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1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanan Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, İdarî ve Malî İşler Daire 

-Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un 
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tim Bakanı Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/1022) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ile Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Dr. Sadık Ah

met ve İbrahim Şerifin Gümülcine Bidayet Mahkemesinde yargılanmaları ve Batı Trakya Türk
lerine yapılan saldırılara ilişkin gündem dışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar; 

Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, açılması ertelenen Ege tütün piyasasına ilişkin gün
dem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Kemal Akkaya; 

Cevap verdiler. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 39 arkadaşının, olağanüstü hal uygulamasının sür
dürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sorunları çözmekte acze düşerek va
tandaşların güvenini kaybettikleri, uyguladıkları yanlış politikalarla bölgedeki yurttaşların te
mel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırdıkları, toplumsal barışın bozulmasına neden olduk
ları ve siyasal nedenlerle vatandaşların yabancı ülkelere göç etmeleri olayına seyirci kaldıkları 
iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) okun
du; önergenin gündeme alınıp alınmayacağına dair öngörüşme gününün, Danışma Kurulunca 
tespit edilip, Genel Kurula sunulacağı açıklandı. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Top
tan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, dış politika konusunda genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/21) okundu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasın
da yapılacağı açıklandı. 
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Hollanda 2 nci Meclis, 
Arjantin Senato, 
İrlanda Parlamento, 
Başkanlarının, beraberlerinde birer parlamento heyetiyle ülkemize davet edilmelerine iliş

kin TBMM Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, tıp fakültelerinden mezun olan öğrencile
rin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64), yapılan görüşmeler
den sonra kabul edildi. 

Kurulacak komisyonun : 
9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kararlaştırıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifle
ri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere fiyat farkı öde
nip ödenmeyeceğine ilişkin (6/38) sözlü sorusuna Devlet Bakanı Kemal Akkaya; 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa tli Kula ilçesindeki Sandal Grubu içme su
yu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su alamadığı iddiasına iliş
kin (6/114) sözlü sorusuna Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

(6/20), (6/49), (6/86), (6/202) numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından; 

(6/44), (6/47), (6/50), (6/60), (6/68), (6/107), (6/121), (6/91), (6/94), (6/108), (6/142), 
(6/110), (6/112) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından; 

(6/65), (6/102) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri izinli bulunduklarından; 
(6/141), (6/111) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıkla

rından, bir defaya mahsus olmak üzere; 
(6/145) numaralı sözlü soru da, soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulun

duğundan; 
Ertelendiler. 

(6/136), (6/143) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulun
madıklarından, düştü. 

31 Ocak 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.45'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
istanbul Bursa 

Mustafa Sarıgül Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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II. — GELEN KÂĞrTLAR 
31 . 1 . 1990 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/671) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1990) 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yatı

rımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi 
: 30.1.1990) (GÜNDEME) 

2. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince 
Türkiye'de kapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/629) (S. Sayısı: 
351) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Devletin Hava 
Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi v: 31.1.1990) (GÜNDEME) 

4. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1990) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, salonda bulun
duklarını sesle veya el işaretiyle bildirmelerini rica ediyorum. 

(İçel Milletvekili Hikmet Biçentürk'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kars Müktveküi Sabri Aras'tn, Azerbaycan'daki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce iki arkadaşımıza gündem dışı 
söz vereceğim. İlk söz, Kars Milletvekili Sayın Sabri Aras'ın. 

Azerbaycan'daki son gelişmeler hakkında; Sayın Araş, buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

SABRt ARAŞ (Kars) — Sayı Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda, Türkiyemiz, muh
telif yerlerden, âdeta çembere alınmıştır. Bir tarafta Bulgaristan Türklerine yapılan zulümler, 
bir tarafta Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yapılan zulümler, dün Gümülcine'deki olaylar, Av
rupa Parlamentosuna Vasiliu'nun Kıbrıs'ın temsilcisiymiş gibi gösterilerek davet edilmesi gibi 
olaylar bizi üzmüştür ve bütün Türk Milletini yaralamıştır. 

Ben, on günden beri devam eden, Kuzey Azerbaycan'daki vahşete, katliama zamanın ver
diği imkân içerisinde değinmeye çalışacağım. 

Hepimizin malumu olduğu gibi, 1988 yılından beri, Ermenilerin ortaya attıkları bir özerk 
Karabağ bölgesi hadisesi vardır. Bunlar, Karabağ'ın Ermenistan'a bağlanması için Moskova'yı 
sıkıştırmakta idiler. Yine o tarihlerde bu kürsüden yaptığım bir konuşmada, Karabağ mesele
sinde Gorbaçov'a teşekkür etmiştim ve Ermenileri, Batılıların, Amerika'nın kışkırttığını dile 
getirmeye çalışmıştım. Çünkü, aynı günlerde Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda Ermeni 
karar tasarısı gündeme gelmekteydi. Avrupa Parlamentosunda, bir Fransız parlamenter, Kara
bağ'ın Ermenilere bağlanması yönünde bir teklif getirmişti ve Avrupa Parlamentosu da bu ko
nuda Ermenilerden yana davranış içerisine girmişti. Yine, Bayan Mitterrand, nedense, Türki-
yemize gelip, elini kolunu sallayarak Peşmergelerle görüşüp gittikten sonra, bir de Fransa'da 
Ermeni gönüllüller ordusu kurmak için girişimlerde bulunmuştu. İçişleri Bakanımız bu kürsü
den yaptığı bir konuşmada, doğu ve güneydoğudaki olaylarda militan çetelerin içerisinde Er
meni militanların da mevcut olduğunu belirtmişlerdi. 
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Görüyoruz ki, bunların maksadı, sadece Karabağ değildir; bunlar, her ne kadar Karabağ'ı 
bir Ermeni yurdu gibi göstermek istiyorlarsa da, orada Ermenilerin sayısının çok olduğunu 
zaman zaman söylüyorlarsa da, bu sorun, 1928 senesinde Kafkasya'ya tran'dan getirilen 150 
Ermeninin buraya yerleştirilmesiyle başlamıştır. Karabağ'da bir abide vardır; abidenin altında
ki yazı, "Yüzdüler Abidesi" şeklindedir. Türkler, o 150 Ermeninin Karabağ'a gelmesini mem
nuniyetle karşılamışlar, onları insanca, kardeşçe bağırlarına basmışlardır. Ama, görüyoruz ki, 
bunların sayısı orada çoğaldıktan sonra, kiracı girdikleri evden, ev sahibini kovmaya başlamış
lardır. Hadise budur ve bütün dünyanın da bunu böyle bilmesi lazımdır. 

Ne yazık ki, Moskova'dan çok, Batılı dostlarımız ve Amerika Birleşik Devletleri bunlara 
destek sağlamıştır. 1988'de Ermenistan'da meydana gelen zelzeleden sonra, ilaç ve gıda yardı
mı adı altında Ermenistan'a silah sokmuşlar, bu' 'iri silahlandırmışlardır ve bunlar silahlan
dıktan sonra, Erivan'da ve Ermenistan'ın diğer şehirlerinde yaşayan Türkleri -bunların sayısı 
300 bin civarındadır- Ermenistan'dan kovmaya başlamışlar, mallarına, mülklerine elkoymuş-
lardır ve o Türkler şu anda Azerbaycan'da misafir olarak -diğer Türk kardeşlerimiz tarafından 
iaşeleri karşılanarak- oturmaktadırlar. 

Azerbaycan hadiselerinin temelinde ne yatmaktadır?.. Acaba, Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliğinin diğer cumhuriyetlerinde bu hadiseler yok muydu?.. Litvanya'da, Ukrayna'da, 
diğer Baltık cumhuriyetlerinde vardı, Azerbaycan'da da vardı. Çünkü, onlar Gorbaçov'un açıklık 
politikasına güvenmişlerdi, onlar Gorbaçov'dan memnundu; bizler de Gorbaçov'u alkışlıyor
duk. Hatta, Türk Milletinin, Gorbaçov'a aşırı bir samimiyeti oluşmuştu. "Mihail Gorbaçov" 
adını "Mikail" diye telaffuz etmeye başlamıştık. Onun, barıştan yana, insan haklarından ya
na olduğunu kabul etmiştik. Ne yazık ki, Litvanya'daki hadiselerde bizzat Litvanya'ya kadar 
giden, oradaki insanlarla sokak ortalarında sohbet eden Gorbaçov, Azerbaycan - Ermenistan 
konusunda kendi vatandaşlarına zulmetmiştir. Mazlumdan değil, zalimden yana olmuştur. 

Bakınız, Moskova'nın Ankara Büyükelçisi Çernişev, "Karabağ olaylarında Azerbaycanlı
lar haklıdır" diyor. Ben buradan sormuştum; "Madem ki Azerbaycanlılar Karabağ hadisesin
de haklıdır, madem ki silahlı olan, oradaki Türkleri sindirmeye çalışan Ermenilerdir, neden 
Kızılordu Ermenistan'a değil de Azerbaycan'a girdi?" diye. Onlar ne derlerse desinler, bunun 
tek sebebi vardı; o da, Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımızın Türk ve Müslüman olmasıydı. 
Onlar mitinglerinde, Türklüğü, îslamı ve medeniyetçiliği sembolize eden 3 renkli bayrakları
nın yanında, Türk Bayrağını taşıyorlardı; onların göğsünde Atatürk'ün resmi vardı. Onlara 
birçok iftiralar edildi, "Bunlar şeriatı istiyorlar, bunlar tran'a yakındırlar" diye; ama, onlar 
bütün gösterilerinde, bütün sözlerinde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve Türkiye'yi örnek alarak, 
-Türkiye ile birleşerek değil, Türkiye'yi örnek alarak- bu harekete giriştiklerini söylüyorlardı. 

Litvanya'ya bizzat girip, sokak ortasında oradaki insanlarla görüşen Gorbaçov, Azerbay
can'a Kızılorduyu gönderdi. Kendisi gidebilirdi, oradaki yurttaşlarına da, oradaki vatandaşla
rına da "Sorunlarınız nedir?" diyebilirdi. Gitmedi. Neden? Sebep neydi? Çünkü, Litvanya'da 
Hıristiyan olan Litvanyalılar ve Ruslar yaşıyordu, Azerbaycan'da ise Müslüman ve Türk olan 
insanlar yaşıyordu... Tek sebep buydu. 

Malta'da, -ki, o günler Berlin Duvarının yıkıldığı günlerdi. Hepimiz alkışladık, bütün dünya 
alkışladı bu hadiseyi ve bu da Azerbaycan'a cesaret verdi- bu işin böyle gitmeyeceği anlaşıldı 
ve Gorbaçov'un barışçı olan yapısı değişti; Gorbaçov, ipnotize edildi, uyuşturuldu orada. 
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Ben böyle görüyorum. Eğer, Gorbaçov barışçı olsaydı, Batılı ülkeler, Amerika Birleşik Devlet
leri, komünizm yok olduktan sonra, kimleri ne ile korkutacaklardı diye düşünüyorum. Kendi 
insanlarını ve geri kalmış olan ülkeleri, komünizm yok olduktan sonra, Gorbaçov barışçı ol
duktan sonra ne ile korkutacaklardı? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde komünizmin 
sone edmesi ve Gorbaçov'un ve onun yerine gelecek kişilerin barışçı olmaları silah tacirlerinin 
işine gelmedi. Orada da hedef olarak, Türk ve Müslüman olan Azerbaycan seçildi. Binlerce 
kişinin katliamı yapıldı orada. 

Ben Gorbaçov'a buradan seslenmek istiyorum ve diyorum ki: Ey Gorbaçov, gel, halkla
rın hapishanesi olan, halkların cehennemi olan ülkeni daha iyiye götür; halkların cenneti hali
ne getir. Halkların cehennemi olan ülken, halkların mezarlığı yaptıktan sonra, sana hiçbir fay
da sağlamaz; hiçbir millet de, insanlık duygusuna sahip olan hiçbir insan da seni alkışlamaz. 

Batılı dostlarımız, iki balinanın, dört kaplumbağanın durumuyla ilgileniyorlar da, Azer
baycan'da dökülen kanların, kıyıma uğratılan insanların durumu ile ilgilenmiyorlar... Çok en
teresandır! Demek ki, bu demokrasi havarileri, insan sevgisinin sanki sadece kendilerinde mevcut 
olduğunu ilan eden bu batılı dostlarımız, Azerbaycan'da, neredeyse insanların yaşadığını bile 
kabul edemez durumdadırlar. 

Berlin duvarının koparılan taşları hatıra diye satılıyor; ama Azerbaycan'da ölen insanla
rın, bir tek gün bile olsa, Batılı basında haklı gösterildiği görülmedi. Hatta, Batı basını, Kızıl-
ordunun Azerbaycan'a girişini Hıristiyan Ermenilerle, Müslüman Azerbaycanlıların savaşı ha
linde vermektedirler. Orada, Ermenistan'la Azerbaycan savaşmamaktadır; orada, Ermenistan'
dan yana çıkan, Batılılardan cesareti alan Gorbaçov'un Kızılordusu vardır. 

Ben, vaktim çok kısa olduğu için konuyu daha fazla açmak istemiyorum; ama, şu anda 
Azerbaycan'da ölü sayısı onbinlerin üstüne çıkmıştır. Şu anda Azerbaycan'da ilaç ve gıda mad
deleri bulunmamaktadır. Bir telefon görüşmemde şunu duydum : "Yaralılarımızı tedavi etme
yi bir yana bırakın, sargı bezi bile bulamıyoruz" diyorlar. 

Bizim yardımlarımız kabul edilmemiştir; Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımları kabul edil
memiştir; ama, başka ülkelerin Ermenistan'a 1988 zelzelesinden dolayı yaptıkları yardımlar hâlâ 
devam etmektedir; dün de bu yardımlar gitmiştir. Zelzelede, bizim Ermenistan'a yaptığımız yar
dım, Ermeniler tarafından kabul edilmedi; çünkü, bizim yardımımızın içerisinde sadece ilaç 
ve yiyecek maddeleri vardı, patlayıcı madde yoktu, ondan kabul edilmedi; Onların gönderdiği 
yardım malzemesinde bol miktarda silah olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir; çünkü, 
onların kullandığı silahlar ortadadır. Kızılhaç, Azerbaycan'daki halkın hiçbir şeye ihtiyacı ol
madığını belirtmektedir. Benim, onlardan, Sayın Gorbaçov'dan bir ricam var; eğer Azerbay
can'da ilaç varsa, gıda maddeleri varsa, kan varsa; izin versinler, Batılı, Doğulu, Hıristiyan, 
Müslüman basından insanlar oraya gitsinler, hatta Azerbaycan'a gözlemci gruplar gitsinler, ora
daki durumu görsünler, gelsinler, desinler ki; "Hakikaten buradaki insanlar haksızdı, burada
ki yaralı insanların bütün ihtiyaçları karşılanıyor, tedavileri yapılıyor, insanlar açlık içerisinde 
değil." O zaman, biz, Gorbaçov'dan özür dilemesini de bilifiz. Gerçeği saklamasınlar, gerçek 
saklandığı sürece daha kötü olacaktır kanaatindeyim. 

Bir şeyi daha belirtmek istiyorum : Demin de dört yanımızdaki ülkelerin durumunu, Türk
lere karşı girişilen olayları söyledim. Bakıyorum da, Batılılar Müslüman olduğumuz için bizimle 
beraber değil. Peki, bu Müslüman ülkelere ne oldu? Bunlar neredeler? Bunların tutumu nedir? 
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Bugüne kadar, Türkiye başta olmak üzere, Libya ve Pakistan'dan başka, onlara, geçmiş olsun 
diyen bile olmadı. 55 milyonun gösterdiği tepki de; kan bulamasalar da, ilaç bulamasalar da, 
onların yarasını sarmıştır. Çünkü, burada 55 milyon Türk vatandaşı, onlar için dualarını esir
gememişler, onların sesinin duyurulması için meydanlara toplanmışlardır. 

