oy hakkının na
sıl kullanılacağının kanunla tespit edilmesine sıra ge
lir. İşte o yapılırken, bir dİskriminasyon, bir ayrım 
gözetilirse, eşitlik ilkesü bence espri açısından, lafzî 
olarak değil, tamamen espri açısından büyük ölçüde 
'ihlal edilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, toparlanmasını rica 
edeceğim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Saygıdeğer Baş
kanım, ibik cümle daha kullanmama izin verir mi
siniz?' ' 

Anayasa Komisyonumuz ikinci gerekçesinde, «67 
nci maddede seçimlerin yargı yönetim ve denetimli 
altında yapılması prensibine de aykırı olur» demek
tedir. Değerli arkadaşlar, seçimlerin yargı, yönetim 
ve denetimi altında yapılması olayı, seçimlerin Ana
yasanın öngördüğü gibi serbest, eşit, gizli, açık sa
yım ve döküm esaslarına göre yapılması için bir 
yangı güvencesinin getirilmiş olmasıdır, önemli odam 
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buldur. Bir sistemidir o. Yoksa sandık başına yar
gıcı göndererek değil, öyle anlaşıiıyorsa o anlamda 
değildir. Yangı güvencesine bağlanmıştır. Yargı gü
vencesine bağlanmamış İngiltere dalhîil nice demok
ratik üUkeler var. Tamamen idarîdir, seçmen kütük
lerimin hazırlanması vesaire vesaire. 

•Burada, bizim ülkemiz yargı güvencesini esas 
atmış ve sisteme bağlamıştır, işte demin okuduğum 
açık sayım, döküm, gizlilik, serbestlik ve eşitlik ii-
ikelerdniin İhlal edilmeyecek bir biçimde sağlanıma-
sırodan yargı sorumludur. Yönetim ve denetimi onun 
için onıa vermişizdir. 'Bu bor teknik meseledir.. Siz 
ilkesini kalbul edin, o zaman onun nasıl reaitize edi
leceğini de pekâlâ kanun metninde tedvin edelbii-
riz.| 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sururi Baykal; buyurun 
efenldim. 

ISURURÎ BAYKAL (Ankara) — Değerli millet
vekilleri, Anayasamızın 61 ncli maddesine göre, va
tandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, 
seçme, seçime ve bağımsız olarak veya bir siyasî 
parbi içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoyla-
masına katılıma hakkına sahiptirler-

Bugün yurt dışında bulunan vatandaşlarımız, 
seçme ve seçilime haklarına -kavuşmadıkları için, 
mevcut uygulamanın, Anayasanın da gerisinde oldu
ğunu söylemek mümkündür. Çünkü, Anayaısamızın 
(bu hükmüne göre, oy kullanamayacakların içinde 
yurt dışındaki vatandaşlarımıza yer verilmemiştir. 
Biz yurt dışına işçi gönderen bir ülkeyiz, işçi ka-
(bul eden Avırupa üDkelerinde, bu hak olmasaydı bile 
doğal karşılanabilirdi mıulhterem arkadaşlarım. Ama, 
!iş vermemek veya verememek suretiyle işçi göçünü 
teşvik ederek yurt dışına milyonlarca işçi gönderen 
ülkemizde bu hakka yer verilmemesi doğal karşıla
namaz. Bunu şunun için arz ettim. Bazı arkadaşla
rımız, «Dünyada ne gibi örnekler var» diye, ko
misyonda dla sormuşlardı, burada da sordular, Grup 
adına konuşan teklif sahibi sayın arkadaşımızın da 
belirttiği gibi, Fransa'sından, Amerika'sına kadar bir
çok ülkede bu 'uygulama olduğu gibi, arz ediyorum 
ki, o ülkeler bir kere işçi kalbul eden ülkeler değil
dirler. Onların yurt dışında çalışan vatandaşları muh
temeldir ki, bizimki kadar olrrayalbiliır; ama biz, yurt 
dışına büyük çapta işçi gönderen bir ülkeyiz. O ne-
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denle, bu hakkın kanunlarımızda yer alması ve o 
vatandaşlarımıza bu hakkın tanınması kaçınılmazdır, 
geretoMdkv 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza bu hak
kın verilmesinin uygulamada birtakım zorluklara ne
den olacağı yolundaki görüşler biraz abartma ve bi
raz da, bağışlarsanız, saptırmadır. Kaldık'i, bunun 
çaresi güçlükleri aşacak önleml'eri almaktır, muhte
rem arkadaşlarım. Çare yurt dışındaki vatandaşla
rımızın seçme ve seçilme haklarından asla vazgeçme 
değildir ve olmamalıdır. Problem var düye nasıl 
okulları kapatmıyor ve önlem alıyorsak, bu ko
nuda da zorlukları aşan önlemleri getirmek ve yurt 
dışında bizi temsil eden, iş vermediğimiz için yur
dundan göç ettirerek gurbetin acımasız kucağına 
attığımız vatandaşlarımıza çağdaş sosyal hukuk dev
letinin gereği olarak seçme ve seçilme hakkını ver
memiz kaçmılmıaızdır. 

Televizyon dizilerine konu olacak şekilde kader
leriyle başbaşa bıraktığımız, yabancı küiüderin em
peryalizmine teslim ettiğimiz yurt dışındaki vatandaş-
İarımtalan bu hakkı esirgemeye hakkımız, yoktur. 
Onları hep döviz makinesi, döviz yumurtlayan tavuk 
olarak görme alışkanlığından artık vazgeçmeliyiz, 

Yurdunun yönetimine seçme ve seçilme haklarıy
la katılmayan yurttaşlarımızın ülkeyle, millî kültürle, 
ulusal hedeflerle ve moral değerlerle olan bağlarının 
zayıflaması ve kopması doğaldır. Yurt dışında cum
huriyeti, ulusal değerHeriimizi, millî mücadeleyi ta
nımayan bir nesil yetişiyor. Geçenlerde muhterem ar
kadaşlarım izlemişlerdir, gerçekten televizyonda böy
le ıbir dizi yayınlandı ve hepimiz üzüntü duyduk. 

Dövizini aldığımız, askere çağırdığımız yurt dı
şındaki vaitandaşlarıımıza seçme, seçilme haklarım 
vermek suretiyle ülkeyle bağlarım ve ilgilerini artır
malıyız. İnsanlar, yönetimine seçim yoluyla katıl
dıkları ülkenin geleceğine daha büyük ilgi duyarlar. 
Bu nedenle bu teklifin yüksek oylarınızla kanunlaş
masında engin yarar görüyoruz., 

Arz ettiğimiz glilbi, güçlükler çıkarsa yüce Mec
lis bu güçlükleri aşacak tedbirleri almaya muktedir
dir. Aşılamayacak güçlükler çıkarsa kanunu değiş
tirmek veya tümünü iptal etmek yine mümkündür. 
Bu nedenle, daha işin başında teslimiyetçi peşin 
hükümle hareket etmek yanlıştır muhterem arkadaş
larım.] 
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Bulundulkları ülkede bir ekmek parası uğruna hlor-
laman, dövülen, haltta öldürülen vatandaşlarımıza bu 
halkıkın veflitaemelsi 'büyük moral çöküntülerine ve 
Ikomplekislere neden o'llmakltadır. Kaldılkd, vaıtandaş-
ılarımızın seçme ve seçilme haklanın kuOaeabıirne-
lerii için Türkiye'de bulunmaları gerektiğine iişfkiin 
Ariaiya'sıamıada bir büklüm yatar., Anayasa ie ta
nınan seçme ve seçilme hafkUarı yalınız Türkiye'de 
oturan vatandaşlara değil ttüm vatandaşlara tanın-
ımıştor. 

Değerli miliötve!killlieır,i, kanunlara uyma zorunlullıu-
ğunun, vatandaşların ıkanunlann yapılmasına temsil
cileri aracılığıyla katılmasından kaynaManıdiğı ve meş
ruiyet kazandığını söylemek mürriklündtür. Bu ne
denle, egemenlik halklarımdan kaynaManaın yurt dışın-
dalki vatandaşlarımıza yüklediğimiz vatandaş yülklüm-
lüllükleriinin haklılığı ve meşruiyeti için bunlara seç
me ve is'eçiılme haikkı vermek suretiyle kanunların 
yapılımasına temsilcileri vasıtasıyla katılmalarına ola-
oalk tanımak zorundayız-

IMulhıalefıöüe mensup mMleitvekiieriince verilen ka
nun tdkMiflerinlin. maddelerine bile geÇMimeden, sis
temli olarak redldediilmesi, bu dönemin değişmeyen, 
süregelen, bize gerçekten büyük üzüntüler veren zaafı 
olarak devam edegelmektedir. (ANAP sıralarından 
«Doğrusunu getirmiyorsunuz da ondan» sesleri) 

Efendim, doğruyu getirmiyorsak, biz getirdiğimiz 
tekliflerle sizin yüksek katkılarınıza açığız. Birtakım 
eksiklikler içerdbilir tekliflerimiz; sizin yüksek değer
li çalışmalarınızla eksiklikler giderilebilir. (HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, söz atıyorsu
nuz arkadaşlarımız cevap veriyorlar, siz cevap veri
yorsunuz müzakerelerin uzamasına vesile oluyorsu
nuz. Lütfen efendim. 

SURURÎ BAYKAL '(Devamla) — Teklifin yük
sek oylarınızla kabul edilmesini temenni eder, saygı
lar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
NECAT TUNÇSıPER (Balıkesir) — Efendim, 

'benim de söz hakkım var. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Tekli

fin, rapor halinde reddi veya kabulü de genel esas
lara tabidir. Onda da gruplar adına konuşulur, 2 mil
letvekiline söz verilir. Burada komisyon söz alıyor. 

NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) — Grup adına 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Belgenizi takdim ederseniz hay hay 
efendim, belgenizi gönderiniz. 

PERTEV AŞÇ10ĞUU (Zonguldak) — Belgeyi 
gönderiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Ben demin söyledim efendim ve 
zaten verilmese dahi komisyon söz almıştır. Sayın 
Tunçsiper'e bu vesileyle yine söz verilecektir. 

Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; biz burada Anayasa
nın 67 nci maddesini mi müzakere ediyoruz, yoksa 
Sayın Feridun Şakir öğünç arkadaşımızın teklifini 
mi müzakere ediyoruz bunu anlayamadım. Birtakım 
hissî sözlerle, hariçte bulunan Türk vatandaşlarının 
oy vermekten mahrum edildiği yolunda sözler söyle
niyor. Böyle bir mahrumiyet yok arkadaşlar. Türk 
vatandaşları ne şekilde oy verirler, Seçim Kanununda 
bellidir; Seçmen kütükleri asılır, seçmenler belli olur, 
seçilecekler belli olur, ona göre oy kullanılır. Nerede 
kullanılır? Seçim Kanunu tayin etmiştir onu orada 
kullanılır. Nasıl kullanılır? Yine Seçim Kanunu ta
yin etmekle beraber, Anayasamızın 67 nci maddesi de 
tayin etmiştir. Anayasamızın 67 nci maddesi ne di
yor? Arkadaşlarımız ona şöyle bir sathî olarak te
mas ettiler. Anayasamızın 67 nci maddesinin ikinci 
fıkrasını okuyalım; «'Seçimler ve halkoylaması ser
best, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve 
döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi 
altında yapılır.» diyor. Bakınız 2 unsur var; hem yö
netim var, hem denetim var. Anayasa bunu bağla
mış, «yargı yönetim ve denetimi altında yapılır» de
miş. Şimdi, Almanya, İsveç, İsviçre, Fransa, İtalya 
veyahut da diğer birtakım memleketlerde bulunan 
vatandaşlarımızın, yargı yönetim ve denetimi altında 
seçimlere katılması imkânını tasavvur edin ve müm
kün ise ona göre bir kanun teklifi yapın. Vatandaş
lara mahallinde oy kullandırmak imkânı varsa güzel 
ve olan memleketlerde de var; fakat onların anayasa 
ve seçim kanunlarının hükümleri başkadır. Şimdi, 
mesela İsveç'te 20 vatandaş, Norveç'de 50 vatandaş, 
Fillandiya'da var şu kadar, şurada şu kadar var di
yerek, biz oralara hâkim göndereceğiz. 

FERİDUN (ŞAKIR >ÖÖÜNÇ (İstanbul) — Hâ
kim gitmesi şart mı? 

ANAYASA KÖMİİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COlŞK'UNOĞLU (Devamla) — Evet «yönetim ve 
denetim» diyor; hem yönetim, hem denetim diyor. 
'Sonra sandık 'başlarına gidecek, Seçim Kanunumu
zun hükümleri gayet açık, sandık başına gidecekler 
yemin ediyorlar. Sandık kurullarının nasıl teşekkül 
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ettiği 'belli. Sandık kurullarında oy verdikten sonra 
itiraz mevzuu yar; 24 saat zarfında sandık kuruluna, 
48 saat zarfında ilçe seçim kuruluna ve şu kadar 
müddet zarfında da il seçim kuruluna itiraz süreleri 
var. Bunları nasıl tanzim edeceksiniz? Bunu Anayasa 
bağlamış. Eğer Anayasayı değiştirmek istiyorlarsa, 
o ayrı 'bir mevzu, ayrı bir prosedür; Anayasayı de
ğiştirmek için kendileri 'bir teklif yapsınlar. Binaena
leyh bu bir Anayasa meselesidir. Ayrıca, Anayasa
mızın 11 inci maddesini de okuyacağım, arkadaşları
mız temas etmediler; «Madde 11. — Anayasa hü
kümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri 'bağlayan 
temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı 
olamaz.» Bu da 11 inci maddenin son fıkrası. Şimdi 
biz böyle bir kanun yaptık, Anayasa diyor ki: Yargı 
denetimi ve yargı yönetimi altında olacak. Gönderdik 
konsolosluklara, vatandaş geldi veya gelmedi; Ana
yasaya uygun mudur bu seçim? Elbette uygun değil. 
Eğer Anayasanın değiştirilmesini arzu ediyorlarsa tek
lif yaparlar. Biz komisyon raporumuzda -komisyon
daki müzakerelerde arkadaşlarımızla ittifakla bu ne
ticeye varmışızdır- imkânsızlıktan da 'bahsetmedik; 
ama falan yere bir hâkim de gönderemezsiniz. Ne
den gönderemezsiniz? Yüksek Seçim Kurulu, il se
çim kurulu 'buradadır, muayyen müddet zarfında iti
razlar ona yapılacaktır. Bunların organize edilmesi 
imkânı yok. Eğer Anayasayı değiştirirseniz Anayasa 
değiştikten sonra olur; ama onun formülünü bulun 
değiştirin. 

Şimdi 'bir arkadaşımız dedi ki : «Efendim, silah 
altında bulunan arkadaşlar...» Anayasanın 67 nci 
maddesinin son fıkrasında var; «Silah altında bulu
nan er ve erbaşlarla, askerî öğrenciler, ceza Ve tev-
kifevlerinde bulunan tutuklular ve hükümlüler oy 

•kullanamazlar.» Bu memnuiyet yalnız bunlara aittir. 
Dışarıdaki vatandaşlara memnuiyyet yok, gelip oyu
nu kullanabilir; ama imkânı vardır - yoktur, o ayrı 
mesele. 

'Şimdi, mahallinde oy kulanma meselesi imkân
sızdır. Anayasanın şu 67 nci maddesinde zikredilen 
•hükümde yalnız yargı yönetimi demiyor. Yargı yö
netimi deseydi, buradan belki gönderilebilirdi; ama 
'bir de denetim var. Denetimi nasıl yapacak yargı 
orada? Orada vatandaşlar muhtelif illere mensup. 
Orada bir de ayrıca her ilin il seçim kurulunu kura
caksınız; buna imkân var mı? İmkân yok arkadaş

lar. Anayasa gayet açık. Eğer varsa siz bunun for
mülünü bulun. Anayasayı değiştireceksiniz o ayrı 
mesele. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa

yın Necat Tunçsiper. 
lONURAL ŞEREF BÖZKURT Çanakkale) — 

Komisyona cevap ancak şahsı adına olmaz mı İçtü
züğümüze göre? 

BAŞKAN — Komisyona cevap yok efendim. 
lONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Komisyonu müteakip söz verdiğiniz arkadaşın şahsı 
adına konuşması gerekmez mi? 

BAŞKAN — Efendim, gruplar söz alırlar. Ko
misyon gruplara ve milletvekillerine takaddüm ettiği 
için ben komisyona söz verdim. Anavatan Partisi 
Grubu da henüz söz almamıştı, yeni aldı, o vesileyle 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Tunçsiper. 
ANAP GRUBU ADINA NECAT TUNÇSİPER 

'(Balıkesir) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; as
lında burada 'görüşülen ve müzakeresi yapılan Ana
yasa Komisyonu raporu, İçişleri Komisyonunun ha
zırladığı rapor değil, bunu evleviyetle belirtmek is
terim. 

'Sayın komisyon başkanının açıkladığı üzere bu
rada en önemli mesele Anayasa maddesi. Anayasa
nın bu açık 'hükmü karşısında bugün yurt dışında 
oy kullanmak mümkün değil. İçişleri Komisyonun
da bir nebze bahsedilen Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanının gelip izahat vermesi keyfiyetini şu şekilde 
değerlendirmek mümkün : 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na ek madde eklenmesini isteyen teklif sahibinin her 
şeyden evvel, kütüklere yazılı olmayan kimselerin oy 
kullanmalarının mümkün olmadığını da kabul etmesi 
lazımdır. Kütüklere yazılma muayyen bir prosedür 
takip etmektedir. Türkiye'de olan herkesin oy kul
landığını kabul etmek de mümkün değildir. Bu vatan
daşlık hakkını kullanmak için, seçmen kütüklerini 
takip etmek, ismi yazılı değilse, belirti süreler içeri
sinde belirli prosedürü takip ederek seçmen kütükle
rine ismini dahil ettirmek lazımdır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu koşullar al
tında seçmen kütüklerine isimlerini yazdırmaları ha
linde, pek tabiî, yurt içinde bulunmaları halinde bu 
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vatandaşlık hakkını kullanmaları ve oy kullanmaları 
mümkündür. Yurt dışında bulunanlar için ayrıca seç
men kütüğü tanzim etmek fiilen mümkün değildir ve 
tekerrüre imkân sağlayacaktır. 

'Bugün yurt dışında, İsveç'ten, Norveç'ten, Al
manya'dan, Amerika'dan, Avusturya'ya kadar çok 
geniş bir vatandaş kitlemiz bütün dünyaya dağılmış 
vaziyettedir. Bunların vüsatlarını tespit etmek, 'bun
lara göre sandık kurulları oluşturmak mümkün de
ğildir. 

Seçimlerin hemen akabinde sandık kurullarına 
yapılacak itirazların 'belirli koşullar içerisinde yapıl
ması lazım. Sandık kurullarının oluşması yurt dı
şında fiilen mümkün değildir. Yargı yönetim ve de
netimi altında yurt dışında seçim yapılmasının fiilen 
imkânı yoktur. Kaldiki, bütün bu çok geniş işlemi 
oluşturmak için büyük bir maddî güce sahip olmak 
lazımdır. Bütçemizde de bu şekilde bir fasıl bulun
mamaktadır. Zaten bunun parasal yönüyle değerlen
dirilmesi, mutlaka bütçemiz imkânları içerisinde de 
kabili telif değildir. 

'Neticeten şunu ifade etmek istiyoruz : Okunan 
Anayasa Komisyonu raporu olumludur. Anayasa de
ğişmedikçe, yurt dışında vatandaşlarımızın oy kullan
ması mümkün değildir, yurd dışında sandık kurulla
rının oluşması mümkün değildir, yapılacak itirazların 
karara 'bağlanması fiilen mümkün değildir. Bu ba
kımdan Anayasa Komisyonunun raporunu Anava
tan Partisi Grubu olarak olumlu karşılıyoruz ve müs
pet oy kullanacağız. 

Saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Soru 

sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Raporun tümü üzerindeki müzakere tamamlan

mıştır. 

Şimdi sorulara geçiyoruz. Sorusu olan sayın üye
ler?.. 

Sayın öğünç, Sayın Tutum, Sayın Altuğ. 
Başka sorusu olan?.. Yok. 
Sayın öğünç, komisyondan mı soruyorsunuz, hü

kümetten mi? / 

FER'İDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Ko
misyondan soruyorum Sayın Başkan. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, teklif sahibinin soru sorma hakkı var mıdır? 

'BAŞKAN — 'Mümkündür; çünkü burada zaten 
teklif sahibi olarak değil, milletvekili olarak ve grup 
adına konuştu, miUetveikili olarak soru da sorabilir 
efendim. 

'Buyurun Sayın Öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, değerli Anayasa Komisyonu Başkanı, ko
nuşmasını yaparken, beni hissilikle suçladı, onu ke
sinlikle reddediyorum. 

Anayasanın 67 nci maddesi, «Vatandaşlar, kanun
da gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme 
ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî 
faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hak
kına sahiptir» demektedir. Şimdi burada «vatandaş
lar» deyimi geçtiğine göre, yurt dışındaki vatandaş
larımızın sıfatı nedir? Komisyondan bunu öğrenmek 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Vatandaş ama, va
tandaşın oy verme şeklini kanun tayin etmiş, Anayasa 
tayin etmiş. Onları rey vermekten mahrum kılmıyo
ruz. Orada çalışan vatandaşlar gelir de burada oyu
nu kullanırsa kimse mani olamaz; ama biz orada, 
Anayasanın 67 nci maddesi 'hükmüne göre oy verme 
imkânsızlığından bahsettik. Neden imkânsızdır, arz 
ettim, hâkimin yönetim ve denetimi altında buluna
cak. Hatta, yalnız 1 hâkim de değil, her ilçe için 
mevzubahis, düşünün, 67 ilin 500 ilçesinden vatan
daş var, 500 hâkim göndereceksiniz arkadaşlar. Na
sıl 'gönderirsiniz bunu? Oraya 500 hâkim göndere
ceksiniz ve bir de ayrıca. 

GAHİT TUTUM (Balıkesir) — Coğrafî mesafe 
esastır, köylerde 'hâkim yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, rica 
ederim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Köye gönderiyor 
musunuz hâkimi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi gönderi
yoruz. Şimdi Ankara'nın kaç yerinde hâkim var. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Köye göndermi
yorsunuz ama, 45 bin tane köy var Türkiye'de. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim köye 
de gönderiyoruz. Hâkimin denetimi altında, yöneti
mi altında gönderiyoruz! 
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CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Bu kadarı yeterli 
mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — İtirazları varsa. 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu, siz Sayın Öğünç' 
ün sorusuna cevap verin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devmala) — Peki efendim. 

ıSonra, hissî meselesine gelince : Ben «Hissî» ke
limesini kendilerini itham eder şekilde söylemedim. 
Hissî olarak vatandaşın daha kolay oy vermesini 'ben 
de arzu ederim; ama bunun Anayasa ile telifi müm
kün değildir; bunu arz ettim. (HP sıraların, «E, 
ne olacak?» sesi) 

Değiştirin efendim. 
BAŞKAN — 'Sayın Tutum, buyurunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli komisyon üyesi burada bize, teklifin esasına 
girmeden reddetme gerekçesi olarak, bir dizi teknik 
güçlük ileri sürdü. Sayın teklif sahibinin teknik 
açıdan neler getirdiğini (içeriğine girmeden, esasa 
girmeden) teknik güçlükler olduğu ileri sürülerek 
teklifi reddetmektedir. Komisyondan soruyorum; bu
nun esasına girdikten sonra, getirilen teknik düzen
lemelerin yahut teklifin içeriğinin imkânsız olduğu
nu söylemesi daha inandırıcı olmaz mıydı? Acaba 
komisyon, neden içeriğine girmeden, peşinen esasa 
girmeden reddetti? 

BAŞKAN — Efendim, sorduğunuz husus esa
sında bir sual mahiyetinde değildir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — öğrenmek isti
yorum efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Arz edeyim efen
dim, müsaade edin. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Aslında Anayasa Komisyonu, bir Anayasa en

geli olduğunu 'beyan etmiştir. 

ANAYASA KOM'İSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Biz güçlük göster
medik efendim; «Anayasa hükmü var, Anayasa de
ğişmedikçe bu mevzu mümkün değil halledilemez, 
kanun yapılamaz ve Anayasaya aykırı olur» dedik, 
her ikisinin yerini de gösterdik. 

'BAŞKAN — Sayın Yılmaz Al tuğ, buyurunuz. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, Anayasayı kimlerin yorumlayacağı belli
dir. Anayasa Mahkemesi vardır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yoruma lüzum yok 
efendim; açık. i 

RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkanım sorum vardı. 

BAŞKAN — 'Efendim, müsaade buyurun. Otu
run, size sıra gelecek, o zaman cevap verilecek. 

Buyurun Sayın Altuğ. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, Avrupa 

Konseyinde Hukuk Komisyonunda yabancıların oy 
verme konusundaki raportörlüğü bana verildi. Bu 
hak hakikaten çok çetrefil. Lehte ve aleyhte birçok 
meseleler var; bunu kabul ediyorum. Bu arada yap
tığım incelemelerde şunu gördüm : Birçok Avrupa 
Konseyi üyesi devlet, mesela bizim işçilerimizin ça
re olarak Türkiye'ye gelip oylarını kullanmaları im
kânı düşünülebilir, kendileri buradaki listelere yazı
lırlar ve gelirler, oylarını burada kullanırlar; fakat 
birçok AVrupa ülkesi devlet maalesef, ücretsiz izinli 
olarak dahi oy vermek için ülkelerine yollamıyorlar. 
Benim birinci sualim bu. 'Şu halde bu vatandaşları
mız pratik olarak oy kullanamayacaklardır. Bunun 
için sayın komisyonun gördüğü yegâne çare Ana
yasanın değiştirilmesi midir? 

İkinci sorum da ışu efendim; mahallî devlete, için
de bulundukları devlete oy vermesi halinde acaba, 
bizim oradaki vatandaşlarımız devletten soğumazlar 
mı? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOM'İSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, oradaki 
vatandaşların devletten soğuması için hiçbir sebep 
yok. Vatandaş, eğer memleketine, milliyetine bağlı 
ise, nerede olursa olsun gene bağlıdır. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Burada mevzubahis olan, yalnız Anayasanın 
memnuiyetidir. Anayasanın bu hükmünü değiştirir
seniz^ ona göre imkân aramak, mevzuatı da ona gö
re tanzim etmek mümkün olabilir. Cevabım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim soru sorma işlemi tamam
lanmıştır. 

Şimdi, prosedürü tekrarlamak istiyorum. Rapor 
kabul edildiği takdirde teklif reddedilmiş olacak. Ra
por reddedildiği takdirde ise teklif komisyona iade 
edilecektir. 

Bu itibarla önce raporun kabulünü oyunuza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporu kabul edilmiştir. 
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Bu suretle teklif reddedilmiştir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

'.M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
son bir sual sorabilir miyim? (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve 3 Arkadaşının 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/205) (S. Sayısı : 321) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı sırasında ki, Edir
ne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 3 Arkada
şının, • 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunması kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 24.1.1985 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen, İstanbul Milletvekili. Feridun Şa-
kir öğünç ve 7 arkadaşının 26.4.1961 Tarihli ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun 'Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunun 24 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi, Komisyonumuzun 9.5.1985 tarihli toplantısın
da Adalet ve İçişleri bakanlıkları temsilcileri de ha
zır bulunduğu halde incelenmiştir. 

Teklif, yurt dışında bulunan Türk vatandaşları
nın seçimlerde oy kullanabilmelerini sağlamak mak
sadıyla, özel seçmen kütüğü ve oy verme işlemle
rinin düzenlenmesi için 298 ve 2839 sayılı kanunlar
da değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuz, teklifin tümü üzerindeki ince
lemeleri sırasında, yurt dışında oy kullanacak va
tandaşlara teklifle getirilmek istenen düzenlemenin, 
'298 sayılı Kanuna göre yurdumuzda oy kullanacak 
vatandaşlardan farklı olmasını. Anayasanın eşitlik 
prensipleriyle bağdaş/aramamış, ayrıca, yurt dışında 
yapılan seçimlerin Anayasanın 67 nci maddesinde 

(1) 321 S. Sayılı basmayazı Tutanağa eklidir. 

hükme bağlanan seçimlerin yargı yönetim ve dene
timi altında yapılması prensibine de aykırı olacağı 
görüşünde birleşmiş, maddelerinin görüşülmesine 
geçmeden teklifi reddetmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olun
mak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coş'kunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

lüye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

BAŞKAN — 'Raporun tümü üzerindeki müza
kerelere geçiyoruz. 

Şahsı adına Sayın Türkân Arıkan, buyurun efen
dim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN '(Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; komisyon rapo
runda da okunduğu gibi ilk başta yasa teklifi eşitlik 
ilkesine aykırı gibi görünüp, garip karşılanabilir. An
cak sabırla, biraz da dikkatle beni dinlerseniz çok 
da haksız olmadığımızı göreceksiniz. 

'Biliyorsunuz 1934 yılında Türk kadınına seçme 
ve seçilme hakkı verilmiştir. Daha önce, 1934'den 
önce 1923 yılındaki Meclis tutanaklarını incelediği
mizde çok ilginç tartışmalar yapıldığını görüyoruz. 
Bazı milletvekilleri, kadınlara hakların tanınması ko
nusunda savunmada bulunuyorlar; ama bazı mil
letvekilleri, kendilerine feminist diyerek serzenişte 
bulunuyorlar. Dünyadaki birçok ülkeden çok önce 
Türk toplumu kadınlara seçme ve seçilme hakkını 
vermiştir. 'Birleşmiş Milletler bu konuda ilk anlaş
mayı 1952 yılında yapmıştır; yani Türkiye'den 18 
yıl sonra; ama bakıyoruz 50 yıla rağmen Türkiye'de 
kadınların yasama organlarındaki sayıları hiç de art
mamış, giderek azalmış ve oranlar çok düşük dü
zeylerde kalmış. Nitekim Türkiye'deki oranlara bak
tığımız zaman, Atatürk döneminde 1934 yılında ka
dın milletvekillerinin oranı sırasıyla yüzde 4,5; yüz
de 3,5; yüzde 3; yüzde 2, yüzde yarım, yüzde yarım 
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yüzde 1, yüzde yarım, yüzde 2, yüzde 1, yüzde 1, 
yüzde 1, ve bu dönemde yüzde 3; yani giderek azal
mış. 

Oysa diğer ülkelerdeki oranlara baktığımız za
man bu oranların ülkemize nazaran çok yüksek ol
duğunu görüyoruz. 'Mesela Danimarka'da yüzde 23, 
Lüksemburg'da yüzde T3,5, Hollanda'da yüzde 14,6, 
Federal Almanya' Belçika ve İtalya'da yüzde 7 - 8 
dolayında. Hatta o ülkelerde 'bu oranlar dahi yeterli 
görülmemiş, siyasal partiler kendileri önlem almak 
zorunluluğu duymuşlar. 

Liberal ve sosyalist ülkelerde siyasal partiler teş
vik etmek için bütün milletvekilleri arasında yüzde 
30 kota ayırmayı düşünmüşler, kadınlara yüzde 30 
oranında kota ayırıyorlar. 

!Bu arada, bizim de üyesi bulundiuğumuz Avrupa 
Konseyi bir araştırma yapıyor. Bu araştırmanın so
nuçlarını yükle Meclise sıunmaık lisfciyorum : Avrupa 
Konseyine ülye olan ülkeler 4 grupta toplanıyor; İs
veç, Norveç, Danimarka ve Hollanda'da kadınların 
meci'İslerdeki oranı yüzde 18 ila 30 arasında değişi
yor. AVusturya, Lüksembung, İsviçre, Portekiz, Al-
ımanıya'da ylüzde 8 ila 10 arasında değişiyor. Belçika, 
irlanda, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İngiltere' 
de yüzde 3 ila 5 arasında değişiyor. Türkiye'de ise 
demin de söylediğim gibi yüzde 3 oranında kalıyor. 

Söz konusu araştırmada, kadınların meclislerde 
yüzde 1'8, yüzde 10 veya yüzde 5 oranında bulun-
malarının nedenleri şu faktörlere (bağlanmaktadır : En 
başta kadınların aday gösterilmemeleri, adaylıklarının 
önlenmesi. İkindisi, aday göslterdıteöler dahi, sıralamada 
son sıralara konulmaları. Üçüncüsü de ön seçim zor
lukları. Bunlar Avrupa Konseyince yapılan araştır-
malların sonuçlarıdır. 

jBfadeki nedenlere baktığımızda, belki çok geniş 
kapsamlı araştırmalar yapılmamış, ama şunları görü
yoruz : 1934 yılında yasal olarak bu hak verilmiş, 
ancak bir başka yasada bir çelişki var; büiyorsunuz 
Medenî Kanuna göre kadınlarımız çalışmak için eş
lerinden izin almak zorundalar. Bu bir çelişki, belli 
'bir yerde engel'iyor. 

Aslında en önemli neden sosyal yapıdan kaynak
lanıyor.; Türk toplumunda geleneksel olarak kadın 
aile bağlarım çok üstün tutuyor ve kocası izin verse 
dahi belirli ölçüde, eşini, evini ve çocuklarını her şe
yin üstünde tutuyor, örf ve âdetler henüz bunu ön
leyememiş. 

Talbiî kırsal kesimdeki kadınlarımızın eğitimleri
nin de yeterli düzeyde olmaması .bir başka faktör 
olarak ortaya çıkıyor. 

Kanımca en önlemli nedenlerden birisi, Avrupa 
Kon'seyi araştırmasında da vurgulandığı gibi, ön se
çimlerde, kadınların erkeklere nazaran dıalha dezavan
tajlı olmalarıdır, özelikle Türkiye'deki ön seçimler
de kulis yapmak, gerekirse geceleri bile belirli yer
lere gidip delegelerle yüz yüze konuşmak, oy topla
mak kadınlar için zor olalbiiyor, belki eşi de buna 
müsaade etmeyebiliyor. 

Kâğıt üzeninde 50 yıl önce ibu halk verilmiş, ama 
fiilî durum çok gerilerde katmıştır. Yeni dönemde 
ibile siyasal partiilerimizdeki kurucu üyelere baktığı
mız zaman, bir veya iki kadın görebiliyoruz. Bunla
rın da bir kısmı ya önceden tanıdıkları için, arka
daş oldukları için veyahut da daha önce politikaya 
ıgirdiikleri için ortaya çıkıyorlar. Hatta kongrelere 
gittiğimiz zaman delegeler arasında üç dört kadın
dan fazlasını göremiyoruz. 

IBir başka konuyu daha ortaya getürmek işitiyo
rum : jSon ıgünleride bir yardımcı doçent başka bir 
görüşü ortaya atmaya çalışıyor. Atatürk Türkiye'sin
de. «Isl'amda Kadın» adlı kitabında bu yardımcı do
çent, «Kadının parlamento üyesi olamayacağını, ru
hen buna müsait olmadığını» belirtiyor. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Anayasamızın 
temel ilkelerinden birisi Atatürk ilkeleridir. Oysa Ata
türk, Türk kadınının toplumda her görevde, tek ba
şına değlill .erkeklerle birlikte, beralberce toplumun 
gelişmesi, uygarlık yolunda ilerlemesi için yer alma
şım istemiştir, ona yer verilmesini istemiştir. Zalten 
onun içindir ki, 1934 yılında çıkarılmış olan yasa, en 
önemli inkılaplardan biri olarak büyük önder tarafın
dan kalbul editaiştür, 

IBu arada başka bir konuyu da huzurunuza ge
tirmek is'İyorum : Salı günü, biliyorsunuz gündem 
dışı bir konuşma yaptım.; Orada da belirttiğim gibi, 
kaymakamlık, Emniyet Genel Müdürlüğünde kimya-
ıgerliik ve belirli üst kademelerin kadınlara kapanma
sı konuşumda âdeta görünmez cam kapılar getirilme
ye başlandı. Hatta ibu yüzden, kadınlarımız üst ka
demelere çıkamadıkları için, çok iyi yetişmiş olan 
kadınlarımız 25 yılda, hatta 20 yılda emekli olmak 
işitiyorlar. Bunlara yapılmış olan yatırımlar var, bun
ların bingilerinden, hizmetlerinden yararlanmak ge
rekir. Üstelik kadınlarımız Türk nüfusunun yüzde 
49'unu oluşltuıruyor. Çalışma hayatına baktığımız za
man, Türk kadınlarının diğer ülke kadınlarına naza
ran kendilerine düşen görevleri almış bulunduklarını 
görüyoruz. O halde ne yapalım da, 50 yıl önce kâğıt 
üzerinde verlmiş olan bu hakka göre, kadınları ya-
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sauna ve diğer mahallî organlarda görev almaya nasıl 
teşvik edelim, sosyal yapıyı aoalba teşviklerle, özen
dirmeleri© biraz değiştirdim? 