Meydanlara toplanan vatandaşlarımızdan da bir ricam var; Azerbaycan Türklerinin da
vası, hiçbir derneğin, hiçbir kuruluşun şahsî meselesi değildir; Azerbaycan meselesi, bütün Türk
lüğün meselesidir, tıpkı Bulgaristan'daki Türklerin meselesi gibi, tıpkı Batı Trakya'daki Türk
lerin meselesi gibi. Eğer biz bunları, bazı şahsî menfaatlarımız veyahut da bulunduğumuz ku
ruluşların menfaatları için kanalize etmeye başlarsak, bize ileride bundan da zarar gelir. Va
tandaşlarımızın, bilhassa mitinglerde, provokasyonlara kulak asmamalarını, sadece gönülle-
rindeki sevgiyi belirtmekten öteye bir harekette bulunmamalarını da özellikle rica ediyorum. 

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığımızın çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve 
konunun peşinin bırakılmamasını istirham ediyorum. 

Dün aldığımız haberlerden, Nahçıvan'da açlığın başladığını öğreniyoruz. Baku şehir mer
keziyle havaalanının arası 50 kilometredir; yolda kadınlar ve çocuklar tankların altında ezil
mişlerdir. Çünkü, "tik etapta kadınları ve çocukları çıkarırsak, belki merhamete gelirler, belki 
katliama girişmezler" demişlerdir. Tankların önüne geçen kadınlar ve çocuklar, maalesef, o 
tankların altında can vermiştir. Bunu, Türk Milletinin unutması mümkün değildir. 

Biz yine de, Gorbaçov'un barış yanlısı olacağı inancımızı kaybetmiyoruz; Malta'da sırtını 
sıvazlayanların fazlaca etkili olmayacağını da düşünerek, alnındaki sevgi lekesini, barışçı beni
ni bir kan gölüne çevirmemesini diliyoruz. 

Azerbaycan'da şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anarken, Yüce Meclise de saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 

2. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Karadeniz balıkçılığı ve balıkçıların sorunları ile alın
ması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İkinci konuşma, Sinop Milletvekili Sayın özer Gürbüz'ün ve Karadeniz ba
lıkçılığının sorunları hakkındadır. 

Buyurun Sayın Gürbüz. (SHP sıralarından alkışlar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karadeniz balıkçılığı ve 
Karadeniz balıkçılarının sorunları hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak üzere söz almış bulu
nuyorum. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekileri, yılların ihmal ve sorumsuzluğu, Karadeniz balıkçılığı
nı çok güç durumda bırakmıştır. Yıllardır yapılan usulsüz avlanma, kıyıya yakın bölgelerin trol
lerle acımasızca taranması, milyarca balık yavrusunun ve balık yuvalarının kaybına neden ol
muştur. 

Son yıllarda plansızca ve ilerisi düşünülmeden yapılaşan Karadeniz kıyılarındaki sanayi 
telisleri, ilaçlamalarla denize ulaşan zehirli atıklar, Çernobil kalıntıları, zehirli variller ve tüm 
komşu ülkelerin dikkatsizliği, Karadenizi kirli bir deniz haline getirmiştir. Sonuçta, Karadeni-
zi, balıksız bir deniz haline getirdik. Bir başka deyişle, Karadenizde deniz bitti; Karadenizlinin 
ekmeğinin katığı olan hamsisi, her denize çıktığında oltasını dolduran istavriti, barbunyası, 
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palamutu, kalkanı ve tüm zenginlikleriyle balık çeşitleri görülmez hale geldi. Martılar ve deniz 
kuşları denizde aç kalıp karaya saldırmaya başladılar ve Karadeniz balıkçısı iflasın eşiğine gel
di. Denizden geçimini sağlayan binlerce aile geçim sıkıntısı içerisine düştü. Olaya, sel, deprem, 
yangın gibi doğal bir afet olarak bakılmalıdır. Devlet, Karadeniz balıkçısının sorunlarına bu 
anlayışla sahip çıkmalıdır. 

Bir balıkçı takımında ortalama 30 kişinin çalışarak geçimini sağladığı ve bir takımın orta
lama 500 - 600 milyon liraya malolduğu düşünülürse, felaketin ne kadar ciddi boyutlarda ol
duğu daha iyi anlaşılır. Takımların sadece bakımı ve denize inecek hale gelmesi, milyonları 
bulan masrafları gerektirmektedir. Balıkçımız, takımlarını kredilerle sağlamış olduğundan mil
yonlarca liralık borç altında bulunmaktadır.Balıkçılığın bu şekilde devam etmesi halinde, ba
lıkçılarımızın, borçlarının taksitlerini dahi ödemeleri imkânsızdır. Yüzlerce balıkçı esnafı iflas
la karşı karşıya bulunmaktadır. Takımlarını yok pahasına da satsa, müşteri yoktur. İflas eden 
şirketleri kurtaran devlet, canı pahasına azgın denizlerde hayat mücadelesi veren balıkçısına 
mutlaka sahip çıkmalı ve balıkçısını iflas durumundan kurtarmalıdır. Balıkçımız, bu ilgiye 
layıktır. 

Yalnız seçim bölgem Sinop'taki balıkçılarımızın kredi borcu 1 milyarı bulmaktadır. 872 
milyon 86 bin liranın vadesi gelmiştir. Son yıllarda hızla gelişen yapım kredisi ve balıkunu fab
rikalarının kredi borcu 3 milyarı bulmaktadır. Faiz ve taksitlerinin ertelenmesi çözüm olmak
tan çıkmıştır. Borçların faizleri dondurulmalı ve borç ödemeleri deniz mevsimi sonuna kadar 
ertelenmelidir. Konu, bölge halkı ve ülke için çok acil ve çok önemlidir. Tüm boyutlarıyla, Ka
radeniz balıkçılığının ve balıkçılarımızın sorunlarına, devlet olarak, daha geç kalınmadan eğil
meliyiz. Yoksa, biraz daha gecikme ve ihmal, Karadeniz balıkçılığının da, Karadeniz balıkçıla
rının da sonu olacaktır. 

Hükümet, yetkilileri, büyük bir felaket haline gelen Karadeniz balıkçılığı ve balıkçılarımı
zı iflastan kurtarmak için, ne gibi önlemler aldıklarını biran önce açıklamalıdırlar. Karadeniz 
halkı, sabırsızlıkla, Hükümet yetkililerinin bu açıklamalarını beklemektedir. Biz de bölge ve 
muhalefet milletvekilleri olarak, Hükümetten, bölge halkını çok ciddi boyutlarda etkileyen Ka
radeniz balıkçısının sorunlarına ne ölçüde eğileceğini ve bu konuda ne gibi önlemler alacağını 
bir an önce açıklamasını bekliyoruz. 

Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — 11/13 esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs

mında yer alması üe, 
Dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin (8/21), (8/13) ve (8/19) esas numaralı 

önergelerin öngörülmelerinin görüşülme gün, süre ve esaslarına ilişkin Danışma Kurulu önerileri 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır, okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Buyurun. 
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Danışma Kurulu önerisi 
. No. : 53 31.1.1990 

Danışma Kurulunun, 31.1.1990 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

öneriler : 
1. 29.1.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 30.1.1990 tarihli 70 

inci Birleşiminde okunmuş bulunan 11/13 esas numaralı gensoru önergesinin, Gündemin "özel 
Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince 
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 6.2.1990 Salı günkü 
Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

2. a) 29.1.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve 30.1.1990 günü Genel Kurulda 
okunan, Dış politika konusunda, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önerge (8/21) ile gündemin 9 uncu sırasındaki (8/13) 
ve 22 nci sırasındaki (8/19) esas numaralı Genel Görüşme önergelerinin öngörüşmelerinin bir
likte ve 21 Şubat 1990 Çarşamba günkü Birleşimde yapılması; 

b) Görüşmelerde konuşma sürelerinin gruplar adına birer saat, Hükümet adına birbu-
çuk saat (bu süre ikiye bölünebilir), önerge sahipleri adına (tik önerge sahibine) 20 dakika olması, 

c) Görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması, 
önerilmiştir. 
BAŞKAN — Şimdi, öneri maddelerin ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 
öneriler : 
1. 29.1.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 30.1.1990 tarihli 70 

nci Birleşiminde okunmuş bulunan 11/13 esas numaralı gensoru önergesinin gündemin özel 
Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, 
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 6.2.1990 Salı günkü 
Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN —- öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
2. a) 29.1.1990 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve 30.1.1990 günü Genel Kurulda 

okunan, Dış Politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin öngörüşmelerinin birlikte ve 21 Şu
bat 1990 Çarşamba günkü Birleşimde yapılması; 
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b) Görüşmelerde konuşma sürelerinin gruplar adına birer saat, Hükümet adına birbu-
çuk saat (bu süre ikiye bölünebilir), önerge sahipleri adına (ilk önerge sahibine) 20 dakika olması, 

c) Görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması, 
önerilmiştir. 
BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 

Gelen Diğer işler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİ S YOLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Jiren Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S, Sayısı: 243 ve 243'e 1 inci Ek) (1) 

BA ŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Ve
ren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakan
lar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü 14.6.1989 tarihli 101 inci Birleşimde, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, 
Komisyona geri verilmişti. Komisyon raporu, 243'e 1 inci Ek sıra sayısıyla bastırılıp sayın üye
lere dağıtılmıştır. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — SHP Grubu adına özer Gürbüz konuşacaklar 

efendim. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sayın Gürbüz; buyurun, (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapan Kanun Tasa
rısı ve aynı konudaki kanun hükmünde kararname hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Kurula saygılar sunarım. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi, tasarı, bazı kanunlarda Bakanlar Kuruluna yetki veren 
hükümlerin Başbakana ya da ilgili bakana yetki verilmesi biçiminde değiştirilmesinden ibaret, 
teknik bir tasarıdır. 

Tasarı, Anayasa Komisyonuna 10.5.1988 tarihinde, Başkanlıkça gönderilmiştir. Gönderi
lirken, Hükümetin gerekçesinde^ 1950'H yıllardan beri bu ihtiyacın duyulduğu, ancak giderile
mediği belirtilmiştir. Böylesine büyük iddialarla gelinmiş olmasına rağmen de 2 maddeden ibaret 
bir tasarı hazırlanmıştır. 

1 inci madde aynen şöyledir : "Ekli listede tarih ve sayıları ile adları yazılı kanunların 
çeşitli madde ve fıkralarıyla Bakanlar Kuruluna tanınan görev ve yetkilere dair hükümler, aynı 
listedeki metinlerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir." 

(1) 243 ve 243'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazılar Tutanağa eklidir. 
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51 yasa hakkında, bu tasarı değişiklik önermektedir. Bu tasarı, 51 yasanın maddesini de
ğiştirir ve 63 değişikliği içerir; ancak, hazırlık olarak 1 inci madde ile tüm bu değişiklikleri 
içeren ek listeyle beraber gelir. Tabiî, ek listeyle beraber yasa değişikliği yapmak, Anayasaya 
göre de, İçtüzüğe göre de, Anayasa Mahkemesi kararlarına göre de mümkün değildir. 

Bu gerekçeyle, Anayasa Komisyonunda ve Adalet Komisyonunda yapılan görüşmelerin
de, tasarının, kanun yapım tekniğine uymadığı için, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadı
ğı için, tçtüzüğe uymadığı için, bu haliyle kanunlaşamayacağı belirtilir ve bu gerekçelerle yasa 
tasarısı durdurulur. 

Anayasa Komisyonu bir alt komisyon gibi çalışıp, 63 değişikliği ayrı ayrı 63 madde haline 
getirir ve Hükümetten gelen değişiklik ancak bu şekliyle yasalaşmaya hazırdır. 

Çok merak etmekteyim; Hükümetin kanunlarla ilgili daireleri, hukuk kurulları ne iş ya
parlar? Meclise, yasalaşmaya hazır bir tasarıyla dahi gelemeyen Hükümet, hangi konuda hu
kukî görüş bildirebilecektir? Anayasa ve Adalet komisyonlarının, böylesine, yasaya uymuyor 
diye neredeyse reddettiği bir tasarıyla, başka bir hükümetin gelip gelmediğini merak ediyorum. 

işte, Hükümetimizin Meclise gösterdiği saygı budur. 51 yasada değişiklik yapacaksınız, 
63 maddede değişikliği içereceksiniz; ancak, bütün bunlar için bir maddeyle buraya geleceksi
niz; bir tane madde yazacaksınız ve "Ekli listedeki değişiklikler, ekli listedeki gibi düzeltilmiştir" 
diyeceksiniz... Bu bana bir kompozisyon ödevini hatırlattı. Liselerde, kompozisyon dersinde 
öğretmen kompozisyon ödevi verdiği zaman, imla kurallarının kullanılacağı yerleri boş bıra
kır, öğrenci ise bütün kuralları altına yazar ve "İstikamet, herkes yerine, marş marş" der; çün
kü, nereye gideceğini bilemiyor. 

Bizim Hükümetimizin tasarıları da böyledir. Ekli liste 63 tane değişiklik getirmektedir, 
bunlar ayrı ayrı değişikliktir. Sanki, "siz haydi gidin Meclise, yasa olun gelin" der gibi... Bere
ket, komisyonlarımız, dikkatleriyle, bunu durdurmuşlar; yapacak başka bir şey yok, "Bu, tç
tüzüğe uymuyor, yasa yapma tekniğine uymuyor ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyor" 
demiş ve durdurmuşlar; ancak, reddetme olmadığı için, tutmuş, yeni baştan ele almışlar, Ana
yasa Komisyonu, bir altkomisyon gibi çalışıp, listedeki 63 tane değişikliği 63 tane madde yap
mış ve bu haliyle karşımıza gelmiş ve biz şimdi bunu inceliyoruz... 

Bu ara, Hükümet, yine tahammülsüzlük göstermiş, tasarı Anayasa Komisyonunda tam 
olarak incelenmeden, 7.8.1988 tarihinde kanun hükmünde kararname halinde, aynı tasarıyı ikinci 
sefer, tekrar Meclise sunmuş. Bunu, bakmış ki, komisyondan gelmedi, "Kanun hükmünde ka
rarname yapayım" demiş. Bunda acele etmesinin de bir sebebi var; Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanununun süresi 8.8.1988 tarihinde bitiyor, 
bu bitmeden, 7.8.1988 tarihinde, Hükümet, bir de kanun hükmünde kararname çıkarmış. Ana
yasa Komisyonuna, aynı konuda, hem tasarı, hem de kanun hükmünde kararname gelmiş. Bu 
kez, her iki komisyon da bunu incelemiş, tasarı ve kanun hükmünde kararnameyi birleştirmiş 
ve yasalaşmak üzere, Yüce Meclisin huzurlarına sunmuş. 

Tasarımız budur. Şimdi bu haliyle inceleyeceğiz; bu tasarımızı, görüşüp, yasalaştırmaya 
çalışacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümet, yine bununla da kalmamış; 1930'lardan gelen, 
60 yaşını bulan yasaların değiştirilmesiyle ilgili teklifler getirirken, yasa metinlerini,Türkçeleş
tirme ihtiyacını dahi duymamıştır. 
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Mesela, tasarının 12 nci maddesinden bazı kelimeleri okumak istiyorum, tabirler, kelime
ler şöyle : "Nim mamul ve mamullerini veyahut bunların terkibinden husule gelen mevaddın 
ihrazına, imaline, tathirine muayyen sınıf ve nevilere tefrikına..." Kim anladı, bilemiyorum; 
nasıl anlaşılır, bilemiyorum? "Tathirine" diye bir sözcüğü Mecliste kimler anladı, bilemiyo
rum; dilimizde kullanılmıyor. 

Hükümet hazır ele almışken -bir yıldır bekliyor bu tasarı- 60 yaşına gelen bu yasanın keli
meleri, bari bugün kullanılan Türkçeye uygun hale getirilseydi ve Yüce Meclis Genel Kurulun 
biraz daha zahmetle inseydi... 

Belki, "Sadece bu maddeyi değiştirdiğimiz için kelimelerinde bir değişiklik yapamadık" 
denecektir; ama genç bir hukuk öğrencisi 1990 yılında Meclisten hangi kanunlar çıkmış diye 
Resmî Gazeteye baktığında, "tathirine", "ihrazına", "tefrikına", "nim mamul ve mamul" 
kelimelerinden ne anlayacaktır? "Nim mamul ve mamul" denmekle "Yarı mamul ve mamul" 
ya da "Yarı işlenmiş ve işlenmiş" denmek isteniyor; ama tasarı bu haliyle gelebilmiştir. 

Değerli üyeler, işte, Hükümetin Yüce Meclise gösterdiği saygı bu... Anamuhalefet Partisi 
olarak, Anayasaya, tüzüklere, hukuka saygılı olması ve Yüce Meclisi ciddiye alması konusun
da Hükümeti bir kere daha ikaz ediyoruz. Çünkü, hükümet etmek, gerçekten güç, zor ve ciddi 
bir iştir. Bu, ya yapılır ya da yapılamaz; eğer yapılamıyorsa, bırakılır. Böylesine teklif ve tasarı
lar, ne olduğu anlaşılamayan kelimelerle ve hiç zahmetsiz olarak komisyonlardan Yüce Meclis 
Genel Kuruluna gönderilmemen ve gelmemelidir. 

Bu tasan, sırf teknik değişikliklerden oluşmaktadır. Belki yer yer birtakım ihtiyaçlardan 
doğuyor, ancak madde gerekçeleri olmadığı için, hangi ihtiyaçlardan doğduğunu anlamak müm
kün değil. 

Ayrıca, tasarının 20 kadar yerinde, yetkiler Hükümetten alınarak, "...ilgili bakana verilecek" 
deniyor. Yine, 20 kadar yerde de, yetkiler Başbakana veriliyor. Bu yetkiler neden ilgili bakana 
değil de Başbakana veriliyor veya neden Hükümetten alınıyor? işte, bunları da anlamak müm
kün değil. 

Teknik bir ihtiyaçtan doğmasına rağmen, el yordamıyla, alelacele hazırlanan böylesine bir 
kanun tasarısına, bu nedenlerle, Anamuhalefet Partisi olarak olumlu oy veremiyoruz. 

Hükümeti tekrar ikaz ediyorum, daha ciddi tasarılar ve kanun hükmündeki kararname
lerle Yüce Meclisin huzuruna gelsinler. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Gazioğlu; buyurunuz efendim. (DYP sıra

larından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren 
Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hakkında Doğ
ru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzura gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisin sayın üyelerine saygılarımı sunuyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kuruluna ait bazı görev ve yetkileri, görevle ilgili bakanlık
lara veya Başbakanlığa verilmesi hususundaki düşünceler yeni değildir. Hemen hemen kırk se
neyi aşan bir zamandan beri, bu konu, Meclis gündemine gelmiş, komisyonlara gelmiş; ancak, 
maalesef bugüne kadar halledilememiştir. Bizce, bu tasarıyla, bugün bu düşünce fiiliyata dö
külmüş olmaktadır ve faydalı olacağı kanaatindeyiz; çünkü, ihtisas konusu hususlar, ihtisas 
konusu olan kurullara devredilecektir ve daha büyük bir inceleme neticesinde kararlar teselsül 
edilebilecektir. Tasarı kanunlaştığında, işler, daha kısa sürede ve daha az zaman harcanarak 
yerine getirilebilecektir. 

"Demokrasiyi benimsemiş ülkelerde, yönetim kademelerinde konu ve şahıs yönünden isa
betli görev ve yetki devri kaçınılmazdır" şeklindeki düzenleme, zaten »kaçınılmaz hale gelmiş
tir. Ancak, 64 maddeden müteşekkil ve 51 değişikliği havi bu tasarı, büyük bir incelemeye tabi 
tutulmadan Meclisin huzuruna getirilmiş ve bu niesele bir kanun tasarısıyla halledilemediği 
için de, önce bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle halledilme cihetine gidilmiş, neticede de, Ana
yasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu, her iki tasarıyı, Bakanlar Kurulu kararını ve kanun 
tasarısını birleştirerek huzura getirmek lüzumunu hissetmiştir ve kanaatimizce gerekli incele
me ve araştırma yapılmamıştır. Kanunlarda bulunması gereken aleniyet unsuru ve herkes tara
fından rahatlıkla anlaşılabilmesi gereken unsurlar pek yerine getirilememiştir. Ancak, esasen 
Bakanlar Kurulunun genel siyaseti ilgilendirmeyen konularla uğraşmaması da genel kaide ol
malıdır. Bu tasarı kanunlaştığında, bürokratik engeller aşılacak, çalışmalar daha etkili ve ve
rimli olacaktır kanaatindeyiz. 

Bu sebeple oyumuz müspettir. 
Doğru Yol Partisi adına saygılarımı sunarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Gazioğlu. 
Başka söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan usulle ilgili bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika, bu aşamada sual sorulamaz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu bize dağıtılan metinde Hükümetin teklifi yok. Daha ön

ce komisyon dağıtmıştı, daha sonra geri aldılar. Gündemde, Başkanlık Divanının buna dikkat 
etmesi lazım gelir. Tatilden önce bize dağıtılan bu metin... 

BAŞKAN — Daha önce bu dağıtılmış ve Komisyon tarafından geri alınmıştır.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Dağıtılmış, ama elimizde değil. Gündemdeki birçok kanun

lar, böyle, komisyonlar tarafından geri çekiliyor; ama ilk metni elimize geçmiyor; Hükümet 
ne teklif etmiş, komisyon ne yapmış ve bize ne geliyor?.. Elimizdeki tasarıda Hükümetin tekli
fi yok Sayın Başkan. Peki, Hükümetin teklifini biz nasıl inceleyeceğiz? Evvela, o önemli. Bu
na Başkanlık Divanının çok dikkat etmesi lazım. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim Sayın Genç, daha önce 243 sıra sayısı ile dağıtıl
mış ve onda her husus yer almıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, o zaman bize verin, dağıtsınlar. Bunu komis
yon altı ay önce dağıtmış ve geri almış, komisyon bir değişiklik yapmış. Lütfen... Eğer Başkan: 

lık Divanı milletvekillerinin çalışmasını istemiyorsa, o zaman başka... 
BAŞKAN —- Çok rica ederim... Yani, böyle bir itham altında Başkanlık Divanını bulun-

duramazsınız. 
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KAMER GENÇ (TUnceli) — Sayın Başkan, o, bu demektir. Hükümetin teklifini ben öğ
renmek istiyorum, önce bunu karara bağlayın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tamam, anlaşıldı... 
Efendim, daha önce de burada okudum, komisyon raporu 243'e 1 inci ek sıra sayısı ile 

basılmış, sayın üyelere daha önceden dağıtılmıştır. 
Arkadaşlar, tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısına dikkat ediniz. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Sayalım... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı yok. Anayasanın 96 ncı maddesine göre. 
BAŞKAN — Evvela, ben bir sayayım... 
Kabul edenler... (ANAP sıralarından "Oylandı" sesleri) 
Efendim, oylanmadı, kararımızı henüz bildirmedik. "Kabul edenler, etmeyenler" demedim. 
Kabul etmeyenler... 
Efendim, karar yetersayısı yoktur, bu nedenle, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.56 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN : Başkanveklli E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446,1/480) (S. Sayısı: 243 ve 243'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Daha önce, görüşülmekte olan kanun tasarısının maddelerine geçilip geçilmemesi hususu 

oylanırken, karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, aynı hususu oylarınıza sunacağım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, şu rapor konusunda Başkanlık Divanı bir sonuca 

vardı mı? 
BAŞKAN — Size gönderdik zannediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 450 milletvekili isteyecek bunu. 
BAŞKAN — İsteyenlere vereceğiz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Verin o zaman!.. 450 tane dağıtın!.. Dolaba atın!.. 
BAŞKAN — Efendim, bunu kavga eder gibi söyleyeceğinize, daha arkadaşça, daha sami

mî, daha güzel bir yüz ifadesiyle söyleyemez misiniz Sayın Genç? (ANAP sıralarından "Bravo 
Sayın Başkan" sesleri) Daimî bir mücadele halindesiniz Başkanlık Divanıyla. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başkanlık Divanı da, hata etmesin... 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Yine karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Divanımız, tekrar ara verilmesi halinde de karar yetersayısının bulunacağı kanaatinde ol

madığından, görüşmelere kaldığımız yerden başlamak ve gündemdeki kanun tasarı ve teklifle
rini sırasıyla görüşmek için, 1 Şubat 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.15 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, idarî ve Malî işler Daire Başkam ile ilgili iddi

alara ilişkin sorusu ve Mülî Eğitim Bakam Avni Akyol'un yazüı cevabı (7/1013) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafından yazılı olarak yanıtlan
dırılmasını saygı ile arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Millî Eğitim Bakanlığında, Bakanlığın harcamalarının bel kemiği tdarî ve Malî tşler Dai
re Başkanlığı görevini yürütmekte olan Cavit Eminoğlu'nun ismi son zamanlarda bazı ciddi 
yolsuzluk olaylarına karışmıştır. Cavit Eminoğlu senet sahtekârlığı yaptığından dolayı 30 Ka
sım 1989 günü Ankara 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 8 ay ağır hapse mahkûm 
edilmiştir. 

Cavit Eminoğlu bu göreve atandıktan hemen sonra personel için Kızılcahamam'dan satın 
aldığı keçi etini evrak üzerinde koyun eti yaparak Bakanlığı ekonomik çıkarına alet etmiş, Ba
kanlık personelini de sağlık yönünden tehlikeye atacak başka bir yolsuzluk yapmıştır. Böyle 
bir yolsuzluğa adı karışmıştır. Bu durumlar ister istemez zihnimizde bazı sorular yaratmıştır. 
Bu nedenle; 

1. Cavit Eminoğlu 30 Kasım 1989 tarihinde senet sahtekârlığı yaptığı gerekçesiyle Anka
ra 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesince 1 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kadar şai
beden sonra aynı insanın mahkeme kararları gözardı edilip, dikkate alınmadan 5 gün sonra 
S Aralık 1989'da Millî Eğitim Bakanlığı tdarî ve Malî tşler Daire Başkanlığına atanması kamu
oyunda tepki ile karşılanmıştır. Bu yanlış atamayı düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Cavit Eminoğlu'nun senet sahtekârlığı suçundan 1 yıl 8 ay ağır hapis cezası aldıktan 
sonra Bakanlığınızca hakkında herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? 

3. Cavit Eminoğlu'nun bu göreve asaleten atanması kararını siz imzaladıktan sonra, Baş
bakan Yıldırım Akbulut ondan sonra da Cumhurbaşkanı Turgut özal imzalamışlardır. Sizden 
başka kararnameye imza atan Başbakan ve Cumhurbaşkanına kararname imzalanmadan önce 
Cavit Eminoğlu'nun Ankara 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesince sahtekârlıktan 1 yıl 8 ay ağır 
hapis cezasıyla mahkûm olduğu bildirilmiş midir? 

4. Bakanlık personelinin yemeklerinde kullanılmak üzere Cavit Eminoğlu'nun emriyle 
bozuk keçi etini normal koyun etiymiş gibi göstererek ve satın alarak Bakanlığa ekonomik yön
den, Bakanlık personeline de sağlık yönünden zarar verecek açık gözlülüğü yapanlar için ne 
gibi işlemler yapılmıştır? 

5. Cavit Eminoğlu'nun tdarî ve Malî tşler Daire Başkanı olarak harcama yetkisi ne ka
dardır? Cavit Eminoğlu ile akraba olduğunuz söyleniyor, öyleyse akrabalık dereceniz nedir? 

6. Okullara asılmak üzere Cumhurbaşkanı özal, Başbakan Akbulut ve sizin fotoğrafla
rınızın basıldığı, ancak bu fotoğrafları okullara asmaktan son anda vazgeçtiğiniz söylenmek
tedir. Bu fotoğrafların tanzim ve basımı için hangi matbaa kullanılmış ve bu matbaaya ne ka
dar para ödenmiştir? Bu işlerin yapılması ve parasının ödeme işlemini Cavit Eminoğlu mu ger
çekleştirmiştir? 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 31 . 1 . 1990 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Bakanlığı 

Sayı : O22.1.Arş.Pln.Dai.Bşk.-1990/257 

Konu : Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 25.12.1989 tarih ve 7/1013-18043 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'ın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve soruları sırasıyla cevaplandırılarak ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın Yazılı Soru önergesinin Cevapları 
1. Bakr alığımızda Daire Başkanlığı statüsünde bulunan Cavit Eminoğİu'nun, îdarî ve 

Malî tşler Dairesi Başkanlığına atanmasıyla ilgili kararnamenin, mevcut mevzuat çerçevesinde 
düzenlenip Başbakanlığa sunulduğu tarihte, adı geçen hakkında herhangi bir mahkeme kararı 
yoktur. Bu durum, daha sonra ortaya çıkmış, bunun üzerine hemen inceleme ve soruşturmaya 
geçilmiş, atama Resmî Gazetede yayımlanmış olmasına rağmen ilgiliye tebliğ edilmemiştir. 

Ancak, Cavit Eminoğlu'na Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ceza, Yargı
tay 6 ncı Ceza Dairesince 10 Ocak 1990 tarih Esas 1990/283 Karar 1990/1 sayıyla bozulmuştur. 

2. Cavit Eminoğlu ile ilgili 6.12.1989 tarihinde basında çıkan bir haber ihbar olarak ka
bul edilmiştir. Görevlendirilen iki Bakanlık başmüfettişi tarafından düzenlenen raporda; Yar
gıtay kararı gelinceye kadar idarî ve disiplin yönünden bir teklife mahal bulunmadığı kanaat 
ve sonucuna varıldığı ifade edilmiştir. 

Sözkonusu durumla ilgili Yargıtay kararı 1 inci maddede belirtilmiştir. 
3. Birinci soruya verilen cevapta da belirtildiği gibi Cavit Eminoğlu' nun kararnamesinin 

düzenlendiği tarihte, hakkında herhangi bir mahkeme kararı yoktu. 
4. Cavit Eminoğlu hakkında ileri sürülen "bozuk keçi etini normal koyun etiymiş gibi 

göstererek satın almak" iddiası ile ilgili olarak iki Bakanlık başmüfettişi tarafından düzenle
nen raporda; iddiaların doğrulanmadığı, Bakanlığımız yemekhanelerine et alımı ile ilgili hu
suslarda usulsüzlüğün görülmediği sonuç ve kanaatine varıldığı ifade edilmiştir. 

5. Bakanlığımız merkez teşkilatının muhtelif giderlerinin karşılanması için 1989 yılında 
İdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığına 4 milyar 463 milyon TL. tahsis edilmiştir. 1990 yılı 
için de 10 milyar 135 milyon TL. ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin harcanması, Bakanlığın 
ihtiyaçlarına ve yürürlükteki mevzuata göre, makamın onayları doğrultusunda yapılmaktadır. 
tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanı, sözkonusu daireye verilen ödeneğin harcanmasında sadece 
ita amirliği görevini yürütmektedir. 

Cavit Eminoğlu ile yakından veya uzaktan hiçbir akrabalığım yoktur. 
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6. "öğretmenler Günü"nde kullanılmak üzere Atatürk'ün, Cumhurbaşkanının, Başba
kanın ve Millî Eğitim Bakanının öğretmenlikle ilgili sözleri afiş haline getirilmiştir. Sözü edi
len afişler, Bakanlığımızın bir ünitesi olan Film-Radyo-Televizyonla Eğitim Merkezince düzen
lenmiş ve bastırılmıştır. Karşılığı Film-Radyo-Televizyonla Eğitim Merkezi döner sermayesine 
ödenmek üzere, Atatürk ve eğitimle ilgili afişler 37 milyon, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Mil
lî Eğitim Bakanı ile ilgili afişler de 21 milyon TL.'na malolmuştur. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Federal Almanya'daki vatandaşlarımızdan Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kaydolanlardan alınan ücrete ve bu ülkeye gönderilen personele iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un yazdı cevabı (7/1022) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun "yazılı" olarak Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanması

nın sağlanmasını saygılarımla dilerim. 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

1. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesine Federal Almanya Cumhuriyetinde öğ
renci olarak kayıt olan vatandaşlarımızdan alınan 990 DM'lık kayıt ücreti şikâyete yol açmak
tadır. Bu ücretin düşürülmesi ya da taksitlendirilmesi mümkün müdür? Bu miktarda bir ücret 
almanın gerekçesi nedir? 