©u konuda teşvik de yapmak suretiyle, özendir
mek suretiyle aynen 50 yıl önce yapitığımız gibi di
ğer ülkelere örnek allamaz mıyız? Biliyorsunuz Siya
sî Partiler Yasasının 38 iliç'i maddesi merkez karar 
yönetim kurullarına takdir yetkisi veriyor ve incele
diğimiz zaman görüyoruz ki, bugüne kadar bu ku
rul üyeleri daima erkek olduğu için, veya hiç ka
dın bulunmadığı için daima erkekler bu merkez ka
rar yönetim kurulları tarafından aday gösteriliyor. 

Bunun hesabını da yaptık, her siyasî partinin gös
tereceği aday sayısı 20 kişi yapıyor, nüfusa göre 
oranlandığı takdirde, (ortalama olarak söylüyorum) 
12 erkek, 8 kadın aday gösterilebilir. Seçime girdik
leri talkdiride bunun yüzde 50'sinih kazandığını var
saysak, her partiden 4 veya 5 kadın kazanabliir, yani 
gözlerinizi korkutmasın, o kadar büyük rakamlar ol
mayacak. 

Ben fteklifliımlin, ıslayın komisyonun söylediği, hü
kümetin belıkıttiği ıgilbli, Anayasamızın cinsiyet ayrımı 
ile ilgili maddesine aıykın olduğunu ıda kaibul et
miyorum. Balkınız neden; 5 linçi maddeyi birlikte 
dkuyahm. Anayalsamızın 5 inci maddesi diyor ki : 
«Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Miılletlinlin 
bağımsızlığını 'Ve 'bütünllüğünü, ülkenin 'bölünmezli-
ğiıni, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişile
rin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağ
lamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ive adalet ilkeleriyle 'bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal en
gelleri kaldırmaya...» 

Değerli milletvekilleri, burada birtakım sosyal 
engeler var örf ve âdetlerden kaynaklanan, işte bu 
(teklifi getirmemizin nedenli, aslında yasal olarak ve
rilmiş 'bir hakikin sosyali engellerini de kaldırmak ve 
Iburaıda kadınlarımızı 'bir anlamda teşvik etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Arılkan rica edeyim. 
TÜRKÂN TURGUT ARMAN {Devamla) — 

Toparlaıyorum efendıim. 

Anayasamın 6 ncı maddesinde, egemenlik mille
tindir 'deniiyor. Egemenlik 'kavramını sadece oy ver
me ve seçme hakkı olarak görmemek lazım. Ege
menlik kavramında her kademede görev almak söz 
konusudur. Yani hem 'Oy vermek, hem Millet Mec
lisinde temsffl edilmek ve diğer organlarda da tem

sili edilmek. Kadrfaomız nüfusumuzun yüzde 50' 
sini teşkili ettiklerinle göre, kadınları 'bu anlamda da 
özendirmek gerekmez mi? 

Sözlerimi şu şdklide bitirmek işitiyorum, kanun
larını Atatürk ilkelerine, Anayasaya, demokratik 
esaslara 've hukukun (genel ilkelerine uygun olarak 
tedvin edilmeleri gerektiği ortadadır. Ancak ka
nunların sadece ülkelere uygun olarak düzenlenmesi 
çoğu kez amacı gerçekleştirmeye yetmez, önemli 
olan busuıs kanunların, Atatürk (ilkelerinin, Anayasa 
hükümlerinin, demokratik kuralların, hukukun genel 
ilkelerinim fiiliyatla yansımalarını, yani «gerçekleşme
lerimi sağlayıcı /tarzda yürürlüğe konulmasıdır. Aksii 
»takdirde temel hükümler ölü hükümler olmaktan 
çıkamazlar.; 

İşte gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ülkemiz
de demokrasinin vazgeçilmez bir rejim olarak be» 
nıümsenmiiş olması, seçme ve seçilme hakları yönün
den kadın-erkefc ayrımı yapıflimıamış bulunması, kâ-
ğılt üzerinde fcalian ve sözde bir hüküm olmaktan 
illeri 'bir anlam ıtaşımaz, 

Getirdiğimiz teklifi biraz daha yumuşatmak müm
kündür. Yaısa teklifline : «Müracaat olduğu takdir
de» ibaresinin de eklenmesi jmümkündür. Takdir 
yüce Mecliisindiir.ı 

Hepinize saygıliar ısunıarılm. (Alkışlar)' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. " 
Rapor üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın (Başkanını, 
müsaade ederseniz kısaca cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendlim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU ((Ankara) — Efendim, sayın ar
kadaşımızın teklifi Anayasa bakıımıından da mevzuat 
bakımımdan da Seçimlerin Temel Hükümleri Hak
kındaki Kanun hükmü bakımından da şayanı kabul 
değildir. Sebep : Anayasamızın 10 uncu maddesi 
uyarınca, vatandaşlar arasında cinsiyet farkı, şu fark, 
bu fark gözetilmez. Şimdi 'arkadaşımız böyle bir 
teklif getirmek surötiyle, cinsiyet farkı gözetmiş olu
yor (ANAP sıralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 
ve diyor ki : «Efendim, nüfus sayımı yapın, nüfus 
oranına göre kadın aday sayısını tespit edin.» Ar
kadaşlar, şimdi bu Anayasanın 10 uncu maddesinin 
açık hükmüne aykırı mı değil mi? (ANAP sıraların
dan «Aykırı» sesleri) 
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Ayrıca, 2)8120 saıyiı K'ainun d'iyor İki : «Merkez 
laıdaylarııtun tespiti, cinsiyet farkı gözetilmeksizin 
tespit olunur.» Belki bakarsınız kadın aidlay daha 
fazla çıkar, 

Binaenafeyh, kanunun 'bu açik hükmüne rağmen 
ve Anayasanın dla eşMc lüMcesine aykırı olacak bu 
teklifin kalbulü mümkün olamamıştır. Komisyonu-
ımıuz bu gerekçeylie tekfiri reddetmiştik, Takdir yüce 
Meclistedir. (ANAP sıralarınıdan «Bravo» »esleri, al
kışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARÎKAiN (Edirne) — Sa
yın Başkanım, müsaade ederseniz komisyona bir soru 
'sormak istiyorum, 

IBAŞJKJAN — Buyurun efendim. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen

dim, mademki cinsiyet ayrımı yidk neden kadınlara 
kaymakamlık görevi, neden kimyagerlik görevi kapa-
tilıyor? (Bunlar Anayasaya aykırı değil midir? 

Teşekkür edderim. ^Bağımsızlar sıralarından alkış
lar) 

ANAYASA KJOMİİSYONU •BAŞKANI KAMİL 
T. COSKUNOÖLU (Ankara) — Bu sualin yeri bu
rası değil efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Komisyon raporu (üzerindeki müza
kereler tamamlanmıştır. 

Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu kabul 
edilmiştir ve teklif reddedilmiş bulunmaktadır. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Gazian
tep sivil cezaevindeki bir tutukluya ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/555) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya-

zıllı olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 
iReşi* Ülker 

'İstanbul Milletvekili 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/641) (S. Sayısı ; 336) 

İPAŞKIMN — 7 nci sırada, Türkiye dmlhurİyeti 
Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ara
sında 9 Ağustos 1984 Tarihinde İmzalanan Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Ko
misyonları raporları bulunmaktadır. 

Hükümet ve komisyon yerlerini alsınlar. 
(Komisyon?.. Yok, 
Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. 

7. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesine Katılınmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/680) (S. Sayısı : 337) 

(BAŞKAN — 8 inci sırada, Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine Katılın-
mıasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Düşüşleri Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Hükümet ve komisyon?.. Yok. 
Kanun Tasarısının görüşülmesi ertelen'müştir. 
Çalışma süremiz dolmamış olmakla birlikte, gün

demimizde görüşülecek başkaca konu kalmadığından, 
sözlü sorularla gündemde bulunan ve bugünkü «Ge
len kâğıtlarda» yayınlanan ve 10 Haziran 1985 Pa
zartesi günkü gündeme girecek olan kanun tasarıları
nı sırası ile görüşmek için, alınan karar gereğince 10 
Haziran 1985 Pazartesi günü saat 10.Ö0*da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.06 

Cezaevlerine konulan tutuklular hayatları Devlete 
teslim edilmiş kimselerdir. Bunların mahkeme kararı 
ile suçlulukları anlaşılırsa cezalarını görürler. Aksi 
halde salıverilirler. Hiç kimsenin bunlara işkence so
nucunu verecek, bunların hayatını tehlikeye koyacak 
harekete Ihakkı yoktur, 

Gaziantep (E) tipi sivil cezaevinde tutuklu Hasan 
Şerik'in vücudunun çeşitli yerlerinde açık yanık yarası 
bulunduğu halde tedavi edilmediği doğru mudur? 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birle
şik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos I 
1984 Tarihinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının \ 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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Hasan Şerik farklı düşünceleri olan tutukluların 
koğuşuna konulmuştur. Burada diğer tuftuMularca ini
lip kakılmakta, dÖVülmdkte, hakarete uğramakta halt
ta aorta göbek artırılmakta olduğu ve hayatının teh
likede bulunduğu ileri sürülmektedir. Aynı yerde ay
nı durumda olan başka hüMmlülerin de bulunduğu 
'ileri 'sürülmektedir. Bu iddia dioğru mudur? 

IBu nedenle Hasan Şerik'in askerî özel cezaevine 
nakli düşünülmekte midir? 

TC! 
Adalet Bakanlığı 7 , 6 , 198'3 

Balkan 
(Sayı : 413 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

lllgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 27 Mayıs 
1985 tarih ve 7/55,5>-3i5,57/14105 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve tstarMl Milletvekili Reşit Ülkemin, tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorula
rın cevabı iki nüsha olarak ekte sunulmuştur. 

Bibilerinize saygılarımla arz ederim. 

iM, Necat Bidem 
Adalet Bakanı 

ılstanbul Milletvekilli Sayın 'Reşit Ülker'in şahsıma 
yönölttiğli ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
sorunun cevabı aşağıda sunulmuştur. 

®ayın Ülker, Gaziantep (E) Tipi Sivil cezaevinde 
tutuklu olarak (bulunan Hasan Şerikim vücudunun çe-
ışltli yerlerinde açık yanık yarası bulunmasına rağmen 
tedavi ettirilmediği, ayrıca (farklı görüşlere sahip tutuk
lularla birarada bulundurulduğundan; döVüImıeSline ve 
halfcaret görmesine sebep iolunulduğu şeklindelki iddia
ların gerçek olup olmadığını sormakta, adı geçenin 
as'kerî özel cezaevine naklinin düş'üriülüip düşıünütae-
diği hususunda bilgi istemektedir. 

(Olay ve tevessül olunan işlemin mahiyeti (hakkında 
bilgi istenilen Gaziantep Cumhuriyet Savcılığının 
29.5.198l5 tarih Ve 1984/2-3018-3019 sayılı yazısında; 

a) İdeolojik sebeple adam öldürmek ve 6136 
sayılı Kanuna muhalefet suçlarından tutuklu Hasan 
Şerik'in, Adana (Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numa- | 
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raiı Askerî Mahkemesince yargılanmakta olduğu ve 
Gaziantep Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığının 
26J0.1984 tarih ve 7130^1.4784^84 «ayih emMeri ge
reğince, 7.11.1984 günü Mersin (E) Tipi Cezaevinden 
39 arkadaşı ile birlikte Gaziaötep (E) Tipi Cezaeıvine 
naMen geldiği, 

b) (Bakanlığımız ive Sıkıyönetim Komutanlığının 
prensip emirleri uyarınca Ceza İnfaz Kurumlarında 
«Karıştır - barıştır sistemi» uygulandığından, adı ge
çen tutuklu Hasan Şerik'in cezaevinin ı(D-l) koğuşuna 
yerleştirildiği, esasen, tüm cezaevlerinde olduğu gibi, 
Gaziantep cezaevinde de, sağ veya sol görgülülerin, 
'birbirleri 'üzerinde hâkimiyet .kuramayacakları şekilde 
titiz bir ayırım yapılmak ^suretiyle bir arada bulundu
ruldukları, 

c) Hasan Şerik'in Gaziantep cezaevine gelişinin 
dördündü günü olan 1/1. 1İJİ984 tarihinde gecenin iteri 
bir saatinde, kurum kantininde satılmakta olan 404 
tabir edilen yapıştırıcıyı, diğer arkadaşı tutuklu Ömer 
Gelici ile birlikte koğuş tuvaletinde vücûtlarına (sür
dükleri ve müteakiben de a'fceşlemefk suretiyle fcendi-
lerirai yaikma'k istedikleri, 

d) Cezaevi tabibi tarafından derhal kendilerine 
ilk müdahale ve tedavinin yapılmasından sonra, Dev
let hastanesinden celp edilen uzman tabibin de hasta
nede tedavilerine gerek bulunmadığı işeMindeki rapo
ru muvacehesinde, tedavilerine kurum revirinde de
vam edildiği, ancak yaraların açılması üzerine 
1I6.1İ1.1984 günü Devlet hastanesine yatırıldıikkırı ve 
tedavinin bu yerde 14.12.1984 tarihine kadar sürdü
rüldüğü, 

e) ıl4.12.1984 tarihinde 'kendilerinin İsrarları ve 
talbib raporu ile de salâh bulduklarının sabit olması 
üzerine, hastaneden taburcu edilerek ıtdkrar koğuşları
na alındıMan, 

f) Gerek Hasan Şerik ve gerekse arkadaşı Ömer 
GeliciVe Gaziantep cezaevine geldikleri günden İti
baren ne tutuklular ne de kurum personeli tarafın
dan hiç bir şekilde kötü muamele yapılmadığı, 

lg) Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet 
Savcılığınca geniş çaplı bir sloruşlturmaya derhal baş
landığı, söz konusu tahkikat sonucunda, Hasan Şe
rik'in cezaevindeki tutuklulara îstiklâl Marşı söylenil
mesi ve yemeğe başlanmadan önce dua ettirilmesini 
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Ibar baskı unsuru olarak mtetendifmıesd sebebiyle inti-
hara teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı, olayın vukua ged
mesinde ıhenhangi bir suç unsuru bulunmadığından 
6.3J985 tarih ve l%4/9034 Hazırlık, 1985/800 Karar 
sayısıyla Takipsizlik Kararı verildiği, 

Bildiriîmıiştir. 

Yukarıda etraflıca izah olunan sebepler amvace-
feesifoıde, tutukla Hasan Serik'te başka bir cezaevine 
nakledilmesi söz konusu değildir. 

Keyfiyeti bilgilerinize salgılarımla arz ederim. 
M. Necat Eklem 
Adalet Bakanı 

—••» 
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1581 Saydı Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkmda Kanun Tasansma Verilen Oylann 

Sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçıi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah. ResuloğUu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Çıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi 'Neş'e Türel 

T'Yye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
302 
160 
136" 

6 
93 
5 

(Kabul Edenler) 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
ismail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal tğrek 
Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

I ÇORUM 
| Ünal Akkaya 
I Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

/DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kararan Karaman 
Hamrt Melek 

İSPARTA 
Fatma Mihribam Erden 

İÇEL 
Hikmet Biçenrürk 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
M. Vehbi Dinçerler 
İsmail Safa Giray 
Akan Kavak 
R. Ereümenlt KJonıukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgult özal 
İbrahim özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
özdemir Pehüvanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
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KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
.Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram • 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sanoğlu 
tbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Neıriman Elgin 
H, tbrahim Karal 

MALATYA 
Ahmet tlhami Kösem 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sanoğlu 
Gürbüz Şakranît 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğruâ Gökgün 

BALIKESİR 
Fenni tsümyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tanmcıoğlu 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

I ORDU 

Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıüçaslan 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Giüami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SÎVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem TaşcıogÜu 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Matımud Altunaıkar 
Kadir Narin 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhüttin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmü Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Tadat Sargın 

TRABZON 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy -

HAKKARİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
M. Murat Sökmenoğlu 

tOEL 
Ali İhsan EJgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özjgeınç 
Dunmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Umren Aykut 
Salblt Battumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Yikmz İhsan Hastürk 
Mehlmet Kafkaslıgü 

Doğan Kasarogîu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 

(Reddec 
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Arife Necla Tefcinel 
ibrahim Ura! 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
Muzaffer Utan 

MUŞ 
Nazmi önder 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memışoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğiu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

StlRT 
Nejdet Naci Mimarofkı 
Rıza Tekin 

StNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAÖ 
Salih Alcao 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazaacıo|kı 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
tsa Varda! 
Muhteşem Vasıf Yücel 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

(Çekimserler) 

EDİRNE 
Türkân Turgut Anikan 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Metin Üstünel 

AMASYA 
ismet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
AH Dizdaroğlu 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BlLECÎK 
Recep Kaya 

BÎTLÎS 
Rafet tbrahimoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
M, Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
thsan Tombus 

DENİZU 
Muzaffer Arıcı 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Hayrettin Ozansoy 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıflkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
FeyzuMah Y^dırır 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

İSPARTA 
Metin Ataman 
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Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
Yaşar Albayralk 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh tüter 
Kemal özer 
BilM Şişman -
Ali Tanrıyar 

ÎZMtR 
Vural Arıkan 
Burhan Cahit Gündüz 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Tokta? 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol 'Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

(KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk, V.) 

KONYA 
Ziya Ercan 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Fahri Şahini 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 
Münir Fuat Yazıcı 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

MUŞ 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SÎNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecıhi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lütfullah Kayalar (t. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NİĞDE 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

109 UNCU HtRLEŞÎM 

7 . 6 . 1985 Cuma 

Saat : 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

'2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
ISÖZLÜ SORULAR 

,1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Ibakanlıklarm dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan «özlü soru önergesi (6/357) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür îşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Ta!biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) (1) 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
'bir firmaya İlişkin 'Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3;28) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
'Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
MİHlî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

10.00 

7. — Adıyaman Milletvekili Alhlmet Sırrı Özibek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkim Enerji ve Taibiî Kay
naklar (Bakanından sözlü Soru önergdsi (6/345) 

8. — Konya Mille'rve'kili Salim Erel'in, Konya İÜ 
Cihanbeyli İlçesi entegre 'süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleni Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/36H) 

9. — Konya Milletivekili Salim Erel'in, Konya 
tl'indek'i telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından «özlü fcöru önergesi (6/363) 

,10. — Konya MiHdüvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gem (6/364) 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir ilçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlıü soru önergesi 
(6/365) 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, işken
ce yaptıkları iddiaısı ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

il3. — Uşak Milletvekili Yûsuf Demir'in, açığa alı
nan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor IBakanından sözlü soru öner
gesi (6/368) 

il4. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür
kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak tşıletmeleri (Peüsonelinin ikramiyelerine ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önerge'si (6/369) 

!15. — (Balıkesir Milletvekili Davut AlbacıgiPin, 
(Balıkesir İli Gökçeyalzı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önerge'si (6/370) 

il 6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, fındık ih
racatındaki «Fon» uygulalmaisınıa ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardı'mcısınldan sözlü soru öner-
ıgesi (6/371) 

(Devamı arkada) 



17. — İzmir Milletvekili Rjüişta Çardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük 'binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3 7ı2) 

VS. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçök'un, TRT 
rtin «İnkılap kanunlarına aykırı hareket ettiği İdddia-
sına ilişkin Baışibakandan sözlü soru önergesi (6/373) 

. il 9. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirdin, orr 
man köy ve köylüsüne yansıtılan «flon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman ve 'Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önerlgesi (6/374) 

20. — İçel MMê tivekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
«traltefik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/375) 

31. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, iz
mir Alsancak Devlet Hastaneline İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım ©akanından sözlü soru önergesi (6/376) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
/l. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

'Bî ykleni Kanununun iBazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ta
rım, Orman ve Koyişleri Komisyonu Raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 3Ü.5J1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
'Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu {2/102) (S. Sayısı : 
82 ve 8ı2'ye 1 inoi ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 
9.10.1984) 

3. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta

sarısı ve Sağlric ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
«(1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 31.5,1985) 

4. — tstanfbül Milletvekili Ercümeflt Konukman' 
m, Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tatbikleri 
odaları Birliği Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İs
ter Komisyonu Raporu (2/45) (S. Sayısı : 309) (Da
ğıtma tarihi : 30.5.'1985) 

15. —- İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç ve 
7 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarilh ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütlükleri Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839-sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Mad'desinlin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/199) (S. Sayısı : 320) 
(Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 
3 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarilh ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 38 inoi Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/205) (S. Sayısı : 321) (Dağıitima tarihi : 
30.5J1985) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşik Araıp Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 
1984 Tarihinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/64)1) (S. Sayısı : 3'36) (Dağıtma tarihi : 
3.6Jİ985) 

X 8. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılı
ğın önlenmesi Sözleşmesine Katılınmasının Uygun 
(Bulunlduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/680) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma 
tarilhi :. 3.6.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ »S. Sayısı: 315 

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1 /530) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
1/244/04789 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü 
Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. _ 
Turgut özal 

Başbakan 

1581 Sayılı Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

GENEL GEREKÇE 

KHK/237 \ 
Tarım. sektörü; köy ve üretim yolları, sulama tesisleri, arazi ıslahı ve düzenlenmesi gibi altyapı yatırım

ları ile tarımsal üretimin artırılması için en verimli ve dayanıklı çeşitlerin bulunması ve adaptasyonu gibi 
araştırma ve bunların çiftçiye intikali için ziraî yayım, modern teknolojinin tarımda tatbiki için tarım sek
töründe görev alanlar ile çiftçilerin eğitimi ve üretimi için gerekti ve yeterli üretim girdileri ve kredinin sağ
lanması ile ayrılmaz bir bütündür. 

Tarımda üretim artışı sağlanabilmesi için yatırım, araştırma, eğitim, yayım ve diğer hizmetlerle birlikte 
üretimi bizzat yapan çiftçinin desteklenmesi de büyük önem arz etmektedir. 

Tarımın bir bütün olarak planlanabilmesi ve millî hedefler doğrultusunda üretim artışının sağlanabilme
si için 183 sayılı Kararnamede; tarımsal altyapıyı hazırlayan kuruluşlarla üretim girdileri temini ziraî ya
yım, araştırma ve eğitim, teşkilatlanma hizmetleri birleştirilmiş, en önemli husus olan çiftçinin finansmanı 
bakanlık bünyesinin dışında bırakılmıştır. 

Türk tarımında, işletmelerin % 75 küçük, aile işletmeleri halinde olup, üretimde bulunabilmeleri ve kendi 
kendine yeterli hale gelmeleri için tarımsal krediye ihtiyaç duymaktadır. 

Çiftçiye kredi veren tek banka T.C. Ziraat Bankası para - kredi politikaları gereği, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığına bağlanmıştır. Bunun dışında kalan ve tek önemli organize kuruluş Tarım Kredi Koope
ratifleri ve birlikleridir. 

18 . 6 . 1984 
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' Ziraî üretimin planlanması hür ve serbest piyasa ekonomisi kuralları ile idare edilen ülkelerde fiyat ve 
kredi politikaları ile yapılmakta böylece çiftçiye zorlanmadan üretim hedefleri gösterilmektedir. 

Tarımsal kredilerin tanm politikalarına, üretim planlarına uygun ve ihtiyaç duyulan sahalarda ve üre
ticilere ihtiyaç zamanında ve ihtiyaç duyulan miktarda kullandırılması, ancak bu görevleri üstlenen Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı vasıtasıyla mümkün görülmektedir. 

Tarımın bir bütün olarak ele alınması zarureti karşısında tarımsal üretimin en önemli finansman kuruluşu 
olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin tayin edilen tarım politikalarının tatbiki bakımından da bir bütünlük teş
kil etmesi gerekmektedir. 

Üretimden sonra tarım ürünlerinin muhafazası, değerlendirilmesi ve pazarlanmasında görev alan Bakan
lığa bağlı kooperatif hizmetlerinin yanında üretimin finansmanını da sağlayan tarım kredi kooperatif ve 
birliklerinin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde yer alması zarurî görülmektedir. 

1581 Sayılı Tanın Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Baz; Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenme» Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve birliklerinin kooperatif, bölge birliği ve mer
kez birliğinin yönetim kurullarının teşkili ile müdür ve vekillerinin görevlendirilmesi, seçileceklerde aranacak 
nitelikler bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin müdürlük, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük 
şeklindeki bu teşkilat ile yönetileceği ve bu görevlerde bulunacakların atanması ve atamada aranan nitelikler 
yer almaktadır. 

Madde 3. — Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ile personelin görevlerine son verilmesi ve yerlerine 
atama yapılması hususlarını düzenlemektedir. 

Madde 4. —- örnek anasözleşmelerinin hazırlanmasının usul ve esası belirtilmektedir. 
Madde 5. — Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliğinin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile 

üst kuruluşlarca verilecek talimatlara uyma mecburiyeti hususu düzenlenmiştir. 
Madde 6. — Kooperatif bölge birliği ve merkez birliklerinde görev alacak denetçilerin sayısı, nitelikleri, 

yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. 
Ek Madde — Tarım kredi kooperatifleri, bölge birliği ve merkez birliğinin, teftiş ve denetime tabi olması 

usul ve esası belirtilmektedir. 
Geçici Madde 1. — Tarım kredi kooperatifleri, bölge birliği ve merkez birliğinin yönetim ve denetim 

organlarının genel kurul toplantılarının en geç 1.6.1985'e kadar tamamlanacağı ve bu sürenin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığınca uzatılacağı hususunu düzenlemektedir. 

Geçici Madde 2. — İlgili anasözleşmelerin en geç 6 ay içerisinde hazırlanması" hususunu düzenlemekte
dir. ' 

Geçici Madde 3. — Bu madde ile daha önce muhtelif mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Ba
kanına verilen görev ve yetkilerin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanına devri düzenlenmek
tedir. 

Madde 7. — T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün Tarım Kredi Kooperatiflerini, ve Birliklerini 
doğrudan doğruya teftiş etme yetkisinin yürürlükten kaldırıldığına dair hususu düzenlemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 315) 
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Tanım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri 13.5. 1985 

Komisyonu 
Esas No. : 1/530 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Ek Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 27.3.1985 -
3.4,1985 tarihlerinde Tarım, Orman ve Köyışleri Bakanı Hüsnü Doğan ile Bakanlık temsilcileri ve Ziraat Oda
ları Birliği Başkan ve temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Kararnamenin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilerek, Komisyonu
muzca yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

Kararnamenin başlığı, Kararnamenin kanunlaşacağı ve yapılan değişiklikler nedeniyle Komisyonumuzca 
yeniden düzenlenmiştir. 

1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde fcaırarlaştırılmıştiir ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesiyle değiştirilmek istenen 1581 sayılı Kanunun «Yönetim Kurulu» başlıklı 
4 üncü maddesi (B) bendi T.C. Ziraat Bankasının Merkez Birliğinde temsilcisi bulunduğundan, bölgedeki T.C; 
Ziraat Bankası temsilcisi fıkra metninden çıkartılmıştır. (C) bendinin ikinci fıkrası, müdür olmayan yerlerde 
müdür vekillerinin yönetim kuruluna başkanlık edeceği açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca Bölge Birliğinde 
T.C. Zirat Bankası temsilcisi 4/B maddesi ile çıkartıldığından madde buna göre düzenlenmiş ve Merkez Bir
liğinde de seçimle gelenlerden iki üyeyi Başkan Vekili seçecekleri esası (getirilmiştir. (C) bendinin üçüncü filo 
rası ise Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenler için, lise mezunu olmaları şar tr yerine en az ilk
okul mezunu olmaları şartı getirilmek suretiyle, genel kurul toplantılarına iştirak edecek temsilcilerin hepsine 
seçilme hakkı tanınmak suretiyle seçimlerde ayrıcalık kaldırılmış ve böylece daha çok kimselerin yönetim 
kurulu üyeliklerine seçilebilme imkânı verilmesi amacıyla üye adedi 5'den 6'ya çıkarılmıştır. (C) 'bendinin dör
düncü fıkrasındaki «Kooperatif, 'bölge birlikleri ve Merkez birliğinin yönetim kurulu üyeleri, ücret veya hakkı 
huzurdan 'başka herhangi bir ücretten faydalanamazlar» cümlesi metinden çıkartılmış, (C) bendinin altıncı fık
rasının 1 inci satırındaki «Yönetim Kurulu» «ve» ibareleri çıkartılmış, satırdaki «bölge 'birlikleri» ibaresinin 
sonuna «ile Merkez Birliği» ibaresi getirilmiştir. 

Maddede mevcut ifade hataları da redakte edilerek yeniden düzenlenmiştir. 
2. Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddecinin 3 ve 4 üncü fıkraları birleştirilerek Kooperatifler, 

Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği tabirleri ilave edilerek, maddeye açıklık getirilmiştir. 
Maddenin altıncı fıkrası 5 inci fıkra olarak Teşkilatın kendi personeli ile 'benzer kuruluşlardan da Genel Mü

dür Yardımcısı olmasına imkân verilmesi için, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri teşkilatı ve benzer ku
ruluşlar ilave edilmiştir. Ayrıca Kamu Kesimi tabiri de kamu kurum ve kuruluşları olarak değiştirilmiştir. 

Maddenin 7 nci fıkrası 6 ncı fıkra olarak 1581 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesindeki hükümlerde na
zara alınmış, böylece kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanların orada geçen hizmetlerinin devam etmesi 
sağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasındaki «gösterilir» ibaresi yerine «'belirlenir» ibaresi getirilmiş ve madde bu şekliyle 
yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

3. Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesindeki «ile bu 'Bakanlık tarafından görevlendirilmesi 
halinde T.C. Ziraat Bankası» ibaresi maddeden çıkartılmış, «kurullarında» ibaresi «'kurulunda» olarak değiştiril
miş (a) bendine «Yönetim kurulu üyeleri»; ibaresi sonuna «denetçiler» ibaresi eklenmiş, maddenin sekizinci 
fıkrasına fıkra metnine, herhangi bir sebeple görevleri sona erenlerin yerlerine yedek üyeler ile yedek denet-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 315) 
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çilerin getirileceği esası getirilmiş ve madde bu değişiklikler ile Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek kabul 
edilmiştir. 

4. Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
5. Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesindeki «Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile» iba

resi madde metninden çıkartılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
6. Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile eklenen Ek Madde Tin (C) bendindeki «temsilci» 

ibaresi yerine «denetçi» ibaresi getirilmiş ve bendin 3 üncü fıkrasındaki «Lise» ibaresi «Ortaokul Lise» «mu
adili» ibaresi «dengi» olarak değiştirilmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

7. Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Madde 2'nin 1 inci fıkrasındaki «Bu Bakanlık T. C. Ziraat Ban
kasını teftiş ve denetimle görevlendirebilir» ibaresi ve maddenin 3 üncü fıkrasındaki «veya T. C. Ziraat Ban
kasına yaptıracağı» ibaresi madde metninden çıkartılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

8. Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Madde 8'in 1, 3, 4 ve 5 inci fıkralarındaki «Kanun Hük
münde Kararname» ibareleri Tasarının yasalaşacağı gerekçesiyle fıkra metninden çıkartılmış 3 üncü fıkrasında
ki «bölge birlikleri» ibaresi çıkartılmış, Genel Kurul Toplantıları Anasözleşmesi süresini «6 ay» dan «en geç 
bir yıl» a çıkartılmak suretiyle madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

9. Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Madde 9'daki 1 ve 2 nci fıkralarında bulunan «Kanun Hük
münde Kararname» ibareleri K. H. K.'nin yasalaşacağı gerekçesiyle madde metninden çıkartılmak suretiyle 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

10. 237 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Madde 10'u Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

11. Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci Maddesinin 1 inci fıkrasının 3 üncü satırının başına «Tarım 
Kredi Kooperatifleri, Birlikleri ve Merkez Birliği ile ilgili» ibaresi getirilmek suretiyle Komisyonumuzca yeni
den düzenlenerek kabul edilmiştir. 

12. Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük ve yürütmeye ilişkin bulunan 8 ve 9 uncu maddelerinde
ki «Hükmünde Kararname» ibareleri çıkartılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz,'Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

Kâtip 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Yılmaz Demir 

Bilecik 

Üye 
Mehmet Azizoğlu 

Bursa 

Üye 
Lezgin önal 

Hakkâri 

Üye 

Başkanvekülıi 
Hikmet Bicentürk 

İçel 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya 

Üye 
Hakkı Artukarslan 

Bingöl 

Üye 
Kadir Narin 
Diyarbakır 

Üye 
Erol Bülent Yalçınkaya 

Kastamonu 

Üye 
Gülam Erdoğan Selim Koçaker 

Samsun Tokat 

Sözcü 
Sabri Araş 

Kars 

Üye 
Davut Abacıgil 

BalıkesÜr 

Üye 
M. Ali Doğuslu 

Bingöl 

Üye 
Ahmet Süter 

İzmir 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Haydar Koyuncu 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 315) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1581 Sayılı Tanın Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ye Bu 
Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Hükmünde Kararname 

KHK/237 
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik

leri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi, 17.6.11982 
tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

(MADDE 1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim Kurulu 

Madde 4. — A) Kooperatiflerde; 
Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkını ha

iz ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört üye 
ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşekkül 
eder. 

B) Bölge Birliklerinde; 
'Yönetim kurulu, genel kurulca temsilciler arasın

dan seçilecek beş üye ile T.C. Ziraat Bankasının bir 
temsilcisi ve bölge müdürü veya vekilinden teşekkül 
eder. 

C) Merkez Birliğinde; 

Yönetim kurulu, genel kurul temsilcilerinin ken
di aralarından seçecekleri altı üye ile, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine ve. Dışticaret Müste
şarlığı ve T.C. Ziraat Bankasınca mensupları ara
sından görevlendirilecek birer temsilci ve genel müdür 
veya vekilinden teşekkül eder. 

Kooperatiflerde müdür, bölge birliklerinde bölge 
müdürü, Merkez Birliğinde Genel Müdür yönetim 
kurullarına başkanlık ederler. Ayrıca, kooperatifler
de bir, bölge birlikleri ve Merkez Birliğinde de seçim
lerle gelenlerden ikişer üye, yönetim kurulu üyeleri 
arasında yapılacak seçimle başkan vekili olurlar. 

Yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin; Koope
ratiflerde okur yazar, bölge birliklerinde en az ilk
okul, Merkez Birliğimde ise en az lise mezunu olma
ları, bölge birlikleri ve Merkez Birliği yönetim ku
rullarında atama yoluyla görevlendirilenlerin yüksek 

Türkiye Büyük Millet 

TARIM, ÜİIMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1581 Saydı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka

bulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I «Yönetim Kurulu^ 

Madde 4. — A) Kooperatiflerde; 
Yönetim 'Kurulu, genel kurula katılma hakkını 

haiz ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört 
üye ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşek
kül eder. 

IB) Bölge Birliklerinde; 
Yönetim Kurulu, genel kurulca temsilciler ara

sından seçilecek altı üye ile Bölge Müdürü veya veki
linden teşekkül eder. 

C) Merkez Birliğinde; 
Yönetim Kurulu, genel kurul temsilcilerinin ken-

I di aralarından seçecekleri altı üye ile, Tarım Orman 
I ve Köyişleri Bakanlığı, 'Hazine ve Dışticaret Müste

şarlığı ve T. C. Ziraat Bankasınca mensupları ara
sından görevlendirilecek birer temsilci ve genel tmV 
dür veya vekilinden teşekkül eder. 

Bölge Birliklerinde Bölge Müdürü, Merkez Bir-
I liginde Genel Müdür veya bunların vekilleri Yöne

tim Kuruluna Başkanlık ederler. Yönetim Kurulu 
üyeleri kendi aralarından, Kooperatiflerde bir, Böl-

I ge Birliklerinde iki, Merkez 'Birliğinde seçimle ge-
I tenlerden iki üyeyi Başkan Vekili seçerler. 

1 «Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerin, koope
ratiflerde okur yazar, Bölge Birilikleri ile 'Merkez 

I Birliğinde en az ilkokul mezunu olmaları, Merkez 
I Birliği Yönetim Kuruluna atama yolu ile görevlen

dirilenlerin yüksek tahsili ve konu ile ilgili görevlerde 
| çalışmış bulunmaları şarttır.» 

Meclisi (S. Sayısı: 315) 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

tahsilli ve kbnu ile ilgili görevlerde çalışmış bulunma
ları şarttır. 

Merkez birliği yönetim kurulu üyelerine verilecek 
ücret veya hakkı huzurun miktarı Tarım Orman ve 
K'öyişleri Bakanlığınca tespit edilir. Kooperatif, böl
ge birlikleri ve Merkez birliğinin yönetim kurulu üye
leri, ücret veya hakkı huzurdan başka herhangi bir 
ücretten faydalanamazlar. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez birliği yö
netim kurulu üyeleri ve kuruluşları temsilen iştirak
lerde görev alamazlar. 