2. Millî Eğitim Bakanlığı personeli olarak. Federal almanya Cumhuriyetine gönderilen 
toplam eleman sayısı ve dağılımı nedir? Bunların ne kadarı Almanca bilmektedir? 

3. Federal Almanya Cumhuriyetinde halen boş olan eğitim ataşeliğimizin sayısı nedir ve 
hangileridir? 

TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 31 . 1 . 1990 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş.Pln.Dai.Bşk. 
-90/256 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 29.12.1989 tarih ve 7/1022-3939/18137 sayılı yazısı 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru öner

gesi incelenmiş ve cevabı ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Soruları ile ilgili Açıklamalar 
1. Federal Almanya Cumhuriyetindeki vatandaşlarımızdan, Anadolu Üniversitesi Açı-

köğretim Fakültesine kayıtlı olan öğrencilerden alınmakta olan 990 DM tutarındaki bedel 
- 2 1 1 — 
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yalnızca kayıt ücreti olmayıp kaset, (yılda her biri 180 dakikalık 24 adet video bandı) kitap 
gibi malzeme, (yaklaşık 24 kitap) sınav akademik danışmanlık (Avrupa'nın 6 ülkesinde yakla
şık % 80 öğrencinin oturduğu yere ortalama 60 dakika mesafede sunulan akademik danışmanlık) 
gibi faaliyetler ile yurt dışında döviz olarak gerçekleşen diğer ilave harcamaların karşılığı olup 
sadece hizmetin değişken parasal maliyetini karşılamak üzere alınmaktadır. Merkez kirası ısın
ma ve tefriş giderleri ile personel giderleri bu maliyetin dışındadır. 

öğrencilerden alman yıllık 990 DM'Iık bedel, Anadolu Üniversitesi Açtköğretim Fakülte
si Döner Sermaye işletmesine resmî irat olarak tahsil edilmekte ve işletmenin tabi olduğu mev
zuat çerçevesinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığının tayin ettiği sayman ve mutemedinin imza
sıyla ve gerekli durumlarda Sayıştay vizesi ile sarfedilmektedir. 

Ayrıca, bu vatandaşlarımız Açıköğretimde öğrenci olmaları nedeniyle Federal Alman ma
kamlarından bazı maddî haklar da elde etmektedirler, örneğin, üniversiteye kayıtlı öğrenci ol
mak, çalışmayan öğrencinin ailesine "çocuk yardımı" almak imkânını doğurmaktadır. Bu ise 
yılda birinci çocuk için 600 DM, ikinci çocuk için 1 200 DM, üçüncü çocuk için 2 640 DM'dir. 

Yine öğrencilerimiz, kimi belediyelerde ulaşım için öğrenci indiriminden de yararlanmak
tadırlar. Federal Almanya'da bunun temin edildiği belediyelecde, öğrenciye yılda 360 DM do
layında bir tasarruf sağlanmaktadır. ' 

Nihayet öğrencilerimizin Açıköğretime ödedikleri bedel, ailelerinin (çalıştıkları takdirde 
kendilerinin) yıl sonunda vergi matrahından düşülmekte ve kendilerine vergi iadesi yapılmak
tadır. Bu ise 150 DM civarındadır. 

Görüldüğü üzere, Federal Alman maliyesinin de desteği ile belirtilen tüm materyal ve hiz
metin maliyeti gerçekte, çalışan öğrenci için yılda 840 DM, çalışmayan öğrenci için ise çocuk 
yardımının ve vergi iadesinin tenzili ile sadece 240 DM'dir. 

Bu bakımdan tahsil edilen bedelin, değişken parasal maliyetin karşılanması için başka bir 
sübvansiyon imkânı sağlanmadıkça düşürülmesi mümkün görülmemektedir. 

Taksitlendirme ve bedelden muafiyet ise ilk yıllarda, çok sınırlı sayıda (12 kişi) öğrenciye, 
cezaevlerinde hükümlü olanlar ve başkonsolosluk vb. kamu kurumlarında çok düşük ücretle 
çalışanlar için uygulanmıştır. 

Bu uygulama son yılda, öğrenim maliyetinin tümünün, yurt dışında üniversitenin teşek
kül ettirdiği "Kamu yararına çalışan yardım derneği" tarafından döner sermaye işletmesinde, 
defaten ödenmesi ve öğrencinin de bedeli belirli taksitlerle derneğe geri ödemesi şekline dö
nüştürülmüştür. Yurt dışında özellikle taksitlendirmenin genişletilmesine ve zamanla gerçek
ten ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar sağlanmasına çalışılmaktadır. 

2. Federal Almanya'da 5 eğitim ataşesi, 3 ataşe yardımcısı, 8 idarî ataşe, 11 sözleşmeli 
sekreter ve 2 geçici görevli eleman olmak üzere toplam 29 personel bulunmakta ve hepsi de 
Almanca bilmektedir. Sözkonusu elemanların dağılmaları ise ekli listede sunulmuştur. 

3. Federal Almanya'da halen bir Eğitim Müşavirliği (Bonn) kadrosu ile 8 ataşe (Berlin, 
Köln, Stuttgart, Hamburg, Essen, Karlsruhe, Muhsten, Frankfurt) ve 3 idarî ataşe kadrosu boş 
bulunmaktadır. 
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F. Almanya'da Görevli Elemanların Sayısal Dağılımı 

Yurt dışı teşkilatı 

1. Bonn Büyükelçiliği 
Eğitim Müşavirliği 

2. Köln Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 

3. Düsseldorf Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 

4. 

5. 

6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Stuttgart Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 
Hamburg Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 
Essen Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 
Hannover Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 

Mevcut personel sayısı 

1 Ataşe 
1 Ataşe Yard. 
1 Geçici Görevli 
1 Sözleşmeli Pers; 
1 Geçici Personel 
1 Sözleşmeli Pers. 
1 Ataşe Yard. 
1 tdarî Ataşe 
1 Sözleşmeli Pers. 
1 idarî Ataşe 
1 Sözleşmeli Pers. 
1 tdarî Ataşe 

1 tdarî Ataşe 

1 Ataşe 

thtiyaç duyulan 
personel sayısı 

1 Eğitim Müş. 
1 tdarî Ataşe 

1 Ataşe 
1 tdarî Ataşe 

1 Ataşe 

1 Ataşe 

1 Ataşe 

Karlsruhe Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 
Münih Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 

Nürnberg Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 

Münster Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 
Berlin Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 
Frankfurt Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 
Mainz Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği 

1 tdarî Ataşe 
1 Sözleşmeli Pers. 
1 Ataşe 
1 tdarî Ataşe 
1 Sözleşmeli Pers. 
1 Ataşe 
1 Ataşe Yrd. 
1 Sözleşmeli Pers. 
1 tdarî Ataşe 
1 Sözleşmeli Pers. 
— 
1 Sözleşmeli Pers. 
1 tdarî Ataşe 
1 Sözleşmeli Pers. 
1 Ataşe 
1 Sözleşmeli Pers. 

1 Ataşe 

— 

— 

1 Ataşe 

1 tdarî Ataşe 
1 Ataşe 
1 Ataşe 

— 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

71 ÎNCt BİRLEŞİM-

31 . 1 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Bazı Kanunların Balkanlar Kuruluna Yetki 'Veren Hükümlerinde Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapıürnası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24.12.1989) 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiktik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarımın Önlenmesi İçin 6 Mayış 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) <CS. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

(Devamı arkada) 
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4. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihî: 29.11.1989) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Oemirel ve 57 Arkadaşımın, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 4.12.1989) 

6. — 3466 Sayılı Uzanan Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Halkkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

7. —r Kıyı Kanunu Tasarısı ve BayındırMc, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1 /641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 2042.1989) 

8. — Danıştay Kanununun Bazı Maddeler imin Değişti rlî'mesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 8J1.1988; 29.1.1990) 

9. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununum Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990) 

10. — Giresun Müldtvelkili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/2Ö2) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 



Döntm : 18 Yasama Yılı : 3 

T.B. M. M. (S. Sayısı: 243'e 1 inci Ek) 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren 
Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuru
luna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/446, 1/480) 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/446, 1/480 6 . 12 . 1989 

Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzun 18.5.1989 Tarih ve 50 Karar No.'lu raporu ile sonuçlandır'dığı 

«Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» 
Genel Kuruıl gündeminde iken Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 89 uncu 
maddesine göre bir kez daha görüşülmek üzere Genel Kurulun 14.6.1989 tarihli 101 in-
oî birleşiminde Komisyonumuzca geri çekilmiştir. 

Birleştirilerek ve daha kapsamlı olması nedeni ile tasarı esas alınarak düzenlenen 
Anayasa Komisyonu metni esas alınmak suretiyle görüşülüp ka'buil edilen ve yukarıda 
tarih ve sayısı belirtilen Komisyonumuz raporu Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı tem
silcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca bir kez daha görüşülmüş ve aynen be
nimsenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayıma sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

Alpaslan Pehlivanlı Gökhan Maraş 
Ankara Kırşehir 
Sözcü Kâtip 

A. Reyhan Sakallıoğlu Ali Pınarbaşı 
Sakarya Konya 

Üye Üye 
Mehmet Çevik Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Ankara Bursa 
Üye Üye 

Hasan Tanrıöver Talat îçöz 
Gaziantep İstanbul 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hü
kümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş

tirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12.9.1330 tarihli Askerî Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkatinin 
36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Fevkalade hallerin devamı müddetince Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu 
görüşü alınmak kaydıyla Millî Savunma Bakanlığının istihkak bedelini tecavüz ede
bilme yetkisi vardır». 

MADDE 2. — 18.3.1340 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde; olağanüstü hal ilanını gerektiren 
sebeplere ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çık
ması veya ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin 
artması hallerinde de, Valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yeteri kadar «ge
çici köy korucusu» görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen geçici köy korucula
rına görevleri süresince ödenecek ücret ile hizmetin bitiminde verilecek tazminat mik
tarı ve giyim bedelleri İçişleri ile Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca müştereken tes
pit edilir ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili transfer harcamaları bölü
münden İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten bu bakanlıkça karşılanır». 

MADDE 3. — 18.3.1340 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 78 inci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Korucuların kıyafetleri ve silahlarının şekli İçişleri Bakanlığınca tayin olunur». 

MADDE 4. — 22.4.1341 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanu
nunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Adı geçen kurulca yukarıda belirtilen hususlar üzerinde alınan kararlar, ilgili ba
kanlığın tasdiki ile kesinleşir». 

MADDE 5. — 30.11.1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle türbelerin 
Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun 
1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kül
tür ve Turizm Bakanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve 
hizmetliler tayin edilir». 

MADDE 6. — 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Damızlık tiftik keçilerinin men'i imrarı hakkındaki 11 Nisan 1334 
tarihli Kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bütün hayvanların ecnebi memle
ketlere ihracı serbesttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katırların ihracı, lüzumunda il
gili bakanlıkça men olunabilir». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Yeren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Yeren Hü
kümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş

tirilerek Kabulü Halikında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonunun metninin 1 inci maddesi Komisyonu
muzca 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anayasa Komisyonunun metninin 2 nci maddesi Komisyonumuz
ca 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Anayasa Komisyonunun metninin 3 üncü maddesi Komisyonu
muzca 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun metninin 4 üncü maddesi Komisyonu
muzca 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 30.11.1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin 
Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun 
1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kül
tür Bakanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler 
tayin edilir». 

MADDE 6. — 17.2.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 36 nci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının teklifi, 
İçişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi veri
lebilir». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kaibut Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5,"— Hara, inekhane, ağıl, aygır deposu, üretme ve deneme yerleri ku
rulmasına uygun olup, Hazineye ait bulunan çiftlikler ve otlaklar, ihtiyaç üzerine Ta
rım Orman ve Köyilşleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının ortak teklifleri 
ve Başbakanın onayı ile sözü geçen hizmetler için ayrılır». 

•MADDE 8. — 17.2.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 36 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının teklifi, 
İçişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi veri
lebilir». 

MADDE 9. — 8.4.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 13. — öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca tespit edilecek aylık 
miktar ile zarurî giderler toplamından teşekkül eder». 

MADDE 10. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu mad
desinin birinci fıkrasının beşinci bendinin ikinci paragrafı ile onuncu fıkrasının (C) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapılması ve işle
tilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İçişleri Bakanlığının kararına bağ
lıdır. Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartıyla bunların işletilmesine 
ruhsat dahi verebilir. 

C) Yukarıda (B) bendine göre tahvil çıkarılması hakkında belediye meclislerin
ce alınacak kararlar vali tarafından mütalaasıyla birilikte İçişleri Bakanlığına gönderi
lir ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının da mütalaası alındıktan sonra İçişleri Ba
kanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile kesinleşir». 

MADDE 11. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci mad
desinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Seksen binden fazla nüfuslu belediyelerde belediye meclisinin kararı, idare 
heyetinin muvafakati, Valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Anayasa Komisyonunun Metninin 7 nci maddesi Komisyonu
muzca 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Is/anı Hayvanat Kanununun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Damızlık tiftik keçilerinin men'i imrarı hakkındaki 11 Nisan 1334 
tarihli Kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bütün hayvanların ecnebi memle
ketlere ihracı serbesttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katırların ihracı, lüzumunda ilgili 
Bakanlıkça men olunabilir.» 

MADDE 9. — 8.4.1929 tarihli Ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 13. — Öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Millî 
Eğitim ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca tespit edilecek aylık miktar ile zaruri 
giderler toplamından teşekkül eder.» 

MADDE 10. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci mad
desinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Seksen binden fazla nüfuslu belediyelerde belediye meclisinin kararı, idare 
heyetinin muvafakati, valiliğin teklifi ve içişleri Bakanlığının tasdiki ile kesin'leşir.» 

MADDE 11. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu mad
desinin birinci fıkrasının beşindi bendinin ikinci paragrafı ile onuncu fıkrasının (C) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapılması ve iş
letilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İçişleri Bakanlığının kararına 
bağlıdır. Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartıyla bunların işletilmesine 
ruhsat dahi verebilir. 

C) Yukarıda (B) bendine göre tahvil çıkarılması hakkında belediye meclislerince 
alınacak kararlar vali tarafından mütalaasıyla birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir 
ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının da mütalaası alındıktan sonra İçişleri Ba
kanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile kesinleşir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul! Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 10.6.1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhra
catın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikin
ci fikralafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Dahilî ve haricî ticaret menfaatlerini korumak ve ticaret malları üzerinde tağ
şiş ve hilelere mani olmak üzere menşei nebati, hayvanî madenî bilumum mevat ile 
bunların nim mamul ve mamullerini veyahut bunların terkibinden husule gelen me-
vaddın ihrazına, imaline, tatbikine muayyen sınıf ve nevilere tefrikına, ambalajlarına, 
zarflarına, alım satım ve nakil ve muhafazalarına ve bu hususlarda tabi olacakları 
usul ve şartlara ve bu gibi mevat için hususî veya millî muayyen alâmet ve izahat 
istimali mecburiyetine müteallik tedbirler almaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı me
zundur. 

Bakanlık bu mezuniyet dahilindeki tedbirleri tatbike, alakadar teşekküllerin müta
laasını aldıktan ve beynelmilel teamülleri tetkik ettikten sonra, ihraç mallarımızın en 
müsaitlerinden başlar. 1593 numaralı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 182 ve 183 ün
cü maddeleri hükümleri mahfuzdur.» 

MADDE 13. — 10.6.1930 tarihli ve 1711 sayılı Tasarruf Sandıkları Hakkında Ka
nunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Tasarruf sandığı, tasarruf cüzdanı ve tasarruf tevdiatı \eya buna 
mümasil unvanlar 'ilgili Bakanlığın muvafakati olmadıkça hiçbir banka veya müessese 
tarafından kullanılamaz.» 

MADDE 14. — 7 Kanunusani 1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiiştir. 

«3. Uyuşturucu madde yakalanmalarında : 
Her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için İçişleri ve Maliye ve Güm

rük 'bakanlıklarınca müştereken tespit edilecek sabit bir rakamın her yıl bütçe kanun
larında belirlenen ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerin, sahipli 
olarak yakalanan uyuşturucu maddeler için tamamı, sahipsizler için yarısı ikramiye 
olarak ödenir.» 