Yönetim kurulu, kooperatif ve bölge birlikleri ta
rafından yapılan seçimlerin esasları, temsilcilerin ade
di, yönetim kurulları üyeleri ile kooperatif ve bölge 
birlikleri tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak 
diğer nitelikler ve yönetim kurulu üyelerinin çeşitli 
il, ilçe ve bölgeleri temsil esasları anasözleşmelerde 
tayin ve tespit edilir. 

iB'öfge ve Merkez birlikleri, genel kurullarında 
her temsilci yalnız bir oya sahiptir.» 

MADDE 2. — 1581 sayılı Kanunun 5 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim 

Madde 5. — Kooperatif, bölge ve merkez birlik
lerinde işler, Kanun, anasbzleşme, diğer mevzuat hü
kümleri ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve 
kooperatif üst kuruluşlarının talimatları, genel kurul 
ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak müdür
lük, bölge müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından 
yürütülür. 

Merkez Birliği Genel Müdürü, Tarım Orman ve 
K'öyişleri Bakanının teklifi üzerine ortak kararname 
ile, Genel Müdür yardımcıları ile bölge müdürleri 
ise Genel Müdürün teklifi, Merkez Birliği yönetim 
kurulunun görüşüne istinaden Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanının onayı ile atanırlar. 

tmzaya yetkili diğer personel, Genel Müdürün tek
lifi ve Merkez birliği yönetim kurulunun onayı ile 
atanırlar, 

Diğer personelin atama işlemleri, Genel Müdürlük 
tarafından yürütülür. 

Görevden alınmalarda, atamadaki usul ve esaslar 
uygulanır. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Merkez Birliği yönetim kurulu üyelerine verile
cek ücret veya hakkı huzurun miktarı Tarım Orman 
ve Köyişleri 'Bakanlığınca tespit ediir. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği 
yönetim kurulu üyeleri bu kuruluşları temsilen 'işti
raklerde görev alamazlar. 

Kooperatif, 'bölge 'birlikleri ile merkez ıbiriiği ta
rafından yapılacak seçimlerin esasları, temsilcilerin 
adedi, yönetim kurulları üyeleri lile kooperatif ve böl
ge birlikleri tarafından seçilecek temsilcilerde arana
cak -diğer nitelikler ve yönetim kurulu üyelerinin çe
şitli ilçe, il ve bölgeleri temsil esasları ana sözleşme
lerde tayin ve tespit edilir. 

Bölge ve Merkez 'birlikleri, genel kurullarında her 
temsilci yalnız bir oya sahiptir.» 

MADDE 2. — 1581 sayılı Kanunun 5 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim 

Madde 5. — Kooperatif, bölge ve merkez bir
liklerinde işler, Kanun, anasözleşme ve diğer mev
zuat hükümleri ile Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı ve kooperatif üst kuruluşlarının talimatları, 
genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun ola
rak müdürlük, bölge müdürlüğü ve Genel Müdürlük 
tarafından yürütülür. 

Merkez Birliği Genel Müdürü, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanının teklifi üzerine ortak kararname 
ile, Genel Müdür yardımcıları ile bölge müdürleri 
ise Genel Müdürün teklifi, Merkez 'Birliği yönetim 
kurulunun görüşüne istinaden'Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanının onayı ile atanırlar. 

Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birli
ğinde imzaya yetkili diğer personel, Genel Müdürün 
teklifi ve Merkez Birliği Yönetim Kurulunun onayı 
ile tayin edilirler. 

Diğer personelin tayin ve nakli ise Genel Müdür
lük tarafından yapılır. 

Görevden alınmalarda, atamadaki usul ve esas
lar uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 315) 
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Genel Müdür yardımcılarının, yüksek öğrenim 
yapmış ve kamu kesiminde en az on yıl çalışmış ol
maları şarttır. 

Genel Müdürün özlük hakları, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca kararlaştırılır. 

Genel Müdür dışında, kooperatif bölge ve Mer
kez Birlikleri personelinin tayin, nakil ve görevden 
çıkarılması gibi esaslar, Merkez birliği yönetim ku
rulunca kabul edilip Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının tasdikine sunulacak bir yönetmelikle gös
terilir.» 

MADDE 3. — 1581 sayılı Kanunun 5.5.1981 ta
rihli ve 2460 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçiler ile perso
nelin görevlerine son verilmesi : 

IMadde 6. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
ile bu Bakanlık tarafından görevlendirilmesi halinde 
T.C. Ziraat Bankası tarafından yaptırılacak soruş
turma sonucuna göre, görevleri ile ilgili olarak suç 
İşledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan ve bu Ba
kanlıkça görevden alınmaları uygun görülen koope
ratif, bölge birilikleri ve Merkez Birliği yönetim ku
rulu üyeleri ve denetçileri ile personelinin görevleri
ne son verilir. 

Göreve son verme işlemi, ortaklar arasından seçi
len kooperatif, bölge birlikleri yönetim kurulu üyele
ri ile denetçiler için bir üst kuruluş, Merkez Birliği 
yönetim kurulu Üyeleri ve Denetçiler için Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getiri
lir. Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez birliği per
sonelinin görevden alınmalarında atanmalarındaki usul 
ve esaslara uyulur. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca Merkez 
Birliği yönetim kurulu üyesi ve denetçisi olarak ata
nan temsilcilerin görevlerine bu Bakanlık tarafından, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat 
'Bankasının yönetim kurullarında ve denetçi olarak 
görev yapan temsilcilerinin görevlerine de Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının birinci fıkradaki hal-

Türkiye Büyük Millet 

7 — 

(Tarım, Onman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiiği Metin) 

Genel Müdür Yardımcılarının Yükseköğrenim yap
mış, kamu kurum ve kuruluşlarında, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ye Birlikleri teşkilatında veya benzer 
kuruluşlarda en az sekiz yıl çalışmış olmaları şart
tır. 

Kamu kurum ve ^kuruluşlarında görevli İken, Ge
nel Müdür ve yardımcısı olarak tayini yapılanların, 
bu görevde geçecek hizmetleri emeklilik müktesebin
den sayılır. İlgili mevzuata göre T. C. Emekli San
dığına verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar ken
dileriyle çalıştıkları kuruluş tarafından ödenir. 

Genel müdür dışında, kooperatif bölge ve Mer
kez Birlikleri personelinin tayin, nakil ve görevden 
çıkarılması gibi esaslar, mefkez birliği yönetim ku
rulunca kabul edilip Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının tasdikine sunulacak bir yönetmelikle be
lirlenir.» 

MADDE 3. — 1581 sayılı Kanunun 5.5.1981 ta
rihli ve 2460 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ile perso
nelin görevlerine son verilmesi : 

'Madde 6. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı tarafından yaptırılacak soruşturma sonucuna gö
re, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri veya ku
surlu oldukları anlaşılan ve bu Bakanlıkça görevden 
alınmaları uygun 'görülen kooperatif, bölge birlikleri 
ve Merkez Birliği yönetim kurulu üyeleri ve denet
çileri ile personelinin görevlerine son verilir. 

Göreve son verme işlemi, ortaklar arasından se
çilen kooperatif, bölge birlikleri yönetim kurulu üye
leri ile denetçiler için bir üst kuruluş, Merkez Birliği 
yönetim kurulu üyeleri ve Denetçiler için Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getiri
lir. Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği per
sonelinin görevden alınmalarında atanmalarındaki 
usul ve esaslara uyulur. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca Merkez 
Birliği yönetim kurulu üyesi ve denetçisi olarak ata
nan temsilcilerin görevlerine bu Bakanlık tarafından, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat 
Bankasının yönetim kurulunda ve denetçi olarak gö
rev yapan temsilcilerinin görevlerine de Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının birinci fıkradaki hallere 
dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili idarece son veri
lir. 

Meclisi (S. Sayısı: 315) 
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lere dayalı gerekçeli taie'bi üzerine ilgili idarece son 
verilir. 

Merkez Birliğinin yaptıracağı soruşturma sonu
cuna göre, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri 
veya kusurlu oldukları anlaşılan ve görevlerine son 
verilmesi uygun görülen; * 

a) Kooperatif ve bölge birliklerinin seçimle iş 
başına gelen yönetim kurulu üyeleri ile bölge müdü
rü dışındaki imzaya yetkili personelin görevlerine 
Merkez Birliği yönetim kurulunca, diğer personelin 
görevlerine Merkez Birliği Genel Müdürlüğünce^ böl
ge müdürlerinin görevlerine atanmalarındaki usul ve 
esaslara göre, 

b) Merkez birliği Genel Müdür Yardımcıları 
dışındaki imzaya yetkili personelin görevlerine Mer
kez Birliği yönetim kurulunca, Genel Müdür Yar
dımcılarının görevlerine atanmalarındaki usul ve esas
lara göre, diğer personelin görevlerine Merkez Bir
liği Genel Müdürlüğünce, 

Son verilir. 
Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği per

sonelinin îş Kanunu ile Borçlar Kanununa göre gö
revlerine son verilmösi halleri saklıdır. 

Seçimle iş başına gelen ve göreVe son verilme, çe
kilme veya diğer herhangi bir sebeple yönetim kuru
lu üyelikleri ve denetçilikleri sona erenlerin yerleri
ne, yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yap
mak üzere, 

a) Kooperatifler için bölge birlikleri, 
b) 'Bölge birlikleri için Merkez Birliği, 
c) Merkez birliği için Tarım Orman ve Köyiş: 

leri Bakanlığı, 
Tarafından geçici yönetim kurulu üyeleri ve denet

çiler atanır. 
Bu suretle geçici olarak Merkez Birliği yönetim 

kurulu üyelikleri ile denetçiliğine atanacaklarda, ko
operatife ortak olmak şartı aranmaz.» 

MADDE 4. — 1581 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Örnek anasözleşmelerin hazırlanması 

Madde 7. — Kooperatif, bölge birlikleri ve Mer
kez Birliği örnelk anasözleşmeleri, ilgili kuruluşların 
da görüşü alınarak, Tarım Orman ve Köyişlerî Ba
kanlığı tarafından hazırlanır, Bakanlar Kurulunca ka
bul edilir. 

Türkiye Büyük Millet 1 

(Tarım, Onman ve Köyişleri Komıisyonunun Kabul 
Ettiiği Metin) 

Merkez Birliğinin yaptıracağı soruşturma sonu
cuna göre, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri ve
ya kusurlu oldukları anlaşılan ve görevlerine son ve
rilmesi uygun görülen; 

a) Kooperatif ve bölge birliklerinin seçimle iş 
başına . gelen yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ile 
bölge müdürü dışındaki imzaya yetkili personelin gö
revlerine merkez birliği yönetim kurulunca, diğer per
sonelin görevlerine merkez birliği genel müdürlüğün
ce, bölge müdürlerinin görevlerine atanmalarındaki 
usul ve esaslara göre, 

b) Merkez birliği genel müdür yardımcıları dı
şındaki imzaya yetkili personelin görevlerine merkez 
birliği yönetim kurulunca, genel müdür yardımcıları
nın görevlerine atanmalarındaki usul ve esaslara gö
re, diğer personelin görevlerine merkez birliği genel 
müdürlüğünce, 

Son verilir. 
Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği per

sonelinin tş Kanunu ile Borçlar Kanununa göre gö
revlerine son verilmesi halleri saklıdır. 

Seçimle iş başına gelen ve göreve son verilme, çe
kilme veya diğer herhangi bir sebeple yönetim kuru
lu üyelikleri ve denetçilikleri sona erenlerin yerlerine, 
yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar" görev yapmak 
üzere, 

a) Kooperatifler için bölge birlikleri, 
b) Bölge birlikleri için merkez birliği, 
c) Merkez birliği için Tarım Orman ve Köyiş

leri Bakanlığı tarafından yedekleri getirilir. Yedek
lerle doldurulmayanların yerlerine yeniler seçilip işe 
başlayıncaya kadar görev yapmak üzere (a, b, c) fık
ralarında yazılı kuruluşlarca geçici yönetim kurulu 
üyeleri ve denetçiler atanır. 

Bu suretle geçici olarak merkez birliği yönetim 
kurulu üyelikleri ile denetçiliğine atanacaklarda, koo
peratife ortak olmak şartı aranmaz.» 

MADDE 4. — 237 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 315) 
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Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı 
usule tabidir.» 

MADDE 5. — 1581 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Talimatlara uyma mecburiyeti 

Madde 10. — Kooperatifler, bölge birlikleri ve 
Merkez Birliği, Tarım Orman ve KÖyişlerî Bakan
lığı ile bağlı bulundukları ü'st kuruluşların vereceği 
tallimaltlara uygun hareket etmeye mecburdur, aksine 
davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk dere
cesi anasözleşmelerde belli ediir.» 

MADDE 6. — 1581 sayılı Kanuna aşağıdaki iki 
ek ve üç geçici madde eklenmiştir. 

«Denetçiler 

İBK MADDE 1. — A) Kooperatiflerde; 
Genel Kurulca, genel kurula katılma hakkını haiz 

ortaklar arasından iki denetçi seçilir. 
B) iBföfllge Birlkleriinde; 
Genel Kurulca, temsilciler arasından veya dışarı

dan iki denetçi seçilir. 
C) Merkez Birliğinde, 
Genel Kurulca, temsilciler arasından veya dışarı

dan iki temsilci seçilir. 
Ayrıca, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile 

T.C. Ziraat Bankasını temsilen, mensupları arasından 
birer denetçi atanır. 

Denetçi seçilenlerin, kooperatiflerde en az ilkokul, 
bölge birliklerinde lise veya muadili okul, Merkez Bir
liğinde yüksekokul mezunu olmaları şarttır, 

Merkez Birliği denetçilerine verilecek ücret veya 
huzur 'hakkının miktarı, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif, bölge birlik
leri ve Merkez Birliği denetçileri, ücret ve huzur hak
kından başka herhangi bir ücretten faydalanamazlar. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği, de
netçileri, bu kuruşları temsilen iştiraklerde görev ala
mazlar. 

Seçimle gelecek denetçiler, bölge birliklerinde de
ğişik il ve ilçeleri, merkez birliğinde çeşitli bölgeleri 
temsil edecek şekilde genel kurullarında seçilirler. 

Denetçilerin seçim esasları ile bunlarda aranacak 
diğer nitelikler anasözleşmelerde belli edilir. 

Türkiye Büyük Millet 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
EMği Metin) 

MADDE 5. — 1581 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Talimatlara uyma mecburiyeti 

Madde 10. — Kooperatifler, bölge birlikleri ve 
merkez birliği bağlı bulundukları üst kuruluşların ve
receği talimatlara uygun hareket etmeye mecburdur, 
aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumlu
luk derecesi anasözleşmelerde belli edilir.» 

MADDE 6. — 1581 saydı Kanuna aşağıdaki iki 
ek ve üç geçici madde eklenmiştir, 

«Denetçiler 

EK MADDE 1. — A) Kooperatiflerde; 
Genel Kurulca, genel kurulla katılma hakikini haiz 

ortaklar arasından .iki denetçi seçilir. 
B) Bölge Mitlerinde; 
Genel Kurulca, temsilciler arasından veya dışarı

dan dki denetçi seçilıir. 
C) Merkez Biriliğinde; 
Genel Kurulca (temsilciler arasından veya dışarı

dan lilkıi denetçi seçilir. 
Ayrıca, Tarım Orman ve Köytişferi Bakanlığı ıile 

T.C. Ziraat Bankasını temsilen, mensupları arasın
dan birer denetçi aitanır. 

Denetçi seçilenlerin, kooperatiflerde en az (ilko
kul, 'bölge biriiMerıinde oribaokuil lise veya dengi okul, 
Merkez Biriliğinde yüksek okul mezunu oilımaları 
şarttır. 

Merkez Birliği denetçilerine veriHecek ücret veya 
huzur hakkının miktarı, Tarım Orman ve Köyişjleri 
Bakanlığınca tespit olunur. Kooperaıtif, bölge birlik
leri ve Merkez Birliği denetçileri ücret ve huzur hak
kından başka herhangi bir ücretten faydalanamazlar. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez binliği de
netçileri, bu kuruluşları ıtemsillen iştiraklerde görev 
alamazlar. 

Seçimle gedecek denetçiler, bölge birliklerinde de
ğişik il ve Içeleri, merkez birliğinde çeşiMi böl
geleri ıtemsid edecek sekide genel kurularında seçi
lirler. 

Meclisi (S. Sayısı: 315) 
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(Hükümettin Tekffif Ettiği Metin) 

Teftiş ve denetim 

EK MADDE 2. — Kooperatifler, bölge birlikleri 
ve merkez birliği, Tarım Orman ve Klöyişleri Bakan
lığının teftiş ve denetimine tabidir. Bu Bakanlık T.C. 
Ziraat Bankasını teftiş ve denetimle görevlendirebilir. 

Ayrıca kooperatifler bağlı oldukları bölge birliği 
ve merkez birliğinin, bölge birlikleri de merkez (bir
liğinin teftiş ve denetimine tabidirler. 

(Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının yapacağı veya 
T.C. Ziraat Bankasına yaptıracağı teftiş ve denetimler 
sonucu vereceği talimatlara uymak zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Nitelikleri Ibu Kanun Hük
münde Kararnamede gösterilen şartlara uymayan Mer
kez Birliği yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle de
netçilerinin görevleri bu Kanun Hükmünde Karar
namenin yayımı tarihinde sona erer. 

Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine ilk 
genel kurula kadar görev yapmak üzere, gerekli ni
telikleri taşıyanlar arasından (Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığınca atama yapılır. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliğinin 
yapılacak ilk genel kurullarında, yönetim ve denetim 
organları, bu Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerine göre teşkil olunur. Genel Kurul toplantıları en 
geç 1.6.1985 tarihine kadar tamamlanır. Ancak, mer
kez birliği genel kurulu, bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yayımı tarihinden sonraki altı ay içinde 
toplanamaz. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası, 
Bölgesi Birlikleri ve Merkez Birliğinin yönetim ve 
denetim organlarının bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerine göre teşkilini beklemeksizin söz ko
nusu organlara kendi temsilcilerini tayin eder. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Kooperatifler, bölge bir
likleri ve merkez birliği anasözleşmelerinde, bu Ka
nun Hükmünde Kararname doğrultusunda yapıla
cak değişiklikler en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırılır. 

Yeni anasözleşmeler yürürlüğe girinceye kadar, 
mevcut anasözleşmelerin bu Kanun Hükmünde Ka-

(Tarım, Orman ve İKöyişleri Komisyonunum Kabul 
Ettiği Metim) 

Denetçilerim seçim esasHao ile ıbunlarda aranacak 
diğer nitelikler amasözleşmelerde 'beli ©dür. 

Teftiş ve denetim 

EK İMADDE 2. — 'Kooperatifler, bölge birlikleri 
ve merkez (birliği, Tarım Orman ve IKöyişileri Bakan
lığının teftiş ve denetimine tabidir. 

Ayrıca Kooperatifler bağlı oldukları bölge birliği 
ve merkez birliğinin, bölge birilikleri de merkez bir
liğinin teftiş ve denetimime tabidirler. 

Kooperatifler, bölge hirlikleni ve merkez birliği 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının yapacağı tef
tiş ve denetimler sonucu vereceği talimatlara uymak 
zorundadırlar. 

GEÇİCİ (MADDE 8. — Nitelikleri bu Kanunda 
gösterilen şartlara uymayan (Merkez Birliği yönetim 
kurulu başkam ve üyeleriyle denetçilerinin görevleri 
bu Kamunun yayımı tarihinde sona erer. 

. Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine ilk 
genel kurula kadar görev yapmak üzere, gerekli ni-
teüiiklerıi taşıyanlar arasından Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığımca atama yapılır. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliğinin 
yapılacak ilk genel kurullarında, yönetim ve denetim 
organları, bu kanun hükümlerine göre teşkil olunur. 
Genel Kurul toplantıları Anasözleşmenin kabulünü 
takip eden aydan başlamak üzere en geç bir yıl için
de tamamlanır. 

Ancak, Merkez biriliği genel kurulu, Bu Kamunun 
yayımı tarihinden sonraki altı ay içinde toplanamaz. 

Tarım Orman ve Köyişlleri Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası, <Böl: 
ge Birlikleri ve Merkez (Birliğimin yönetim ve Dene
tim organlarının hu Kanun hükümlerine göre teşki
lini beklemeksizin sözkonusu organlara kendi temsil
cilerini toyiin eder. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Kooperaitifler, bölge bir
likleri ve merkez birliği anasözleşmelerimde, bu Ka
nun doğrultusunda yapilacak değişiklikler en geç 6 
ay içerisinde sonuçlandırılır. 

Yeni anasözleşmeler yürürlüğe girinceye kadar, 
mıevcut anasözleşroelerim bu Kanuna aykırı olma
yan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 315) 
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(Hükümetlin Tekif Etiği Metim) 

rarnameye aykırı olmayan bükümlerinin uygulanma
sına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 1591 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve ilgili anasöz-< 
leşmeler ile diğer mevzuatta ve 14.12.1983 tarih ve 
185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri için, Ticaret Ba
kanlığına ve Bakanına veya Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına ve ©akanına verilen görev ve yetkiler, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanına dev
redilmiştir. 

MADDE 7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası kuruluşu (hakkında 10.10Jİ983 tarih ve 107 sayılı 
Kanuni Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Balkanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçîn 

İçişleri Balkanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Balkanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Büyükbaş 

(Tarıma Orman ve Köyişieri Komisyonunun Kabul 
Eflüği 'Metlin) 

GEÇİOli MADDE 10, — 237 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamendn Geçici 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının kuruluşu hakkında 10.10.1983 tarih ve 107 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarım Kredi 
Kooperatifler, (Birlikleri ve Merkez Birliği ile igili 
42 nci maddesindeki hükmü yürürlükten kaldırılmış
tır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girer. 

'MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 
Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Balkanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Adailıet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve KJö'yiişderi Balkanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bateunı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Balkanı 
/.: özdağlar 

Mifflî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

(Maliye ve Gümrük Balkanı 
V. Arıkan 

Sağtok ve Sosyal Yardım Bakaıu 
Af. Aydın 

Çalışım ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. 
Af. Aydın 

Kültür ve Turizm Balkanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

ımmm 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 332 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Raporu (1/669) 

TC 
Başbakanlık 29 , 3 , 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :K.K.Gn.Md. 18/101 -1821 (07983 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 
tarihinde kararlaştırılan «1479 sayın Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim^ 
Turgut Özal 

Başbakan 

1479 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGOR
TALAR KURUMU KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISININ 

GEREKÇELERİ 

I - GENEL GEREKÇE 

Kendi nam ve hesa'bına çalışanlar ile muhtarları mecburî sigortalı ev kadınları ile bir işte çalışmayan diğer 
kimseleri ihtiyarî sigortalı olarak kapsamına alan Bağ-Kur Kanunu, diğer sosyal güvenlik kurumları kanunları 
gibi gelişmelere paralel olarak daimî bir değişim içindedir. Daha önce beş defa tadil görmüş olan Bağ-Kur 
Kanununda bu tasarı ile de; başlangıçtan heri eksikliği hissedilen ve şikâyet konusu olan sağlık sigortasının ih
dası öngörülmektedir. 

II - MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1479 sayılı 'BağrlCur Kanununa eklenen ek maddelerin gerekçeleri aşağıda baiirtilmiştir. 
Ek Madde 11. — Ek madde 11 ile Kurumun, sigortalılarına sağlık hizmeti vermesi imkânı sağlamaktadır. 

Bu suretle, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarındaki gibi Bağ-Kur'un da sağlık hizmeti vermesi suretiyle hem si
gortalıların Kuruma olan güvenini kuvveüendirecök ve hemde memleket çapında sağlık hizmetlerine yardımcı 
olunacaktır. ' 

Ancak, hizmetin verilmesi poliklinik ve klinik hizmetleri olmak üzere iki safhada gerçekleştirilecektir. 
Bilindiği üzere, sağlık hizmetleri büyük çapta yatırım yapılmasını gerektirmektedir. Bu bakımdan, bir ta

raftan menkul ve gayrimenkul yatırımlarına girmek suretiyle Kurumu, dolayısıyla sigortalıları ağır maddî kül
fete sokmamak, diğer taraftan da mevcut boş kapasiteleri değerlendirmek suretiyle memleket çapında fayda 
sağlamak gayesiyle Bağ-Kur tarafından verilecek sağlık hizmetlerinin halihazırdaki sağlık tesislerinden yararlan
mak suretiyle verilmesi öngörülmektedir, 
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Ek Madde 12. — Bu maddeyle sağlık sigortasına tabi olan sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlana
bilmeleri, kendileri için en az 6. ay, bakmakla yükümlü kimseler için de en az 9 ay prim ödemeleri öngörül
mektedir. 

Prim ödemeye başlanılmasından itibaren hizmetlerden faydalanılmamasının sebebi, sağlık hizmetlerinin her 
yönüyle son derece pahalı olması sebebiyle arz edilecek hizmetten önce fon oluşturulmasına ve hizmetin orga
nizasyonunun yapılabilmesi için zamana duyulan ihtiyaçtır. 

Ek Madde 13. — Bu madde ile sağlık sigortası yardımlarının ka'psamı belirlenmekte ve ilaç israfının ön
lenmesini teminen ilaç bedellerinin % 20 sine sigortalının iştiraki öngörülmektedir. 

Ek Madde 14. — Bu madde ile hastanın muayene ve tedavisinin devam edeceği süre tespit edilmektedir. 
Ek Madde 15. — Bu madde, sağlık hizmetlerinin, sigortalının eş ve geçmdirrnekle yükümlü çocukları ile 

bakmakla yükümlü bulunduğu ana ve babalarına da teşmilini sağlamaktadır. 
Ek Madde 16. — Sağlık hizmetinin; maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları için alınan primlerle kar

şılanması mümkün olmamaktadır. Bu itibarla, söz konusu hizmetin verilebilmesi için yeni gelir kaynaklarına 
ihtiyaç vardır. Bu madde ile sağlık hizmetlerine münhasır olmak üzere gelir kaynakları sayılmıştır. 

Ek Madde 17. — Bu madde ile sağlık hizmetleri için alınacak primlerin tahsil ve takibine dair esaslarla, 
toplanan paraların işletilme ve kullanılma sahaları düzenlenmektedir. 

Madde hükmünün fonun kullanılmasına dair bölümü, toplanan paraların sadece sağlık hizmetlerinde kul
lanılabilmesini öngörmektedir. 

Ek Madde 18. — Bu madde ile sağlık hizmetlerinin gerektirdiği masrafların hesaplanmasında göz önün
de bulundurulacak ölçüler belirtilmiştir. 

Ek Madde 19. — Sağlık sigortası yardımlarının ne şekilde verileceği, başvurma usul ve esasları, tedavi sü
resince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması ve ağız protezleri ile ilgili yardiiml'ar gibi, bir kısım 
teferruata müteallik, bir kısmı da zaman içinde değişkenlik arz edebilen konuların düzenlenmesi yönetmeliğe 
bırakılmış, dolayısıyla bir yandan, muhtemel kanun de Tİ sikliklerinin önlenmesi, bir yandan da uygulamada 
pratiklik, sigortalı ve uygulayıcıya kolaylık sağlaması amaçlanmıştır. 

Madde 2. — 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa eklenen Geçici Madde gerekçesi aşağıda belirtilmiştir. 
Geçici Madde 6. — Bu madde ile sağlık sigortasını yurt çapında kademeli olarak yaygınlaştırılması amaç

lanmıştır, 
Madde 3. — Kanunun yürürlük tarihini tayin ve tespit etmektedir. 
Madde 4. — Yürütme organım göstermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 332) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 24.5.1985 

Esas No. : 1/669 
Karar No. : 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 1.4.1985 tarihinde Komisyonu muza 'havale edilen «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzun 7.5.1985 tarihli ve 30,9.5.1985 tarihli 31 inci Birleşimlerinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, Bakanlık ve Kurum temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip gö
rüşüldü. 

Büyük bir kesimin ihtiyacına cevap verecek olan ve esasen Beşinci Beş Yıldık Kalkınma Planının da 
gereklerine uygun olarak "hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da uygun 'bulunarak maddelerine geçilmiş, mad
deler üzerinde kabul, ret ve değişikliklere ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen ek Tl inci maddesinde yer alan hükümler pren
sip olarak ka'bul edilmekle birlikte, Kurumun sağlık sigortasından yararlanacak olanlar, yararlanamayacak 
olanlar; sağlık yardımından yararlanacaklara bu hizmetin hangi kuruluşlardan nasıl sağlanacağı açıkça gös
terilmiştir. 

Komisyonumuzca maddede yapılan değişiklikle, maddede sayılan kuruluşların hizmetjverme mecburiyeti 
kaldırılmış; hizmeti verecek sağlık kuruluşunun imkânları ölçüsünde ve atıl kapasitesini değerlendirecek şe
kilde (hizmet vermesi elastikiyeti getirilmiş ve 'bu hususta Bakanlar Kurulu ye'tkili kılınmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi ile 1479 sayılıiKanuna eklenen ek 12 nci maddedeki «poliklinik ve klinik hiz-
'metleri» i'baresi «sağlık yardımı» olarak değiştirilmiş; sigortalıların hem sağlık sigorta primini ve hem de 
normal sigorta primi borcunun olmaması hükme bağlanmış ve maddedeki, sağlık yardımından yararlanabil
mek için prim ödeme süresi bakımından aktif ve pasif sigortalı arasındaki farklılık giderilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen ek 13 üncü maddede, ek 11 inci madde kapsa
mına girenlerin yararlanacakları sağlık hizmetleri gösterilmiş; diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında olduğu 
gibi, ilaç israfını önlemedeki yararı uygulamada tespit edildiğinden, ayakta yapılan tedavilerde ilaç bedelle
rinin 'belirli bir kısmının sağlık yardımından yararlananlar tarafından karşılanması, pasif sigortalılar da dahil 
edilmek üzere, öngörülmüştür. 

Tasarının 1 inci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen ek 15 inci maddedeki hükümler ek Tl inci mad
dede yer aldığından madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Ek 15 inci madde metinden çıkarıldığından ek 16. nci maddeye 15 numara verilmiş «aktif sigortalı», 
«pasif sigortalı» İbareleri, % 10 oranında sağlık sigortası primi ödeyecekler ve prim ödeme sürelerine iliş
kin hususlar bir geçici maddede düzenlenmek üzere madde metinden çıkarılmış ve madde Komisyonumuz
ca değişik bu şekliyle 'kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen ek 17 nci madde, başlıkta yapılan redaksiyon
la Komisyonumuzca 16 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Ek 11 inci maddede yapılan değişiklik nedeniyle ek 18 inci maddede sayılan hizmetin satın alınacağı ku
ruluşlar, madde metinden çıkarılmış hizmetin özel kuruluşlardan satın alınması halinde, resmî tarifelerin üs
tündeki farkın hizmetten yararlanacak kimse tarafın'dan karşılanması esası getirilmiş; başlıkta yapılan de
ğişikliklerle birlikte ek 18 inci madde Komisyonumuzca ek 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen, yönetmelikle ilgili ek 19 uncu maddeye açıklık 
getirilerek Komisyonumuzca 18 inci madde olarak ka'bul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 nci madde, ek 11 inci maddede yapılan 
değişiklik nedeniyle Komisyonumuzca gerekli redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. 
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Komisyon metninin ek 15 inci maddesinden çıkarılan ı% 10 oranında prim ödeyecekler ve prim ödeme 
süreleri, 1479 sayılı Kanuna geçici 7 nci madde olarak eklenmeik üzere Komisyonumuzca düzenlenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

ıBaşkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdi özsoy 

Afyon 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

iBaşkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Rıza öner Çakan 

Zonguldak 
{tmzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1479 Saydı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

Sağlık sigortası 

EK MADDE 11. — 1479 sayılı Kanuna tabi si
gortalılara sağlılk sigontası yardımları yapılır. Sağlık 
sigortası hizmetleri poliklinik ve klinik hizmetler ola
rak iki safhada gerçekleştirilir. 

Hizmet, Sosyal Sigortalar Kurumu, Genel ve Kat
ma Bütçeye dahil idareler ile belediyeler ve üniver
sitelere ait sağlık teslislerinde yürütülür. 

Sağlık sigortasından faydalanma şartları 

EK MADDE 12. — Sağlık sigortasına tabi sigor
talıların poliklinik ve klinik hizmetlerinden faydalan
maları, kendüsi için en az altı ay, bakmakla yükümlü 
olduğu kimseler için en az dokuz ay eksiksiz sağlık 
sigortası primi ödemiş olması şartına bağlıdır, 

Sağlık yardımı kapsamı 

EK MADDE 13. — Sağlı'k sigortası yardımla
rı; hastalık ve iş kazası hallerini kapsar. 

Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedelleri
nin % 20'si sigortalı tarafından karşılanır.* 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

IMADDE 1. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

Sağlık sigortasının kapsamı 

EK MADDE 11. — Sağlık sigortası yardımların
dan; 

a) 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile eş ve 
bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve ba
baları, 

b) Yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanlar 
'ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları1, ana 
va 'babaları, 

e) ölüm aylığı almakta olanlar, 
yararlanırlar., 
Ancak, diğer sosyal güvenlik Kanunlarına ve özel 

kanunlara göre sağlılk yardımlarından faydalananlar 
yararlanamazlar. 

Sağlık hizmeti, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, mahallî idareler, üniversi
teler, kamu iktisadî teşebbüslerine ait sağlık tesisleri 
ile diğer sağlı'k tesislerinden satın alınmak suretiyle 
yürütülür. 

Sağlık hizmetinin hangi sağlık kuruhışlarıından sa
tın alınacağının tespitine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Sağlık sigortasından faydalanma şartları 

EK MADDE 12. — Sağlık sigortasına tabi sigor
talıların, sağlık yardımlarından faydalanmaları, en az 
sekiz ay eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş otona-" 
lan, sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması şar
tına bağlidıır. 

Sağlık yardımının kapsamı 

EK MADDE 13. — Sağlık sigortası yardımları, 
hastalık ve iş kazası hallerini kapsar. 

Sağlık yardımları, hastanın; 
a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göste

receği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve la-
boratuvar tetkiklerinin yaptırılması ve tedavisinin sağ-
lanmaısı, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Sağlık yardımlarının süresi 

EK MıAiDDE 14. — a) Hastalık hallerinde ya
pılacak sağlık yardımları, tedaviye başlanan tarihten 
itibaren altı ayı geçemez. 

b) Hastalık sigortası yardımları, sigortalının si
gortalılık vasfını kaybettiği tarihten itibaren doksan 
gün içinde meydana gelecek hastalık hallerinde de 
devam eder. 

c) tş kazasından dolayı muayene ve tedavi, si
gortalının Kurumca tedaviye alındığı tarihte başlar 
ve sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder. 

Es ve çocuklara ana ve babaya sağlık yardımı ya
pılması 

EK MADDE 15. — Sigortalılarım eş ve bakmak
la yükümlü olduğu çocukları ile ana ve babaları da 
bu Kanunla sağlanan sağlık sigortası yardımlarından 
faydalanır. 

Sağlık sigortası gelirleri 

EK MADDE 16. — Sağlık sigortası hizmetleri 
aşağıdaki gelirlerle karşılanır: 

a) Aktif sigortalıların yürürlükteki basamak 
gösterge tutarlarının % 12*si oranında, pasif sigor
talıların aylıklarının % 10'u oranında ödeyecekleri 
sağlık sigortası primleri, 

'b) Gerçek ve tüzelkişiler tarafından sağlık hiz
metlerinde kullanılmak şartı ile yapılacak bağışlar ve 
vasiyetler, 

c) Diğer gelirleri 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

b) Teşlhîs ve tedavi için gerekirse sağlık mües
sesesine yatırılması, 

c) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme 
Vasıtalarının 'sağlanması; 

talerini kapsar. 
Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedelle

rinin % 201si sigortalı, % 10'u aylık alanlar tarafın
dan karşıllanır. 

Sağlık yardımlarının süresi 

EK MADDE 14. — a) Hastalık hallerinde ya--
pılacak sağlık yardımları, hastanın iyileşmesine kadar 
süreri 

Ancak, hastalık hallerinde yataklı tedavi kurum* 
larında yapılacak sağlık yardımları tedaviye başlanan 
'tarihten itibaren altı ayı geçemez. 

b) Hastalık sigortası yardımları, sigortalının si
gortalılık vasfını kaybettiği tarihten itibaren 90 gün 
içinde meydana gelecek hastalık hallerinde de devam 
eder, 

c) tş kazasından dolayı muayene ve tedavi, sigor
talının kurumca tedaviye alındığı tarihte başlar ve 
sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder. 

Sağlık sigortası gelirleri 

EK MADDE 15. — Sağlık sigortası hizmetleri 
aşağıdaki.gelirlerle karşılanır. 

a) Sigortalıların, yürürlükteki basamak gösterge 
tutarlarının % 12 si oranında ödeyecekleri sağlık si
gortası primleri, 

b) Gerçek ve tüzelkişliler tarafından sağlık hiz
metlerinde kullanılmak şartıyla yapılacak bağışlar ve 
vasiyetler, 

c) Diğer gelirler. 
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Sağlık sigortası gelirlerinin isletilmesi 

EK MADDE 17. — Sağlık hizmetleri priminin 
tahsil ve takibi 1479 sayılı Kanun hükümlerine gö
re yürütülür ve bu primler ayrı bir fonda toplanır. 
Bu fonda toplanan paralar başka maksatlarla kul
lanılamaz* Uzun vadeli sigorta kollan fonundan da 
sağlık hizmetleri için fon aktarması yapılamaz. 

Sağlık hizmetleri fonunda toplanan paralar için 
1479 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi hü
kümleri uygulanmaz. 

Sağlık hizmetleri fonunda toplanan paralar 1479 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (a), (b) ye (c) 
bentlerindeki yerlere ve konulara herhangi bir mik
tar tahdidi olmaksızın yatırılabileceği gibi, bu Ka
nunun değişik 21 inci maddesindeki esaslar dahilin
de de işletilebilir. 

Sağlık giderlerinin ödenmesi 

EK MADDE 18. — Sağlık hizmetlerinin gerek
tirdiği masraflar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Üniversiteler, Mahallî İdareler ve Sosyal Sigortalar 
Kurumunun Yataklı Tedavi kurumlarında yapılacak 
muayene, tedavi, tahlil, müdahale, ameliyat tedavi
lerine aît fiyat tarifelerinde tespit edilen fiyatlar esas 
alınarak kurum tarafından ilgili kuruluşlara ödenir. 

Yönetmelik 

EK MADDE 19. — Sağlık sigortası yardımlarının 
şekil ve şartları, başvurma usul ve esasları, tedavi sü
resince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağ
lanması yönetmelikle düzenleniri 

(MADDE 2. — 1479 saydı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

7 — 

| (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Sağlık sigortası gelirlerinin isletilmesi 

EK MADDE 16. — Sağlık sigortası priminin tah-
| «il ve takibi 1479 ısayılı Kanun hükümlerine göre yü

rütülür ve bu primler ayrı bir fonda toplanır. Bu 
fonda toplanan paralar başka maksatlarla kullanıla
maz. Uzun vadeli sigorta kolları fonundan da sağlık 

I fotemetleri için fon aktarması yapılamaz. 

iSağlık sigortası fonunda toplanan paralar için 1479 
sayılı Kanunun değişik 74 ündü maddesi hükümleri 
uygulanmazı 

'Sağlık sigortası fonunda' toplanan paralar 1479 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesliriin a, b ve c benitle-
irindekü yerlere ve konulara herhangi bir miktar 
tahdidi olmaksızın yatıolabileceği gibi, bu Kanu
nun değişik 21 inci maddesindeki esaslar dahilinde 
do 'işletilebilir. 

Sağlık hizmetleri giderlerinin karşılanması 

!EK MADDE 17. — Sağlık hizmetlerinin gerektir
diği giderler ek 11 inci maddede sayılan kuruluşların 
yaitakil'ı tedavi kurumlanrida yapılacak muayene, te
davi, talhliil, müdahale, ameliyat tedavilerine ait fi
yat tarifeleri esas alınarak Kurum tarafından ilgili 
kuruluşlara ödenir. Ancak, diğer sağlık kuruluşların
da yapılan tedavilerde, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanil'ığıının resmî sağlık kuruluşları için tespit ettiği 
ücret tarifeleri esas alınır. 

Yönetmelik 

EK MADDE 18. — Sağlık sigortası yardımlarının 
şekil ve şartları, başvurma usul ve esasları, tedavi sü
resince gerekli ilaç- ve iyileştirme vasıtalarının sağ
lanması, ilaç bedeline katıikna payı alınmayacak has-
talliklar, diş hastalıkları tedavisi, gözlük, işitme ciha
zı; çeşiM ortez, prdtez ve benzeri yardımların ya
pılması ile bunların cins ve evsafı yönetmelikle dü
zenlenir* 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çidi maddeler Eklenmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Sağlık sigortasının uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 6. — Sağlık sigortası hizmet-
leri kademeli olarak Sosyal Sigortalar Kurumu, Ge
nel, ve Katma Bütçeye daMl idareler ile beyediye ve 
üniversitelerin sağlık tesislerinin müsait hizmet ka
pasitesi olan bölgelerden veya illerden başlanmak üze
re Bakanlar Kurulu Kararı ile en geç üç yıl içinde 
tüm yurtta uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden altı 
ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür, 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı Y. 
A. Tenekeci 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 6. — Sağlık s'igorta'sı hizmet
leri kademeli olarak ek 11 inci maddede sayılan ku
ruluşlara ait sağlık tesislerin'in müsaJit hizmet kapasi
tesi olan bölgelerden veya illerden başlanmak üzere, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile üç yıl iç'inde bütün yurt
ta uygulamaya konulur. 

Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kurumdan aylık almakta olanların ay
lıklarından on yıl süre ile % 10'u oranında sağlık 
sigortası primli kesilir. Ancak, Kanunun yürürlük ta
rihinden sonra yaşlılık ve malullük aylığı bağlanan
lar ile hak sahiplerinin aylıklarından % 10 oranında 
kesilecek sağlık sigortası primli', sigortalımın daha ön
ce ödediği süreler dahil, 10 yılı geçemez. 

Yürürlük 
MADDE 3. — Bu Kanun, yayımı tarihirii takip 

elden aybaşından itibaren dört ay sonra yürürlüğe gi
rer* 

Yürütme 
IMADDE 4. 

yürütül 
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam 
H H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklaır Bakam 
S. N. Türel 

25 . 3 . 1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

M. T. Titiz 
Millî Savunma Bakam V. 

S. N. Türel 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
SağBık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. Aydın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

M. Kalemli 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. M. Tasçıoğlu 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S, Sayısı : 309 

İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman'ın Türkiye Diş Tabip
leri Odaları ve Diş Tabipleri Odaları Birliği Kanun Teklifi ve 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/45) 

28 . 3 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri Odaları Birliği kurutman hakkında Kanun teklifi ve ge
rekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarunla arz ederini. 
Prof. Dr, Ercüment Konukman 

İstanbul MilletvekiH 

TÜRKİYE DİŞ TABİPLERİ ODALARI VE DİŞ TABİPLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUN TEKLİFİ 
VE GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
hakkında bazı yeni düzenlemeler getirmiş ve bu kuruluşları Anayasanın teminatı altına almıştır. 

Tababet mesleği insan sağlığının korunması ve bozulan sağlığın iadesi için gerekli tedavinin uygulan
ması açısından ferdî bir görünüm arz ederse de, toplumun genel sağlığı ve gelişmesi açısından da sosyal 
bünyeyi ilgilendiren bir kamu görevi niteliğindedir. Böyle önemli bir görevi sürdüren kişilerin; Anayasa
nın belirttiği meslek kuruluşunu da gerek meslek ve gerekse toplum menfaatlerine en faydalı ve işler bir 
şekilde oluşturması gerekmektedir. 

Diş Tabipleri, meslek kuruluşu olarak, bugüne kadar 6023 Sayılı Kanunla Kurulan «Türk Tabipleri Bir
liği» içinde yer alıyor ve kanundaki belli kontenjanlar oranında Tabip Odaları organlarında görev sahibi 
olabiliyorlardı. 1953 yılından beri yürürlükte olan «Türk Tabipler Kanunu» zamanla günün ihtiyaçlarına 
cevap veremez hale gelmiş ve bu sebeple 6909 Sayılı Kanunla değişikliğe uğradıktan sonra, sırasıyla 1970, 
1974 ve 1978 yıllarında yeni kanun taşanları hazırlanmak gereği duyulmuştur. Ancak bu tasarılar, basta 
seçimler olmak üzere, meclislerin yenilenmesi gibi çeşitli nedenlerle kadük olmuştur. 

Genelde tüm tabiplerin özelde ise diş tabiplerinin halkın sağlığı ve meslekte hizmet vermek açısından, 
yeterli görmedikleri 6023 Sayılı (Kanun ve yarattığı sorunlar hergün artmıştır. Bu durum, zaman zaman ya
pman, çeşitli toplantılarda ve yayınlarda dile getirilmiştir. 

Günümüzde sayıları hayli artan Türkiye Diş Tabiplerinin, Anayasamızın öngördüğü nitelikte kurulmuş 
ayrı bir meslek kuruluşunda temsil edilmelerinin ülke sağlığı, meslek onur ve disiplini bakımından fay
dalı olacağı açıktır. 

Eczacılar, Veteriner Hekimler ve benzeri diğer meslek kuruluşları gibi müstakil bir «Diş Tabipleri Odası» 
kurulmasını teklif ettiğimiz Kanun tasarımızda: Diş Tabiplerine; halkımızın sağlığı için, sağlanmak iste
nen imkânlar ve yetkiler yanında sorumluluklar da-beraber getirilmiştir. Tababetin bir kolu olan Eczaneler
de uygulandığı gibi serbest çalışan diş tabiplerine nöbet tutma kuralı konulmuştur. 

Diş Tabipleri Odalarında ve Birliğinde görev alacak üyelerin, belli bir meslek tecrübesi kadar toplumda 
saygınlığını yitirmemiş kişilerden olması gereğine dikkat edilmiştir. Organların yönetiminde aynı üyelerin 
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uzun süre kalması, gerek mesleki ve gerekse toplumsal açıdan sakıncalar yarattığından «İki dönem üst üste 
seçilen üyelerin İki yıllık bir dönem geçmeden tekrar yönetim kurallarında seçilemeyecekleri» hükmü geti
rilmiştir. Meslek odaları seçimlerinde görülen huzursuzlukları ve olan şikâyetleri önlemek için seçimler hâ
kim denetiminde ilçe seçim kurullarının teminatı altına alınmıştır. 

Anayasanın öngördüğü şartlar altında tüm Diş Tabiplerinin, Odalarına kayıt olma zorunluğu getirilmiş; 
odaya giriş ve yıllık aidatlarda muayene ücretlerindeki ölçüye göre değişkenlik kazandırılmıştır. Meslek 
onuruna yakışmayan ve halkın sağlığını tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunacak diş tabiplerine disip
lin kurullarınca verilecek para cezalarında da aynı prensip benimsenmiştir. Böylece, yıllara göre değişen para 
değeriyle, zaman içinde, cezaların ..etkinliğinin azalması da önlenmek istenmiştir. 

Yürürlükteki 6023 Sayılı Kanuna göre, tabiplerin hastalarından aldığı ücretin sadece tabanı tespit edili
yordu. Tavanın olmayışı, bazen halkın ödeme gücünün çok üstünde miktarların hastalardan listenmesıine 
ve dolayısı ile şikâyetlere yol açıyordu. Bu durum; ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızı tabip olmayan 
kişilere yönelterek sağlıklarını tehlikeye düşürdüğü gibi diş tababeti sanatının saygınlığını da zarara uğ
ratıyordu. 

Gerek yönetim kurullarının ve gerekse disiplin ve denetleme kurullarının oluşturulmasında, görevlerinde 
ve cezalarında toplum, Devlet ve Diş Tabiplerinin karşılıklı sorumluluk ve menfaatleri düşünülmüştür. 
Meslekte disiplin cezalarına uymayanlara adlî cezalar getirilmiştir. 

Bu teklifin kanunlaşması halinde diş tabibliği mesleğinin halk ve kamu sağlığına daha yararlı olacağı 
tüm diş tabiplerinin hak ve menfaatlerinin düzenli ibir şekilde korunacağı düşünülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar 
Birinci Bölüm : Amaç - Kapsam - Kuruluş 
Madde 1. — Kanunun amacında; kamu kurumu niteliğinde tüzelkişiliğe sahip Diş Tabipliği meslek kuru

luşlarının genel anlamda görevleri ve dayanakları belirtilmiştir. 
Madde 2. — Kanun kapsamına, Diş Tabipliği meslek ve sanatlarını uygulayanlardan kimlerin odaya ve 

birliğe gireceği açıklanmıştır. 
Madde 3. — «Diş Tabipleri Odaları» ve tüm Diş Tabipleri Odalarının katılmasından oluşan, kamu tüzel

kişiliğine sahip, «Tabip Odaları Birliği» nih kuruluşu ile ilgilidir. 

İKİNCİ KISIM : Diş Tabipleri Odaları 
Birinci Bölüm : Nitelik - Oluşum ve Organları 
Madde 4. — Diş Tabipleri Odalarının nitelikleri ve genel anlamda görevleri açıklanmıştır. 
Madde 5. — Diş Tabipleri Odalarının oluşumu bu maddede açıklanmıştır. Sınırları içinde her elli diş ta

bibi bulunan il merkezinde bir Diş Tabipleri Odası kurulur. Bu sayıdan az diş tabibi bulunan illerin hangi il 
ile birleşerek Oda kuracakları veya hangi Odaya katılacakları Büyük Kongre tarafından karara bağlanır. 

Madde 6. — Odaların organlarını belirten maddedir. Bu organlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Di
siplin Kurulu ve Denetleme Kuruludur. 

İkinci Bölüm : Diş Tabipleri Odası Genel Kurulu 

Madde 7. — Genel Kurulun Odaya kayıtlı üyelerden oluştuğunu açıklamaktadır. 
Madde 8. — Genel Kurulun görevleri bu maddede gösterilmiştir. 
Madde 9. — Genel Kurulun olağan toplantısı ve zamanı belirtilmektedir. 
Madde 10..— Olağanüstü toplantı ve koşulları açıklanmaktadır. 
Madde 11. — Toplantıya çağın kuralları bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 12. — Başkanlık Divanının kuruluşu ile ilgilidir. 
Madde 13. — Toplantı yeter sayısını saptamaktadır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu 
Madde 14. — Yönetim Kurulunun seçim koşulları belirtiliyor. 
Madde 15. — Yönetim Kurulunun üye sayısı ve şekli ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 309) 



— 3 — 

Madde 16. — Seçim süresi ve üye değişikliği bu maddede belirtilmiştir, iki dönem üst üste seçilen üyeler 
2 dönem geçmedikçe tekrar seçilemezler. 

Madde 17. — Yönetim Kuruluna üye olmanın niteliği ve üyeliğin hangi hallerde kaybedüebileceği bu 
maddede belirtilmiştir. 

Madde 18. — Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölümüne ve Odanın temsiline dairdir. 
Madde 19. — Yönetim Kurulunun toplantı zamanı ile toplantılarda bulunma zorunluluğu ile ilgilidir. 
Madde 20. — Yönetim Kurulunun görevlerini belirten maddedir. 
Madde 21. — Yönetim Kurulunun İbra edilmesi haline dairdir. 
Dördüncü Bölüm : Oda Disiplin Kurulu 
Madde 22. — Disiplin Kurulunun kuruluşunu göstermektedir. 
Madde 23. — Kurul üyelerinin niteliği bu maddede yer almaktadır. 
Madde 24. — Kurul üyelerinin görev bölümüne dairdir. 
Madde 25. — Kurulun toplantı zamanı, şekil ve toplantıya katılmak zorunluluğunu-düzenlemektedir. 
Madde 26. — Kurul üyelerinin hangi hallerde toplantıya katılamayacakları belirtilmektedir. 
Madde 27. — Kurul üyelerinin reddi usulünü belirten maddedir. 
Madde 28. — Kurulun görev ve yetkileri açıklanmaktadır. 
Madde 29. — Disiplin cezaları bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Cezalara yapılacak itiraz usulünü belirtmektedir. 
Beşinci Bölüm : Denetleme Kurulu 
Madde 31. — Denetleme Kurulunun oluşunu ve biçimini göstermektedir. 
Madde 32. — Denetleme Kurulunun toplantı zamanı ile görev ve yetkilerini belirtmektedir. 
Altıncı Bölüm : Çeşitli Hükümler 
Madde 33. — Oda Disiplin Kuruluna başvurma ve Yüksek Disiplin Kuruluda itiraz hakkım belirtmekte

dir. 
Madde 34. — Mesleklerini serbest uygulayan diş tabiplerinin nöbet zorunluluğu ve yönetmeliği ile ilgili

dir. 
Madde 35. — Odalara kayıt zorunluluğu ve diploma tescilinin bildirilmesini bu madde belirtmektedir. 
Madde 36. — Türkiye Diş Tabipleri Odalarının gelirlerini belirten maddedir. 
Madde 37. — Aidatların alınma şekil ve şartlarını düzenlemektedir. 
Madde 38. — Aidatım ödemeyenlere uygulanacak ceza ve zamlı ödemeyi düzenlemektedir. 
Madde 39. — Üyelerin ikinci görev alabilmeleri için Odadan izin alma Zorunluluğuna dairdir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği 
Birinci Bölüm : Kuruluş - Organları - Gelirleri 
Madde 40. — Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliğinin Kuruluşunu belirtmektedir. 
Madde 41. — Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliğinin organlarını belirtmektedir. Bu organlar : 
1. Büyük Kongre, 
2. Genel Yönetim Kurulu, 
3. Yüksek Disiplin Kurulu, 
4. Temsilciler Kurulu, 
5. Genel Denetleme Kurulundan ibarettir. 
Madde 42. — Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliğinin gelirlerini göstermektedir. 
İkinci Bölüm : Büyük Kongre 
Madde 43. — Büyük Kongrenin seçimle gelen üyeleri ile doğal üyelerinin geliş biçimlerini ve Büyük 

Kongrenin Ankara?da yapılacağını göstermektedir. 
Madde 44. — Bu maddede Büyük Kongrenin görevleri belirtilmiştir, 
Madde 45. — Olağan Büyük Kongrenin zamanını, çağrı ve toplanabilme biçimlerini göstermektedir. 
Madde 46. — Olağanüstü Büyük Kongre bu maddede düzenlenmiştir. 
Madde 47. — Büyük Kongre tutanakları ile ilgilidir. 
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Üçüncü Bölüm : Genel Yönetim Kurulu - Genel Başkan - Genel Yürütme Kurulu [ 

Madde 48. — Genel Yönetim Kurulunun sayısı ve biçimi belirtilmektedir. 
Madde 49. — Genel Yönetim Kurulunun hizmet süresi ve üye değişikliğini düzenlemektedir. 
Madde 50. — Genel Yönetim Kurulu üye niteliği bu maddede belirtilmektedir. 
Madde 51. — Genel Yönetim Kurulu üye niteliğinin kaybolması bu maddede düzenlenmiştir. 
Madde 52. — Genel Yönetim Kurulunun görev bölümü ve Genel Yürütme Kurulunun oluşumu açıklanı

yor. 
Madde 53. — Genel Başkan seçilmenin şartlarını belirtmektedir. 
Madde 54. — Genel Başkanın görevleri bu maddede gösterilmiştir. 
Madde 55. — Genel Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri açıklanıyor. 
Madde 56. — Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları belirtiliyor. 
Madde 57. — Genel Muhasibin görev, yetki ve sorumlulukları belirtiliyor. 
Madde 58. — Genel Veznedarın görev, yetki ve sorumlulukları belirtiliyor. 
Madde 59. — Genel Yönetim Kurulu toplantı zamanı, zorunluluğu ve çoğunluğu bu maddede belirtilmiş

tir. 

Madde 60. — Genel Yönetim Kurulunda görevli üyelerin izinleri ve şartları bu maddede düzenlenmiş
tir. 

Madde 61. — Genel Yönetim Kurulunun görevlerini gösteren maddedir. 
Madde 62. — Genel Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini açıklıyor. 
Madde 63. — Genel Yürütme Kurulu üyelerinin hizmet süresi ve değişiklikleri ile ilgilidir. 
Madde 64. — Genel Yürütme Kurulu üye niteliğinin kaybolması. 
Madde 65. — Genel Yürütme Kurulu toplantı zamanı, zorunluluğu ve çoğunluğu bu maddede açıklanı

yor. 
Madde 66. — Genel Yürütme Kurulunun görevleri belirtiliyor. ^ 
Dördüncü Bölüm : Yüksek Disiplin Kurulu 
Madde 67. — Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluşu bu maddede belirtilmiştir. 
Madde 68. — Kurulun üye niteliğini ve bu niteliğin kaybolmasını açıklıyor. 
Madde 69. — Kurulun görev bölümü, toplantı zamanı ve şekli belirtilmektedir. 
Madde 70. — Kurulun toplantı ve karar yeter sayılarını belirten maddedir. 
Madde 71. — Yüksek Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri bu maddede gösterilmiştir. 
Madde 72. — Kurulun kararlarındaki usulü belirtmektedir. 
Madde 73. — Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yolluk ve zorunlu giderlerini belirten maddedir. 
Beşinci Bölüm : Temsilciler Kurulu 

Madde 74. — Bu maddede Temsilciler Kurulunun kuruluşu belirlenmektedir. 
Madde 75. — Temsilciler Kurulunun görevi, toplantı zamanı ve şekli bu maddede belirtilmektedir. 
Altıncı Bölüm : Genel Denetleme Kurulu 
Madde 76. — Bu madde Genel Denetleme Kurulunun kuruluşunu belirtmektedir. 
Madde 77. — Genel Denetleme Kurulunun görev ve yetkilerini belirtmektedir. 
Madde 78. — Organların seçim şekli ve esasları bu maddede belirtilmektedir. 
Madde 79. — Onur üyeliğinin tanımı ve seçimi ile ilgili kuralları açıklamaktadır. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 
Birinci Bölüm : Ortak Hükümler 
Madde 80. — Genel Başkan ile Genel Yönetim Kurulu, Genel Yürütme Kurulu üyeleri ve Diş Tabipleri 

Odaları Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin yapamayacağı işlem ve eylemler bu maddede de belirtilmiştir. 
Madde 81. — Meslekten alıkonma cezalarının kesinleşmesi ve organların feshini düzenlemektedir. 
Madde 82. — Genel Yönetim Kurulu ve Diş Tabipleri Odalarınca ücretli personel alınabileceğini gösteri-
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Madde 83. — Yönetmeliklerde düzenlenecek konularla yönetmeliklerin çıkarılma kuralları belirtilmekte
dir. 

Madde 84. — Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri Odaları Birliğinin teknik komiteler kurabi
leceğini gösteriyor. 

Madde 85. — Birlik hissesini ve ödeme zamanlarını belirtiyor. 
Madde 86. — Birlik hissesinin ödenmemesi durumunda uygulanacak işlemler açıklanıyor. 
Madde 87. — Para cezalarının tahsili usulünü belirtmektedir. 
Madde 88. — Disiplin cezalarının uygulanması esaslarını belirten maddederi. 
Madde 89. — Yasanın permili dişçilere de uygulanacağını belirtmektedir. 
İkinci Bölüm : Cezalar 
Madde 90. — Disiplin cezalarına uymayanlara uygulanacak adlî cezaları gösteren maddedir. 
Madde 91. — Aracılık yapanlarla, aracı kullananlara uygulanacak cezalar bu maddede düzenlenmiştir. 
Madde 92. — Odadan izinsiz ikinci görev kabul edenlerle, bu kanun yürürlüğe girdiğinde üstlerinde bulu

nan ikinci görevi Diş Tabipleri Odalarına bildirmeyen diş tabiplerine uygulanacak cezalara aittir. 
Beşinci Kısım : Geçici Hükümler 
Geçici Madde 1. — Bu Kanun ile Odaların ve Birliğin 6 ay içinde Türk Diş Tabipleri Cemiyetince ku-, 

rulamaması durumunda, bu işlemlerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yaptırılacağı hükmünü getiri
yor. 

Geçici Madde 2. — Türk Diş Tabipleri Cemiyetine ait taşınır ve taşınmaz malların yeni Odalara ve Birli
ğe devrini emreden maddedir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesi Üe Diş Tabiplerinin, 6023 sayılı Kanunla kurulan 
«Türk Tabipleri Birliği» organları ile ilişiği kalmayacağına dairdir. 

Madde 93. — Kaldırılan Kanun ve tadil hükümlerine dairdir. 
Madde 94. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 95. — Yürütme maddesidir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 17.5.1985 

Esas No. : 2/45 
Karar No. : 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 29.3.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 2/45 Esas Sayılı «İstanbul Mil
letvekili Ercüment Konukman'ın Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri Odaları Birliği Kanun 
Teklifi» Komisyonumuzun muhtelif tarihlerde yaptığı toplantılarda, teklif sahibi; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülüp incelendi. 

Teklifin 'gerekçesinde de belirtildiği gibi, bugüne kadar aynı meslek kuruluşunun çatısı altında faaliyet 
gösteren tabipler ve diş tabipleri, bu meslek kuruluşunun organlarında 'belirli kontenjanlarla görev almakta 
idiler. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun kabul edildiği 23.1.1953 tarihinden bu yana tabip ve 
diş tabipleri sayısında önemli sayıda artışlar meydana gelmiştir. Bunun yanında, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, her iki meslek grubunun hak ve yetki
lerini ayrı ayrı fasıllarda "düzenlenmiştir. Komisyonumuz bu ve benzeri nedenlerle, diş tabiplerinin Türk 
Tabipleri Birliğinden ayrılarak ayrı Odalar ve bu Odalardan müteşekkil bir birlik kurmalarını esas itibarıyla 
kabul etmiştir. 

Ancak, teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, teklifin madde sayısının fazlalığı yanında, madde
lerde teferruata yer verildiği; Birliğin Merkez Organları arasında sayılmayan «Genel Yürütme KurulUMiun 
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(Teklif, Md. 41), niteliği, hizmet süresi, üye değişikliği, Genel Yürütme Kurulu üye niteliğinin kaybolması, 
Genel Yürütme Kurulu toplanma zamanının, zorunluğu ve çoğunluğu, Genel Yürütme Kurulunun görevleri 
(Teklif, Md. 62, 63, 64, 65, 66) düzenlediği «Genel Yönetim Kurulu», «Genel Yürütme Kurulu», «Temsil
ciler Kurulu» (Teklif, Md. 41. 4) gi'bi üçlü bir merkez danışma, karar ve yürütme kurulunun daha çok üye
ye sahip Türk Tabipleri Birliği ile Türk Eczacıları Birliğinde dahi 'bulunmadığı, kurulacak birliğin bu kurul
ların toplantı masraflarını dahi karşılayamayacağı; 

Bazı hususların teklif metninden çıkarılarak yönetmeliklerle düzenlenmesi gerektiği; 
Dile getirildiğinden, Komisyonumuz teklifin kurulacak bir Alt Komisyona havale edilerek, Alt Komis

yonun, yukarıda belirtilen hususları da dikkate alarak, mümkün olduğu 'ölçüde teklife de bağlı kalmak şar
tıyla ve maddeleri yeni bir sistematik içinde düzenleyerek Komisyona İade etmesini kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz daha sonraki toplantılarında Alt Komisyon metnini esas alarak müzakerelere devam 
etmiş ve 18.4.1984 tarihli toplantısında teklifte yapılan değişikliklerle birlikte teklifin tümünü kabul etmiş
tir. 

Teklifte ve maddelerinde yapılan değişiklikler aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 

Teklifin başlığı «Türk Tabipleri Birliği» ve «Türk Eczacıları Birliği» Kanunlarına paralel olarak «Türk 
Diş Hekimleri Birliği» olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar 1219 sayılı Kanunda mesleğin adı «diş tabibi» ola
rak geçmekte ise de, bugün ülkemizde bu mesleğin eğitimini yapan fakültelerin adı «Diş Hekimliği Fakül
tesi» ve meslek mensuplarının diplomalarında geçen ibare de «Diş Hekimliği Diploması» olması sebebiyle 
bu yola gidilmiştir. 

Teklifin 21, 26, 27, 30, 33, 34, 35/üç, 37, 38, 47, 63, 64, 72 74, 75, 81, 84, 87, 88, geçidi 1 ve 2 nci mad
deleri metinden çıkarılmıştır. 

Komisyonumuzca diğer maddelerde yapılan değişiklikler, gerekçeleri ve teklifin maddeleriyle ilgisi ise şöy
ledir. 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1. •— Kanunun amaç ve kapsamı gösterilmiştir. 
Madde 2. — Kanunda sık sık geçecek olan ibarelerin kısaltılarak kullanılması için bu madde Komisyo

numuzca düzenlenmiştir. 

ODALAR 

Madde 3. :— Teklifin 1, 2, 3 ve 4 üncü maddesinde «dağınık ve mükerrer olarak yer alan hükümler bu mad
dede toplanmış; Anayasamızın 135 inci maddesine paralel olarak bütün kamu kurumu niteliğinde meslek ku
ruluşlarının Kanunlarında yer alan hususlar bu maddede düzenlenmiştir. (Teklif, Md. 80) 

Madde 4. — Teklifin 5 inci maddesi, Oda kurmak için gerekli diş hekimi sayısını (elli) olarak tespit edil
miştir. Komisyonumuz Odaların üye sayısı ve bütçe imkânları bakımından kendilerine yeterli olabilmesi 
için bu sayının (yüz) olması gerektiği kararına varmıştır. Teklifin maddesinde yer alan temsilcilikle ilgili hü
kümler ileride başka bir maddeye konulmak üzere metinden çıkarılmıştır. 

Komisyonun ileride düzenlediği Geçici 1 inci 'Madde hükümlerine göre, yüz veya yüzden fazla üyesi bu
lunan Odalar kurulduğunda, sınırları içerisinde Oda kurmak için yeterli sayıda diş hekimi bulunmayan il
lerde meslelk ve sanatlarını icra eden diş hekimlerinin ya en uygun bir odaya kaydolmaları veya yüz veya 
yüzün üzerindeki grupların tespit edilerek yeni bir oda kurulmasında son sözün Birlik Genel Kurulunda ol
duğu ve bu gibi odaların kuruluş ve tüzelkişilik kazanmaları ile ilgili hususlar bu maddedte düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Odaların organları gösterilmiş (Teklif, 'Md. 6) ve teklifin 5 inci maddesinde yer alan temsil
cilik de bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Oda Genel Kurulunun niteliği ve oluşumu gösterilmiştir. (Teklif, Md. 7) 

Madde 7. — Oda Genel Kurulunun görevleri sayılmış, (f) bendi ile, bu Kanun veya başka Kanunlarla 
verilmiş veya verilecek görevleri yerine getirme imkânı da sağlanmıştır. '(Teklif, Md. 8) 
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Madde 8. — Oda Genel Kurulunun toplanma zamanı ve yeri, olağan ve olağanüstü toplantılar, bu top
lantıları kimlerin isteyebileceği, çağrının hangi organ tarafından yapılacağı, olağanüstü toplantı isteğini ye
rine getirilmemesi halinde Birlik Merkez Yönetim Kurulunun bu isteği yerine getireceği; 

Genel Kurul toplantılarına çağrı usulü, kurulun toplantı yeter sayısı, ikinci toplantı yeter sayısı; 
Toplantının yapılış usulü, olağanüstü toplantı isteyenlerin Jgündem konusunun mutlaka gündeme ilave

sinin sağlanması, 'belirli sayıdaki üyenin gündem değişikliği isteklerinin müzakere ile gündeme alınabilene im
kânı sağlanmıştır. '(Teklif, Md. 9. 10, 11, 12, 13) 

Madde 9. — Oda Yönetim Kurullarının görev müddeti, Odaların üye sayısına göre değişen asıl ve yedek 
üye sayısı, Kurula seçilme yeterliği gösterilmiştir. (Teklif, Md. 14, 15, 16, 17) Ancak, teklifin 16 ncı madde
sinin birinci fıkrası hükmü komisyonumuzca kabul edilmemiş, üçüncü fıkrasında yer alan hükümlerin bir 
k-ısmına Komisyon metninin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bir kısmına da 37 nci maddesinde yer 
verilmiştir. Teklifin 17 nci maddesine de, Genel Kurullar dışında kalan Oda ve Birlik organları için Ko
misyon metninin 33 üncü maddesinde yer verilmiştir. 

Madde 10. — Oda Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerin görev bölümü, odanın temsili genel ola
rak düzenlenmiştir. Ancak, teklifin aksine, Başkanın yokluğunda kendisine Genel Sekreterin değil, Komis
yonumuzca ilave edilen Başkanvekillerinin vekalet etmesi esası getirilmiştir. (Teklif Md. 18) 

Madde 11. — Oda Yönetim Kurulunun görevleri gösterilmiştir. '(Teklif, Md. 20) 
Madde 12. — Oda Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantıları, toplantı ve karar yeter sayısı, 

belirli sayıda olağan ve olağanüstü toplantılara katılmayanların üyeliklerinin kendiliğinden düşeceği ve yer
lerine en fazla oy alan yedek üyelerin sırasıyla çağrılması esası kabul edilmiştir. (Teklif, Md. 19) 

Madde 13. — Oda Disiplin Kurulunun oluşumu, kurul üyelerinin niteliği, kurul üyeliğine seçilenlerin gö
rev bölümü gösterilmiştir. (Teklif, Md. 22, 23, 24) 

Madde 14. — Oda Disiplin Kurulunun görevleri, toplantıları, toplantılara çağrı usulü, azamî sayıda üye 
sayısıyla toplanıp karar vermesi için, mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak asıl üyelerin yerlerinin 
sadece bu gibi durumlarda yedek üyelerle doldurulabileceği, asıl üyeliklerde boşalma halinde yedek üyelerin 
•aldıkları oy sırasına göre asıl üyeliğe çağrılacağı, Disiplin Kurulu Başkanının mazereti nedeniyle toplantıya 
katılmaması halinde bu gibi toplantılar için geçici başkan seçileceği hususları, kurulun toplantı ve karar ye
ter sayısı hükme bağlanmıştır. ((Teklif, Md. 24, 25, 26, 28, 29) Teklifin maddelerinden alınan hükümlerin dı
şında kalan hükümlerin bir kısmı, Komisyon metninin disiplin cezalarıyla ilgili 44 üncü maddesinde yer al
mış ve bir kısmının da Disiplin Yönetmeliğinde yer alması hususu 44 üncü maddenin son fıkrası ile hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 15. — Oda Denetleme Kurulunun oluşumu, Kurula seçilme yeterliği, seçilenlerin, görev bölümü 
hükme bağlanmıştır. (Teklif, Md. 31) 

Madde 16. — Oda Denetleme Kurulu üyelerinin gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı görev ve yetkileri, top
lantıları ve düzenleyecekleri raporlar gösterilmiştir. (Teklif, Md. 32) 

Serbest diş hekimlerine getirilen nöbet zorunluluğu uygulamada güçlük yaratacağı gerekçesiyle teklifin 34 
üncü maddesi metinden çıkarılmış, bu hususa 11 inci maddenin (o) bendinde bu görevin ihtiyarî olarak uy
gulanabilmesini sağlamak için yer verilmiştir. 

Madde 17. — 23.6.1981 tarih ve 2861 sayılı Kanunun geçici maddesi ile Türkiye'de meslek ve sanatlarını 
serbestçe uygulayan bazı meslek mensuplarının meslek kuruluşlarına kaydolmalarını yasaklamış, Anayasamı
zın 135 inci maddesi de kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevler
de çalışan meslek mensuplarının meslek kuruluşlarına kayıt mecburiyetini ortadan kaldırmıştır. 

17 nci madde hükümlerine göre, bu gruba girenlerden meslek ve sanatlarını serbest olarak uygulamaya 
başladıkları takdirde sadece meslekî hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu Kanun hükümlerine 
tabi olacaklardır. 

Bunların dışında kalan diş hekimlerinin bir bölümü sürekli olarak meslek ve sanatını serbest olarak icra 
edenler, bir bölümü de hem kamuda çalışmakla birlikte hem de meslek ve sanatlarını serbest olarak icra 
edenlerden müteşekkildir. îşte maddede, bu grupta olup da ıneslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden 
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diş hekimlerine odalara kayıt mecburiyeti, kaydolmadan meslek ve sanatını serbest olarak icra edememe ya
sağı getirilmiştir. (Teklif Md. 35/1) 

Madde 18. — Odaların gelirleri, Odaya kayıt esnasında alınacak ücret, bir yıl içinde ve fakat taksitlerle 
alınacak üye aidatının miktarı, üyelerin gelir durumları ve benzeri hususların da göz önünde bulundurularak 
iki yılda bir Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılması hususları düzenlenmiştir. (Teklif, Md. 36) 

Teklifin 38 inci maddesi metinden çıkarılmış, 39 uncu maddede yer alan hususlar Komisyon metninin 42 
nci maddesinde yer verilmiştir. 

TÜRKİYE DÎŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ 

Madde 19. — Bütün Odaların Birliğe katılacağı, Birliğin merkezi gösterilmiştir. ı(Teklif, Md. 40) 
Maddede yer alan diğer hususlar Kanunun 3 üncü maddesine paralel olarak düzenlenmiştir. 
Madde 20. — Birliğin organları sayılmıştır. (Teklif, Md. 41) Teklif maddesindeki «Temsilciler Kurulu» 

Birliği gereksiz masraflara sokacağı, daha fazla üyeye, sahip Türk Tabipleri ve Türk Eczacıları Birliğinde 
bile böyle bir Kurul bulunmadığı gerekçeleriyle metinden çıkarılmıştır. 