MADDE 15. — 14.6.1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Hükümet ile hükümete bağlı müesseselerden başka hakikî veya hükmî şahısla
rın tamamına veya ekseriyet hissesine sahip oldukları petrol iptida istikşaf veya ta
harri ruhsatnamesi, maden taharri ruhsatnamesi, maden ocağı ruhsat tezkeresi veya 
maden imtiyazı sahalarından M.T.A. Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz de arama 
ameliyatı yapılabilir. Bu takdirde alakadarlar ile Genel Müdürlük arasında arama 
ameliyatından doğacak menfaatlerden Devletin istifade edeceğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığınca bir mukavele yapmak lazımdır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — Anayasa Komisyonunun Metninin 12 nci maddesi Komisyonu
muzca 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Anayasa Komisyonunun Metninin 13 üncü maddes* Komisyo
numuzca 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Anayasa Komisyonunun Metninin 14 üncü maddesi Komisyo
numuzca 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Anayasa Komisyonunun Metninin 15 inci maddesi Komisyonu
muzca 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — 12.6.1936 tarihlıi ve 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Te
sellüm ve işletme Muamelelerine Dair Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Telefon idaresinin aboneleri ile olan muameleleri, abone kaydı, 
tahsilat işleri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usul
leri Ulaştırma Bakanlığınca tespit olunur.1»! 

MADDE 17. — 24.6.1938 tarihli ve 3488 sayılı İzmir Telefon Tesisatının Tesel
lüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanunun 5 i'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 5. — Telefon İdaresinin aboneleriyle olan muameleleri ve abone kaydı 
ve tahsilat işleri" ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve 
usulleri Ulaştırma Bakanlığınca tespit olunur.» 

MADDE 18. — 3 Kanunisanİ 1940 tarihli ve 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah 
ve Mühimmatı Yapan Hususî Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanunun 
1 inci maddesinin likinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun kapsamına giren harp silah ve mühimmat sanayii her senenin Ocak 
ayında Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur.» 

MADDE 19. — 30 Kanunisani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Hıfzıssıhha Enstitüsü vazifesi arasında sayılan tetkik ve muayene 
ve tahlillerden umumî sıhhate taallûk eden işler için resmî daireler ile belediyelerden 
hiçbir üoret almaz. Umumî sıhhate taallûk etmeyen muayene, tahlil ve tetkikler için 
alınacak ücretler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak bir tarifeyle tes
pit edilir. Sari veya salgın hastalık işleri müstesna olmak üzere hakikî ve hükmî şa
hıslara ait olan muayene, tahlil ve tetkikler de aynı tarife üzerinden ücrete tabidir.» 

MADDE 20. — 30 Kanunisani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Enstitüde hazırlanan her nevi aşı, serum ve diğer maddelerin satış 
kıymetleri ve bunların ne suretle satışa çıkarılacakları ve bunları toptan ve perakende 
olarak satanlara verilecek bey'iye miktarı Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ta
yin edilir. 

MADDE 21 .. — 8.7.1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanununun 2 nci maddesinin İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şu kadar ki, bunlardan (b) ve (c) bentlerinde yazılı olanlar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının müsaadesiyle yapılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Anayasa Komisyonunun Metninin 16 ncı maddesi Komisyonu-
muzca 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Anayasa Komisyonunun Metninin 17 nci maddesi Komisyonu
muzca 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Anayasa Komisyonunun Metninin 18 inci maddesi Komisyo
numuzca 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 30 Kanunusani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde deği!ştirilmi$tiir. 

«Madde 4. — Hıfzıssıhha Enstitüsü vazifesi arasında sayılan tetkik ve muayene 
ve tahlillerden umumî sıhhate taalluk eden işler için resmî daireler ile belediyelerden 
hiçbir ücret almaz. Umumî sıhhate taalluk etmeyen muayene, tahlil ve tetkikler için 
alınacak ücretler Sağlı'k Ba'k'anlığınoa hazırlanacak bir tarifeyle tespit edilir. Sari veya 
salgın hastalık işlefi müstesna olmak üzere hakikî ve hükmi şahıslara ait olan mua
yene, tahll ve" tetkikler de ayna tarife üzerinden ücrete tabidir.» 

MADDE 20. — 30 Kanunusani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi1 aşağıdaki se
kide değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Enstitüde hazırlanan her nevi aşı, serum ve diğer maddelerin satış 
kıymetleri ve bunların ne suretle satışa çıkanilacaMan ve bunları toptan ve perakende 
olarak satanlara verilecek bey'iye miktan Sağlık Bakanlığınca tayin edilir.» 

MADDE 21. — Anayasa Komisyonunun Metninin 21 indi maddesi Komisyonu
muzca 21 inci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22. — 10.6.1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — A) Tekne, genel donanım, makine, kazan gibi esas kısımları, 
B) Yükleme durumu, 
C) Yakıtının ve kumanyasının yeterliği, 
D) Gemi adamalarının yeterliği ve sayısı; 
Bakımlarından Ulaştırma Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınmak 

suretiyle hazırlanacak yönetmeliklerince tespit olunmuş nitelıik'leri haiz bulunmaması 
yüzünden, yapacağı yolculuğun normal rizikolarına karşı koyamayacak durumda olan 
bir ticaret gemisi! «yola elverişli» sayılmaz ve böyle bir geminin yola çıkmasına izin 
verilmez.» 

MADDE 23. — 13.6.1946 tarihli ve 4933 sayılı İnönü Armağanları Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«tnönü armağanlarını haikedenleri belirtmek üzere, her üç yılda bir, biri bilim, 
diğeri sanat, üçüncüsü keşif ve ihtiıralaıila üstün başarılar için üç jüri komisyonu kuru
lur. Jüri komisyonlarının üyeleri üç jüri komisyonunun her biri için ikişer tane ol
mak üzere her fakülte ve yüksekokul profesörler veya öğretmenler kurullarınca gös
terilen adaylar arasından ilgili bakan tarafından seçilir. Jüri komisyonlarının dördü 
asil, üç yedek olm'a'k üzere yedi üyesi bulunur.'» 

MADDE 24. — 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohum
luk Verilmesi Hak'kında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekiMe 
değiştirilmiştir. 

«Çiftçilere, Ziraat Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak buğday, arpa, mısır, çav
dar, yulaf tohumlukları ve gerekli hallerde diğer çeşit tohumlukları dağıtmaya Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.» * 

MADDE 25. — 10.6.1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

,«'Madde 20. — Devlet Tiyatrosunun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edi
lecek olan bütçesi ve buna dayanılarak yıl içinde yapılacak giderlere ve gelirlere ait 
evrak, tetkik ve vize edilmek üzere kesilrihesap cetvellerîyle birlikte yıl sonlarından 
itibaren en çok üç ay içinde Sayıştaya gönderilir.» 

MADDE 26. — 24.3.1950 tariMi ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdür
lüğü Kuruluş Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«•Müdürlüğün bütçesi heır yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüsü 
üzerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22. — Anayasa Komisyonunun Metnimin 22 noi maddesi Komisyonu
muzca 22 noi madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 13.6.1946 tarihli ve 4933 sayılı İnönü Armağanları Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İnönü armağanlarını hakedenleri belirtmek üzere, her üç yılda bir, biri bilim, 
diğeri sanat, üçüncüsü keşif ve Marallarla üstün başarılar için üç jüri komisyonu ku
rulur. Jüri komisyonılarının üyeleri üç jüri komisyonunun her biri için ikiışser tane ol
mak üzere her fakülte ve yüksekokul profesörler veya öğretmenler kurullarınca gös
terilen adaylar arasından Kültür Bakanı tarafından seçiıliir. Jüri komisyonlarının dördü 
asil, üç yedek olmak üzere yedi üyesi bulunur.» 

MADDE 24. — Anayasa Komisyonunun Metninin 24 üncü maddesi Komisyo
numuzca 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — 10.6.1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — DeVlet Tiyatrosunun, Kültür Bakanlığınca tasdik edilecek olan 
bütçesi ve buna dayanılarak yıl içinde yapılacak gidenlere ve gelirlere ait evrak, tetkik 
ve vize edilmek üzere kesinhesap cetvelleriyle birlikte yıl sonlarından itibaren en çok 
üç ay içinde Sayıştaya gönderilir.» 

MADDE 26. — Anayasa Komisyonunun, Metninin 26 ncı maddesi Komisyonu
muzca 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 27. — 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet 
ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — Bu Kanunda yataıiı beyanname, hüviyet varakaları ve ikamet tez
kerelerinin şekilleri ve muhteviyatı İçişleri Bakanlığınca tespit olunur.» 

MAİDDE 28. — 2.7.1953 tarihli ve 6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teş
kilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Te-

. sis İşlerine Daiir Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 6. — Birinci madde gereğince, Millî Savunca, 'Bayındırlık, ve İskân ve 

Dışişleri bakanlıkları ile ilgili dıiğer bakanlıklar tarafından müştereken enfrasıtrüfotür 
tesislerini yapmakla görevlendirilecek devlet daire ve müesseseleriyle iktisadî devlet 
teşekkülleri, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşlbiılaitmca tayin edilen devreler intaç edi
len ve edilecek inşa ve tesis işlerine ait mezkûr teşkilatça tespit edilen esaslar daire
sinde hazırlayacakları raporları en geç devreyi takip eden 15 gün içinde Dışişleri Ba
kanlığına tevdie mecburdurlar.» 

MADDE 29. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirlrniştir. 

«Madde 21. — 2 nci maddenin a, b, c, d, f fıkralarına giren işlerin ete alınması ve 
bunların inşa sıraları Başbakanlık, Maliye ve Gümrük, 'Bayındırlık ve İskan Sanayi 
ve Ticaret, Tarım Orman ve Köyişleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları tem
silcilerinin katılmiaisıyla işiin verimliliği veya ele alınimalarındaki zorunluluk bakımın
dan sıralanıp tespit edilir ve Bayındırlık ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine Başba
kanın onayı ile kesiinleşir. Konularla bunların sıralarında yapılacak düzeltme, ekleme 
veya değişmeler aynı usule tabidir. 

Ancak seylap ve diğer acil müdahaleyi gerektiren olaylarda yapılacak işler için 
kararlar, yukarıdaki fıikra hükmüne tabi olmaksızın, Genel Müdürlük tarafından alı
nır ve uygulanır.» 

MADDE 30. — 18.12.11953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin (a) ve (c) bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç tarihi bu tesislerin hususiyetlerine, 
mahallî şartlara göre Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine Başbakanın onayı ile karara bağlanır. 

Fevkalade hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynı yollardan gidilmek sure
tiyle uzatılabilir.» 

«c> Sulanan ve kurutulan arazi sahalarıyla sulama ve kurutmadan istifade ede
bilecek ve edemeyecek arazi hudutları Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tasdik edilir ve Genel Müdürlükçe 
usulü dairesinde mahallinde ilan olunur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 27. — Anayasa KomıisyonunFn Metninin 27 nci maddesi Komisyonu
muzca 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Anayasa Komisyonunun Metninin 28 inci maddesi Komisyonu
muzca 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — 10.7,<1953 .tamMi -ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Ankara, İstanbul, İzmir'ce ve Tarım Onman ve Köyiş'teri Bakanlı
ğının belirteceği diğer yerlerde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleke
ttin nenesinde olursa oüsun müşterek 'bahisler tertip etmek hak ve seTahiyeti adı gıeçen 
Bakanlığa aittir.» 

MADDE 30. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü Teşş/ikt ve Vazifeleri Hakkında (Kanunun 23 üncü maddesinin (e) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Kurulan tesis birden fazla rnalksadı Ihavî olması hailinde tesis bedelinin her 
maksada isabet eden kısmı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi ve Başbakanın 
onayı ile1 kesinieşir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243*e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 31. — 18:12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet !Su İşleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Kurulan tesis birden fazla maksat, havi dknası halinde tesis bedelinin her 
maksada isabet eden kısmı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi ve Başbakanın 
onayı ile kesitıleşir.» 

MADDE 32. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanurun 27 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«d) 24 üncü maddenin (a) fıkrası gereğince Başbakanın onayı ile karar altına 
alınacak ödemenin başlangıç tarihi, tüm işletmenin de başlangıç tarihidir. Bu tarih as
garî bir sene evvel tespit ve ilan olunur. 

MADDE 33. — 10.7.1953 Tarihli ve 6132 sayılı At Yanışları Hakkında Kanunini 
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Ankara, İstanbul, İzmir'de ve Tarım Orman ve Kavisleri Bakan
lığının belirteceği diğer yerlerde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleke
tin neresinde olursa olsun müşterek bahisler tertip etmek hak ve seîahiyeti adı geçen 
Bakanlığa aittir.» 

MADDE 34. — 10.2.1954 Tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 17 nci mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı 'ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, asitlbusay, sivil memur ve 
hizmetlilerin hava değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde 
bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının icabettirdiği ma
hallere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. 
Aynı maksatla Anavaltana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile 
gündelikler, Millî Savunma ve Maliye ve Crümrük bakanlıklarınca müştereken tespit 
olunur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 31. — 18.12.1953 tarihli ve 62O0 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin (a) ve (c) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç tarihi bu tesislerin hususiyetlerine, 
mahallî şartlara göre Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve ts'kân Bakanlığının 
teklifi üzerine Başbakanın onayı ile karara bağlanır. 

Fevkalade hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynb yollardan gidilmek sure
tiyle uzatılabilir». 

«c) Sulanan ve kurutulan arazi sahalarıyla sulama ve kurutmadan istifade ede
bilecek ve edemeyecek arazi hudutları Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tasdik edilir ve Genel Müdürlükçe usu
lü dairesinde mahallinde ilan olunur». 

MADDE 32. — Anayasa Komisyonunun Metninin 32 nci maddesi Komisyonu
muzca 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 21. — 2 nci maddenin a, b, c, d, f fıkralarına giren işlerin ele alınması 
ve bunların inşa sıraları Başbakanlık, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskân, Sana
yi ve Ticaret, Tarım Orman ve Köyişleri ile Sağlık Bakanlıkları temsilcilerinin katıl
masıyla işin verimliliği veya ele alınmalarındaki zorunluluk bakımından sıralanıp tes
pit edilir ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile ke-
sinleşir. Konularla bunların sıralarında yapılacak düzeltme, ekleme veya değişmeler 
aynı usule tabidir. 

Ancak seylap ve diğer acil müdahaleyi gerektiren olaylarda yapılacak işler için 
kararlar, yukarıdaki fıkra hükmüne tabi olmaksızın, Genel Müdürlük tarafından alı
nır ve uygulanır». 

MADDE 34. — Anayasa Komisyonunun metninin 34 üncü maddesi Komisyonu
muzca 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 35. — 15.5.1957 tarihli ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karan
tina Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madde hükmü Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca diğer tohumluklara 
da teşmil edilebilir». 

MADDE 36. — 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Su
bay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Seferde, kısmî seferberlikte, fevkalade hallerde, büyük manevra
larda ve herhangi bir harekâtta birinci maddede yazılı giyeceklerin kimlere verileceği 
Millî Savunma Bakanlığınca tespit olunur». 

MADDE 37. — 16.12.1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Sulan Hakkında Kanu
nun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltı suyu sahaları, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili bakanlıkça «yeraltı suyu 
işletme alanları» kabul ve ilan edilir. 

MADDE 38. — 16.12.1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanu
nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabiî zemin üstünden itiba
ren derinliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit ve ilgili bakanlığın 
onayından sonra ilan olunan haddi aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular <el ile açı
lan kuyular hariç),» 

MADDE 39. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden alınacak !% 15 komisyon 
ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler Genel Kurulun 
teklifi ve Başbakanın onayı ile değiştirilebilir». 

MADDE 40. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gazete veya dergi sahipleri, altı ay önce Kuruma ihbar etmek şartıyla paylarını 
her zaman geri alabilirler, Bankalarla sigorta ortaklıklarının paralarını geri alabilme
leri, Genel Kurulun karar vermesine ve Başbakanın tasdikine bağlıdır». 

MADDE 41. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurul kararı ve Başbakanın tasdiki ile yukarıdaki fıkralarda yazılı ser
mayeye iştirak miktarları iki katına kadar artırılabilir». 

Türkiye Büyük Millet MeclM (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 35. — Anayasa Komisyonunun metninin 35 inci maddesi Komisyonu
muzca 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Anayasa Komisyonunun metninin 36 ncı maddesi Komisyonu
muzca 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Anayasa Komisyonunun metninin 37 nci maddesi Komisyonu
muzca 37 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Anayasa Komisyonunun metninin 38 inci maddesi Komisyonu
muzca 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın- İlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurul kararı ve Başbakanın tasdiki ile yukarıdaki fıkralarda yazılı ser
mayeye iştirak miktarları iki katına kadar artırılabilir», 

MADDE 40. — Anayasa Komisyonunun metninin 40 inci maddesi Komisyonu
muzca 40 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden, alınacak i% 15 komisyon 
ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bû nispetler Genel Kurulun 
teklifi ve Başbakanın onayı ile değiştirilebilir». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun KaDul Ettiği Metin) 

MADDE 42. — 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanununun 34 üncü maddesinin (d) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Üniformanın şekilleri Millî Savunma Bakanlığınca tespit olunur». 

MADDE 43. — 4.1.1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanununun 102 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Orduevlerinin kadro, kuruluş, idare, murakabe ve muhasebeleri ile işletme 
şekilleri ve müştemilatı yapılacak bir yönetmelik ile tespit ve tayin olunur. 

MADDE 44. — 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Kamu sektörüne dahil kurumlarda çalıştırılacak sağlık personeli 
miktarı bu kurumların tabi bulundukları kanunların hüküm ve esasları dairesinde alı
nan kadroları aşmamak şartıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ilgili 
bakanlıkların da mütalaası alınarak yapılacak teklif üzerine Başbakanlıkça tespit edi
lir». 

MADDE 45. — 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususundaki planın tatbikatına rehber ol
mak üzere gereken kılavuz bölgelerin nerelerde kurulacağı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır». 

Sosyalleştirme planı bütün yurda kademeli surette teşmil edilirken, sağlık hizmet
lerinin hangi bölgelerde ve ne zaman sosyalleştirileceği de Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tespit edilir». 

MADDE 46. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 inci maddesi
nin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«d) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından 
kullanılacak taşıtlar bu Kanun hükümlerine tabidir». 

MADDE 47. — 23.2.1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu
nun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2, — Er ve erbaşlara aşağıda gösterilen miktarlarda harçlık ödenir. Bu 
harçlık miktarları Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca artırabilir». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısıı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 42. — Anayasa Komisyonunun Metninin 42 nci maddesi Komisyonu
muzca 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Anayasa Komisyonunun Metninin 43 üncü maddesi Komisyo
numuzca 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Kamu sektörüne dahil kurumlarda çalıştırılacak sağlık personeli 
miktarı bu 'kurumların ıta'hi bulundukları kanunların hüküm ve esasları dairesinde 
alınan kadroları aşmamak şartıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili bakanlıkların da 
mütalaası alınarak yapılacak teklif üzerine Başbakanlıkça tespit edilir.» 

MADDE 45. — 5.1.1961 tarihi ve 2124 sayılı Sağlık hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değ^turilimiştir. 

«Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususundakıi planın tatbikatına rehber ol
mak üzere gereken kılavuz bölgelerin nerelerde kurulacağı Sağlık Bakanlığının teklifi 
üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır. 

Sosyalleştirme planı bütün yurda kademeli surette telsimi! edilirken sağlık hizmet
lerinin hangi bölgelerde ve ne zaman sosy^Jleştirileceği de Sağlık Bakanlığının teklifi 
üzerine Başkanlıkça tespit edilir.» 

MADDE 46. — Anayasa Komisyonun UR Metninin 46 nci maddesi Komisyonu
muzca 46 nci madde olarak aynen fcalbul edilmiştir. 

MADDE 47. — Anayasa Komisyonunun Metninin 47 nci maddesi Komisyonu
muzca 47 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 48. — 13.6.1962 Tarihi ve 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün Gö
rev Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunun lıl inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 11. — Genel nüfus sayımlarında, okur yazar her vatandaş, geçerli bir 
özrü olmadıkça sayım komiteleri ve tanıların bulunmadığı yerde <o yerin en büyük idare 
üstü tarafından verilecek nüfus sayım've denetleme memurluğu işini kabul etmek zo
rundadır. Diğer sayım ve anketlerde, başta ilgili İbakanlıkllaır memurları olmak üzere, 
çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı teşekküller memurlarından gereği kadarı, aynı ma
kamlar tarafından görevlendirileceği gibi, yuritltaş'lların yardımına da başvurulabilir. Sa
yan ve anketlerle ilgili işlerden istisnası gereken kimseler Başbakanlıkça tespit olunur.» 

MADDE 49. — 21:8.1963 Tarihi ve 3018 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol 
ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 17 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 17. — Bu Kanunun maddelerinde bahsi geçen yönetmeliklerle Kanunun 
uygulanmasına dair yönetmelik Tarım Orman ve Köyİşleri Bakanlığınca çıkarılır.» 

MADDE 50. — 14.5.1964 Tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hak
kında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikindi maddede ya
zılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkam, genel müdür yardımcısı seviyesin
deki temsilcilerinden Başbakanlıkça kurulacak ve başkam belli edilecek bir komisyon 
tarafından yapılır.» 

MADDE 51. — 3.3.1965 Tarihli ve 551 sayılı Markalar Kanununun 3 üncü mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bazı emtiaya bu Kanuna göre tescil edilmiş marka 
'konulmasını mecburî kılabilir.» 

MADDE 52, — '8.4.1965 Tarihli ve 580 sayılı MM Prodüktivite Merkezi Kuru
luş Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tkilmiştir. 

«a) Yönetim Kuruttu tarafından sunulacak bütçeyi ve hizmet karşılığında alı
nacak ücret tarifesini ve Başbakanın tasvibine sunulacak personel kadrosunu tasdik 
etmek;» 

MADDE 53. — 8.4.1965 Tarihli ve 580 sayılı Mtiilî Prodüktivite Merkezi Kuru
luş Kanununun 8 indi maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«d) Personel kadrosunu hazırlamak ve Genel Kurulun tasdikinden sonra Başba
kanın tasvibinle sunlmak.» 

MADDE 54, — 20.4.4967 Tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 35 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e î inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 48. — Anayaısa Komisyonunun Metninin 49 uncu maddesi komisyonu
muzca 48 inci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 49. — Anaya'sa Komisyonunun Metninin 50 nci maddesi Komisyonu
muzca 49 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 50. — Anayasa Komisyonunun Metninin 51 inci maddesi Komisyo
numuzca 50 inci madde olarak kalbul edilmiştir. 

MADDE 51. — Anayasa Komisyonunun Metnimin 52 nci maddesi Komisyo
numuzca 51 inci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 52. — Anayasa Komisyonunun Metninin 53 üncü maddesi Komisyonu
muzca 52 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53, — 20.4.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 35 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değ^tirlitariştir. 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Madde 35. — Bu Kanuna tabi gemilerde gemiadamları tahsis edilen yatma, din
lenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilaç, tıbbî alet ve malzeme ve re
virlerde bulunması gereken şartlar ve gemiadamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü 
ve nitelikleri bu şart ve niteliklerinden hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin 
ve birinci derecede ve hangilerinin ise ikinci derecede sayılacakları ve iaşe ile ilgili ne 
çeşit kurullar kurulacağı ve bu kurulların görev ve yetkileri Çalışma ve Sosyal Güven
lik, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından beraberce hazırla
nacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Gemiadamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda 
sözü geçen yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki farkın 
bedelini veya iaşenin hiç verilmemesi hainde tamamının bedelini işveren veya işveren 
vekilinden isteydbilir. Şu kadar ki gemiadamının iddiasını, tazminde esas teşkil edecek 
iaşe ve şartlardaki aksamanın vukuibulduğu günde durumu işveren veya işveren veki
line veya kaptana büdirmesi şarttır.» 

MADDE 55. — 18.4.1972 Tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği örnek anasözleşmeleri, ilgili ku
ruluşların da görüşü alınarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazır
lanır.» 

MADDE 56. — 19.7.1972 Tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri ve 
seyahat sürelerine göre kıymetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek he
diyelik eşya.» 

MADDE 57. — 17.6.1982 Tarihi ve 2684 sayılı Temel Eğitim ve Ortaöğretimde 
Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken tespit 
edilen miktar kadar burs verilir.» 

MADDE 58. — 5.4.1983 Tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 18 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 18. — Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlığın veya Genelkurmay Başkanlı
ğının talebi üzerine telsiz yayın kontrolünü ilan ederek uygular. Bu uygulama belli 
bir tesis ve bölge için olabileceği gibi, bütün ülke için de olalbilir.» 

MADDE 59. — 11.8.1983 Tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşa
ğıdaki sakilde değiştirilmiştir., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Madde 35. — Bu Kanuna tabi gemilerde gemi adamları tahsis edilen yaitma, 
dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilaç, tıbbi alet ve malzeme ve 
'revirlerde bulunmasa gereken şartlar ve ıgemiı adamlarına verilecek iaşe maddelerinin 
ölçü ve nitelikleri bu şart ve niteliklerinden hangilerinin önemleri bakımından esasa 
ilişkin ve 'birinci derecede ve hangilerinin ise ilüiınci derecede sayiacak'ları. ve iaşe ile 
ilgili ne çeşit kurallar ikurüiacağı ve 'bu kurulların görev ve yetkileri Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Sağlık ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından beraberce hazırlanacak bir yö
netmelikte gösterilir. 

Gemi adamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanıacaik iaşenin yukarıda 
sözü geçen yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki farkın 
bedelini veya iaşenin hiç verilmemesi halinde tamamının bedelimi işveren veya işve
ren vekilinden isteyebilir. Şu kadar ki gemi adamının iddiasını, tazminde esas teşkil 
edecek iaşe ve şartlardaki aksamanın vuku 'bulduğu günde durumu işveren veya işve
ren vekiline veya kaptana bildirmesi şarttır.» 

MADDE 54. — Anayasa Komisyonunun Metninin 55 inci maddesi Komisyo
numuzca 54 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Anayasa Komisyonunun Metninin 56 nci maddesi Komisyonu
muzca 55 inci madde olaralk aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — 17.6.1982 tarihli ve 2684 sayılı Temel Eğitim ve Orta öğretim
de Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutana ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardım
lara İlişkin Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temel eğitim ikinci kademe ve orta öğretim kurumlan öğrencilerine Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken tespit edilen miktar ka
dar burs verilir.» 

MADDE 57. — Anayasa Komisyonunun Metninin 58 inci maddesi Komisyonu
muzca 57 nci madde olaralk aynen kalbul edilmiştir;. 

MADDE 58. — Anayasa Komisyonunun Metninin 59 uncu maddesi Komisyo
numuzca 58 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi |(S, Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Koimlisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«a) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve 
Atatürk Kütür Merkezinde, uzmanlkğı gerektiren 'belidi görevler için ihtiyaç duyula
cak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar, bu husustaki kısıtlamalara 
bağlı kalmaksızın Yüıfosiek Kurum (Başkanının önerisi, Maliye vıe Gümrük Bakanlığı
nın uygun görüşü üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır. 

b) Bu Kanun gereğince Yüksek Kurum ve 'bağlı kuruluş başkan ve .başkan yar
dımcılığına atananlara ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görev
lendirmeye ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurulla
rına atanacak üyelere ödenecek ücretlerle, Yüksek Kurul Atatürk Uluslararası Barış 
Ödülü Kurulu ve Millî Komiteye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve biılıim 
kurullarının aslî üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi 
üzerine Başbakanlıkça tespit edilir. 

Bu suretle latanan veya görevlendkıiılienlerin, varsa emeklii aylıkları kesilmez. 
Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kollan, diğer kol, komisyon ve 

çalışma grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine göre, şart
ları varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler veya yayın ve telif 
mevzuatı .uygulanır.» 

MADDE 60. — 13.10.1983 Tarihli ve 29118 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
105 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştinilmiştir. 

«Bu madde hükümleri ortalama hızı saatte en az elli kilometrenin üstünde olan 
veya ulaşılacak hıza göre değerlendirme yapılması öngörülen motorlu araç veya bi
siklet ısporu gösterilerinde uygulanır. Bu hükümler, yarış güzergâhının diğer trafiğe 
kapatılması halinde de geçerlidir,; İçişleri (Bakanlığı bu madde hükümlerinin, başka ya
rışlar bakımından da uygulanmasına karar vertbilir.» 

MADDE 61. — 9.1H.1983 Tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 
5 inci mıaddeisinin ibirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kamu konutlarının aylık kira bedelinin tespitine esas olacak «kira birim bedel
leri», Maliye ve Gümrük Bakanlığının koordinatörlüğünde Millî Savunma, İçişleri, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve İskân bakan
lıkları temsilcilerinden teşekkül eden komisyon tarafından her takvim yılının başlan
gıcından en az üç ay önce belirlenir. Başbakanın onayı ile yılbaşından itibaren uygu
lanmak üzere Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

MADDE 62. — 24.2.1984 Tarihli ve 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımllarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaf-
Üıkları Tanınması Hakkında Kanunun '8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Konut inşaatı ve yatıran projesinin % 50'sinin fizikî alarak hangi hallerde ger
çekleşmiş sayılacağının ölçü ve esasları ilgili bakanlıkça belirlenir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisli j(S, Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 59. — Anayasa Komisyonunun Metninin 60 inci maddesi Komisyonu
muzca 59 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Anayasa Komisyonunun Metninin 61 inci maddesi Komsiyo-
numuzca 60 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Anayasa Komisyonunun Metninin 62 nci maddesi Komisyonu
muzca 61 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Anayasa Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 63. — 8.1.1986 Tarihli ve 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlet Meteoroloji! İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuru
luşları bünyesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak suretiyle ve rasat hiz
metlerini yapmak üzere meteoroloji istasyonları açılabilir ve bu kurum ve kuruluşların 
personeline ödenecek ek ücret, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığımın olumlu görüşü ve 
Başbakanın onayı ile kararlaştırılır.» 

GEÇİCİ MADDE — İlgili kanunlarında tüzükle düzenlenmesi öngörülmekle bir
likte bu Kanun ile yönetmelik şeklinde tanzimi uygun bulunan hususlarla ilgili olarak 
çıkarılması gereken yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygu
lanmasına devam olunur. 

MADDE 64. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 65. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 62. — Anayasa Komisyonunun Metninin 63 üncü maddesi Komisyo
numuzca 62 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Anayasa Komisyonunun Metninin Geçici Maddesi Komis
yonumuzca Geçici Madde odarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 63. — Anayasa Komisyonunun Metninin 64 üncü maddesi Komisyo
numuzca 63 üncü madde oîarâ'k aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Anayasa Komisyonunun Metninin 65 inci maddesi Komisyo
numuzca 64 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 243) 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren 
Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuru
luna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1 /446, 1/480) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5.5. 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101-2170/02843 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.5.1988 tarihinde kararlaştırılan «Bazı 
Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin teminini 
arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bakanlar Kuruluna ait bazı görev ve yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesli sure
tiyle Bakanlar Kurulunun yükünün azaltılması ihtiyacı 1950'li yıllarda duyulmuş ve 
Bakamlar Kurulu seviyesine kadar çıkmaması gereken konuların tasfiyesini yapmak 
amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. Bakanlar Kurulu çalışmalarının daha verimli ve 
etkili bir düzeye kavuşturulması çabaları bugüne kadar müspet olarak sonuçlandınla-
mamıştır. 

Yönetimin; daha dinamik bir çalışma anlayışı içerisinde, verimli iş üreten sağlıklı 
bir yapıya kavuşturulması ve halkla ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli düzenleme
lerin geciktirilmeden yapılması mecburî'hale gelmiştir. Bu işlemlerin daha kısa sürede 
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ve daha az emek ve zaman harcanarak yerine getirilmesi ülkemiz Ve milletimiz açı
sından büyük önem arz etmektedir. 