Madde 21. —Birlik Genel Kurulunun oluşumu gösterilmiştir. Birlik Genel Kuruluna Oda Başkanları, 
Birliğin Merkez Yönetim, Yüksek Disiplin, Merkez Denetleme Kurulları asıl üyeleri (tabiî delegeler) ile 
Oda Genel Kurullarınca 7 nci maddenin son fıkrasına göre seçilen oda delegeleri katılacaklardır. İster tabiî 
delege olsun ister seçilmiş delege olsun, hepsi de seçme ve seçilme hakkına sahiptir. (Teklif, Md. 43) 

Madde 22. — Birlik Genel Kurulunun görevleri gösterilmiştir. (Teklif, Md. 44) 
Madde 23. — Birlik Genel Kurulunun toplantıları, Oda Genel Kurulunun toplantılarını düzenleyen 8 inci 

maddeye paralel olarak yazılmış; ancak olağanüstü toplantı isteyebilme yetkisi ddegelerin beşte birine değil, 
beşte ikisine verilmiştir. ((Teklif, Md. 45, 46) 

Madde 24. — Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görev müddeti, asıl ve yedek üye sayısı belirtilmiş bu 
kurula seçilecek meslek mensuplarının, genel seçilme yeterliğinin yanında belirli bir meslek tecrübesine de 
sahip olması öngörülmüştür. (Teklif, Md. 48, 49, 50) 

Madde 25. — Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görev bölümü ve Birliğin temsili, Komisyon metninin 
10 uncu maddesine paralel olarak düzenlenmiştir. (Teklif, Md. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) 

Madde 26. — Birlik Merkez Yönetim Kurulu toplantıları, Komisyon metninin 12 nci maddesine para
lel olarak düzenlenmiştir. '(Teklif, Md. 59, 60) 

Madde 27. — Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevleri gösterilmiştir. '(Teklif, Md. '61) 
Komisyonumuz, Birliğin merkez organları arasında «Temsilciler Kurulu»nu metinden çıkardığından, tek

lifin 62, 63, 64, 65 ve 66 nci maddelerde sözü edilen «Genel Yönetim Kurulu» ile ilgili olduğundan metin
den çıkarılmıştır. Bu kurulun görevlerini «Merkez Yönetim Kurulu» ile ilgili maddelerde yer verilmiştir. 

Madde 28, 29. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun, Oda Disiplin Kurullarının, oda üyeleri hakkında 
vereceği disiplinle ilgili kararları inceleyecek merciî olarak düşünülmüş, her Yüksek Disiplin Kurulu top
lantısında, mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak asıl üyelerin yerleri yedek üyelerle doldurularak top
lanması usulü getirilmiştir. Yüksek Disiplin Kuruluna görüşülecek iş durumuna göre Merkez Yönetim Ku
rulu tarafından toplantıya çağrılma usulü getirilmiş, Odalar ve Birliğin diğer kurullarında olduğu gibi, be
lirli sayıda toplantıya gelmeyen asıl üyelerin üyeliklerinin kendiliğinden düşeceği, yerlerine, en fazla oy alan 
yedek üyenin çağrılacağı; başkanın mazereti sebebiyle katılamadığı toplantılarda, o toplantıyı yönetmek üze
re bir'Başkan seçileceği; 

Bu Kurula, bir meslek mensubuna serbest meslek uygulamasından sürekli olarak men cezalarını da 
karara bağlamak yetkisi verildiğinden, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar vermesi için gerekli hüküm 
maddeye konulmuştur. '(Teklif, Md. 67, 68, 69, 70, 71) 

Madde 30, 31. — Komisyon metninin 15 ve 16 nci maddelerine paralel olarak düzenlenmiştir. '(Teklif, Md. 
76, 77) 

Madde 32. — (Birliğin gelirleri gösterilmiştir. (Teklif, Md. 42, 85, 86) 
«Temsilciler Kurulu» Komisyonumuzca benimsenm ediği ve bu nedenle teklifteki bu kurulla ilgili hüküm

ler Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevleri arasında genellikle yer aldığından teklifin 74, 75 inci madde
leri metinden çıkarılmışitır. 
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ORTAK. HÜKÜMLER 

Madde 33. — Oda ve Birlik Organlarına seçilme yeterliği gösterilmiştir. '(Teklif,• Md. 17) Daha önceki 
maddelerde belirtildiği gibi, Oda ve Birlik Organlarına seçilebilmek için asgarî beş yıl meslek tecrübesi şart 
koşulmuştur. Diğer hükümler, Dernekler; Sendikalar, Siyasî Partiler, Devlet Memurları Kanunlarına paralel 
olarak düzenlenmiştir. 

Madde 34. — Oda ve Birliğin organ seçimlerinin, Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen, yargı gö
zetimi altında, gizli oyla yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. '(Teklif, Md. 78) 

Ancak, Oda ve Birliğin Organ seçimlerinde, oyların, hakim tarafından mühürlenmiş kâğıtlara isim ya
zılarak kullanılması esası değil, aday listesinin önceden hazırlanıp mühürlendikten sonra adayların isimlerinin 
karşısına işaret konularak kullanılması esası kabul edilmiştir. ((Komisyon metni, Md. 34, on ve onbirinci fık
ra) 

Madde 35. — Dürün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kanunlarında olduğu gibi Ana
yasanın 135 inci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Ancak, benzerlerinden farklı olarak 
uygulamada doğabilecek boşlukları gidermek için maddenin üçüncü fıkrasında 2098 sayılı Dernekler Kanu
nunun 28 inci maddesine paralel bir hüküm Komisyonumuzca maddeye eklenmiştir. 

Madde 36. — Bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Kanunlarında yer alan ortak 
maddedir. 

Madde 37. —Organların'görev müddeti gösterilmiştir. Organ seçimleri 'herhangi bir sebeple yenilenirse, 
yeni seçilen organ yerini aldığı organın görev müddetini tamamlayacaktır. 

ÇEStTLl HÜKÜMLER 

Madde 38. — Onur üyeliği payesi verilmesinin şekil ve şartları gösterilmiştir. (Teklif, Md. 79) 
Madde 39. — Bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kanunlarında olduğu gibi seçimle 

ilgili toplantılara katılma ve oy kullanma mecburiyeti getirilmiş; katılmayan veya oy kullanmayan ilgililere 
verilecek cezalar gösterilmiştir. 

Madde 40. — Diş hekimlerinin uygulayacağı asgarî muayene ve tedavi ücretinin tespit usulü gösteril
miştir. 

Madde 41. — Organlarda görev alanlara ücret verilecekse bunun miktarı; yolluk, ödenek, zarurî masraf 
karşılığı veya benzeri ücretler, istihdam edilecek personelin ücret rejimi ve 'benzeri giderleri tespitte ilgili 
Oda veya Birlik Genel Kurulu yetkili kılınmıştır. (Teklif, Md. 73, 82) 

Madde 42. — Diş hekimliği meslek ve sanatını ikinci bir yerde uygulanmasından elde edilecek gelirlerin 
meslek mensupları arasında dengeli ve adaletli dağılımını sağlayıcı bir düzenlemeye gidilmiştir. (Teklif, Md. 
92) 

Madde 43. — Diş hekimlerinlin hem meslek, hem de meslekî disiplin sicilinin tutulması öngörülmüştür. 

Madde 44. — Disiplin cezaları sayılmış ve tarif edilmiştir. Disiplinle ilgili sair hususlar yönetmelikle 
düzenlenecektir. (Teklif, Md. 29) 

Madde 45, 46. — Kanundaki yasaklara uymayanlara verilecek adlî cezalar gösterilmiştir. (Teklif, Md. 
90, 91, 92) 

Madde 47. — Kanunun uygulanması için çıkarılacak yönetmelikler genel olarak gösterilmiştir. (Teklif, Md. 
83) • 
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DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 

Madde 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. — Bu Kanun yürürlüğe girip, Türk Diş Hekimleri 
Birliği kurulduğunda diş hekimlerinin Tabip Odaları ve Türk Tabipler Birliği ile ilişkileri kesilecektir. An
cak, 6023 sayılı Kanunda «Diş talbibi» veya «meslek sırası» ibareleri kalkacaktır. Bu nedenle, 6023 sayılı 
Kanunun maddelerinden bu ibareler çıktığında maddelerin alapağı yeni şekil gösterilmiştir; ilgili Kanunda 
'başkaca bir hüküm değişikliği yapılmamıştır. Ancak, gerek diş hekimlerinin Türk Tabipleri Birliğinden ayrılma
sı, gerek bu maddelerde yapılan redaksiyon ve gerekse 6023 sayılı Kanunun eskiliği sebebiyle bu Kanunda esas 
ve şekil yönünden yeni 'bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı Komisyonumuzca prensip olarak kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1. — Odalar ve Birliğin ilk kuruluşlarında uygulanacak usul ve esaslar, tüzelkişilik kazan
maları; kuruluştan önce hazırlık çalışmaları yapılabileceğine dair hususlara yer verilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Odaların ve Birliğin kurulması, diş hekimleri disiplin yönetmeliğinin yürürlüğe konma
sı zaman alacağından, uygulamada ortaya çıkacak boşluğu gidermek amacıyla düzenlenmiştir. 

Geçici 'Madde 3. —(Sayıları azalmış olsa dahli, 1219 sayılı 'Kanuna göre meslek icrasına halk kazanmış kim
selerin müktesep halkları korunmuştur. 

Madde 61. — Yürürlük maddesidir. Birlik teşekkül edinceye kadar Talbip Odalarına kayıtlı veya Tabip 
Odası veya Türk Tabipleri Birliğinin Merkez Organlarına seçilmiş diş hekimlerinin durumları göz önünde 
bulundurularak düzenlenmiştir. 

Madde 62. — Yürütme maddesidir. 

Başkan 
Mustafa Balalar 

Eskişehir 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 
İmzada bulunamadı 

Üye . 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
Talât Sargın 

Totkalt 

BaŞkanv&küi 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 
imzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

(Kayseri 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 

Kâltip 
Hamdı özısby 

Alfyoin 
imzada bulunamadı 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Rıza öner Çalkan 

Zonguldak 
İmzada bulunamadı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERCÜMENT KONUKMAN'IN TEKLİFİ 

Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri Odaları Birliği Kanun Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esasfer * 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç - Kapsam • Kuruluş 

Amaç 

MADDE 1. — Türkiye sınırları içerisinde, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslekî kuruluş
lar oluşturarak, özel kanunlarında yazılı kurallar uyarınca meslek hizmetlerini gören sivil, asker; diş tabip
leri arasında meslekî deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, diş tabipliğinin >kamu ve kişi yararına uygulanıp 
geliştirilmesini sağlayarak, meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Türkiye şuurları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulaımaya yetkii olup sanatını serbest 
olarak yapan veya meslek diplomasmdan istifade etmeık suretiyle resmî veya özel bir görev alan sivil: veya 
asker bütün diş tabiplerini kapsar. 

Kuruluş 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, tüzelkiştiMğe sa
hip kamu niteliğini taşıyan «Diş Tabipleri Odaları» ile bütün Diş Tabipleri Odalarının katılmasından oluşan 
kamu tüzelkişiliğine sahip «Diş Tabipleri Odaları Birliği» kurulmuştur. 

tKİNCt KISIM 
Diş Tabipleri Odaları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Nitelik - Oluşumve Organları 

Nitelikleri 

MADDE 4. .— Diş Tabipleri Odaları, Türkiye- sınırları içerisinde mesleklerini uygulayan sivil, asker; 
dıiş tabiplerinin mesleklerini uygulamada özel kanunlarındaki kurallara, asker diş tabiplerinin ilgili kanun ve 
içhizmet yönetmeliklerindeki maddelere, meslekî deontolojiye, kamu ve kişi yararına uygunluğunu gözetir, 
meslekî dayanışma ve gelişmeyi sağlar, meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruyan tüzelkişiliği olan 
kamu kuruluşlarıdır. 

Diş tabipleri odalarının oluşumu 

MADDE 5. —• Sınırları içinde en az elli diş tabibi 'bulunan her ilin merkezinde bir «Diş Tabipleri Oda
sı» kurulur. 

Şuurları içerisinde 50 diş tabibi bulunmayan illerin hangi it Diş Tabipleri Odasına katılacakları ve hangi 
illerle birleşerek yeni bir Diş Tabipleri Odası kuracakları ve bu yeni Oda merkezinin hangi ilde olacağı, Tür
kiye Diş Tabipleri Odaları Birliği Genel Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Büyük Kongre tarafından ka
rar altına alınır. 
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'Cîatanlbui MiHetvekii Ercttnerit Konukman'ın Teklifi) 

Diş Tabipleri Odası, bölgesinin merkezi dışındaki illerde ve Diş Tabipleri Odasınca lüzum görülen ilçe
lerde birer Oda temsilcisini, o il veya ilçede yapılacak seçim yolu ile sağlar. Bu temsilci, o «bölgedeki Diş Ta
bipleri Odası ile teması kurar ve Odanın direktiflerine göre hareket eder. 

Odaların kuruluşu tamamlandıktan sonra Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği Genel Yönetim Kurulu 
Odalann kuruluşunu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirir. 

Organlar 

MADDE 6. — Düş Tabipleri Odalarının organları şunlardır : 
€ -•!.. Genel Kurul, 
6 - 2. Yönetim Kurulu, 
16 - 3. DMplin Kurulu, 
6 - 4 . Denetleme Kurulu, 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Diş Tabipleri Odası Genel Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 7. — D% Tabipleri Odası Genel Kurulu, Odanın en yüksek karar organı olup, Odaya kayıtda 
üyelerden oluşur. 

Görevleri 

MADDE 8. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
8 - L Yönetim Kurulunun çalışma donemi raporunu, bütçe uygulamalarına bilançosunu ve da

yanaklarını Denetçi Kurulu raporunu incelemek, Yönetim ve Denetim Kurulunun ibra 
edilip edilmemesi konusunu karata bağlamak, 

8 - 2. Gelecek dönem bütçesini onaylamak* 
8 - 3 . Gündemde (bulunan (konulan görüşmek, 
8 - 4. Yönetim Kuruta üyelerini seçmek, 
8 - 5. Büyük Kongreye gidecek (temsilcileri seçmek, 
'8 - 6. Disiplin Kurulu Üyelerini seçmek, 
8 - 7. (Denetleme Kurulu Üyelerini seçmek, 

Olağan toplantı 

MADDE 9. — Genel Kurul, iki yılda bir kez nisan ayı içinde toplanır, 

Olağanüstü toplantı 

MADDE 10. «»- Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği ile Oda Yönetim veya Denetleme Kurulu, ge
rekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu Başkanı; kayıtlı üye 
sayısı 500'e kadar (beşyüz dahil) olan Odalarda tiye sayısının 1/5*1 500'den fazla olan Odalarda üyelerin 
1/10'nun görüşme konularını belirten yazılı istemi ile, en geç onbeş gün içinde, Genel Kurulu olağanüstü top
lantıya çağırmak zorundadır. Olağanüstü toplantılarda gündem dışındaki konular görüşülemez. 
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Toplantıya çağın 

MADDE 11. — Oda Yön6tim Kurulu, Genel Kurul toplantısı 'hakkında bütün üyelere en az dört hafta 
önce gazete ile ve aynca mektupla bildiride 'bulunur. Bu bildiride toplantı yeri, günü, saati ile gündemi ve 
ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak sonraki toplantıların yeri, günü ve saati yazılır. 

Başkanlık Divant 

MADDE 12. — Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı açtıktan sonra, genel kurulca bir Baş
kan ve 'Başkan Yardımcısı ile en az iki sekreter seçilir. 
Genel Kurulda kararlar çoğunlukla alınır. 

Toplantı yeter sayısı 

MADDE 13. — Genel Kurul, Oda üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. ıSalt çoğunluk sağlanamazsa 
bundan sonraki toplantı en geç bir hafta sonra ve Oda Yönetim Kurulu, Oda Disiplin Kurulu, Oda Denet
leme Kurulu üye sayılarının iki katı kadar üyenin huzuru ile toplanır. Bu suretle dahi çoğunluk sağlanamaz
sa ondan en geç bir hafta sonra gelen üyelerle Genel Kurul toplanır. Genel Kurul toplantılarında önceden 
bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Şu kadarki; toplantıya katılan üyelerden onda birinin liımzasıyla ve
rilmiş yeni öneriler de Genel Kurul çoğunluğunca kabul edildiği takdirde, gündeme alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diş Tabipleri Odası Yönetim Kuruhı 

Kuruluş 

MADDE 14. — Diş Tabipleri Odaları Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil ve asker farkı gözetilmeksizin, (an
cak asker diş tabipleri için Türk Silahlı Kuvvetlerinin 211 No. lu Kanunun 43 üncü maddesi ile îçhizmet 
Yönetmeliğinin 124 ve 125 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere) (Odalara kayıtlı bulunan diş tabip
lerinin meslekte en az 5 yıl çalışmış olanları arasından 78 inoi maddede 'belirtilen esaslar dçinde seçilir. Seçim 
sonunda en çok oy alanlardan 15 inci maddeye göre seçilmesi gereken asil üye adedi kadarı, aldıkları top
lam oy sırasına göre asil üyeliğe, geri kalanlarda toplam oy sıralarına göre yedek üyeliklere seçilmiş olur
lar. Oylarda eşitlik bulunması halinde, adaylar arasında 'kura çekilir. 

Kurul üye sayısı 
MADDE 15. — Üye «ayısı 300'e kadar olan Diş Ta'bipleri Odalarının Yönetim Kurulları beş asil ve beş 

yedek, 500'den fazla olanlannki dokuz asil ve dokuz yedek Üyeden kurulur. 

Seçim süresi ve üye değişikliği 

MADDE 16. — Yönetim Kurullarının görev süresi iki yıldır, tki dönem üst üste seçiien üyeler iki yıllık 
bir dönem geçmedikçe tekrar Yönetim Kuruluna seçilemezler. 

Bir dönem içinde aslî üyelerden açılan yerlere, en çok oy alan yedek üye getirilir. 
Yönetim Kurulunun düşmesi veya Genel Yönetim Kurulunca görevine son verilmesi halinde, Genel Yö

netim Kurulunca görevlendirilen geçici Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılan Genel Ku
rulca seçilen yeni Yönetim Kurulu, eski Yönetim' Ku rutunun geri kalan görev süresini tamamlar. 

Yönetim kurulu üye niteliği ve üyeliğin kaybolması 

MADDE 17. — Ağır hapis veya taksirli suçlar dışında altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar 
bile zammet, 'ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasına hükümlü olanlarla, kamu kuruluşlarından genel güvenlik ne-
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deniyie sakıncalı personel olarak memuriyetten çıkarılmış olanlar ve meslek uygulamasından geçici olarak 
alıkonıma cezası olanlar Yönetim Kuruluna üye seçilemezler. 

Görev bölümü ve odanın temsili 

MADDE 18. — Yönetim Kurulu Üyeleri, ilk top lantıda 'kendi aralarından gizli oyla bir Başkan, bir Ge
nel Sekreter, !bir Sayman seçerler. Odayı Başkan, baş'kanun bulunmadığı zamanlarda da Genel Sekreter tem
sil ©der. . t 

Toplantı zamanı ve zorunluluğu 

MADDE 19. — Yönetim Kurulu en az 15 günde bir toplanır. Üst üste üç belli toplantıya kabul edile
bilir, özürü olmaksızın gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için top
lantıda üyelerden yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile verilir. Oylarda 
eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın kararma uyulur. 

Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu üyelerine, Diş Tabipleri Odasındaki görevleri ile ilgili olarak çalıştık
ları kurumlarca ve yıllık izinlerine mahsuben izin verilir. 

Yönetim Kurulu görevleri 

MADDE 20. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
20 - 1. Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, 
20 - 2. Odanın yıllık bilançosunu ve gelecek dönem bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sun

mak, 
20 - 3. Odanın genel durumu ile işlem ve çalışmaları hakkındaki raporunu Genel Kurulda 

okuyup ibrasını istemek, 
20 - 4. Genel Kurulca alınan kararları uygulamak, 
20 - 5. Meslek uygulaması hakkındaki yasaların bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulan

masına yardımcı olmak, 

20 - 6. Üyelerin yasalara uygun kayıtlarını ve meslek sicillerini tutmak, uyuşturucu ilaç re
çetesi, protokol defteri, oto arması vb. olanakları sağlamak, 

20 - 7. Üyelerin daha yüksek bir meslek kültürüne erişebilmeleri için gerekli girişimlerde 
bulunmak, 

20 - 8. Üyelerini; memleketin genel ve bölgesel sağlık sorunları ile diş hekimliğine ait sorun
ları incelemeye ve bu konuda araştırmalar yapmaya özendirmek ve elde edilecek so
nuçlara göre ilgili bölgesel sağlık yetkilisi ile işbirliğinde bulunmak, 

20 - 9. Mesleğin onurunu ve meslektaşların hak ve yararlarını bölgesi içindeki ilgililer katında 
savunmak, 

20 - 10. Türkiye Diş Tabipleri Odalar Birliği «Onur Üye» ligi için Genel Yönetim Kuruluna 
öneride bulunmak (79 uncu madde esasları içinde), 

20 - 11. Bölgesinde serbest çalışan diş tabiplerinin tatil ve bayram günlerinde ve mesai gün
lerinin normal mesai saatleri dışında nöbetleşe çalışmalarını sağlayacak «Aylık Nöbet 
Çizelgesi» hazırlayarak il sağlık müdürlüğüne vermek. Bu çizelgelerin bir örneğini de 
Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği Genel Yönetim Kuruluna göndermek, 

20 - 12. Genel Yönetim Kurulunca tespit edilmiş olan tabela örneği dışındaki tabela uygula
malarını ve her türlü araçlarla reklam yapılmasını önlemek, 

2 0 - 1 3 . Bölgesindeki diş tabibi ücretlerinin taban ve tavan miktarlarını gösteren tarifeleri ha
zırlamak ve anlaşmazlık halinde mahkemelerce sorulabilecek ortalama ücretleri sapta-
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yarak Genel Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca onaylandığında bu tarifelerin uygulanmasını sağlamak, uymayanlar hakkında 
yasal ve disipliner işlemlerde bulunmak, 

20 - 14. Çalışma dönemi raporunu ve Genel Kurul toplantı tutaraklarını, Genel Kurul top
lantısını izleyen onbeş gün içinde Genel Yönetim Kuruluna göndermek, 

20 - 15. Meslektaşlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözümlemeye ve uzlaştırmaya ça
lışmak ve gerekirse, bu konuda yaptığı araştırmaları tamamlayarak düzenleyeceği dos
yayı Disiplin Kuruluna yermek, 

2 0 - 1 6 . Tıbbî deontolojiye veya kamu düzenine aykırı düşen fikirlerini meslek uygulamasın
da eyleme dönüştüren ve meslek adabı ile bağdaşmayan halleri görülen meslek men
suplarının savunmalarım alarak olaylar ve kanıtlarla birlikte tamamlanan dosyayı en 
geç 6 ay içinde Disiplin Kuruluna göndermek (Yapılan bildiriye onbeş gün içinde ce
vap vermeyen üyelerin evrakı doğrudan doğruya Disiplin Kuruluna gönderilir.) 

20 - 17. Meslek mensupları arasında yasal olmayan karşılıklı yarar sağlanmasına engel ol
mak, 

20 - 18. Oda üyeleriyle işverenler arasında, Oda üyeleriyle hasta veya hasta sahipleri arasında 
çıkabilecek anlaşmazlıkları uzlaştırmaya çalışmak, 

20 - 19. Oda üyeleriyle hastaları arasında aracılık yapmayı meslek edinenlerle, Oda üyelerinin 
işbirliği yapmalarını önlemek, 

20 - 20. Oda Kuruluşlarında çalıştırılacak ücrötli personelin kadro ve ücretleri hakkında Genel 
Kurula öneride bulunmak, 

20 - 21. Üyelerin aidat ve bağışları ile Odanın gelir ve giderini belirten noter tastikli defterleri 
tutmak ve gelir - gider makbuzlarını 'bastırmak, 

20 - 22. Yönetim Kurulu Büyük Kongre kararlarına uymak zorundadır, 
20 - 23. Disiplin ve adlî kovuşturmaya uğrayan üyeler hakkında kovuşturma sonuçlarını iz

lemek ve kütüğe işlenmek üzere Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliğine bildirmek, 

'20 - 24. Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üze
rinde her türlü aynî haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu konularda Oda Başkanına 
yetki vermek, 

Yönetim kumlunun ibra edilmemesi hali 

MADDE 21. — Genel Kurulda ibra edilmeyen Yönetim Kurulu düşmüş sayılır. Bunun yerine Genel Ku
rulca 79 uncu maddede belirtilen esaslar içinde yeni 'bir Yönetim Kurulu seçilir. Bu suretle düşen Yönetim 
Kurulu Üyeleri, aradan bir devre geçmedikçe Yönetim Kuruluna tekrar seçilemezler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Oda Disiplin Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 22. — Her Diş Tabipleri Odasında bir Disiplin Kurulu bulunur. Görev süresi iki yıldır. Disiplin 
Kurulu Üyeleri, Odalara kayıtlı bulunan diş tabipleri arasında, asker veya sivil farkı gözetilmeksizin beş asil 
ve beş yedek olmak üzere 14 ve 78 inci maddelerdeki kurallara göre Genel Kurul tarafından gizli oyla seçi
lir. Asil üyeliklerden açılan yerlere, oy sırasına göre yedek üye getirilir. 
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Kurul üyelerinin niteliği 

MADDE 23. — Disiplin Kuruluna seçilebilmek içîn meslekte ve yurt içinde en az 10 yıl çalışmış olmak 
şarttır. Bu nitelikteki üyelerle Kurul tamamlanamazsa : Meslekte ve yurtiçinde en az 5 yıl hizmet etmiş bu
lunanlar da Disiplin Kuruluna asil ve yedek üye seçilebilirler. 

17 nci madde hükmü, Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da geçerlidir, 

Kurul üyeleri görev bölümü 

(MADDE 24. — Disiplin Kurulu Üyeleri, ilk toplantıda kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardım
cısı ve bir Raportör seçerler. Disiplin Kurulu Kararlan çoğunlukla verilir, oyların eşitliği halinde Başkanın 
katıldığı tarafın karanna uyulur. Görüşmeler gizli olup, karar defteri Başkanın sorumluluğu altında güvenilir 
bir yerde saklanır. 

Kurul toplantı zamanı - sekli ve zorunluluğu 

MADDE 25. — Disiplin Kurulu toplantısına gerek görüldüğü zaman, durum taahhütlü bir mektupla veya 
imza karşılığında toplantıdan en az iki hafta önce üyelere bildirilir. Toplantıya gelmeyecek üyeler, toplantıdan 
7 gün evvel Başkana yazı ile özürlerini bildirmek zorundadırlar. 

Üyelerin özürü halinde, Disiplin Kurulu, yukarıdaki süre ile kayıtlı olmamak üzere çağırılacak yedeklerle 
tamamlanır. Yedekler çağırıldıktan sonra toplantıda karar verebiflme'si için en az üç üyenin hazır bulunması 
ve kararın oy birliği ile alınması gerekir. Eğer üç üye 'ile oy birliği sağlanamaz ise 28 inci maddenin 28.2.' 
deki hükmü uygulanır. 

Üç defa özürsüz olarak toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. 

Üyelerin kurula katılması yasağı 

MADDE 26. — Aşağıdaki durumlarda Disiplin Kurulu Üyeleri kurula katılmazlar, katılmayanların yerine 
yedeklerden çağrılır. 

'26 - 1. İncelenen konu ile ilgisi bulunanlar, 
'26 - 2. Hakkında inceleme yapılan kimsenin, 
26 - -2.1. Usul ve füruunidan olanlar, 
26 - 2.'2. Ana - baba bir veya baba bir, yahut ana bir kardeş, amca, dayı, hala ve teyze olan

lar, 
26 - 2.3. Evlilik ortadan kalkmış olsa bile, karı ile koca ve bunların usul ve füruundan bulunan

lar, 
26 - 2.4. Evlatlığı veya evlat edineni olanlar* 

Kurul üyelerinin reddi 

MADDE 27. — Disiplin Kurulu üyelerinin tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun bulunması 
hSalinde üyeler reddolunabilirler. Ret isteğinde bulunan kimse iddiasını kanıtları ile birlikte DMplin Kuruluna 
bildirmek zorundadır. Bu takdirde reddolunan asil üyelerin yerleri yedeklerle tamamlanmak ve Başkan ile 
Yardımcısının birlikte reddi halinde, gizli oyla geçici bir Başkan seçilmek suretiyle herşeyden önce ret isteği 
incelenir. Ret isteği kabule değer görülürse, esas konu bu Kurul tarafından incelenerek karara bağlanır. 

Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya red isteği kabule değer görülmediği takdirde, istek reddedilerek Kurul
ca işlemlere devam ohmur. 

Disiplin Kurulunun toplanmasını engelleyecek sayıda üyenin reddine ilişkin istekler dikkate alınmaz. 
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Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 28. — Disiplin Kurulu : 
28 • 1. Genel Yönetim veya Oda Yönetim Kurulunca Disiplin Kuruluna verilen üyeler hakkında 

gereken kovuşturmayı yaparak, disiplinle ilgili kararları ve cezaları verebilir, 
28 - 2. Kendisine gönderilen dosyaları, teslim tarihinden .sonra, engeç iki ay içinde sonuçlandı

rılıp karara bağlar. Gerektiğinde ve bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi bir ay uza
tabilir. Buna rağmen sonuçlandırılmayan dosyalar, uygun görülecek, en yakın illerden 
birinin Diş Tabipleri Odası Disiplin Kurulunda görüşmek üzere Genel Yönetim Kurulu
na gönderilir. 

7 28 - 3. Hakkında karar vereceği üyenin yazılı savunmasını ister. Gerek görürse veya üye ister
se sözlü savunmasını da alıp; tutanakla tespit eder. 

28 - 4. Aldığı kararları noterden tasdikli ve numaralı bir deftere yazar. 

Oda disiplin kurulu cezaları 

MADDE 29. — Disiplin Kurulu suçlu bulduğu üyenin fiil ve hareketlerinin niteliğine göre aşağıdaki 
cezalardan birini verir : 

' 2 9 - 1 . Uyarma : Diş Tabipliği mesleğinin uygulanmasında daha dikkatli davranması gerekti
ğinin bir mektupla bildirilmesidir. 

29 - 2. Kınama : Mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının Diş Tabibine bildirilmesidir, 
29 - 3. İlgili diş tabibinin bölgesinde o yılki asgarî muayene ücretinin on ila elli katı arasında 

değişen para cezası. 
29 - 4. Onbeş günden altı aya kadar geçici olarak serbest meslek uygulamasından alıkonma, 

29 - 5. Bir bölgede iki defa serbest meslek uygulamasından alıkonma cezası almış olanları, bu 
fiillerinin tekrarında o bölgede serbest çalışmaktan alıkoyma. 

Hangi fiil ve hareketlere hangi cezaların verileceği Diş Hekimliği Fakültelerinin Diş Hekimliği Tari'hi ve 
Deontoloji Bölümleri ile Türkiye Diş Tabipleri Odaları Biriliğinin görüşleri alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hazırlanıp Danıştay'ın onayı alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzükle be
lirtilir. Bu tüzük çıkarılıncaya kadar disiplin kovuşturmaları Tıbbî Deontoloji Tüzüğü esaslarına göre tak- . 
diren yürütJültir ve karara bağlanır. 

Cezalara itiraz 

MADDE 30. — Yukarıdaki maddede yazılı uyarma, kınama ve para cezaları kesindir. Bunlar dışında
ki cezalara itiraz, kararın üyeye bildirilmesinden sonra onbeş gün içinde yazılı olarak yapılabilir. Bu itiraz 
bir yazı ile karar aleyhindeki delilli savunma ile birlikte Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere 
Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına imza karşılığı veya postaya verilme tari'hi esas alınarak taahhütlü mek
tupla da yapılabilir. Oda Yönetim Kurulu dosyayı 15 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna gönderir. 

Disiplin Kurulu tarafından verilen uyarma, kınama ve para cezaları derhal uygulanır. 
29 uncu maddenin 4 ve 5 inci bendindeki hükümlere göre verilen bir bölgede çalışmaktan alıkonma ve 

serbest meslek uygulamasından men ile geçici men cezalan üyenin bir itirazı olmasa dahi Yönetim Kurulu 
Başkanlığınca Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Denetleme Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 31. — Denetleme Kurulu, dda üyesi diş tabiplerinden meslekte (beş yıl çalışmışlar arasından 
Genel Kurulca 3 asil ve 3 yedek olarak 14 ve 78 inci 'maddelerdeki kurallara göre seçilir. Denetleme Kuru
lunun görev süresi iki yıldır. Asil üyeliklerden açılan yerlere, oy sırasına göre yedek üyeler getirilir. 

17. Madde hükmü Denetleme Kurulu üyeleri için de geçerlidir. 

Toplantı zamanı - görev ve yetkileri 

MADDE 32. — En az 3 ayda bir toplanan Denetleme Kurulu, Odanın malî işlemlerini denetler. Malî 
yönden gördüğü aksaklıkları 'bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir. Döneme ait Denetleme Kurulu rapo
runu düzenler ve Genel Kurula sunar. 

Denetleme Kurulu gerek görürse, alacağı kararla Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Disiplin Kuruluna başvurma 

'MADDE 33. — Oda üyelerinin birbirleri veya başkanlarının oda üyeleri hakkındaki şikâyetlerini Oda 
Disiplin Kurulunda görüşülüp görüşülmemesine Oda Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar verir. 

Oda Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı, tebliğ tarihinden 
itibaren, 15 ıgün içinde şikayetçi tarafından ve (bir defaya mahsus olmak üzere Genel Yönetim Kuruluna 
itiraz olunabilir. Oda Yönetim Kurulunun Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararları süresi 
içinde itiraz edilmez ise kesinleşir. Genel Yönetim Kurulunun soruşturma yapılmasına karar verdiği dosya, 
ait oîduğu ilin Oda Disiplin Kurulunca karara bağlanarak 'gereken işlemin yapılması için Yüksek Disiplin 
Kuruluna gönderilir. 

Serbest diş tabiplerinin nöbet zorunluluğu 

MADDE 34. — Diş Tabipleri Odasına kayıtlı diş tabiplerinden mesleklerini serbest olarak uygulayan
lar, Oda Yönetim Kurulunun düzeriliyeceği bir çizelgeye ve hazırlanacak yönetmeliğe göre; mesai günleri ve 
saatleri dışındaki gün ve zamanlarda nöbet tutmaya zorunludurlar. Uymayanlar hakkında yönetmelikte be
lirtilen cezaî hükümler uygulanır. 

Odalara kayıt zorunluğu ve diploma tescilinin bildirilmesi 

MADDE 35. — Meslek ve sanat uygulamasına bağlayıp; muayenehane, poliklinik açan veya özel kurum
larda çalışan her diş tabibi 'bulunduğu yerin Diş Tabipleri Odasına bir ay içinde kaydolmak zorundadır. Ka
mu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışıp muayenehane 
açmayanlardan odaya girme mecburiyeti aranmaz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, diplomalarını tescil edilerek tababet uygulamasına yetkili kıldığı diş 
tabiplerinin isim, adres, diploma numarası ve tescil tarihlerini bir ay içinde Türkiye Diş Tabipleri Odaları 
Birliğine bildirir. 

illerde serbest çalışanlarla, kamu kurumlarında görev alanların veya ayrılanların 'bir ay içinde o il veya 
bölge Diş Tabipleri Odasına bildirilmesi görevi il Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce yerine getirilir. 
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Türkiye Diş Tabipleri Odalarının gelirleri 

MADDE 36. — Diş Tabipleri Odalarının gelirleri şunlardır : 
36. — 1. Genel Yönetim Kurulunun önerisi ve Büyük Kongrenin günün koşullarına göre sap

tayıp onayladığı miktarlarda üyelerden alınacak giriş aidatı, yıllık aidat ve sair hu
suslardaki ücretler (Ancak, yıllık aidat, o yılki asgari muayene ücretinin 'beş katından 
az ve on katından fazla olamaz.) 

36. — 2. Yayın gelirleri, 
36. — 3. Bağış ve yardımlar, 
36. — 4. Taşınır ve taşınmaz mal gelirleri, 
36. — 5. Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler, 
36. — 6. Çeşitli gelirler, 
36. — 7. Disiplinle ilgili para cezaları, 

Aidatın alınması sekli ve şartları 

MADDE 37. — Serbest çalışan, kamu veya özel kurum veya kuruluşlardaki görevleriyle birlikte muaye
nehanesi de olan Diş Tabipleri yıllık aidatlarını mayıs ve kasım aylarının sonuna kadar iki taksitte öderler. 
Aylıklı, sözleşmeli veya ücretli veya yevmiyeli olara'k çalışması yanında ayrıca serbest meslek uygulamasın
da bulunmayan Diş Tabiplerinin giriş ve yıllık aidatları, o bölge için saptananın yarısı kadardır. 