Yürürlükte bulunan kanunların pek çoğunda Bakanlar Kuruluna görev ve yetki 
verilmiştir. Söz konusu görev ve yetkilerin birçoğu hükümetin meşgul olamayacağı ve 
ayrıntılarına giremeyeceği kadar teknik uzmanlıkla ilgili işler ve konulardan oluşmak
tadır. 

Bakanlar Kurulu, mevcut mevzuat uyarınca sadece genel yönetimin ayrıntılı sa
yılabilecek konularıyla değil, yönetim ilkeleri açısından yerel yönetimlerce sonuçlan
dırılmasında fayda umulan işlerle bile uğraşmak mecburiyetinde kalmaktadır. Bu du
rum, Bakanlar Kurulunun daha önemli konular üzerinde yeterince eğilecek vakit bu
lamaması sonucunu doğurmaktadır, 

Ülkemiz gibi kalkınma yolunda olan ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişmenin ger
çekleştirilebilmesi 'için hükümetlerce yerine getirilmesi gereken işleria çokluğu ve çe
şitliliği, yönetim kademelerinde konu ve şahıs yönünden isabetli görev ve yetki dev
rini mecburî kılmaktadır. Özellikle siyasal rejim olarak demokrasiyi benimsemiş ülke
lerde böyle bir düzenlemenin yapılması kaçınılmaz olmaktadır. 

Kaldı 'ki, Bakanlar Kurulu genel siyasetin oluşturulduğu yerdir. Hükümet prog
ramı çerçevesinde genel siyasetin yürütülmesiyle görevli ve sorumlu olan Bakanlar 
Kurulunun bu görevini gereği gibi yapabilmesi için, genel siyaset ile ilişkisi bulunma
yan konularla uğraşmaması gerekir. 

Bakanlar Kuruluna verilen birtakım yetkilerin, önemi ve özelliği dikkate alınarak 
Başbakanlığa veya ilgili bakanlıklara devredilmesi için hazırlanan bu tasarı kanunlaş
tığında, Bakanlar Kurulu çalışmaları daha verimli ve etkili bir düzeye gelecek ve bü
rokratik engeller azalarak çalışmalara hız kazandırılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ekli üstede tarih ve sayıları ile adları yazılı kanunların çeşitli mad
de ve fıkralarıylla Bakanlar Kunuluına tanın aın görev ve yetkilere dair hükümler aynı 
listedeki metinlerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — İlgili kanunlarında tüzükle düzenlenmesi öngörülmekle bir
likte bu Kanun ile yönetmelik şeklinde tanzim1! uygun bulunan hususlarla ilgili olarak 
çıkarılması gereken yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uy
gulanmasına devam olunur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
4 . 5 . 1988 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Devlet Balkanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişlerü Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İ. Aykut 

Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı V. 
A. Bozer 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Y. 
Ş. Yürür 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
S. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

TüMciye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 

K A N U N U N 
Sına 
Nıo. Say» Tarihi! A d ı Maddesi 

1' 743ı 112.1926 Türk Kanunu Medenisi 36 

2 904 7.6.1926 Islahı Hayvanat Kanunu. 

3 .1580 3.4.1930 Belediye Kanunu. 19 

4 6200 18.12.1953 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında 
Kanun. 21 

23 

24 

27 

Türfriyte Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının teklifi, İç
işleri Bakanlığının katılması ve Başbakanını onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verile
bilir. 

Hara, inekhane, ağıl, aygır deposu, üretme ve deneme yerleri kurulmasına uygun 
olup, Hazineye ait bulunan çiftlikler ve otlaklar, ihtiyaç üzerine Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının ortak teklifleri ve Başbakanın ona
yı ile sözü geçen hizmetler için ayrılır. 

C) Yukarıda (B) bendine göre tahvil çıkarılması hakkında belediye meclislerince 
alınacak kararlar vali tarafından mütalaasıyla birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir ve 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarliğınmı da mütalaası alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının 
teklifi üzerine Başbakanın onayı ile kesinleşir. 

2 nci maddenin a, b, c, d, f fıkralarına giren işlerin ele alınması ve bunların inşa 
sırları Başbakanlık, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım 
Orman ve Köyişleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları temsilcilerinin katılma
sıyla işin verimliliği veya ele alınmalarındaki zorunluluk bakımından sıralanıp tespit 
edilir ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerime Başbakanın onayı ile kesin
leşir. Konularla bunların sıralarında yapüacak düzeltme, ekleme veya değişmeler aynı 
usule tabidir. 

Ancak seylap ve diğer acil müdahaleyi gerektiren olaylarda yapılacak işler için ka
rarlar, yukarıdaki fıkra hükmüne tabi olmaksızın, Genel Müdürlük tarafından alınır 
ve uygulanır, 

c) Kurulan tesis birden fazla maksadı havi olması halinde tesis bedelinin her 
maksada isabet eden kısmı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi ve Başbakanın ona
yı ile kesinleşir. 

a) ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç tarihi bu tesislerin hususiyetlerine, 
mıahaıllî şartlara göre Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine Başbakanın onayı ile karara bağlanır. 

Fevkalade hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynı yollardan gidilmek sure
tiyle uzatılabilir. 

d) 24 üncü maddenin (a) fıkrası gereğince Başbakanın onayı ile karar altına alı
nacak ödemenin başlangıç tarihi, tam işletmenin de başlangıç tarihidir. Bu tarih as
gari bir sene evvel tespit ve ilan olunur. 

Türfciyö Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 243) 
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K A N U N U N 

A d ı Maddesi Fıkrası 

Basın Han Kurumunun Teşkiline Dair 
Kanun. 15 

16 

24 

580. 8.4.1965 

17 2946' 9.11.1983 

Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş 
Kanunu. 

Kamu Konutları Kanunu. 

6 l/a 

8 l/d 

5 1 

3254 S.1.1986 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 30 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 



— 7 — 

Genel Kurul kararı ve Başbakanın tasdiki ile yukarıdaki fıkralarda yazılı sermaye
ye iştirak miktarları iki katına kadar artırılabilir. 

Gazete veya dergi sahipleri, altı ay önce Kuruma ihbar etmek şartiyle paylarını 
her zaman geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortaklıklarının paralarını geri alabilmeleri, 
Genel Kurulun karar vermesine ve Başbakanın tasdikine bağlıdır. 

Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden alınacak % 15 komisyon 
ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler Genel Kurulun 
teklifi ve Başbakanın onayı ile değiştirilebilir. 

Yönetim Kurulu tarafından sunulacak bütçeyi ve hizmet karşılığında alınacak üc
ret tarifesini ve Başbakanın tasvibine sunulacak personel kadrosunu tasdik etmek; 

Personel kadrosunu hazırlamak ve Genel Kurulun tasdikinden sonra Başbakanın 
tasvibine sunmak. 

Kamu konutlarının aylık kira bedelinin tespitine esas olacak «kira birim bedelleri», 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının koordinatörlüğünde Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, 
Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve İskân bakanlıkları tem
silcilerinden teşekkül eden komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az 
üç ay önce belirlenir. Başbakanın onayı ile yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamu, kurum ve kuruluş
ları bünyesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak suretiyle ve rasat hizmetlerini 
yapmak üzere meteoroloji istasyonları açılabilir ve bu kurum ve kuruluşların persone
line ödenecek ek ücret, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü ve Başbakanın 
onayı ile kararlaştırılır. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi (S. Sayısı : 243) 
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K A N U N U N 
Suna 
No. Sayıııs» Tarihi) A d ı Maddesi Fıkrası 

İl 6200 18.12.1953 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teş
kilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun. 24 

224 5.1.1961 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
Hakkında Kanun. 7 

18 

18 

3 237, 5.1.1961 Taşıt Kanunu. 1 

4 53 13.6.1962 Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev 
Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanun. 11 

474 14.5.1964 5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun. 

Türtiyıe Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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c) Sulanan ve kurutulan arazi sahalarıyla sulama ve kurutmadan istifade ede
bilecek ve edemeyecek arazi hudutları Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve is
kân Bakanlığının teklifli üzerine Başbakanlıkça tasdik edilir ve Genel Müdürlükçe usu
lü dairesinde mahallinde ilan olunur. 

Kamu sektörüne dahil kurumlarda çalıştırılacak sağlık personeli miktarı bu ku
rumların tabi 'bulundukları (kanunların hüküm ve esasiları dairesinde alınan kadroları 
aşmamak şartıyla Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı tarafından ilgili bakanlıkların da mü
talaası alınarak yapılacak ıteklif üzerine Başbakanlıkça tespit edilir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususundaki planın tatbikatına rehber ol
mak üzere gereken kılavuz bölgelerin nerelerde kurulacağı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır. 

Sosyalleştirme planı bütün yurda kademeli surette teşmil edilirken sağlık hizmet-
* İterinin hangi bölgelerde ve ne zaman sosyaleştirileceği de Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tespit edilir. 
d) (Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından 

kullanılacak taşıtlar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Genel aüfus sayımlarında, okur yazar her vatandaş, geçerli bir özrü olmadıkça 
sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı yerde o yerin en büyük idare üstü tarafın
dan verilecek nüfus sayım ve denetleme memurluğu işiini kabuil etmek zorundadır. Di-

. ger sayım ve anketlerde, başkta ilgili bakanlıklar memurları olmak üzere, çeşitli bakan
lıklar ve bunlara bağlı teşekküller memurlarından gereği kadarı, aynı makamlar tara
fından görevlendirileceği gibi, yurtdaşların yardımına da başvurulabilir. Sayım ve an
ketlerle ilgili işlerden istisnası gereken kimseler Başbakanlıkça tespit olunur. 

Yukarıdaki maddelerde göstertilen işlenin hazırlık çalışimalan ikinci maddede ya
zılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı yardımcısı, genel müdür yardımcısı 
ve genel sekreter yardımcısı kademesindieki -yetkili temsildlerıinden Başbakanlıkça ku
rulacak ve başkanı belli edilecek vazifeli bir komisyon tarafından yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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K A N U N U N 
Sına 
No. Sayılısı Tanihiı A d ı Maddesi Fıkrası 

Ö 2813 5.4.1983 Telsiz Kanunu. 18 

7 2876 11.8.1983 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Kanunu. 97 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlığın veya Genelkurmay Başkanlığının talebi üzeri
ne telsiz yayın kontrolünü ilan ederek uygular. Bu uygulama belli bir tesis ve bölige 
için olabileceği gibi, bütün ülke için de olabilir. 

a) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Ata
türk Kültür Merkezinde uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç 
duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar, bu husustaki 
kısıtlamalara ıbağll kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır. 

b) Bu Kanun gereğince Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkan ve başkan yar
dımcılığına atananlara ve haklarında 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun görevlen-
dıktmeye ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurullarına 
atanacak üyelere ödenecek ücretlerle, Yüksek Kurul Atatürk Uluslararası Barış ödülü 
Kurulu ve Milli Komiteye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim kurulla
rının aslî üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine 
Başbakanlıkça tespit edilir. 

Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin, varsa emekli aylıkları kesilmez. 

Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kollan, diğer kol, komisyon ve 
çalışma grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine göre, şart
ları varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler veya yayın ve telif 
mevzuatı uygulanır. 

Türkiye Büyük MUM Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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K A N U N U N 
Sıma 
No. Siayııısıi' Taitfihdi A d ı Maddesi Fıkrası 

I! 12.9.1330 Askerî Tayinat ve Yem Kanunu Mu
vakkati. 36 

2 442 18.3.1340 Köy Kanunu. 74 

78 1 

3 657 22.4.1'341! Harita Genel Komutanlığı Kanunu. 6 5 

4 677 30.11.1341 Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine 
ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvan
ların Men ve İlgasına Dair Kanun. 1 4 

5 904 7.6.1926 Islâhı Hayvanat Kanunu. 

6 1416 8.4.1929 Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkında Kanun. 13 

fl 1580 3.4.1930 Belediye Kanunu. 

Tüırikiyie Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 243) 
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Fevkalade hallerin devamı müddetine© Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu 
görüşü alınmak kaydıyla Millî Savunma Bakanlığının istihkak bedellini tecavüz ede
bilme yetkisi vardır. 

Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde; olağanüstü hal ilanını gerektiren sebep
lere ve şiddet hareketlerine ait ciddî belirtileri/n köyde veya çevrede ortaya çıkması veya 
ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması hal
lerinde de, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ite yeteri kadar «'geçici köy 
korucusu» görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen geçici köy korucularına gö
revleri süresince ödenecek ücfjet ile hizmetin bitüıninde verilecek tazminat miktarı ve 
giyim bedelleri İçişleri ile Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca müştereken tespit edilir 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili transfer harcamaları bölümünden 
içişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten bu Bakanlıkça karşılanır. 

Korucuların kıyafetleri ve silahlarının şekli İçişleri Bakanlığınca tayin olunur. 

Adı geçen kurulca yukarıda belirtilen hususlar tizlerinde alınan kararlar, ilgili Ba
kanlığın tasdiki ile kosinleşir. 

Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hiz
metliler tayin edilir. 

Damızlık tiftik keçilerinin men'i imrarı hakkındaki 11 Nisan 1334 tarihli Kanu
nun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bütün hayvanların ecnebî memleketlere ihracı 
serbesttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katırların ihracı, lüzumunda ilgili Bakanlıkça 
men olunabilir. 

Öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Millî Eğitim Gençlik 
ye Spor ve Maliye ve Gümrülk bakanlıkilarınca tespiit edilecek aylık miktar, ile zarurî 
giderler toplamından teşekkül eder. 

B) Seksen binden fazla nüfuslu belediyelerde belediye meclisinin kararı, idare he
yetimin muvafakati, Valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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K A N U N U N 
Sına 
No. $aiyw Taflibdi A d ı Maddesi Fıkrası 

9; 171ü 10.6.1930 Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanun. 5 

10 1918 7.1.1932 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun. 60 

İL 2804 14.6.1935 Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu. 

19 5/2 

8 1705 10.6.1930 Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın 
Murakabesi ve Korunması Hakkında 
Kanun. 1 1 

Tüıfcîy* Büytik Millet MecM (S. Sayısı : 243) 
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Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapılması ve işletil
mesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri içişleri Bakanlığının kararına bağlıdır. 
Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartıyla bunların işletilmesine ruhsat 
dahi verebilir. 

Dahilî ve haricî ticaret menfaatlarını korumak ve ticaret malları üzerinde tağşiş ve 
hilelere mani olmak üzere menşeî, nebatî, hayvanî, madenî bilumum mevat ile bunların 
nim mamul ve mamullerini veyahut bunların terkibinden husule gelen mevaddın ih
razına, imaline, tamirine muayyen sınıf ve nevilere tefrikına, ambalajlarına, zarflarına, 
alım satım ve nakil ve muhafazalarına ve bu hususlarda tabi olacakları usul ve şartlara 
ve bu gibi mevat için hususî veya millî muayyen alamet ve izahat istimali mecburiyeti
ne müteallik tedbirler almaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mezundur. 

Bakanlık bu mezuniyet dahilindeki tedbirleri tatbike, alakadar teşekküllerin mü
talaasını aldıktan ve beynelmilel teamülleri tetkik ettikten sonra, ihraç mallarımızın en 
müsaitlerinden başlar. 1593 numaralı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 182 ve 183 üncü 
maddeleri hükümleri mahfuzdur. 

Tasarruf sandığı tasarruf cüzdanı ve tasarruf tevdiatı veya buma mümasil unvanlar 
ilgili Bakanlığın muvafakati olmadıkça hiçbir banka veya müessese tarafından kulla
nılamaz. 

3. Uyuşturucu madde yakalamalarında; 

Her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için İçişleri ve Maliye ve Gümrük 
bakanlıklarınca müştereken tespit edilecek sabit bir rakamın her yıl bütçe kanunlarında 
belirlenen ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerin, sahipli olarak ya
kalanan uyuşturucu maddeler için tamamı, sahipsizler için yarısı ikramiye olarak ödenir. 