Yönetim Kurulu; kamuda ve özel sektörde çalışmakla 'beraber meslek uygulamayanlarla, hastalık, ih
tiyarlık ve yoksulluk dolayısıyla aidatını veremeyecek durumda olan üyelerden, aidat almamaya karar ve
rebilir. 

tiden ile veya bölgeden 'bölgeye nakilde giriş aidatı ve yıllık aidatın yeniden ödenmesi gerekmez. 

Aidatı ödemeyenler : 

MADDE 38. — Odaya kayıtları kesinlik kazandığı halde giriş aidatını vermeyenlerin veya yapılan, bildi
riye rağmen kabule değer bir neden olmaksızın aidatını 90 gün içinde ödememekte direnenlerin, kaydohnadık-
ları veya aidatlarını ödemedikleri süreye ait aidatları % 50 zamlı olarak, icra yoluyla alınır. 

Üyelerin ikinci görev için izin almaları 
MADDE 39. — özel kurum veya işyeri diş tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir 

yerde ikinci 'bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu Diş Tabipleri Odaları Yönetim Kurullarınca kabul 
edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer 'bir kurum veya işyerinin Diş Tabipliğini alamazlar, işveren 
durumunda olan kurum ve kuruluşlar, kendisine ikinci görev izni .verilmemiş diş tabibini çalıştıramazlar. 

Devlet ve kamu kurumları İle kamu iktisadî teşekkül ve teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan diş tabip
lerine kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği 

BÎMNCÎ 'BOLÜM 
Kuruluş - Organları - Gelirleri 

Kuruluş 
MADDE 40. — Bütün Diş Tabipleri Odalarının katılacağı bir Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği 

kurulmuştur. 
Birlik, 'tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur* Birliğin merkezi Ankara' 

dadır. 
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Organları 

MADDE 41. — Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği organları şunlardır : 
Büyük kongre, 
Genel Yönetim Kurulu, 
Yüksek Disiplin Kurulu, 
Temsilciler Kurulu, 
Genel Denetleme Kurulu. 

41 
41 • 
41 
41 
41 

Gelirler 

MADDE 42. 
42 
42 • 
42 
42. 
42 • 
42 

• 1. 
2. 

• 3. 
• 4. 
• 5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

• 6. 

Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliğinin gelirleri şunlardır : 
Diş Tabipleri Odaları brüt gelirlerinin % 10'u, 
Her türlü sosyal faaliyet gelirleri, 
Bağışlar ve yardımlar, 
Taşınır ve taşınmaz mal gelirleri, 
Kıymetli belge satışları (protokol defteri, uyuşturucu ilâç reçetesi, amblem vb.) 
Çeşitli gelirler. 

Genel Yönetim Kurulu, gerekli durumlarda Diş Tabipleri Odalarına malî yardımda bulunabilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Büyük Kongre 

Kuruluş 

MADDE 43. — Büyük Kongre Diş Tabipleri Odaları Genel Kurulunca 14 ve 78 inci maddelerdeki ku
rallara göre temsilcilerden kurulur. Üye sayısı (50) olanlar (1), 300'e kadar olanlar da her elli sayı için birer, 
300'den yukarı olanlar (7), 500'den yukarı olanlar için 10 temsilci ve aynı sayıda yedek seçerler. 

Oda başkanları, genel yönetim ve genel denetim kurulu üyeleri ile yüksek disiplin kurulu üyeleri, onur 
üyeleri Büyük Kongrenin doğal üyesidirler. Doğal ve temsilci üyelere kurumlarınca izin verilir. 

Büyük Kongre temsilciliğine seçilen oda üyesi, geçerli sayılabilecek mazereti ile, katılamayacak ise durumu
nu 10 gün önce ve yazıyla bağlı olduğu Diş Tabipleri Odasına bildirmek zorundadır. Bunu yapmayan üye 
hakkında Disiplin Kuruluna, cezalandırılması istemi ile Yönetim Kurulunca başvurulur. 

Büyük Kongreye katılamama mazereti yerinde görülen üyenin yerine sıradaki yedek üye, oda yönetim 
kurulunca yazı ile davet edilir. 

Temsilcilerin ilgili odanın üyesi olması şarttır. Kongreye gidecek temsilcilere kayıtlı oldukları odalarca yol 
ve gerekli giderleri için oda bütçesinden ödeme yapılır. 

Büyük Kongre, Ankara'da toplanır. 

Görevleri 

MADDE 44. — Büyük Kongrenin görevleri şunlardır : 
44 « 1. Genel Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu çalışma dönemi raporunu, bilançosunu ve 

Genel Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmeme konusunu karara bağlamak, 
44 - 2. Gelecek dönem bütçesini onaylamak, 
44 > 3. Gündeminde bulunan konuları ve yeni Diş Tabipleri Odası kurulması ile ilgili başvuru

ları görüşüp karara bağlamak, 
44 - 4. Genel Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek, 
44 - 5. Yüksek Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek, 
44 - 6. Genel Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek, 
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44 - 7. Diş Tabipleri Odalarının gereksinimlerini saptamak, 
4 4 - 8. Diş Tabipleri Odalarının Genel Yönetim Kuruluna gönderdikleri çalışma raporları hakkın

da bilgi edinmek, 
44 - 9. Kongreye sunulan dilekleri görüşüp yapılması gerekenleri saptamak, 
44 - 10. Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak, 
4 4 - 1 1 . Odaya giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarını saptamak, 
4 4 - 1 2 . Genel Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Başkan, ve Genel Sekreter için gerekli hiz

met ödeneği verilmesini karara bağlamak, 
Büyük Kongre kararları tüm Diş Tabipleri Odalarını bağlayıcı niteliktedir. 

Olağan Büyük Kongre 

MADDE 45. — Büyük Kongre iki yılda bir Haziran ayında Genel Başkan, bulunmadığı zaman Genel 
Başkan Yardımcısının daveti ile toplanır. 

Genel Başkan, toplantı gününden en az otuz gün önce toplantı yeri, günü, saati ve gündemini Diş Ta
bipleri Odalarına, temsilcilerine duyuruda bulunulması için yazı ile bildirir. 

Toplantı, seçilmiş üyelerin çoğunluğu ile yapılır, ilk toplantıda çoğunluk elde edilemezse, ertesi gün en az 
50 üyenin katılmasıyla hazır bulunan üyelerle aynı yer ve aynı saatte yapılır. 50 üye katılmadığı takdirde top
lantı bir ay sonra aynı prosüdürle tekrarlanır. 

Büyük Kongre Genel Başkan tarafından açıldıktan sonra bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki sekreter
den kurulu Kongre Divanı açık oyla seçilir. 

Büyük Kongrede önceden bildirilen gündem uygulanır. Ancak; toplantıya katılan üyelerden beşte birinin 
imzasını taşıyan öneriler, Büyük Kongreye katılanların çoğunluğunca kabul edilirse, gündeme alınır. 

Olağanüstü Büyük Kongre 

MADDE 46. — Büyük Kongrenin olağanüstü toplantıya çağrılması kararı Genel Yönetim Kurulunun salt 
çoğunluğa veya Genel Denetleme Kurulunun oybirliğiyle veya Büyük Kongre delegelerinin 2/5'inin ortak imzalı 
istemi üzerine alınır. Genel Başkanın çağrısı ile toplanan olağanüstü kongre 45 inci maddedeki kurallara göre 
yapılır. Olağanüstü Büyük Kongrede önceden bildirilen gündem değiştirilemez. 

Büyük Kongre tutanakları 

MADDE 47. — Büyük Kongre tutanakları bundan sonraki olağan Büyük Kongrenin yapılmasına kadar 
Genel Yönetim Kurulunca saklanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Yönetim Kurulu - Genel Başkan - Genel Yürütme Kurulu 

Kuruluş ve sayısı 

MADDE 48. — Genel Yönetim Kurulu 14 ve 78 inci maddelerdeki kurallar içinde, Büyük Kongrece seçi
len onbeş asil ve onbeş yedek üyeden oluşur. 

Hİtntet ^süresi ve üye değişikliği 

MADDE 49. — Genel Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Bir dönem içinde asil üyelerden boşal
ma olursa yedek üye çağırılır. Yönetim Kurulu üyeleri üst üste iki dönemden fazla seçilemezler. 

Genel Yönetim Kurulunun çekilmesi veya olağanüstü kongrede düşürülmesi halinde, o kongrede seçilen ye
ni Genel Yönetim Kurulu yasa ile belirlenmiş geri kalan süreyi tamamlar. 
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Genel Yönetim Kurulu üye niteliği 

MADDE 50. — Yönetim Kuruluna seçilebilmek için meslekte ve yurt içinde en a? 10 yıl çalışmış olmak ve 
17 noi maddedeki suçları işlememiş ve görmemiş olmak şarttır. 

Genel Yönetim Kurulu üye niteliğinin kaybolması . 

MADDE 51. — Genel Yönetim Kurulu üyeliği 17 nci maddedeki hallerde düşer. 

Görev bölümü 

MADDE 52. — Genel Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi aralarından ve gizli oyla bir Genel Baş
kan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Muhasip, bir Genel Veznedar ile iki üyeden 
oluşan bir Genel Yürütme Kurulu seçerler. 

Genel Başkan 

MADDE 53. — Genel Başkan seçilebilmek için meslekte ve yurt içinde en az 10 yıl çalışmış olmak, 17 nci 
maddedeki suçları işlememiş, yasadaki disiplin cezalarını görmemiş olmak ve Genel Yönetim Kurulu salt ço
ğunluğunun oylarını almak gerekir. 

Genel Başkanın görevleri 

MADDE 54. — Genel Başkanın görevleri şunlardır : 
54. 1. Genel Yönetim ve Genel Yürütme Kurulları ile Temsilciler Meclisinin başkanıdır. 
54. 2. Büyük Kongre, Genel Yönetim ve Genel Yürütme Kurullarının kararlarını yerine getir

mek, 
54. 3. Genel Yönetim Kurulunca verilecek yetki dairesinde Türkiye Diş Tabipleri Odaları Bir

liği adına iltizam ve iktisapda bulunmak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapılan bağışları 
kabul etmek, bütçeyi uygulatmak, 

54. 4. Mahkeme ve resmî dairelerde Birliği temsil etmek veya temsil edecek avukatları görev
lendirmek, 

54. 5. Genel Yürütme Kurulu kararıyla Genel Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağır
mak, 

54. 6. Yabancı Diş Tabipleri Odaları, Diş Tabipleri Odaları Birlikleri ve diğer tıp kurumları ile 
ilişkiler kurmak ve yürütmek, 

54. 7. Meslek onuru ile ilgili işlerde yasalar ve meslek kurullarının gereğini savunmak ve bu 
konuda doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları yapmak, 

54. 8. Yasalarda verilen diğer yetkileri kullanmak. 
Genel Başkan olağan ve olağanüstü Genel Yönetim Kurulu toplantılarında salt çoğunlukla düşürülebilir. 

Genel Başkan Yardımcısı 

MADDE 55. — Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapar. Genel Başkan gö
revlerinden gerekli gördüklerini Genel Başkan Yardımcısının yetkisine bırakabilir. 
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Genel Sekreteri 

MADDE 56. — Odaların çalışmalarından sorumlu ve idarî bakımdan denetlemeye yetkilidir. Türkiye 
Diş Tabipleri Odaları Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun sekreterya işlerini Merkez bürosunun çalışmaları
nı ve büroda çalışanların görevlerini düzenler. Toplantıların gündemini hazırlayarak çalışmaların süreklili
ğini sağlar. 

Genel Muhasip 

(MADDE 57. — Birliğin gelir ye giderlerini çalışma dönemine ait bilançosunu düzenler. Haftalık harcama
ların kararlara uygun olmasına dikkat eder. Diş Tabipleri Odalarının yıllık bilançosunu inceler,, 

Genel Veznedarı 

MADDE 58. — Yapılan ödemelerin alınan kararlara ve Genel Muhasibin gözetimine uygun olarak ya
pılmasını sağlar. 

Muhasebe 'ile ilgili defter, makbuz ve kıymetli belgelerin hazırlanması, usulüne uygun düzenlenmesi ve 
saklanması Genel Muhasibin, ödemenin 'bunlara uygun yapılması Genel Veznedarın görevidir. 

Genel Yönetim Kurulu toplantı zorunluğu ve çoğunluğu 

MADDE 59. — Genel Yönetim Kurulu Genel Başkan veya Genel (Başkan Yardımcısının Başkanlığında 
en az 2 ayda bir normal olarak toplanır. Gerektiğinde veya Genel Yürütme Kurulunun kararı ve Genel Baş
kanın çağrısı ile olağanüstü toplantılar yapabilir, 

Toplantının açılıp karar alınabilmesi için salt çoğunluğun bulunması zorunludur. Osü dtste üç belli toplan
tıya özürsüz olarak gelmeyen üyeler istifa etmiş sayılırlar. Bunların yeri 49 uncu maddede 'belirlemen kural
lara göre tamamlanır. 

Genel Yönetim Kurulurida görevli üyelerin izinleri 

MADDE 60. — Kamu kuruluşları ve Üniversiteler, Kamu İktisadi Teşekkül ve Teşebbüsleri, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve gerçek kişilere ve özel hukuk tüzelkişilerine ait kuruluşlarda görevli bulunan Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu görevlerimin yürütülmesiyle ilgili çalışmalara Genel Yönettim Kurulu gö
revlisi olarak katıldıkları sürece kurumları tarafından, yıllık izinlerine mahsuben, izinli sayılırlar. Bu izin 
süresi toplam olarak yılda 30 günü geçemez. llgilienin bu konuda izinli sayılaibümeleri için, Genel Yönetim 
Kurulunun her defasında durumu ayrıntılarıyla ilgilinin çalıştığı kuruluşa bildiniknesL gerekir. 

Genel Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 61. — Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği Genel Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
61 - 1. Büyük Kongreyi olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve gündemlini hazırla

mak, 
61 - 2. İki yıllık bilançoyu ve gelecek dönem bütçesini hazırlayıp (Büyük Kongreye sun

mak, 
6 1 - 3 . Genel Yönettim Kurulunun işlem ve çalışmaları hakkında raporunu Büyük Kongre

ye sunarak ibrasını istemek, 
6 - 4. Madde 25'deki kurallar içinde Gene! Yürütme Kurulunu seçmek, görev ve yetkiler 

vermek, 
61 - 5. Genel Yürütme Kurulunun çalışmalarını denetleme ve çalışma raporlarını değerlen

dirme kurallarını belirleyen Yönetmelik 'hazırlayıp Büyük (Kongreye sunmak, 
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61 - 6. Genel Yürütme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak, 
'61 - 7. BelMıi zamanlarda veya olağantü ıtoplanacak Temsilciler Kurulunun toplantı gününü 

ve gündemini saptamak, 
61 - 8. Diş Tabipleri Odalarının İç Yönetmeliklerini, çalışma alanları tile liigili diğer yönetme

likleri hazırlayıp Büyük Kongrenin onayına sunmak, 
6 1 - 9 . Diş Tabipleri Odalarına kayıtlı üyelerin sicil kütüğünü tutmak, uyuşturucu ilaç reçe

tesi, protokol defteri, oto arması Vb. olanakları sağlamak, 
61 - 10. Diş Tabipleri Odalarının çalışmalarım izlemek, denetlemek ve desteklemek., Çalışma so-

nuçlarından,, gerekirse ıBüyük Kongreye bilgi sunmak, 

61 - 11. Diş Tabipleri Odalarından yasalara, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranış içlinde 
olanları uyarmak. Gerekirse Oda Yönetim Kurulunun görevine son verip geçici kurul 
oluşturmak, 

61 - 12. Tıp 'Mesleklerinin serbest uygulamasıyla ilgili yönetmelikler hazırlanmasında görüşü
nü bildirmek, 

61 - 113. Meslekdaşların birbirleri ve hastalanyla ilişkilerini düzenleyen Tıbbi Deontoloji Tüzü
ğü konusunda S. ve S. Y. Bakanlığına öneride bulunmak, 

61.14. Diş tabiplerinin mezuniyet öncesi eğitim, doktora ve uzmanlık eğitimi ile ilgili görüşleri
ni tespit ederek, bu görüşleri ilgili kuruluşlara ulaştırmak ve bu konularla ilgili kurum ve 
kuruluşlara temsilci göndermek, 

61.15. Diş tabiplerinin mezuniyet sonrası meslek gelişmesini sağlamak amacı ile bilimsel toplan-
lar düzenlemek. 

61.16. Ortak hak ve yararların izlenmesinde meslek mensuplarını idarî her nevi ve derecedeki 
yetkililer önünde temsil etmek ve ettirmek, birlik aleyhine açılan davalarda husumete ehil 
olmak, hukukî yardıma gereksinmelerinde meslek mensuplarına veya ölümlerinde miras
çılarına gerekli yardımları sağlamak, 

61.17. Meslek mensuplarını belirli refah düzeyine ulaştıracak gerekli iş alanları bulmaya, İş Ka
nunu ile buna benzer kanunların ve bunlara bağlı tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uy
gulanmasında meslek ve her türlü iş dağıtımının adil bir şekilde düzenlenmesine çalış
mak, 

61.18. Ek görev yönetmeliğini hazırlamak ve ek görevlerin bölgesel ücret tabanını saptamak, 
61.19. Genelde halkın sağlığını özelde "ağız ve diş sağlığını korumak amacı ile; ülke sağlık so

runlarını incelemek ve bu konuda araştırmalar yapmak, meslek mensuplarının inceleme 
ve araştırmalarını değerlendirmek ve sonuçları ilgili kamu kuruluşlarına iletmek, 

61.20. «Onur Üye» ligi için Oda yönetim kurulunca veya genel yürütme kurulunca 79 uncu 
maddeye göre önerilen isimleri, uygun görürse, Büyük Kongrenin onayına sunmak, 

' 61.21. Toplum sağlığı hizmeti yürüten kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla görüş bildirmek 
veya toplantılara temsilci göndermek, 

61.22. Diş Tabipleri Odaları tarafından önerilen taban ve tavan ücret tarifelerini ve anlaşmaz
lık durumunda mahkemelerce sorulabilecek ortalama ücret miktarlarını inceleyip Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının onayına sunmak, 

61.23. Genel Başkan ve Genel Sekretere gerekli hizmet ödeneği verilmesi için Büyük Kongreye 
öneride bulunmak, 

61.24. Görevlendirilecek temsilcilere, zorunlu harcamaları ile ilgili, verilecek ödenekleri düzen
leyen yönetmeliği hazırlayıp Büyük Kongrenin onayına sunmak, 

61.25. Merkez ve kuruluşlarında çalıştırılacak personelin kadrolu ücretleri hakkında Büyük 
Kongreye öneride bulunmak, 
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61.26. Yüksek Disiplin Kuruluna Genel Yönetim kurulunun temsilcisini seçmek, 
61.27. Yasalara, Tıbbî Deontolojiye veya kamu düzenine aykırı davranışları saptanan meslek-

daşlar hakkında Oda Disiplin Kuruluna veya gerekirse Yüksek Disiplin Kuruluna, yasa
daki kurallara uygun olarak, düzenliyeceği dosyayı işleme koydurmak, 

61.28. Oda Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararlarına 33 üncü 
maddeye göre yapılan itirazları incelemek, gerek gördüğünde Oda Yönetim Kurulu kara
rını kaldırarak disiplin kovuşturulmasının açılması için dosyayı Odaya iade etmek veya 
Danıştay'da dava açılma hakkı saklı kalmak üzere itirazın reddine karar vermek, 

61.29. Amaçlarına uygun alanlarda sosyal ve meslekî çalışmalarda bulunmak, 
61.30. Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde 

her türlü aynî haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu konularda Genel Başkana yetki ver
mek, 

61.31. Yabancı Diş Tabipleri Odaları veya Diş Tabipleri Odaları Birlikleri ve diğer tıp kurum
ları ile ilişkiler, Genel Başkanın yokluğunda, Genel Yönetim Kurulunu kimin temsil ede
ceğine karar vermek, 

61.32. Gelir ve giderlerle ilgili defterleri tutmak, 
61.33. Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri Odaları Birliğinin amaçları ile ilgili ve yasa hü-. 

kümlerine göre kurulmuş veya kurulacak meslek kuruluşlarına derneklere manevî yardım
da bulunmak. 

Genel Yürütme Kurulu niteliği 

MADDE 62. — Genel Yürütme Kurulunun 52 nci maddedeki kurallar içinde görev bölümleri belirtilip se
çilen üyelerinin Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği Merkezinin bulunduğu ilde oturmaları ve mesleklerini 
uygulamaları zorunludur. 

Hizmet süresi ve üye değişikliği 

MADDE 63. — Genel Yürütme Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Üyelerden herhangi bir nedenle aynlan 
olursa, en geç 10 gün içinde, Genel Yönetim Kurulu toplanarak, 62 nci maddedeki şartlara uygun yeni üye 
seçer. 

Genel Yönetim Kurulu, gerektiğinde, 61.5 inci maddesindeki yönetmelik kuralları içinde Genel Yürütme 
Kurulu üyeleri için güvensizlik verip değiştirebilir. Bu durumda yeni seçilecek Genel Yürütme Kurulu üye
leri hakkında 52 nci madde kuralları geçerlidir. 

Genel Yürütme Kurulundan çekilme Genel Yönetim Kurulundan çekilmeyi gerektirmez. 

Genel Yürütme Kurulu üye niteliğinin kaybolması 

MADDE 64. — Genel Yönetim Kurulundan çekilme veya Genel Yönetim Kurulu üyeliğinin 17 nci mad
dedeki hallerde kaybolması durumunda Genel Yürütme Kurulu üyeliği de düşer. 

Genel Yürütme Kurulu toplantı zamanı - zorunluğu ve çoğunluğu 

MADDE 65. — Genel Yürütme Kurulu en az 15 günde bir Genel Başkan veya Yardımcısı başkanlığında 
toplanır. Genel Başkan veya Yardımcısının olmadığı durumlarda Genel Sekreter toplantıya başkanlık eder. 

Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü de toplanan Genel Yürütme Kurulu 
toplantılarında karar çoğunluğu yarıdan bir fazladır. Oyların eşitliği durumunda Genel Başkanın oyu iki sa
yılır. , 
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Genel Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 66. — Genel Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır : 
66.1. Genel Yönetim Kurulunun aldığı kararları yürütmek, 
66.2. Çalışmalarının sonuçlarını 2 ayda bir Genel Yönetim Kuruluna bir raporla sunmak, 
66.3. Önceden karar alınmamış bir konuda bir görevle karşılaşıldığında Türkiye Diş Tabipleri 

Odaları Birliğinin yasa, tüzük, yönetmelik ive ülkelerine, (Büyük Kongre ve Genel Yöne
lim Kurulunun kararlarına göre gereken kararlan alıp, Ibu çalışmalarını il!k Genel Yö
netim Kurulu toplantısında değerpndirmeye ve onaıya sunmak, 

66.4. Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak, 
66.5. Birlik «Onur Üye» ligi için (79 uncu maddedeki esaslar içinde) Genel Yönetim Kurulu

na öneride bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yüksek Disiplin Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 67. — Yüksek Disiplin Kurulu; yurt içinde mesleğini en az onbeş yıl uygulamış üyeler arasın
dan, 14 üncü maddedeki kurallara göre en az biri asker, en az ikisi kamuda çalışan ve en az ikisi de Diş 
Hekimliği Fakültelerinde öğretim üyesi olmak şartı ile 78 inci maddedeki kurallarla seçilir. On iki asil ve on 
iki yedek üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulunun görev süresi iki yıldır. 

Asil üyelerden boşalma halinde, diş tabipliğini uyguladığı sektör birinci paragraftaki şartlara uygun, yede
ği oy sırasına bakılmaksızın çağrılır. Aynı şartlara uygun yedek üye yok ise, yedek üye çağrılmasında oy sı
ralaması esas alınır. 

Yüksek Disiplin Kurulunun sekreterya işleri, Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği Genel Sekreterliğince 
yürütülür ve toplantılarda düzenlenen evraklar genel sekretere teslim edilir. Bu işlemlere ait kayıtlar Yüksek 
Disiplin Kurulu Başkanınca düzenlenir ve saklanır. 

Yüksek Disiplin Kurulu üye niteliği ve kaybolması 

MADDE 68. — Yüksek Disiplin Kurulunun üyeliklerine 17 nci maddede belirtilen suçlardan dolayı meslek 
uygulamasından geçici ve sürekli çıkarılmış bulunanlar seçilemezler, üye iseler bu üyelikleri sona erer. 

Haklarında meslekten alıkonma cezasını gerektiren bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar ve
rilmiş olanlar da Yüksek Disiplin Kuruluna aday olamazlar, üye iseler bu üyelikleri son bulur. 

Kurul görev bölümü - toplantı zamanı ve sekli 

MADDE 69. — Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantılarında, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yar
dımcısı ve bir raportör seçerler. Başkanın olmadığı oturumda Başkan yardımcısı, onun da bulunmadığı toplan
tı için geçici bir başkan seçilir. Geçici başkanlık için, katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu zorunludur. 

Yüksek Disiplin Kurulu, görüşülecek konusu varsa, Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda en az 
2 kez nisan ve kasım aylarında toplanırlar. Çağrıya gerek görüldüğünde, durum, en az onbeş gün önce 
Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine taahhütlü mektup veya bulundukları odanın yönetim kurulunun yazısı 
ile ve ilgili üyenin imzası karşılığında duyurulur. Kurul, gerektiğinde Genel Yönetim Kurulunun kararı ve 
önerisi ile olağanüstü toplantıya, aynı çağrı şartları içimde, davet edilebilir^ 
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Toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 70. — Yüksek Disiplin Kurulu asil üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya ka
tılanların 2/3'nin oyu ile karar verir. Aldığı kararları noter tasdikle ve numaralı bir teftere yazar. Görüşme
leri gizli olup, karar defteri tBaşkanın sorumluluğu altında güvenilir Ibir yerde saklanır. 

Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 71. — Yüksek Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
71.1. Disiplin işlerine dair dosyaları incelemek ve karara bağlamak, karara bağlama süresi 

dosyanın gelişinden bir ay sonraya kadardır. Soruşturmanın genişletilmesi gereken du
rumlarda bu süre bir ay daha uzar. 

71.2. Türkiye'de mesleklerini uygulamaya hak kazanan diş tabipleri hakkında, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının veya Diş Tabipleri Odaları Disiplin kurullarının önrisiyle ince-
lemelsr yaparak, 29 uncu maddeye göre çıkarılmış tüzüğe dayanarak aşağıdaki durum
larda sürekli olarak sanattan alıkonma kararı almak': 

71.2.1. Ağır hapis veya taksirli suçlar dışında beş yıldan fazla hapis veya süresiz kamu hiz
metlerinden alıkonma veya meslek ve sanatı kötüye kullanmaktan işlenmiş bir suçtan 
dolayı beş yıl içinde iki kez mahkemece meslek ve sanatın tatili cezası ile mahkûm olan 
veya mesleğini uygulamasına engel ve tedavisi mümkün olmayan bir akıl ve ruh has
tası bulunduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca görevlendirilen üç ruh sağlığı 
uzmanı tarafından muayene ile saptanmış bulunan diş tabipleri için, 

71.2.2. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak mahkûm edilmiş bu
lunmak, 

71.2.3. Diş Tabipleri Odaları Disiplin kurullarınca, birden fazla bölgede meslekten alıkonma 
cezaları kesinlik kazanmış olanlar. 

Bu gibi hallerde meslek mensuplarının ruhsatnameleri hükümsüz sayılır. 

Kararlarda usul 

MADDE 72. — Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Yönetim Kurulundan ve Diş Tabipleri Odalarından ge
len Oda Disiplin kurulları kararları ile, bu kararlarla 33 üncü madde kurallan içinde yapılacak itirazları 
inceledikten sonra onaylar veya uygun bulmadığı kararları, bu konudaki görüşü ile birlikte ilgililere geri 
gönderir. Oda Disiplin Kurulundan gelecek ikinci karar üzerine Yüksek Disiplin Kurulunun kararı kesindir. 
Ancak, ilgilinin Danıştaya başvurma hakkı saklıdır. 

Bu kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kanalı ile ilgili il Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne 
ve genel yürütme kurulunca da ilgili Oda Disiplin Kuruluna bildirilir ve Oda Disiplin Kurulunca hakkında 
disiplin işlemi' yapılan kimseye odaya kararın geliş tarihinden itibaren onbeş gün içinde tebliğ olunur. 

Genel Yönetim Kurulu veya Diş Tabipleri Odaları Disiplin kurulları hararlarının Yüksek Disiplin Ku
rulunda görüşülmesi sırasında gerekli görülen hallerde veya ilgililerin istekleri üzerine yazılı veya sözlü sa
vunmaları alınır, 

Yolluklar 

iMADDE 73. — Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yollukları ile zorunlu giderleri ve gündelikleri Genel 
* Yönetim Kurulunca ödenir. 
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BEŞINCI BÖLÜM 
Temsilciler (Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 74. — Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği Temsilciler Kurulu, Diş Talbipleri Odaları başkan
ları veya başkan yerine seçilecek temsilcileri ile Genel Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. 

Görev toplantı zamanı ve şekli 

MADDE 75. — Temsilciler Kurulu bir danışma organı olup her yıl kasım ayında normal olarak top
lanır. Genel Başkan veya Yardımcısının Başkanlık yaptığı Temsilciler Kurulu gerektiğinde birden fazla da 
toplantıya çağrılabilir. Toplantı günleri ve gündemleri, Genel Yönetim Kurulu tarafından saptanır. 

Temsilciler Kurulu, Genel Yönetim Kurulu ve Diş Tabipleri Odalarınca sunulan konuları inceleyerek 
görüşlerini saptar. Bu görüşler ışığında, Genel Yönetim Kurulu ve Diş Tabipleri Odaları çalışmaları dü
zenlenir. 

Oda başkanlarının veya temsilcilerinin yollukları, ilgili odalar bütçesinden karşılanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Genel Denetleme Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 76. — Genel Denetleme Kurulu meslekte en az 10 yıl çalışmış olan diş tabipleri arasından, 
14 ve 78 indi maddelerdeki kur allara, göre seçilen 3 asil've 3 ye'dek üyeden oluşur. Genel Denetleme Kurulunun 
görev süresi 2 yıldır. Kurul Başkanı asıl üyelerce kendi aralarından seçilir. 

17 nci madde hükmü, Genel Denetleme Kurulu üyeleri hakkında da geçerlidir. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 77. — Genel Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun malî işlemlerini denetler ve en az 
6 ayda bir toplanarak gördüğü aksaklıkları bir raporla Genel Yönetihı Kuruluna bildirir. 

Genel Denetleme Kurulunca düzenlenen genel denetleme raporu Büyük Kongreye sunulur. 

Organların seçim şekli ve esasları 

MADDE 78.; — Türkiye Diş Ta'bipleri Odaları Birliği Merkez organları ile Diş Tabipleri Odaları organ
larını bu kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara 
göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir, 

'Seçi'm yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçime katılacak üyeleri belirle
yen listeler İki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdii edilir. Ayrıca toplantının gün
demi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda belirtilir. 
Toplantı tarihinin gündemde yer alan diğer konular göz önünde buluınduırularak görüşmelerin bir cumartesi 
günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün 9 - 17 saatleri arasında seçimlerin yapılmasını 
sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde 'birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli 
Haküm Yüksek /Seçim Kurulunca belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde illgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattır-
diktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste İfe yukarıdaki belirtilen diğer hususları onaylar onay
lanan liste ;le toplantıya ilişkin diğer hususlar görevli îîlçe Seçim Kurulu binasında, Türkiye Diş Tabipleri 
Odaları Birliği ve ilgili odanın ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 
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İlan süresi içinde listeye yapılacak kirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin ka
rara bağlanır. 

Bu şekilde kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türkiye Diş Tabipleri Odaları 
Birliğine ve Diş Tabipleri Odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir sandık 
seçim kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda 
kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

• Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara ıgöre yürütülmesi, yönetimi ve oyların'sayımı 
ile görevli olup, bu görevleri seçim ve sayım işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Döftyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur. Her 
seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze ka dar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. 

Odaların ve Birliğin organlarında görev almak için seçime katılmak isteyen üyeler; seçimin ilan edilen gü
nünden 24 saat önce gerekli belgelerle (üye kimliği, gi riş ve • yıllık aidatların eksiksiz ödendiğine ait kayıtlı 
olduğu odaca verilen belge vb.) ve hangi organa seçilmek istediklerini belirten dilekçe ile görevli ilçe seçim 
kuruluna başvurmak zorundadırlar. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanak)-.tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim ye rinde 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 seçim 
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 ıgöre kesin 
sonuçları ilan eder ve ilgili Diş Tabipleri Odasına ve Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliğine bildirir. 

Organlardan birine seçilen adaya yapılan itiraz hâkim tarafından yerinde görülüp kesin karar verilirse, liste
den o adayın durumunun özelliğine göre sıradaki diğer üye, üyenin seçileceği organla ilgili bu Kanunda belir
tilen özel bir durumu yoksa (asker, kamu veya üniver site ıgörevlisi gib/i) oy sırasına göre gelen diğer aday seçil
miş sayılır. 

Oy verme işlemi, gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılır, listede adı yazılı bulunmayan üye oy kul
lanamaz.- Oylar oy verenin kimliğmin Diş Tabipleri Oda sı, Diş Tabipleri Odaları Birliği veya resmî kuruluşça 
verilen kimlik belgesiyle ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kul
lanılır. 

ilçe Seçim Kurulu tarafından mühürlü oy pusula sında: seçimi yapılacak organlar ve bu organlara seçil
mek için başvuran adaylar (soyadı alfabetik sırasıyla) matbu olarak yazılır. Bütün adayların tek listede gös
terileceği bu oy pusulasında adayların isimleri yanına herhangi bir unvan yazılmaz. Adayların isimleri yanın
daki kutulara, bu Kanunda belirtilen organların üye adedi kadar (x) işaret konularak seçim yapılmış olur. 
Oylar ve zarfları ilçe seçim kurulunca mühürlenir. İlçe seçim kurulu tarafından mühürlenmemiş her türlü zarf 
ve oylar geçersizdir. ' / 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçim
lerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre dçinde olmamak üzere seçimin 
yenileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliğine bildirir. Be
lirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun 
olarak yürütülür. 

İlçe Seçim Kurulu Başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, seçimlerin temel hüküm
leri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim 
giderleri Türk Diş Tabipleri Odaları Birliği ve ilgili Diş Tabipleri Odalarının bütçesinden karşılanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 309) 



— 30 — 

(İstanbul Milletvekili Ercümetft Konukman'ın Teklifi) 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin .düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla 'hâkimin ve sandık kurulunun aldığı 
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

Onur üyeliği 

MADDE 79.- — Halkın sağlığı ve diş hekimliği mes leği için yaptığı çalışmalarla ülke ve dünya çapında isim 
yapmış Diş Tabipleri Odalarına veya Birliğine çok önem li maddî ve manevî yarar sağlamış kişilere, Diş Tabibi 
olmasalar bile, «Onur Üyesi» sıfatı verilir. 

Onur üyeliği için ilgili kişiyi gerekçeleriyle birlikte; Oda Yönetim Kurulları veya Genel Yürütme Kurulu 
Genel Yönetim Kuruluna önerir, Genel Yönetim Kurulu Öneriyi kabul ederse ilk Büyük Kongre gündemine 
alarak onaya sunar. 

Büyük Kongrece hakkında, «Onur Üyeliği» kararı alınanlara; bu kararla ilgili Büyük Kongre Başkanı 
ile Birlik Genel Başkanının imzalarını taşıyan bir ser tifika, onur üyeliği rozeti ve Büyük Kongreler ile genel 
kurullara doğal üye olarak katılmak hakkı verilir. Onur üyeleri katıldıkları toplantılarda, bu Kanunun 80 inci 
maddesine uymak şartı ile konuşma yapabilirler, ancak oy kullanamazlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

Yasak işlem ve eylemler 

MADDE 80. — Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu, Genel Yürütme Kurulu ve Diş Tabipleri Odaları 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Diş Tabipleri Odaları Başkanları bu Kanunda belirtilen amaçların dışında demeç 
veremez, görüş ve bildiriler yayınlayamaz. Genel Kurul toplantılarıyla, Büyük Kongrelerinde gündem dışı po
litik konuşmalar yapılamaz. Diğer meslek odaları, der nekler, sendikalar ve benzeri kuruluşlarla politik amaçlı 
güç ve eylem birliği girişimlerinde bulunamazlar, 

Meslekten alıkonma cezalarının kesinleşmesi ve organların feshi 

MADDE 81. — Yüksek Disiplin Kurulu veya Diş. Tabipleri Odaları Disiplin Kurullarınca 3 ay ve daha 
fazla serbest meslek uygulamasından alıkonulma cezala rı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının onayından son
ra kesinledir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu 'kararları, görevli Türkiye Diş Tabipleri Odaları Bir
liği veya Diş Tabipleri Odaları organlarınca aynen uygulanır. 

Sağlık ve Sosyal "Yardım Bakanlığının bu Yasa uyarınca, Diş Tabipleri Odaları ve Türkiye Diş Tabipleri 
Odaları Birliği organlarının işlemleri ile ilgili onay mercii olarak verdiği kararları, görevli organlar aynen uygu
lamakla yükümlüdürler. 

Bakanlık kararı aleyhine süresi içinde Danıştaya baş vurulmamasına rağmen, bu kararın uygulaması ile gö
revli organda, yasal bir neden olmaksızın, yerine geti rilmemesi veya eski kararda direnme niteliğinde yeni 
bir karar verilmesi halinde, Bakanlık, o organın feshine karar verilmesi için Danıştaya başvurur.-

Danıştay, başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde kararını verir. Organın feshine Danıştayca ka
rar verilmesi halinde en geç bir ay içinde yenisi seçilir. Yeni seçilen üyeler eskisinin süresini tamamlar. 

Feshedilen organın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kararlarına aykırı olarak yapacağı tüm işlemler 
geçersizdir. 

Fesh hükümleri büyük kongre ve diş tabipleri odaları genel kurulları için uygulanmaz. 
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Ücretli personel alınması 

MADDE 82. — Genel Yönetim Kurulu ve diş tabipleri odalarınca ücretli idare müdürlükleri kurulabi
lir. Personelin kadroları ve ücretleri, diş tabipleri odalarında Genel Kurulca, Genel Yönetim Kurulunda Bü
yük Kongrece saptanır. 

Yönetmelikler 

MADDE 83. — Aşağıdaki fıkrada belirtilen konular Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca en geç 
üç ay içinde onaylanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak bu yönetmeliklerin kapsamı ve kuralları Türkiye Diş Tabipleri 
Odalar Birliği Büyük Kongresince kararlaştırılır. 

8 3 - 1 . Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği Genel Başkanı ve Genel Yönetme Kurulu ile 
Diş Tabipleri Odaları başkanlarının görey, yetki ve sorumlulukları ve kuruluşlarında 
çalışacak personelin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usulleri, 

8 3 - 2 . Diş Tabipleri Odaları iç hizmetlerinin düzenlenmesi ve bu odaların çalışma kuralları, 
83 - 3. tkinci görevlerin verilmesi, giriş ücreti ve aidat saptanmasının usul ve ölçüleri, 
83 - 4. Büyük Kongre ve Genel Kurullara katılacak temsilcilere, Genel Başkan, Genel Sekre

ter, Oda başkanları, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Denetleme Kurulu üyeleri 
ve özel durumlar nedeniyle görevlendirilecek temsilcilerin zorunlu harcamalarına ve 
verilecek ödeneklere ilişkin kurallar. 

83 - 5. Hizmetle ilgili diğer hususlar. 

Teknik komiteler 

MADDE 84. — Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği ve Diş Tabipleri Odaları bu Yasaya göre çıkarıla
cak tüzük ve yönetmeliklerde belirtilecek kurallara uygun teknik komiteler kurabilir ve meslek eğitimi ile il
gili çalışmalar düzenleyebilir. 

Birlik hissesi 

MADDE 85. — Diş Tabipleri Odaları, brüt gelirlerinin % 10 unu Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliği 
Genel Yönetim Kuruluna gönderirler. Bu hisseyi her takvim yılı sonuna kadar Genel Yönetim Kuruluna gön
dermemiş olan odalardan bu meblağ % 10 zamla tahsil olunur. 

Birlik hissesinin ödenmesi 

MADDE 86. — Genel Kurul raporunu onbeş gün içinde, Genel Yönetim Kurulu % 10 hissesini Genel 
Yönetim Kurulu isteğine rağmen bir ayda, göndermeyen Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulunun görevine 
Genel Yönetim Kurulunca son verilebilir. Bu takdirde, olağanüstü Genel Kurula kadar Genel Yönetim Kuru
lunca üç kişilik bir geçici Yönetim Kurulu görevlendirilir. Geçici Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde Ge
nel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır, bu toplantıda yeni Yönetim Kurulu seçilir. Görevine son verilen Yö
netim Kurulu üyeleri bir devre için Yönetim Kuruluna seçilemezler. 

Para cezalarının tahsili 

MADDE 87. — Disiplin kurulları tarafından verilecek her türlü para cezalarının tahsili için, Odalar Yö
netim kurullarınca ilgililere yapılacak bildiriden itibaren 30 gün içinde, bu cezaları ödemeyenler hakkında 
gereken yasal yollara başvurulur. 
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Cezaların uygulanması 

MADDE 88. — Yüksek Disiplin Kurulu kararlarıyla geçici olarak sanat uygulamasından alıkonanlar hiç
bir suretle mesleklerini serbest olarak uygulamayacakları gibi, hasta kabul ettikleri yerler de mahallin 
en büyük mülkî amirliğince kapatılır. 

Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygun görülecek yollarla ilan 
olunur ve kararın uygulanması sağlanır. 

Memur üyelerin geçici olarak meslek uygulamasından alıkonmaları halinde, bu cezanın uygulama süre
since, memuriyetleri ile ilgili durumları çalıştıkları kurumun mevzuatına göre işlem görür. 

Permili dişçiler 

MADDE 89. — Bu Yasa hükümleri, Yasanın yayımı tarihinde var olan permili dişçiler hakkında da 
uygulanır. 

-'İKİNCİ'BÖLÜM 
Cezalar 

Disiplin cezalarına uymayanlar 

MADDE 90. — Geçici olarak Yüksek Disiplin Kurulu veya yargı organlarınca serbest meslek uygulama
sından alıkonan diş tabipleri, bu karara rağmen serbest mesleklerini uygulamaya devam ettikleri takdirde, 
1 aydan 3 aya kadar hapis ve 29 uncu maddenin 29.3 fıkrasındaki oranlara göre değişen para cezası ile ceza
landırılırlar. C. Savcılığınca haklarında resen kovuşturma yapılır. 

Aracılık yapanlarla aracı kullananlara verilecek ceza 

MADDE 91. — Diş tabipleri ile hastalar arasında para karşılığı aracılık yaptığı veya aracı kullandığı ya
hut meslek diplomasını bir menfaat karşılığı mesleği icra yetkisine sahip olmayan kişi veya kişilerin kullan
masına imkân verdiği sabit olan diş tabipleri 29 uncu maddenin 29.3 fıkrasındaki oranlara göre değişen para 
cezası kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca Disiplin Kuruluna da sevkedilirler. 

Ücret veya herhangi bir menfaat karşılığında diş tabiplerine iş getiren veya vasıta olanlar, üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu suçu işleyenler memur iseler, cezaları yan oranda artırılır. 

İzinsiz ikinci görev alanlar 

. MADDE 92. — Diş Tabipleri kayıtlı bulundukları Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulunun iznini alma
dan ek bir diş tabiplik görevi kabul eder veya bu Kanunun yayımı tarihinde birden fazla diş tabipliği va
zifesi olup ta bir ay zarfında durumlarını diş tabipleri odalanna bildirmez yahut yanlış beyanname verirler 
ise 29 uncu maddenin 29.3 fıkrasındaki oranlarda belirtilen miktarlar kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılırlar. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümlerini, Kanunun yürürlüğe girme tarihinden itibaren bir yıl 
içinde, Türk Diş Tabipleri Cemiyeti Merkez ve Şubeleri işler duruma getirmekle yükümlüdürler. 

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, kanundaki şartlara uygun olarak Diş Tabipleri Odası ku
rulabilecek yerlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca görevlendirilecek, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı mensubu üç diş tabibi tarafından oluşturulan «Geçici Yönetim Kurulları» gereken işlemleri Kanun
daki süresi içinde yerine getirir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girme tarihinden itibaren Türk Diş Hekimleri Cemiye
tine ait bütün taşınır ve taşınmaz mallar ve her türlü kıymetler herhangi bir tasfiye işlemine gerek kalma
dan, bu Kanunla meydana gelen Diş Tabipleri Odaları ve Türkiye Diş Tabipleri Odaları Birliğine intikal 
eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanununa göre Tabip Odalarına üye olan diş tabiplerinin ilgili kuruluş ve organlarıyla ilişiği kesilir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 93. — 23.1.1953.gün ve 6023 Sayılı «Türk Tabipleri Birliği Kanunu» bütün ek ve tadillerindeki 
diş tabipleri ile ilgili hükümler kaldırılmıştır 

Yürürlük 

MADDE 94. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme , • 

MADDE 95. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SAĞLIK VE SOSYAL 1§LER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Oenel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Dış Hekimleri Odaları ile Türk Diş 'Hekimleri Birliğinin kurulmasına, 
teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, lorgnlaırının seçimlerine dair esas ve usulleri düzenlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanımda sözü geçen deyimlerden; 
a) «Oda» Diş Hekimleri Odalarını, 
'b) «Birlik» Türk Diş Hekimleri Birliğini, 
c) «Bakanlık» Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını, 
ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 
Odalar 

Odaların kuruluş amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırı 

MADDE 3, — Odalar, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca diş hekimliği mesleğine mensup olanların müş
terek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun ola
nak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve gü
veni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Odalar, kuruluş amaçları ve bu Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler, kendilerine ka
nunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle İlgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siya-s 
setle uğraşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, 'bunlara maddî yardım ya
pamazlar, bunlardan yardım alamazlar, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, Milletvekili ve ma
hallî idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler. 

Odaların kuruluğu 

MADDE 4. — Sınırları içinde Odalara kayıtlı en az yüz diş hekimi bulunan her ilde bir oda kurulur. 
Yeterli sayıda diş hekimi bulunmaması sebebiyle Oda kurulamayan il veya illerin hangi Odaya bağlana

cağı, Odanın birden fazla ili kapsaması halinde Oda Merkezinin 'hangi ilde olacağı, ülkenin coğrafî ve ulaşım 
durumu da göz önünde tutularak Birlik Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerinde Birlik Genel Kurulunca 
kararlaştırılır. 

Odalar, merkezlerinin bulunduğu ilin adını taşır. 

Yeni kurulacak Odaların kurucu üyeleri Birlik 'Merkez Yönetim Kurulunca atanır. Yeni kurulan odalar en 
geç üç ay içinde organlarının seçimini yaparlar. Bu seçim, Odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında 
yapılmış sayılır ve kanunî süreler buna göre hesaplanır. 

Odalar, kuruluşlarını Birlik Merkez Yönetim Kurulu aracılığıyla Bakanlığa bildirmekle tüzelkişilik kazanır
lar. 
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Odaların organları 

MADDE 5. — Odaların organları şunlardır : 
a) Oda Genel Kurulu, 
fe) Oda Yönetim Kurulu, 
c) Oda Disiplin Kurulu, 
d) Oda Denetleme Kurulu, 
Odalar, ihtiyaca göre faaliyet alanları içindeki il Ve ilçelerde temsilcilikler kurabilirler. Oda temsilcileri

nin atanma usulleri ile görev, yetki ve sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Oda Genel Kurulunun oluşumu 

MADE 6. — Oda Genel Kurulu, Odanın en yüksek karar organı olup Odaya kayıtlı diş hekimlerinden 
oluşur. 

Oda Genel Kurulunun görevleri 

MADE 7. — Oda Genel Kurulunun görevleri şunlardır : 
•a) Oda Yönetim Kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosunu gösteren raporu ile Oda Denetle

me Kurulunun raporunu görüşmek ve bu Kuruların ibra edilip edilmemesine karar vermek, 
b) Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönem tahminî bütçesini görüşüp karara bağlamak, 

c) Oda Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu tem
silcilerini seçmek, 

d) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim 
Kuruluna yetki vermek, 

e) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak, 
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
Odalar, iki yıllık 'bir dönem için Birlik Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere, gizli oyla, üye sayısı 

'iki yüze kadar olanlar !beş, beş yüze kadar olanlar yedi, 'beş yüzden fazla olanlar onar asıl ve yedek delege se-
çerier?: 

Oda Genel Kurutunun toplantıları 

MADDE 8. — Genel Kurul iki yılda bir defa nisan ayında olağan; Yönetim Kurulu veya üyelerin beşte 
(birinin yazılı isteği üzerine olağanüsü olarak Oda merkezinde toplanır. 

Oda Genel Kurulu toplantıya Oda Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. 
Oda Yönetim Kurulu, üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa ola

ğanüstü toplantı isteyen üyelerden 'birinin yazılı başvurusu üzerine Oda Genel Kurulu toplantıya Birlik Merkez 
Yönetim Kurulunca çağrılır. 

Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce mahallî bir gazetey
le ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla üyelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta çoğunluk sağlanamaması 
nedeniyle toplantı yapılmazsa yapılacak ikinci toplantının günü, yeri saati ve gündemi de belirtilir. 

Oda Genel Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, tik toplantıda yeterli çoğunluk sağlana
mazsa İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve 
Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz. 

Oda Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Üyeler Oda Yönetim Kurulunca 
düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine geçerler. Toplantı Oda Yönetim Kurulu Baş
kanı veya görevlendireceği bir Kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan 
Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir. 
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Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak, üye tamsayısının 
beşte birinin imzası ile teklif edilen konular görüşmesiz olarak gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan 
üyelerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir. 

Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. 
Toplantıyı Divan Başkanı yöndür, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. 

Oda Yönetim Kurulunun oluşumu 

MADDE 9. — Oda Yönetim Kurulu, iki yıllık bir dönem için Genel Kurulca üyeleri arasından seçilen 
üçyüz üyeye kadar beş; üçyüzden fazla üyesi olan Odalar için dokuz üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar da ye
dek üye seçilir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur. 

Oda Yönetim Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır. 

Oda Yönetim Kurulunun görev bölümü ve Odanın temsili 

MADDE 10. — Oda Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir Baş
kan, bir Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir de Sayman seçerler. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odayı temsil ve Yönetim Kuruluna Başkanlık eder; Odanın malı işlerinden 
ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Saymanla birlikte; diğer defterler ve yazışmalarla ilgili 
olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine Başkanvekili vekillik eder. 

Oda Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11. — Oda Yönetim Kurulhinun görevleri' şunlardır; 
a) Oda Genel Kurulu gündemini hazırlayıp, Genel Kurulu toplantıya çağırmak, 
b) Odanın dönem bilançosu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula, sunmak; 

bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek, 
c) 'Birlik ve Oda Genel Kurul kararlarını uygulamak, 
d) Diş Hekimliği ile ilgili mevzuatın ve mesldk kurallarının gereği gibi uygulamasına yardımcı olmak, 
e) Diş Hekimlerinin, hastalarla diş hekimleri arasında aracılık yapmayı meslek edinenlerle işbirliği yap

masını, Merkez Yönetim Kurulunca şekli belirlenmiş örneğe uymayan ta'belaların kullanılmasını ve her türlü 
araçla veya kişiyle reklam yapılmasını; meslektaşlar arasında gayrimeşru menfaat sağlanmasını önlemek, 

f) Faaliyet alanı içerisinde uygulanacak asgarî muayene ve tedavi ücret tarife tekliflerini düzenleyip, Bir
lik Merkez Yönetim Kuruluna göndermek, 

g) Meslek rnen'süpTarınMi birbirleriyle, hastalarla veya hasta sahipleri arasında çıkacak ihtilafları uzlaşma
ya veya hakem usulüne başvurarak çözüme kavuşturmaya çalışmak, 

h) Meslek mensuplarının daha yüksek bir meslekî kültür düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli teşebbüs
lerde bulunmak, 

ı) Meslek mensuplarım bölgeleri içinde meslekleriyle ilgili sağlık sorunları üzerinde inceleme ve araştır
ma yapmaya teşvik ederek bunlardan çıkan sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, 

k) Diş hekimliği mesleğinin onurunu, genel hak ve menfaatlerini ilgili merciler nezdinde savunmak, 
1) İhtiyaca göre, faaliyet alanı içindeki il veya ilçelerde yönetmelikle gösterilecek esaslar dairesinde fa

aliyette bulunmak üzere temsilcilikler kurulmasına karar vermek, 
m) Oda üyeleri hakkında disiplin cezası uygulamasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerinin öğrenil

mesi halinde inceleme yaparak sonucu Disiplin Kuruluna tevdi etmek, 
n) Üyelerin meslek kayıtlarını tutmak; onur üyeliği için Birlik Merkez Yönetim Kuruluna öneride bu

lunmak, 
o) Hastaların resmî tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında da meslek hizmetlerinden yararlanabilme

leri için meslek mensuplarıyla işbirliği yapmak, 
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p) Gelirleri noter tasdikli makbuz mukabili toplamak ve harcamaları belgeye dayalı olarak yaparak ge
lir ve harcamaları noter tasdikli defterlere işlemek, 

r) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü aynî 
hak tesis ötmek, kaldırmak gibi konularda Oda Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek, 

s) Oda Genel Kurul toplantı tutanaklarının bir örneğini Birlik Merkez Yönetim Kuruluna göndermek, 
t) (Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, 

Oda Yönetim Kurulunun toplantıları 

MADDE 12. — Oda Yönetim Kurulu ayda bir defa Oda merkezinde olağan olarak toplanır. Başkanın bel
geye dayalı çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar Oda Yönetim Kurulu üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır; oylarda eşitlik halinde 
Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan top
lantıların yarısına her ne sebeple olursa olsun katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sıra
sıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağırılır. 

Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katıldıkları süreler için çalıştıkları kurumca izin verilir. 

Oda Disiplin Kurulunun oluşumu 

MADDE 13. — Oda Disiplin Kurulu Genel Kurulca iki yıllık bir dönem için Oda üyeleri arasından seçi
len beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 

Disiplin Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre genel seçilme yeterliği yanında Türkiye'de en az bilfiil 
on yıl diş hekimliği yapmış olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunmazsa sırasıyla 
daha az hizmeti olanlar da aday olabilir. 

Disiplin Kurulu asıl üyeleri ilk toplantıda gizli oyla kendi aralarında bir Başkan ve bir Raportör seçerler. 

Oda Disiplin Kurulunun görev ve toplantıları 

MADDE 14. — Oda Disiplin Kurulunun görevi, Oda Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açıl
masına dair kararı üzerine inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek, Kanunla verilen di
ğer yetkileri kullanmaktır. 

Oda Disiplin Kurulu toplantıya, Yönetim Kurulu tarafından, asıl üyelere toplantı tarihinden en az üç hafta 
önceden taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılama
yacak üyelerin toplantıdan bir hafta önce durumlarını belirtmeleri üzerine yerleri yedek üyelerle doldurulur. 

Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan asıl üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sırasıyla en 
fazla oy alan yedek üye getirilir. 

Disiplin Kurulu toplantılarında Disiplin Kurulu Başkanı bulunmazsa o toplantıyı yönetmek üzere katılan
lar arasından bir başkan seçilir. Seçim gerçekleşemezse kurula toplantıya, katılanların en yaşlısı başkanlık eder. 

Oda Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Hazır bulunanların salt çoğunluğu ile 
karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Oda Denetleme Kurulunun oluşumu 

MADDE 15. — Oda Denetleme Kurulu, Genel Kurulca iki yıllık bir dönem için Oda üyeleri arasından se
çilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 

Denetleme Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır. 
Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçerler. 
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Oda Denetleme Kumlunun görevleri 

MADDE 16. — Denetleme Kurulu üyeleri gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı Odanın işlem ve hesaplarını 
incelemekle görevlidirler; oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. 

Denetleme Kurulu hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç on gün içinde Yönetim Kuruluna ve 
iki yıllık denetleme sonuçlarını da bir rapor halinde Oda Genel Kuruluna sunar. 

Denetleme Kurulu yılda en az bir defa kendi Başkanlarının başkanlığında toplanarak Kurul halinde de
netlemede bulunurlar. 

Oda kayıt zorunluluğu 

MADDE 17. — Bir Oda sınırları içinde sanatını serbest olarak icra etmeye başlayan diş hekimleri bir ay 
içinde o il veya bölge Odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî 
ve sürekli görevlerde çalışan diş hekimleri ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler istedikleri tak
dirde Odalara üye olabilirler. 

özel Kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra eden
ler; meslekî hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler. 

Üçüncü fıkra hükümleri dışında kalan diş hekimleri Odalara kaydolmadıkları takdirde meslek ve sanatla
rını serbest olarak icra edemezler. 

Odaların gelirleri 

MADDE 18. — Odaların gelirleri şunlardır : 
a) Odaya Jkayıt ücreti, 
b) Üye aidatı, 
c) Diş hekimlerine temin edilecek basılı belgelerden elde edilecek gelirler, 
d) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler, 
e) Kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler, 
f) Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları, 

g) Bağış ve yardımlar, 
h) Çeşitli gelirler. 
Odaya kayıt ücreti ile üye aidatının yıllık miktarı ve ödeneceği tarihler, o yıl uygulanan asgarî muayene ücre

tinin üç katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere, Birlik Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine 
Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılır. 

Üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Türk Diş Hekimleri Birliği 

Birliğin kuruluşu, amaçları ve nitelikleri 

MADDE 19. — Bütün Diş Hekimleri Odalarının katılacağı Türk Diş Hekimleri Birliği kurulur. 
Birliğin merkezi Ankara'dır. 
Birlik bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca diş hekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kıl
mak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu nite
liğinde meslek kuruluşudur. 
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Birlik, kuruluş amaçlan ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremez, kendilerine Kanunla 
verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez. Siyasetle 
uğraşamaz, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, bunlara maddî yardım yapamaz, 
bunlardan yardım alamaz, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz, milletvekili ve mahallî idarelerin 
seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemez, 

Birliğin organları 

MADDE 20. — Birliğin organları şunlardır; 
a) Birlik Genel Kurulu, 
b) ©irlik Merkez Yönetim Kurulu, 
c) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, 
d) Birlik «Merkez Denetleme Kurulu, 

Birlik Genel Kurulunun oluşumu 

MADDE 21. — Birlik Genel Kurulu, Oda Genel Kurullarınca seçien delegelerle talbiî delege olan Birlik 
merkez organlarının asıl üyeleri ve Oda başkanlarından oluşur. 

Birlik Genel Kurulunun görevleri 

MADDE 22. — Birlik Geneil Kurulunun görevleri şunlardır; 
a) Merkez Yönetim Kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosunu gösteren raporu ile Merkez 

Denetleme Kurulunun raporunu görüşmek, bu Kurulların ilbra edilip edilmemesine karar vermek, 
b) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönem tahmini bütçesini karara bağlamak, 
c) (Birliğin Merkez Yönetim, Yüksek Disiplin, Merkez Denetleme Kurudlarının asıl ve yedek üyelerini seç- • 

mek, 
d) Birliği ilgilendiren yönetmedik taslaklarını ve mevcut yönetmelikler üzerindeki değişiklik tekliflerini 

karara bağlamak, 
e) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Mer

kez Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
f) Yeni Oda kurulması ile ilgili başvuruları' görüşüp karara bağlamak, 
g) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak, 
h) kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

Birlik Genel Kurulunun toplantıları 

MADDE 23. — Birlik Genel Kurulu iki yılda bir defa Ekim ayında olağan, Merkez Yönetim Kurulu 
veya Birlik Genel Kurulu delegelerinin beşte ikisinin yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak Ankara'da topla
nır, 

Birlik Genel Kurulu toplantıya Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır. 
Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce tirajı yüzbinin üze

rinde olan bir gazete ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan ve mek
tupta, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati 
ve gündemi de belirtilir. 

Genel Kurul, delegelerin tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlana
mazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı Merkez Yönetim, Yük
sek Disiplin ve Merkez Denetleme Kuruları asıl üyeleri toplamının iki katımdan az olamaz. 

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler Merkez Yönetim Kurulunca 
düzenlenen listedeki' adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Merkez Yönetim Kurulu 
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Başkanı veya görevlendireceği bir Kurul üyesi tarafın dan açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan 
Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak Birlik Genel Kurulu 
delegelerin beşte ikisinin mizası ile teklif edilen konular da gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan 
delegelerin beşte birinin imzası ile de gündeme yenıi madde ilavesi teklif edilebilir. 

Genel Kural toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Toplantıyı Divan Başkanı 
yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Baş kanla birlikte imzalar.-

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun oluşumu-

MADDE 24. — Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık 'bir dönem için Birlik Genel Kurulunca üyeler arasın
dan seçilen onbir üyeden oluşur. Aldıkları oy sırasına göre onlbir de yedek üye belirlenir. Oylarda eşitlik ha
linde kuraya başvurulur. 

Merkez Yönetim Kuruluna seçilebilmek için bu Kanunda belirtilen seçilme yeterliliğinin yanında, meslekte 
en az on yıl bilfiil çalışmış olmak şarttır. 

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görev bölümü ve Birliğin temsili 

MADDE 25. — Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir 
Genel Başkan, bir Genel Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir de Gend Sayman seçerler. 

Genel Başkan BM'iği temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Birliğin malî işlerinden ve bu 
konu İle ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Gend Saymanla birilikte; diğer defter ve yazışmalarla ilgili 
olarak da Gend Sekreterle birlikte sorumludur. Genel Başkanın yokluğunda kendisine Gend Başkanvekili 
vekillik eder. 

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 26. — Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Birlik Gend Kurulunu gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak, 
b) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini hazırlayıp Birlik Gend Kuruluna 

sunmak; bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek, 
c) Birlik Genel Kurul kararlarını uygulamak, 

- * 
d) Kanuna, tüzük ve yönetmeliklere uymayan Odaları uyarmak, gerekirse sorumluları Yüksek Disiplin Ku

ruluna .sevk etmek, 
e) Odalarca önerilen asgarî muayene ve tedavi ücreti tarifeleri hakkında vereceği kararı Bakanlığın onayı

na sunmak, 
f) Diş hekimlerinin kullanacakları tabela örneğini tespit etmek, bu örneğe uymayan taibdaların kullanımı

nı ve Tı'bbî Deontoloji Tüzüğüne aykırı olan ve reklam yapılmasını önlemek, 
g) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü aynî 

halk tesis etmek, kaldırmak; bu konularda Genel Başkan veya bir Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki 
vermek, 

h) Bu Kanunun uygulanmasına esas olacak tüzük ve yönetmelikleri çıkarmak için gerekli faaliyetlerde bu
lunmak, 

ı) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, 

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun toplantıları 

MADDE 27. — Birlik Merkez Yönetim Kurulu ayda bir defa Birlik merkezinde olağan olarak toplanır, 
Başkanın belgeye dayalı çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar Merkez Yönetim Ku-
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rulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır; oylar
da eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan toplan
tıların yarısına her ne sebeple odursa odsun katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla 
en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır, 

Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katıldıkları süreler için çalıştıkları kurumca izin verilir. 

Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun oluşumu 

MADDE 28. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulunca iki yılık bir dönem için Birlik 
Genel Kurulu üyeleri arasından seçilen dokuz aşıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. 

Birlik Yüksek Disiplin Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğinin yanında, Türkiye' 
de en az bilfiil onibeş yıl diş hekimliği yapmış olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday 
bulunamazsa sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir. 

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gMi oyla bir Başkan ve bir 
de Raportör seçerler. 

Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun görev ve toplantıları 

MADDE 29. — Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun görevi, Oda Disiplin Kurullarının kararlarına karşı 
yapılacak itirazları incelemek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır. 

Yüksek Disiplin Kurulu toplantıya Merkez Yönetim Kurulu tarafından, asıl üyelere toplantı tarihinden en 
az bir ay önce taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya ka-
ıtılamayacaik üyelerin toplantı tarihinden on gün önce durumlarım belirtmeleri üzerine yerleri yedek üyelerle 
doldurulur, 

Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan asıl üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sırasıyla en 
fazla oy alan yedek üye getirilir. 

Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarında Başkan bulunmazsa o toplantıyı yönetmek üzere katılanlar arasın
dan bir başkan seçilir. Seçim gerçekleşmezse, Kurula, toplantıya katılanların en yaşlısı başkanlık eder. 

Yüksek Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile 
karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Birlik Merkez Denetleme Kurulunun oluşumu 

MADDE 30. — Birlik Merkez Denetleme Kurulu, iki yıllık bir dönem için Birilik Genel Kurulu üyeleri 
arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 

Birlik Merkez Denetleme Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip ve meslekte 
en az bilfiil on yıl çalışmış olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunamazsa, sıra
sıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir. 

Birik Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ilik toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan seçer
ler. 

Birlik Merkez Denetleme Kurulunun görev ve toplan Uları 

MADDE 31. — Birlik Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı Birlik Mer
kez Yönetim Kurulunun bütün işlem ve hesaplarını incelemekle görevlidirler; oy hakları olmaksızın Birlik 
Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. 

Birlik Merkez Denetleme Kurulu, işlem ve hesaplarda gördükleri aksaklıkları en geç on gün içinde Birlik 
Merkez Yönetim Kuruluna ve iki yıllık denetleme so nuçlarını da bir rapor halinde Birlik Genel Kuruluna 
sunar. 
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Merkez Denetleme Kurulu, yılda en az bir defa kendi Başkanlarının başkanlığında toplanarak Kurul ha
linde denetlemede bulunurlar. 

Birliğin gelirleri 

MAJDDE 32/— Birliğin gel'iırleri şuolardır; 
a) Odaların göndereceği brüt gelirlerinin % 25'i, 
b) Sosyal ve kültürel faaliyetlerde elde edilecek gelirler, 
c) Odalara sağlanacak her türlü basılı belge, defter ve benzerlerinden elde edilecek gelirler, 
d) Bağışlar ve yardımlar, 
f) Çeşitli gelirler. ' 
Geliri giderini karşılamayan Odalara Birlikçe yar dım yapılır. Bu yardımın miktarı ve ödenme şekli Bir

lik Genel Kurulunca kararlaştırılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler 

Oda ve Birlik organlarına seçilme yeterliliği 

MADDE 33. — Bu Kanunda aksine hüküm yoksa, Oda ve Birlik organlarına aşağıda yazılı olan meslek 
mensupları seçilemezler: 

a) Türkiye'de diş hekimliği yapmaya hak kazanıp da en az beş yıl mesleğini bifiil icra etmemiş olanlar, 
b) Oda ve Birlik Disiplin Kurallarınca geçici olarak meslek uygulamasından ahkonma cezası almış olan

lar, 
c) Kamu hizmetinden yasaklılar, 
d) Taksirli suçlar hariç, toplam altı aydan fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına 

hüküm giymiş olanlar, > 

e) Affa uğramış olsa bile; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye 
kolanıma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Bi
rinci Balbıında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak talhrik etmek suçlarından veya Türk 
Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gö
zeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar veya Türk Ceza Kanununun 536 
ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin bi
rinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemek 
suçlarından mahkûm olanlar. 

Seçildikten sonra bu maddede yazılı suçların herhangi birinıdenı mahkûm olanların kurul üyelikleri, kendili
ğinden sona erer. I 

Odalar ve Birlik organlarının seçim esasları 

MADDE 34. — Odalar ve Birliğin organlarımın bu Kanunda belirtilen seçimleri yargı gözetimi altında gizli 
oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde ger çekleştiriliır: 

Seçimi yapılacak Genel Kurul toplantılarında en az oribeş gün önce seçime katılacak üye veya delegeleri 
belirleyen üsteler iki nüsha olarak o yer İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca toplantı
ların gündemli, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da 
belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan konular da göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir Cu
martesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında seçim
lerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla İlçe Seçim Kurulu bulunan yer
lerde görevli hâkim ti Seçim Kurulunca belirlenir. 
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Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdık
tan sonra seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen M'ste le.yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. 
Onaylanan liste,ile toplantıya ilişkin diğer hususlar görevli İlçe Seçim Kurulu binası ile ilgili Oda veya Bir
liğin ilam yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

İlan süresi içinde Meye yapılacak itirazlar hâlkim 'tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin ̂ kara
ra bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar ilgili Oda veya Birliğe gönderilir. 
(Hâkim kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve ilki üyeden oluşan bir Seçim 

Sandık Kurulu atar. Aynı sekide ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim Sandık Kurulu Başkanının yokluğun
da Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim Sandık Kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yöntemi ve oyların tasnifi 
ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralılksız devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan Odalar veya Birlikte her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve 
her seçim sandığı için ayrı bir Kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayışımda nazara alın
maz. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler İlçe Seçim Kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenir. 

Genel Kurullarda yapılacak seçimlerde toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı yazı ile aday olabilir veya 
gösterilebilir. Seçimlerde aday olanların listeleri organlara göre ayrı ayrı olmak üzere tek liste halinde veya 
her organ için ayrı listeler halinde Genel Kurul Başkanlık Divanınca adayların soyadı alfabetik sırasına gö
re sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçiimde görevli hâkime mühürlenmek üzere verilir. Listedeki isimlerin 
yanına herhangi bir Unvan veya işaret konulmaz. 

Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olanları gösteren listede adı bulunmayan üye oy kullanamaz. 
Oylar, oy verenin kimliğinin Oda, Birlik veya resmî kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı He ispat edilmesin
den ve listedeki ismimin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra, oy verme sırasında Sandık Seçim Kurulu 
Başkanı tarafından verilen ilçe Seçim Kurulu mühürünü taşıyan ve adayları gösterir listedeki isimlerin kar
şısına seçilecek organın asık üyeleri kadarı işaretlenip İlçe Seçim Kurulu mühürünü taşıyan zarflara konularak 
'kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayım 
işaretlendiği oy pusulaları ile mühürsüz zarflardan çıkan pusulalar geçersiz sayılır. 

Sayım ve döküm sırasında en fazfla oy alanlar asıl üyeliklere, diğerleri de aldıkları oy sırasına göre yedek 
üyeliklere seçilir. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakların bâr örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. 
Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birilikte üç ay süre ile saklanmak üzere İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığına tevdi edtilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tuta nakiarın düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim 
sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır, kiraz 
süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin 
sonuçları Man eder ve ilgili Oda veya Birliğe bildirir. 

Hâkim, seçim sonuçlarım etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin 
iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere, seçimin yenile
neceği Pazar gününü tespit ederek ilgili Oda veya Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve 
seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer bükümlere göre yürütülür. 

Görevli hâkim ve Seçim Sandık Kurulu Başkam ile üyelerine «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre öde necek ücret ve diğer seçim giderleri ilgili Oda veya 
Birik bütçesinden karşılanır. 
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Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına 
karşı işlenmiş gibi cezalandırüır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve Seçim Sandık Kurulunun 
aldığı tedbirlere uymayanlara eylemlerinin ağırlığına göre bu Kanunda yazık disiplin cezaları verilir. 

Oda ve Birliğin denetimi^ organlarının görevlerine son verilmesi 

MADDE 35. — Bakardık, Odalar ve Birliğin organları üzerinde idarî ve malî yönden gözetim ve denetim 
hakkına sahiptir. 

Bu Kanunun 3 ve 19 uncu maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Oda veya Birliğin sorumlu organları
nın görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının, Bakanlığın teklifine 
dayanarak veya doğrudan 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 sonuçlandırılır. 

Mahkemece ikinci fıkrada yazdı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevlerine 
son verilen organları bu Kanunda yazılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere, Oda Yönetim Ku
rulu için Oda Genel Kurulu üyeleri arasından; Birlik Merkez Yönetim Kurulu için Birlik Genel Kurulu de
legeleri arasından beş kişiyi de görevlendirir. Seçim görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuç
landırılır. Görevlendirilen bu beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi gö
revli ve yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bü fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organla
rın görev sürelerini tamamlarlar. 

Bakanlığın bu Kanun uyarınca Oda veya Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına 
Oda veya Birliğin organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlığın tasarruflarım kanunî bir sebep olmak
sızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da Kanunun zorunlu 
kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda veya Birlik organları hakkında da yuka
rıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru
nun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakı
mından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî amiri Oda veya Birliğin sorumlu 
organlarım geçici olarak görevden uzaklaştırabilirler, 

Görevden uzaklaştırma kararı dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahkeme
ye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığım dosya üzerinde inceleye
rek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Mahkemece görevden uzaklaştırmanın yerinde 
'olduğuna karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Odalar ve Birliğin yurt dışında temsili 

MADDE 36. — Odalar ve Birliği temsil etmek üzere Uluslararası konferans ve kongre gibi toplantılara 
katılma, Birliğin teklifi ve Bakanlığın iznine bağlıdır. 

Oda ve Birlik organlarının seçim dönemi 

MADDE 37. — Oda ve Birlik organlarının seçimi iki yılda bir yapılır. Seçim dönemi tamamlanmadan 
değişen organ eski organın müddetini tamamlar. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Onur üyeliği 

MADDE 38. — Genel sağlık, diş hekimliği mesleği üzerinde yaptığı çalışmalar ve yayımladığı eserler do
layısıyla ülke ve dünya çapında üne kavuşmuş veya diş hekimliği mesleğine, Odalar veya Birliğe maddî ve ma
nevî yardımda bulunmuş kimselere; Birlik Merkez Yönetim Kurulunun, Oda Yönetim Kurullarının teklifine 
dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca, Birlik Genel Kurulunun kararı ile onur üyeliği payesi ve
rilebilir. 

Onur üyeliği payesi verilebilmek için diş hekimi olmak şart değildir. 
Onur üyeleri oy hakkı olmaksızın Oda veya Birlik Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. 

Seçimle ilgili toplantılara katılma ve oy kullanma zorunluluğu 

MADDE 39. — Oda veya Birlik Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına üye veya Birlik Genel 
Kurulu delegelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın bu toplantı
lara katılmayan, katılsa bile oy kullanmayanlar Oda Başkanları tarafından o yıl uygulanan en yüksek mua
yene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılırlar, Birlik Genel Kurulu delegeleri de iki dönem geçmedikçe 
Birlik Genel Kurulu delegeliklerine seçilemezler. 

Asgarî muayene ve tedavi ücretinin tespiti 

MADDE 40. — Oda Yönetim Kurulları her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları mua
yene ve tedavi ücretlerinin asgarî haddini gösteren birer tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kurulu
na gönderirler. 

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, Oda Yönetim Kurullarının tekliflerini de göz önünde bulundurarak muh
telif Odaları içine alacak grupları tespit ve gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Bakanlığa gönde
rir. 

Bakanlık bu tarifeyi aynen ya da gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar. Tarifeler Resmî Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Yeni bir tarife yürürlüğe girinceye kadar eski tarife hükümleri devam eder. 

Organlarda görev alanlara ödenecek ücret ve benzeri giderler 

MADDE 41. — Oda veya Birlik organlarında görev alacaklara her ne nam altında olursa olsun, verile
cek ödeneklerin cins ve miktarı Odalarda Oda Genel Kurullarınca, Birlikte ise Birlik Genel Kurulunca karar
laştırılır. 

İkinci görev yasağı ve bildirim zorunluluğu* 

MADDE 42. — özel kurum ve işyerinde görevli diş hekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yap
maları, kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer 
bir kurum veya işyerinin diş hekimliği görevini alamazlar. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan diş hekimlerine, kurum
larınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır. 

Oda Yönetim Kurulları, ikinci görev konusunda başvuruları, iş hacmi, ikinci görevlerin diş hekimleri ara
sında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzeri hususları da göz önünde bulundurarak ince
ler ve gerekçeli olarak karara bağlar. 

Gerek diş hekimleri ve gerekse bunları istihdam eden bütün özel kurum ve işyerleri tayin, nakil, işten 
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ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları yerin Odalarına bildirmeye mecburdur
lar. 

Diş hekimleri sicili 

MADDE 43. — Birlikçe, Türkiye'de diş hekimliği yapmaya hak kazananların bir sicili tutulur. 
Her diş hekiminin kayıtlı bulunduğu Odada, Birlikçe gönderilen örneğe göre düzenlenecek bir sicil cüz

danı bulunur. Bu cüzdan gizlidir; ancak hak sahibi veya vekâlet vereceği bir avukat tarafından her zaman 
görülebilir ve gerekli not alınabilir. 

Odadan odaya nakil halinde, cüzdan, nakledilen Oda Başkanlığına gönderilir. 
Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri, diploma verdikleri diş hekimlerinin listesini her mezuniyet döne

minden sonra, Bakanlık da diplomalarını tasdik ederek meslek ve sanatlarını uygulamalarına izin verdiği diş 
hekimlerinin kimliğini; Odalar, üye kayıtları ve sicil cüzdanlarındaki bilgi ve değişiklikleri Birliğe bildirir
ler. 

Disiplin cezaları 

MADDE 44. — Diş hekimliği vakar ve onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan fiil ve ha
reketlerde bulunanlar ile mesleğini gereği gibi uygulamayan veya kusurlu olarak uygulayan veyahut görevin 
gerektirdiği güveni sarsıcı davranışlarda bulunan meslek mensupları hakkında; fiil ve hareketin niteliği ve 
ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir. 

a) Uyarma; diş hekimine görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile 
bildirilmesidir. 

b) Kınama; diş hekimine görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 
c) Para cezası; bölgesinde o yıl uygulanan asgarî muayene ücretinin on katından az elli katından fazla 

olmamak üzere verilecek para cezalarıdır. 
d) Oda bölgesinde bir aydan altı aya kadar serbest meslek uygulamasından alıkonmadır. 

e) Oda bölgesinde iki defa serbest meslek uygulamasından alıkonma cezası alanların Oda bölgesi içinde 
serbest meslek uygulamasından sürekli olarak alıkonmasıdır. 

Cezaî takibat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel 
değildir. - . -

Meslek mensubu .hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Tebligata rağmen onbeş gün 
içinde savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayüırlar. 

Disiplin cezalan kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır. x 

Disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezaları; bir derece ağır 
veya hafif disiplin cezalarının uygulanacağı haller; disiplin kovuşturması yapılması konusunda karar verecek 
merci; disiplin cezalarını vermeye yetkili merciler; disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazın usul ve şartla
rı; disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları; disiplinle ilgili diğer işlemler Birlikçe düzenlenecek bir yö
netmelikle gösterilir. 

Ceza hükümleri 
Aracı kullanmak, aracılık yapmak ve yetkisiz meslek icrası 

MADDE 45. — Hastalar ile diş hekimleri arasında herhangi bir menfaat karşılığında aracılık yapanlar 
veya bu kişileri aracı olarak kullanan diş hekimleri üç aydan bir yıla kadar hapis ve yüzbin liradan üçyüz-
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Meslek diplomasını herhangi bir menfaat karşılığı diş hekimliği mesleğini uygulama yetkisine sahip olma
yan kişi veya kişilere kullandıranlar veya kendisine ait olmayan diplomayı kullanarak menfaat sağlayanlar 
veya yargı mercilerince ya da Oda veya Birlik Disiplin Kurulları tarafından haklarında, serbest meslek uygu-
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lamasından geçici veya sürekli alıkonma cezası verilenlerden serbest meslek uygulamasına devam edenler, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde birinci fıkra hükümleri uyarınca ̂ cezalandırılırlar. 

Yasaklara ve bildirim mecburiyetine uymayanlar 

MADDE 46. — Bu Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 42 nci maddesinin birinci ve dördün
cü fıkralarındaki hükümlere uymayanlar yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Yönetmelik 

MADDE 47. — Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar ile Kanunun uygulanabilmesi 
için yönetmelikte yer alması gereken diğer konular Birlik tarafından, Bakanlığın da görüşü alınarak çıkarı
lır. 

ALTINCI KISIM 
Değiştirilen ve Yürürlükden Kaldırılan Kanun Hükümleri 

MADDE 48. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8.1.1985 tarih ve 3144 
sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest ola
rak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmî veya özel görev yapan tabiplerin katıl
dığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında meslekî deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu 
ve kişi yararına uygulayıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak 
amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslekî bir kuruluştur. 

MADDE 49. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8.1.1985 tarih ve 3144 
sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin bir ve ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev 
yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, 
diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabiplere kurumlarınca 
verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır. 

Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten 
ayrılma ve sair suretlerle hâsıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahallî tabip odalarına bildirmeye 
mecburdurlar. 

MADDE 50. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8.1.1985 tarih ve 3144 
sayılı Kanunla değişik 6 nci maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az ikiyüz tabip bulunan her ilde bir tabip odası kurulur. 
Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda tabip bulunmayan illerdeki tabiplerin hangi illerdeki tabip

lerle birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabiplerin 
hangi il tabip odalarına bağlanacağı; memleketin coğrafî ve ulaşım durumları ile tabiplerin toplu olarak bu
lundukları iller göz önüne alınarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kongre
ce kararlaştırılır. 

MADDE 51. — 23.1.1953 tarih ve 6203 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8.1.1985 tarih ve 3144 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir tabip odası sınırları Jçinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge 
tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 
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MADDE 52. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 11.2.1957 tarih ve 6909 
sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tabip odaları idare heyeti azası, odalara kayıtlı bulunan tabipler arasından umumî heyetçe gizli reyle 
seçilir. 

MADDE 53. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 19 uncu maddesinin ikin
ci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 54. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 28 inci maddesinin (II) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II) Tabip odasının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine bazı mıntıka
larda odalarla tabip tedavisi ücretlerinin en az miktarlarını gösteren tarifeler düzenlemek (Bu tarifeler Mer
kez Konseyince tasdik edildikten sonra bilgi edinilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine gönderilir.) 

MADDE 55. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 11.2.1957 tarih ve 6909 
sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Her tabip odasında bir haysiyet divanı bulunur. Divan 5 tabipten teşekkül eder. Müddeti 2 yıldır. 
Haysiyet divanı azası odalara kayıtlı bulunan tabipler arasından 5 asıl ve 5 yedek olmak üzere 18 inci 

madde hükümlerine göre umumî heyet tarafından gizli reyle seçilir. 
Asıl azalıklardan açılan yerlere rey sırasına göre yedek aza getirilir. 

MADDE 56. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 8.1.1985 tarih ve 3144 
sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Hay
siyet Divanına seçilebilmek için Türkiye'de en az onbeş yıl tabiplik yapmış olmak ve bu Kanunun 39 uncu 
maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir. 

MADDE 57. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 44 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 44. — Yüksek Haysiyet Divanına seçilen asıl ve yedek azaların müddeti 2 yıldır. Eski azalar ye
niden seçilebilir. Açılan azalığa rey sırasına göre yedeği getirilir. 

MADDE 58. — 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8.1.1985 tarih ve 3144 
sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Merkez Konseyi 18 inci madde hükümlerine göre Büyük Kongrenin gizli reyle seçeceği 7 asıl aza ile 7 ye
dek azadan teşekkül eder. 

MADDE 59. — 23J.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk TaJbipIeri Birliği Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine seçilen üyelerin Ankara'da oturmaları şarttır. Seçimle ekseri
yet kazandığı halde Ankara'da oturmak istemeyen veya Ankara'dan ayrılan üyelerin yerine yedeklerinden, oy 
sırası gözetilmek üzere Ankara'da oturmayı kabul eden üyeler getirilir. 

MADDE 60. — 234-1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 60 inci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Büyük Kongre Tabip Odaları Umumî Heyetince gizli reyle seçilen temsilcilerden teşekkül eder. Azası 
(200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5) ve (500)'den yukarı olanlar (7) temsilci ve aynı sayıda 
yedek seçerler. 
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YEDİNCİ KISIM 
. Geçici ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre seçilmeye engel bir hali olmayan diş hekimleri, oda k 
olmak istedikleri takdirde, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde, mesleklerini icra etmekt 
oldukları illerin valiliklerine başvurarak birer kuruculuk belgesi alırlar, üç ayın bitiminde valilikler kurucu
luk belgesi verdikleri diş hekimlerinin listesini Bakanlığa gönderirler. Listelerin gönderilmesini takip eden bir 
ay içinde kurucu üyeler Bakanlığın tespit edeceği il merkezlerinde valilerin başkanlığında toplanarak beş diş 
hekiminden oluşan birer geçici yönetim kurulu seçerler. . 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren illerdeki geçici yönetim kurulları, geçici 
yönetim kuruluna seçildikleri tarihi takip eden bir ay içinde üye kayıt işlemlerini tamamlayarak bu Kanu
nun 8 inci maddesinin iki, dört ve müteakip fıkralarına uygun olarak odaların ilk genel kurullarını toplantıya 
çağırarak oda organlarının seçimini gerçekleştirirler. Bu madde kapsamındaki odalar, seçim sonuçlarını Ba
kanlığa bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Üç oda tüzelkişilik kazandıktan sonra Bakanlık odalarca seçilen Birlik Genel Kurulu temsilcilerini, Birlik 
organlarını seçmek üzere Ankara'da toplantıya çağırır. Birlik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tüzelkişilik 
kazanır. 

Bu madde kapsamına giren odalar tüzelkişilik kazanıncaya kadar, oda kurmak için gerekli olan ve bu 
Kanunda öngörülen hazırlık çalışmalarında ve temaslarda bulunabilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Diş hekimleri disiplin yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar 6023 sayılı Türk 
Tabipleri Birliği Kanununun disiplin işlem ve cezaları ile ilgili hükümleri diş hekimleri hakkında da uygu
lanmaya devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 1219 sayılı 
Kanuna göre meslek icrasına hak kazanmış kimseler hakkında da uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 61. — Bu Kanunun 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 inci maddeleri Türk Diş 
Hekimleri Birliğinin ilk Genel Kurul toplantısında yapılacak merkez organ seçimlerinin kesinleşmesini taki
ben, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 62. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

<•> 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 320 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 7 Arkadaşının, 
2 6 . 4 . 1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 
Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri ve Anayasa Komis

yonları Raporları (2/199) 

T.B.M.M. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 17.1.1985 

Sayı : 112 

TÜRK'İYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 Sayılı MttletvekiU Seçimi 
Kanununun 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Feridun Şakir öğünç Abdullah Çakırefe Bilal Şişman 
İstanbul Manisa îstanbuî 

Rıza öner Çakan Muhteşem Vasıf Yücel Sururi Baykal 
Zonguldak! Zonguldak! Ankara 

Kadir Narin Salih Güngörmez 
Diyarbakır Kocaeli 

26.4.1961 Tarih ve İ298 Saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ye Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 2839 Saydı Milletvekili Seçimi Kanu

nunun 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nc'i maddesi «... Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun 
olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde, siyasi faaliyette bulunma ve halk oy
lamasına katılma hakkına sahiptir.» hükmünü öngörmektedir. 

'Son resmî rakamlara göre, yurt dışındaki Türk Vatandaşlarının sayısı 1983 yılı İtibariyle iki milyon 242 
bin. Bunun 817 bini çocuk, 979 bini işçi, 446 bini de işçilerimizin çalışmayan eşleridir. Muhtemeldir ki, bu 
rakamlar 1984 yılı içinde daha da artmış, giderek önümüzdeki seçimlerde 4-5 milyona ulaşmış olacaktır. 

Bunca insanı, tüm vatandaşlara tanınmış olması gereken seçmenlik hakkından yoksun bırakmanın hiçbir 
tutarlı gerekçesi bulunmamaktadır. 
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Hemen vurgulamalıyız ki, (bu bak yeni Cumhuriyet Anayasamızın kaçınılmaz bjr gereğidir. Bilindiği üze
re, tüm batılı demokratik ülkeler bu sorunu çözümle yebilmişlerdir. Ülkemiz ekonomisinin yurt dışında ça
lışanların gönderdikleri dövizlere büyük ölçüde dayalı olduğu açık ve kesin gerçeği anımsanırsa, dövizlerini 
kullanageldiğimiz, zaman zaman şehit edilen yurt dışındaki Türklere oy hakkının bugüne kadar sağlanama
ması hak ve adaletle, özellikle de Anayasamızla bağdaşabilir bir durum ve tutum olamaz. 

Nitekim, uygar ülkelerin çok 'büyük bir çoğunluğu Amerikasmdan, Fransasına 'kadar, yurt dışındaki va
tandaşlarının seçimlerde oy kullanabilmelerini sağlayabilecek yolları bulmuşlardır. 

'Bugünlerde, bu hakkı engellemek için çeşitli gerekçeler öne sürenler, düzenlemenin güçlüğünden söz eden
ler çıkmıştır. Oysa, hemen belirtmeliyiz ki, bu güçlüklerin ve sözde sakıncaların hiçbiri ya da hepsi, milyon
larca insanı vatanlarının yönetiminden uzak tutma bir başka deyimle menetme kadar yakışıksız olamaz. Git
tikleri ve yaşadıkları ülkelerde, hepimizin de bildiği üzere dışlanan insanlarımızın bir de bizler tarafından 
dışlanmaya günah ve veballeri var mıdır? 

Üstelik «Zararlı akımlar-sapık ideolojiler» dediğimiz, şeriatçılık, ırkçılık ya da ihtilalcilik gibi sağlı sollu 
saplantılar, biraz da bu çifte dışlanışların tepkileri değil midir7 

Geçmişlerde görülmüştür ki, çeşitli fikirlerin ve çeşitli sosyal kesimlerin Türk Parlamentosunda yeterince 
temsil edilememeleri, söz hakkına sahip olamamaları, toplumsal huzursuzluklarımızın oluşmasında başlıca 
nedenleri yaratmış bulunmaktadır. 

Ayrıca ve de ısrarla belirtmeliyiz ki, Türk vatandaşlarının seçimlerde oy kullanabilmeleri" için mutlaka 
Türkiye'de bulunmaları gerektiğine ilişkin Anayasamız da bir hüküm de yoktur. 

Başka bir deyişle, Anayasa ile verilen seçme ve seçilme hakkı yalnız Türkiye'de oturan yurtdaşlara Özgü 
değil, bütün Türk yurtdaşlarına tanınmış temel siyasal hak ve ödevlerdendir. 

Bizim kanımız odur ki, bu hakkın verilmemesi Cumhuriyet Anayasamızın 67 nc'i maddesi hükmüne 
ters düşme anlamını beraberinde getirmektedir. 

Yukarıda da açıkladığımız üzere, seçim sisteminin köklü hazırlıkları ve yasal düzenlemeleri yapılırken, 
Anayasamızın bu buyruğu ile yurt dışında bulunan milyonlarca Türk vatandaşı gerçeğini görememek gibi bir 
talihsizliğe uğramıştır seçim sistemimiz, öngörülen uygulama batı aleminde de artık Türkiyemizin demokra
tik düzene kesinkes geçmiş olduğunu ve demokrasi yolunda 12 Eylül öncesinden bir adım daha ileri giderek 
yurt dışındaki Türklere seçimlere katılma imkanını vermekle demokrasiye bağlılıkta somut bir örnek daha 
sergilediğini göstermiş olacaktır. Bu sergi, insan hak ve özgürlükleri ile demokrasiye bağlı ülkeler topluluğu 
arasında Türkiyemizin yerini daha da saygınlaştırmaya hizmet etmiş olacaktır. 

Yine yukarılarda ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, zaman zaman Türk siyasal yaşamında ve gündeminde 
yer almasına rağmen, yurt dışındaki Türklerin de Tür kiyedeki seçimlere katılmalarının 'güçlük veya imkan
sızlığından söz edilmiş ve bu fikir bugün de gerçekleştirilememiştir. 

Oysa soruna, yapıcı bir yaklaşımla girilirse, ortada bir imkansızlığın bulunmadığı, güçlüklerin ise ilgili 
kanun maddelerinde yapılacak birkaç değişiklikle çözümlenebileceği kolayca 'görülebilecektir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FERİDUN ŞAKIR ÖÖÜNÇ VE .7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve ISeçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 2839 Saydı Milletvekili Seçimi 

Kanununun 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 35 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 35. — Yazım sırasında altı aydan fazla bir süreden beri yurt dışında oturmakta olanların seçmen 
kütüğüne yazımı aşağıdaki kurala uygun olarak Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğün
ce yapılır. 
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a) Yurt dışında altı aydan fazla bir süreden beri pturmak'ta olup da, oyunu Türkiye'de kullanamaya
cak seçmenler için yeterince «"Seçmen Formu» ile «Fligranlı Oy Pusulası» ve «Zarf» Yüksek Seçim Kurulu 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ilgili Konsolosluklara gönderilir. 

b) Seçmen niteliklerini haiz ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen 
seçimin başlangıcı tarihinde yirmibir yaşını dolduran her seçmen tarafından, konsolosluklardan temin ede
ceği Seçmen Formundan dört nüsha doldurulur. Yurt dışında oturan vatandaşların Türkiye*deki son ikamet
gâhları da forma yazılır. 

c) Bu formu bağlı oldukları yer konsolosunun veya belirleyeceği memurun yanında imzalarlar; form, 
Konsoloslukça mühürlenir. 

• d) Formun birinci nüshası Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne konsolosluk tara
fından gönderilir. 

e) Formun ikinci nüshası konsoloslukça seçmenin Türkiye'deki ikametgâhının, ikametgâhı belli değilse 
nüfusta kayıtlı bulunduğu yerin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

f) Formun üçüncü nüshası konsoloslukça sıra numarasına göre b'ir isteye kaydolunur ve saklanır. 
g) Formun dördüncü nüshası seçmen vatandaşa iade edilir. 
h) 'İlgili İlçe Seçim Kurulu, konsolosluklarca doğrudan doğruya kendisine gönderilen formlara dayalı 

özel bir Seçmen Kütüğü düzenler ve ayrıca bir seçim sandığı 'hazırlar. 

MADDE 2. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 108 
inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

En son Sandık Tutanağı geldikten sonra, yurt dışından gönderilip de özel Seçmen Kütüğü göz önünde 
bulundurulmak suretiyle sayım ve dökümü yapılan oylar da hesaba katılarak, ilçe dahilindeki tüm tutanak
ların birleştirilmesi tamamlanır ve bunun sonucu bir tutanakla tespit olunur. Partilerin ve adayların ve ba
ğımsız adayların aldıkları oylar da sırasına göre bu tutanağa geçirilir. 

MADDE 3. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna aşağıdaki 
5 inci Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE 5. — Bu Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 298 sayılı Kanunun 35 inci maddesine gö
re konsolosluklarımıza başvurarak, oy kullanmak üzere kendisi için doldurulan formun, dördüncü nüshasını 
alan seçmen, adayların ilanını müteakip, oy verme gününü beklemeksizin dördüncü nüsha formu da göster
mek suretiyle konsolosluktaki listeyi imzalayıp, fligranlı ve konsoloslukça mühürlenmiş oy pusulası ile Zar
fını alır. 

İlgili seçmen, boş oy pusulası üzerinde parti farkı gözetmeksizin bağlı olduğu seçim çevresinden yete
rince adayın ismini yazarak alt olduğu Üçe Seçim Kuruluna bizzat postalar. 

'İlçe Seçim Kurulu, mektupla yurt dışından gelen oyları açmadan, oy verme günü saat 17.00*ye kadar 
özel Sandıkta toplar. 

Üçe Seçim Kuruluna saat 17.00*den sonra posta ile gelen oylar dikkate alınmaz ve açılmadan imha edi
lir. 

Oy verme günü saat 17.00'den sonra, İlçe Seçim Kurulunca, bir sandık kurulu gibi, yurt dışından gelen 
oyların toplandığı sandık açılır ve daha önce düzenlenen özel Seçmen Kütüğü de dikkate alınarak oylann 
sayım ve dökümü yapılır. 

MADDE 4. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu tüm adayları oy verme gününden önceki yirmiye-
dinci gün, seçim çevreleri itibariyle Radyo ve Resmi Gazete ile ilan eder ve ayrıca teleks ya da telgraf 
gibi en seri araçlarla konsolosluklarda ilanım sağlar. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İçişimi Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/199 
Karar No. : 52 

1.3.1985 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 7 arkadaşının; 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Halkkmda Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Maddesinin De
ğiştirilmeline Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi komisyonumuzun 28.2.1985 tarihli 12 inci Birleşiminde ilgili 
Bakanlık Temsildleri ve Yüksek Seçim Kurulu Başkam ile teklif sahiplerinin de katılmalarıyla incelenip 
görüşüldü. 

Komisyonumuz teklif sahiplerinin gerekçe olarak belirttikleri görüşleri paylaşmamrş, ayrıca Yüksek Se
çim Kurulu Başkanının Komisyonumuzda verdiği izahat çerçevesinde vaki ve vatandaşların ait oldukları ma
halle veya köylerdeki seçmen kütüklerinde adlarımn kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
lunmaları halinde oy kullanmalarına mani bir hal bulunmadığı şeklindeki izahatlarını olumlu karşılamıştır. 

Ayrıca, teklifin yasalaşması halinde yurt dışında bulunan vatandaşlarımızı bulundukları o ülkedeki siyasî 
partilerin ve siyasî akımların etkilemeye çalışacakları ve onları huzursuz 'bırakacakları izahtan varestedir. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle teklif, komisyonumuzca benimsenmemiş ve maddelerine geçilmeden red
dedilmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsîper 

Balıkesir 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

lüye 
Ali Aşkın Toktaş 

İzmir 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Başkan vekili 
Nihat Akpak 

'Sakarya 

Üye 
Kadri Al tay 

Antalya 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 
(Muhalifiz gerekçemiz eklidir.) 

Üye 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

«Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

üye 
Muzaffer Arıcı 

'Denizli 

Üye 
Süha Tanık 

İzmiı* 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
(Yasa teklifi olumludur 

kabul ediyorum) 

Üye 
Afif Toprak 

Niğde 
(İmzada bulunamadı) 
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KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 67 nci maddesi ile vatandaşlarımıza verilmiş olan seçme ve seçilme hakkına işlerlik ka-
zandırıia'bilmesi için yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkım, diğer medenî milletlerde 
olduğu gibi, kolaylıkla kullanabilme imkânının sağlanması gerekmektedir. 

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sayısı, önümüzdeki seçimlerde 4 mMyona ulaşmış olacaktır. Miktarı 
iki milyonu aşan seçmenlere bütün vatandaşlara tanınmış olan seçmenlik hakkından yoksun bırakmanın hiç 
bir surette tutarlı gerekçesü yoktur. 

Kanun teklifi yurt dışındaki yurttaşlarımızın oy kullanma hakkını en iyi şekülde kullanabilmelerine imkân 
Sağlayacak objektif esasları ve yöntemleri düzenlemiş bulunmaktadır, 

içişleri Komisyonunun ret gerekçesi hiç bir haklı sebebe dayanmamakta; ilmî verilerden uzak bulun
maktadır. 

Hüseyin Aydemir 
(tamir Mülletvefcli 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Anayasa Komisyonu 16 . 5 . 1985 

Esas No. : 2/199 
Karar No. : 27 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSU BAŞKANLIĞINA 

'Başkanlığınızca 24.1.1985 tarihinde Komsiyonumuza gönderilen, İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 
ve 7 arkadaşının 26.4.1961 Tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerin'in Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 Sayılı Millet
vekili Seçimi Kanunun 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 9.5.1985 
tarihli toplantısında Adalet ve İçişleri bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde incelenmiştir. 

Teklif, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının seçimlerde oy kullanabilmelerini sağlamak maksadıyla, 
özel seçmen kütüğü ve oy verme işlemlerinin düzenlenmesi için 298 ve 2839 sayılı kanunlarda değişiklik yapıl
masını öngörmektedir. 

Komisyonumuz, teklifin tümü üzerindeki incelemeleri sırasında, yurt dışında oy kullanacak vatandaşlara 
teklifle getirilmek istenen düzenlemenin, 298 sayılı Kanuna göre yurdumuzda oy kullanacak vatandaşlardan 
farklı olmasını Anayasanın eşitlik prensipleriyle bağdaştıramamış, ayrıca, yurt dışında yapılan seçimlerin 
Anayasanın 67 nci maddesinde hükme bağlanan seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altında yapılması pren
sibine de aykırı olacağı görüşünde birleşmiş, maddelerinin görüşülmesine geçmeden teklifi reddetmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekifli Üye 
Kâmil T. Coşkunoğlu Münir Fuat Yazıcı Mustafa Çelebi 

Ankara Manika . Hatay 
Üye Üye Üye 

Rıfat Bayazıt Mustafa Sabrı Güvenç Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Kahramanmaraş Niğde (Sliıvas 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

»« * • — »• 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 321 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 3 Arkadaşının, 
2 2 . 4 . 1 9 8 3 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 

Anayasa Komisyonu Raporu (2 /205) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22.4.1983 Tarihli 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ile gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 17 Şubat 1985 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan Işılay Saygın Bahriye Üçok 
Edirne Milletvekili İzmir Milletvekili Ordu Milletvekili 

Rüştü Şardağ 
İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

a) Türk kadını siyasî haklar yönünden ilk yasal eşitliği belediye seçimlerine katılma hakkının sağlan
masıyla 3 Nisan 1930 tarihinde elde etmiştir. Yüce önder Atatürk'ün öncülüğünde Malatya Milletvekili İsmet 
inönü ve 191 arkadaşının kanun teklifi 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilerek Türk kadını 2598 sayılı "Ka
nunla milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. 

Kanunun kabulünden sonra 1934 - 1984 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 75, Temsilciler 
Meclisinde 4, Cumhuriyet Senatosunda 10, Danışma Meclisinde 5 kadın görev almış bulunmaktadır. Ne var 
ki, aradan geçen 50 yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın milletvekillerinin sayısı giderek azalmış 
ve aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, dönemler itibariyle kadın milletvekillerinin oranı çok düşük düzeylerde 
kalmıştır. 

Dönem 

V 
VI 

VIII 
VIII 

IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

T.B.M.M.'de Kadın 
Milletvekili Oranı 

(% 

4,5 
3,5 
3 
2 
0,5 
0,5 
1 
0,5 
2 
1 
1,5 
1 
3 



.. — 2 — 

Oysa, diğer ülkelerde bu oran ülkemize göre çok yüksektir. Nitekim, Danimarka'da yüzde 23,4, Lüksem-
burg'da yüzde 13,5, Hollanda'da yüzde 14,6, Federal Almanya, Belçika ve İtalya'da yüzde 7 - 8 dolayında
dır. 

Görülüyor ki, ülkemizde kadınların milletvekili seçilme hakkı gelişmiş ya da gelişmemiş bir çok ülkeden 
önce kanunlarda yer almış bulunmasına rağmen, fiiliyatta Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeterli sayıda ka
dın milletvekilinin görev alması ve ülke yönetiminde etkili olması mümkün olamamıştır. Oysa, bundan 50 yıl 
önce kabul edilmiş bulunan 2598 sayılı Kanunun amacı, Türk kadınının Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 
etkin olmasıdır. Aşağıda belirtilen 2598 sayılı Kanunun gerekçesinin son kısmı bu amacı açıkça ortaya koy
maktadır. 

«... İşte; bu düşüncelerle yüksek Türk kadınına milletvekili seçmek ve seçilmek yolunda da erkeği yanında 
yerini vermek ve bu şekilde yurdunun bütün işlerinde, onun temiz, duygulu çalışmalarından yararlanılmasını 
sağlamak için bu kanun teklif edilmiştir.» 

Kaldı ki, Büyük Önder Atatürk, aşağıdaki ifadelerinde Türk kadınına milletvekili seçmek ve milletvekili 
seçilmek hakkını veren kanunun «en önemli inkılaplardan biri olduğunu» vurgulamıştır : 

«Bu karar Türk kadınına toplumsal ve siyasal hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf için
de, peçe altında ve.kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak gerekecektir. Türk kadını evdeki 
uygar yerini yetkili bir şekilde doldurmuş, iş hayatının her safhasında başarılar göstermiştir. Siyasal hayatta 
belediye seçimlerinde deneyim kazanan Türk kadını, bu kez de milletvekili seçmek ve seçilmek suretiyle hak
ların en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Uygar ülkelerin bir çoğunda, kadından esirgenen bu hak bugün Türk 
kadınının elindedir ve onu yetkiyle ve başarılı bir şekilde kullanacaktır, Bu notla en önemli inkılaplardan "biri
ni anmış oluyoruz». 

b) 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesinde, Siyasî Partilere belirli koşullarda yüzde 5 
oranında merkez adayı gösterme hakkı tanınmış bulunmaktadır. Kuşkusuz Siyasî Partiler bu haklarını Ana
yasaya ve kanunlara aykırı olmamak üzere kendi takdir ölçülerine göre kullanacaklardır. Bu çok doğaldır. 
Ancak, geçmiş uygulamalar göstermiştir ki, merkez adayları hemen hemen tamamen erkekler arasından seçil
mişlerdir; fiilî durum bundan ibarettir; gerçek budur. 

Oysa bu uygulama, Atatürk ilkelerine, Anayasanın ve ilgili yasaların temel espirisine aykırıdır. Hatta de
mokratik düzene de ters düşer. Özellikle Anayasanın, Devletin temel amaç ve görevleri kenar başlığını taşı
yan 5 inci; Egemenlik kenar başlığını taşıyan 6 ncı; Kanun önünde eşitlik kenar başlığını taşıyan 10 uncu; 
Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü kenar başlığını taşıyan 11 inci; Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bu
lunma hakları kenar başlığını taşıyan 67 nci; Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma kenar başlığı
nı taşıyan 68 inci; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu kenar başlığını taşıyan 75 inci; Milletvekili se
çilme yeterliliği kenar başlığını taşıyan 76 ncı ve benzeri maddeleri birlikte incelendiği zaman bu husus açıkça 
görülür. • 

c) Kanunların, Atatürk ilkelerine, Anayasaya, demokratik esaslara, hukukun genel ilkelerine uygun ola
rak tedvin edilmeleri gerektiği ortadadır. Ancak, kanunların, sadece ilkelere uygun olarak düzenlenmesi çok 
kez amacı gerçekleştirmeye yetmez. Önemli olan husus kanunların; Atatürk ilkelerinin, Anayasa hükümle
rinin, demokratik kuralların, hukukun genel ilkelerinin fiiliyata yansımalarını yani gerçekleşmelerini sağlayıcı 
tarzda yürürlüğe konulmasıdır. Aksi takdirde, temel hükümler «ölü hükümler» olmaktan çıkmazlar. İşte ge
rekli tedbirler alınmadığı takdirde, ülkemizde demokrasinin vazgeçilmez bir rejim olarak benimsenmiş olma
sı, seçme ve seçilme hakları yönünden kadın erkek ayırımı yapılmamış bulunması, «kâğıt üzerinde kalan» ve 
«sözde bir hüküm» olmaktan ileri bir anlam taşımaz. 

d) ülkemizde 1980 nüfus sayımına göre, kadın nüfus 22 milyon dolayında olup, yüzde 49,3 oranındadır. 
İktisaden faal nüfus da 18,5 milyon civarındadır. Bunun 6,8 milyonu yani yüzde 36,7'si kadındır. Çeşitli 
mesleklerde çalışan kadınlarımızın oranı ise, eczacılıkta yüzde 32, tıp doktorluğunda yüzde 32, diş doktorlu
ğunda yüzde 28, öğretim üyeliğinde yüzde 29, maden mühendisliğinde yüzde 15 dolayındadır. Bu sınırlı ör
nekler bile, Türk kadınlarının çalışma hayatında her türlü görevi üstlenmekten kaçınmadıklarını göstermek
tedir, 
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işte, yukarıda belirttiğimiz düşüncelerle, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesiyle siyasî 
partilere tanınan yüzde 5 oranındaki merkez adayı gösterebilme hakkının yeniden düzenlenmesi zorunluluğu
nu duyduk. 

Kanun teklifiyle milletvekili seçilme aşamasında kadınlara erkeklerle birlikte eşit şans tanınması amacını 
güttük. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1. — öngördüğümüz fıkra ile merkez adayı tespitinde, kadın ve erkek nüfus oranı esas alınmış 
olacak ve böylece gerçek anlamda kadınların da erkekler gibi seçilebilmeleri imkânı sağlanabilecektir. Dola
yısıyla, merkez adaylarının tespitinde uygulamada kadınlar aleyhine gerçekleşen fiilî ayrıcalık kısmen de ol
sa ortadan kaldırılmış olacaktır. 

MADDE 2 ve 3. — Yürürlük ve yürütme hükümleri olarak düzenlenmiştir. 

, EDİRNE MİLLETVEKİLİ TÜRKÂN TURGUT ARIKAN VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1.— 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesinin sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Gösterilecek merkez adayları, son Genel Nüfus sayımındaki kadın erkek oranına göre kadın ve erkek 
olarak tespit edilir. Merkez adaylarının, aday listelerindeki sıralamalarında da, kadın ve erkek merkez aday
ları arasında eşitlik sağlanır. 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE IBÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ ©ASLANLIĞIMA 

Başkanlığınızca 26.2.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve 3 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci Maddesine Bir Jykra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 9.5.1985 tarihlitoplantısında, teklif sahibi, Adalet ve içişleri 
bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde incelenmiştir. 

Teklif, Siyasî Partiler Kanununun «Merkez adaylığı» başlıklı 38 inci maddesine, son genel nüfus sayı* 
mındaki kadın erkek oranına göre merkez adaylarınm tespit edilmesi ve gday listelerindeki sıralamalarında 
da, .kadın ve erkek merkez adayları arasında eşitliğin sağlanması için bir fıkra eklenmesini öngörmekıtedir. 

Komisyonumuz, Anayasanın,; herkesin cinsiyet ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu hükme 
bağlayan 10 uncu ve yirmlbir yaşını dolduran her Türk vatandaşının, seçme, seçilme ve bir siyasî parti içinde 
siyasî faaliyette bulunma hakkına sahip olacağını hükme bağlayan 67 nci maddelerinin ışığında; siyasî par
tilerin, 2820 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre merkez adaylarını cinsiyet ayırımı yapmadan serbestçe 
belirlemek hakkına sahip olduklarını, teklifle getirilmek istenilenin, aksine bu serbestliği sınırlayıcı olacağı ve 
eşitlik prensibini ortadan kaldıracağı düşüncesiyle, maddelerinin görüşülmesine geçmeden teklifi reddetmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı üe sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 
Muhalifim 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Muhalifim 

Üye 
Mustafa Şabrl Güvenç. 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
Muhalifim 
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