Hükümet ile Hükümete bağlı müesseselerden başka hakiki veya hümî şahısların 
tamamına veya ekseriyet hissesine sahip oldukları petrol iptida istikşaf veya taharri 
ruhsatnamesi, maden taharri ruhsatnamesi, maden ocağı ruhsat tezkeresi veya maden 
imtiyazi sahalarındlan M.T.A. Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz de arama ameliya
tı yapılabilir. Bu takdirde alâkadarlar ile Genel Müdürlük arasında arama ameliyatın
dan doğacak menfaatlerden Devletin istifade edeceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığınca bir mukavele yapmak lazımdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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K A N U N U N 
sinm 
Nlo. Soyuşu Tarihi! A d ı Maddesi Fıkrası 

12 3054 12.6.1936 istanbul Telefon Tesisatının Tesellüm 
ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun. 6 

13 3488 24.6.1938 îzmir Telef on Tesisatının Tesellüm ve 
işletme Muamelelerine Dair Kanun. 5 

14 3670 5.7.1939 Millî Piyango Teşkiline Dair Kanun. 5 

15 3763 3.1.1940 Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı 
Yapan Hususî Sanayi Müesseselerinin 
Kontrolü Hakkında Kanun. 1 2 

16 3959 30.12.1940 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıh-
ha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun. 4 — 

17t 4250 8.7.1942 ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Kanunu. 2 2 

18 4933 13.6.1946 İnönü Armağanları Kanunu. 4 1 

19 5254 8.7.1948 Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk 
Verilmesi Hakkında Kanun. 1 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. S&yjsı : 243) 
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Telefon idaresinin aboneleri ile olan muameleleri, abone kaydı, tahsilat işleri ve 
borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usulleri Ulaştırma Ba
kanlığınca tespit olunur. 

Telefon idaresinin aboneleriyle olan muameleleri ve abone kaydı ve tahsilat işleri 
ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usulleri Ulaştırma 
Baikanlığınca tespit olunur. 

Bunların vazifesi daimî olup aylıkları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin olu
nur. Maliye murakıbının istihkakı Genel bütçeden ve diğerlerininki Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından tediye olunur. 

Bu Kanunun kapsamına giren harp silah ve mühimmat sanayii her senenin Ocak 
ayında Millî avunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur. 

Hıfzıssıhha Enstitüsü vazifesi arasında sayılan tetkik ve muayene ve tahlillerden 
umumî sıhhate taallûk eden işler için resmî daireler ile belediyelerden hiçbir ücret al
maz. Umumî sıhhate taallûk etmeyen muayene, tahlil ve tetkikler için alınacak ücretler 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak bir tarifeyle tespit edilir. Sari veya 
salgın hastalık işleri müstesna olmak üzere hakikî ve hükmî şahıslara ait olan muayene, 
tahlil ve tetkiklerde aynı tarife üzerinden ücrete tabidir. 

Enstitüde hazırlanan her neyi aşı, serum ve diğer maddelerin satış kıymatleri ve 
bunların ne suretle satışa çıkarılacakları ve bunları toptan ve perakende olarak satan
lara verilecek bey'iye miktarı Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığınca tayin edilir; 

iŞu kadar ki, bunlardan (b) ve (c) bentlerinde yazılı olanlar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının müsaadesiyle yapılır. 

inönü armağanlarını halk edenleri belirtmek üzere* her üç yılda bir, biri bilim, di
ğeri sanat, üçüncüsü keşif ve ihtiralarla üstün başarılar için üç jüri komisyonu kurulur 
jüri komisyonlarının üyeleri ise jüri komisyonunun her biri için ikişer tane olmak üze
re her fakülte ve yüksekokul profesörler veya öğretmenler kurullarınca gösterilen aday
lar arasından ilgili bakan tarafından seçilir. Jüri komisyonlarının dördü asil üçü yedek . 
olmak üzere yedi üyesi bulunur. 

Çiftçilere, Ziraat Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak buğday, arpa, mısır, çav
dar, yulaf tohumlulukları ve gerekli hallerde diğer çeşit tohumlukları dağıtmaya Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Türkİyte Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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K A N U N U N 
Suna 
No. Salyası Tarihi A d ı Maddesi Fıkrası 

20 5441! 10.6.1949 Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında 
Kanun. 20 

"211 5659 24.3.1950 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanunu. 7 

22 5683 15.7.1950 Yabancıların Türkiye'de İkamet ve 
Seyahatleri Hakkında Kanun. 31 

23 6095 2.7.1953 Kuzey Atlantik Andjaşması Teşkilâtı 
Müşterek Enfrastrüktür Programı Ge
reğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve 
Tesis İşlerine Dair Kanun. 6 

24 6132 10.7.1953 At Yarışları Hakkında Kanun. 

25 6245 10.2.1954 Harcırah Kanunu. 17 

26 6968 15.5.1957 Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina 
Kanunu. 34 2 

Türkiye Büyük MİM Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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Devlet Tiyatrosunun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edilecek olan bütçesi 
ve buna dayanılarak yıl içinde yapüacak giderlere ve gelirlere ait evrak, tetkik ve vize 
edilmek üzere kesinhesap cetvelleriyle birlikte yıl sonlarından itibaren en çok üç ay 
içinde Sayıştaya gönderilir. 

Müdürlüğün bütçesi her yıl Maliye ve-Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü üze
rine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Bu Kanunda yazılı beyanname hüviyet varakaları ve ikamet tezkerelerinin şekilleri 
ve muhteviyatı İçişleri Bakanlığınca tespit olunur. 

Birinci maddb gereğince, Millî Savunma, Bayındırlık ve İskân ve Dışişleri 'bakan
lıkları ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından müşterek enfrastrüktür tesislerini yapmakla 
görevlendirilecek devlet daire ve müesseseleriyle iktisadî devlet teşekkülleri, Kuzey At
lantik Andlaşmast Teşkilatınca tayin edilen devreler intaç edilen ve edilecek inşa ve te
sis işlerine ait ve mezkûr teşkilatça tespit edilen esaslar dairesinde hazırlayacakları ra
porları en geç devreyi takip eden 15 gün içinde Dışişleri Bakanlığına tevdie mecbur
durlar. 

Ankara, İstanbul, İzmir'de ve Tarım Orman ve Köyişlerii Bakanlığının belirteceği 
diğer yerlerde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleketin neresinde olur
sa olsun müşterek bahisler tertip etmek hak ve salahiyeti adı geçen Bakanlığa aittir. 

Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup ısübay, astsubay sivil memur ve 
hizmetlilerin hava değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde bun
lara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında yazuh hastalıklarının icabettirduği mahal
lere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. Aynı 
maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafı ile günde
likler, Millî Savunma ve Mafliye ve1 Güimrülk bakanlıklarınca müştereken tespit olu
nur. 

Bu madde hükmü Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca diğer tohumluklara 
da teşmil edilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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K A N U N U N 
Suna 
No. Slaymsıı Tarihi A d ı Maddesi Fıkrası 

27 74711' 6.5.1960 T. Currihuriyeti Ordusu Subay, Askerî 
Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 
Giyeceğine Dair Kanun. 2 

28 167 16.12.1960 Yeraltı Sulan Hakkında Kanun. 

29 211 4.1.19611 Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanunu. 34 d-1 

30 257 23.2.1961 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu. 2. — 

31 308 21.8.1963 Tohumlukların Tescil, Kontrol ve 
Sertifikasyonu Hakkında Kanun. 17 

32 5511 3.3.1965 Markalar Kanunu. 3 

33 15811 18.4.1972 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanunu. 7 

34 1615 19.7.1972 Gümrük Kanunu. 10 

35 2684 17.6.1982 Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız 
Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanun. 7 

Türkiye Büyük Millet MecM (S. Sayısı : 243) 
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Seferde, kısmî seferberlikte, fevkalâde hallerde, büyük manevralarda ve herhan
gi bir harekâtta birinci maddede yazılı giyeceklerim kimlere verileceği Millî Savunma 
Bakanlığınca tespit olunur. 

Sınırları ve yapısal özelikleri beMendtikçe yeraltı suyu sahaları, Devlet Su işle
ri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili bakanlıkça «Yeraltı suyu İşletme Alanları» 
kabul ve ilan edilir. 

a) Su temini maksadıyla, (kesitleri ne olursa olsun, taıbiî zemin üstünden itibaren 
derinliği Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit ve ilgili bakanlığın ona
yından sonra ilan olunan haddi aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular (el ile açılan 
kuyular hariç), 

Üniformanın şekilleri Millî Savunma Bakanlığınca tespit olunur. 

Er ve erbaşlara aşağıda gösterilen miktarlarda harçlık ödenir. Bu harçlık miktarları 
Millî Savunma Bakanlığı ile içişleri Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca artırılabilir. 

Bu 'Kanunun maddelerinde bahsi geçen yönetmeliklerle Kanunun uygulanmasına 
dair yönetmelik Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılır. 

Sanayi Ve) Ticaret 'Bakanlığı, bazı emtiaya bu Kanuna göre tescil edlilımıiş marka 
konulmasını mecburî kılabilir. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği örnek anasözleşmeleri, ilgili kuru
luşların da görüşü alınarak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafindan hazırla
nır. 

b) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri ve se
yahat sürelerine göre kıymetleri Maiye ve Gümrük Bakanhğınca tespit edilecek he
diyelik eşya. 

Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğittim Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken tespit 
edilen miktar kadar burs verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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K A N U N U N 
Sına 
No. Sapsıı Tarihi A d ı Maddesi Fıkrası 

36 2918 13.10.1983 Karayolları Trafik Kanunu. 105 

3? 2982 24.2.1984 Konut İnşaatında ve Kalkınmada ön
celikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlar
da Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Mu
aflıkları Tanınması Hakkında Kanun. 
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Bu madde hükümleri ortalama hızı saatte en az elli ki'Iometrjenin üstünde olan 
veya ulaşılacak hıza göre değerlendirme yapılması öngörülen motorlu araç veya bisik
let sporu gösterilerinde uygulanır. Bu hükümler, yarış güzergâhının diğer trafiğe kapa
tılması halinde de geçerlidir. İçişleri Bakanlığı bu madde hükümlerinin, başka yarışlar 
bakımından da uygulanmasına karar verebilir. 

Konut inşaatı ve yatırım projesinin ı% 50'sinin fizikî olarak hangi hallerde gerçek
leşmiş sayılacağının ölçü ve esasları dlgiM bakanlıkça 'belirlenir. 
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K A N U N U N 
Sırfa 
No. Sayılısı Tarihti A d ı Maddesi Fıkrası 

1 4922 10.6.1946 Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında 
Kanun. 2 

2 211 4.1.1961 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunu. 102 

3 854 20.4.1967 Deniz îş Kanunu. 35 
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A) Tekne, genel donanım, makine, kazan gibi esas (kısımlara, 
B) Yükljeme durumu, 
C) Yakıtının ve kumanyasının yeterliği, 
D) Gemi adamlarının yeterliği ve sayısı; 
Balkınnlaondan Ulaştırma Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınmak 

suretiyle hazırlanacak yönetmeliklerince tespit olunmuş, nitelikleri haiz bulunmaması 
yüzünden, yapacağı yolculuğum normal rizikolarına karşı koyamayacak durumda olan 
bir ticaret gemisi «yola elverişli» sayılmaz ve böyle bir geminin yola çıkmasına izin 
verilmez. 

a) Orduevl'erinin kadro, kuruluş, idare, murakabe ve muhasebeleri ile işletme şe
killeri ve müştemilatı yapılacak bir yönetmelik ile tespit ve tayin olunur. 

Bu Kanuna tabi gemilerde gemladamları tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek 
yerleriyle gemide bulundurulacak ilaç, tıbbî alet ve malzeme ve revirlerde bulunması ge
reken şartlar ve gem'iadamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelıilkleri bu şart 
ve niteliklerinden hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin ve 1 inci derecede ve 
hangilerinin ise ikinci derecede sayılacakları ve iaşe ile üTgili ne çeşit kurular kurula
cağı ve bu kurulların görev ve yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından beraberce hazırlanacak bir yönetmelikle 
gösterilir. 

Gemıiadamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda 
sözü geçen yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki 
farkın bedelini veya iaşenin hiç verilmemesi halinde tamamının bedelini iş
veren veya (işveren vekillinden isteyebilir. §u kadar ki, gemiadamıının iddia
sını tazminde esas teşkil edecek iaşe ve şartlardaki aksamının vuku bulduğu günde 
durumu işveren veya işveren yeküiine veya kaptana bidiraıesi şarttar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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T. a 
Başbakanlık 5.8. 1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 071101-11353103801 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Yeren Hükümlerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayım
lanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Mezkûr Kararnamenin 5.5.1988 tarihinde Başkanlığınıza gönderilen «Bazı Ka
nunların Bakanlar Kuruluna Yetki Yeren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı» ile birlikte görüşülmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bakanlar Kuruluna ait «bazı görev ve yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi sure
tiyle Bakanlar Kurulunun yükünün azaltılması ihtiyacı 1950'li yıllarda duyulmuş ve 
Balkanlar Kurulu seviyesine kadar çıkmaması gereken konuların tasfiyesini yapmak 
amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. Bakanlar Kurulu çalışmalarının daha verimli ve 
etkili tor düzeye kavuşturulması çabaları bugüne kadar müspet olarak sonuçlandırıla
mamıştır. 

Yönetimin; daha dinamik bir çalışma anlayışı içerisinde, verimli iş üreten sağlıklı 
bir yapıya kavuşturulması ve halkla ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli düzenleme
lerin geciktirilmeden yapılması mecburî hale gelmiştir. Bu işlemlerin daha kısa sürede 
ve daha az emek ve zaman harcanarak yerine getirilmesi ülkemiz ve milletimiz açı
sından büyük önem arz etmektedir. 

Yürürlükte Ibulunan kanunların pek çoğunda Bakanlar Kuruluna görev ve yetki 
verilmiştir. Söz konusu görev ve yetkilerin birçoğu hükümetin meşgul olamayacağı ve 
ayrıntılarına giremeyeceği kadar teknik uzmanlıkla ilgili işler ve konulardan oluşmak
tadır. 

Bakanlar Kurulu, mevcut mevzuat uyarınca sadece genel yönetimin ayrıntılı sa
yılabilecek konularıyla değil, yönetim ilkeleri! açısından yerel yönetimlerce sonuçlan
dırılmasında fayda umulan işlerle bile uğraşmak mecburiyetinde kalmaktadır. Bu du
rum, Bakanlar Kurulunun daha önemli konular üzerinde yeterince eğilecek vakit bula
maması sonucunu doğurmaktadır. 

Ülkemiz gibi 'kalkınma yolunda olan ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişmenin 
gerçekleştirilebilmesi için hükümetlerce yerine getirilmesi gereken işlerin çokluğu ve 
çeşitliliği, yönetim kademelerinde konu ve şahıs yönünden İsabetli görev ve yetki dev-
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rini mecburi kılmaktadır, özellikle siyasal rejim olarak demokrasiyi benimsemiş ülke
lerde böyle bir düzenlemenin yapılması kaçınılmaz olmaktadır. 

Kaldı ki, Bakanlar Kurulu genel siyasetin oluşturulduğu yerdir. Hükümet prog
ramı çerçevesinde genel siyasetin yürütülmesiyle görevli ve sorumlu olan Balkanlar Ku
rulunun bu görevini gereği gibi yapabilmesi için, genel siyaset ile ilişkisi bulunmayan 
konularla uğraşmaması gerekir. 

Bakanlar Kuruluna verilen birtakım yetkilerin, önemi ve özelliği dikkate alınarak 
Başbakanlığa veya ilgili bakanlıklara devredilmesi için hazırlanan bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bakanlar Kurulu çalışmaları daha verimli ve etkili bir düzeye gelecek 
ve bürokratik engeller azaltarak çalışmalara hız kazandırılacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, bu düzenlemenin eki olan listede talihleri, sayıları ve 
adları tasrih edilmek suretiyle belirtilen kanunların çeşitli madde ve fıkralarında Ba
kanlar Kuruluna tanınmış bulunan yetkiler, sözü edilen Kurulun iş yükünü hafiflet
mek amacıyla Başbakanlığa veya ilgili bakanlıklara devredilmektedir. 

Geçici Madde — Bu madde, idarî faaliyetlerde sürekliliğin ve istikrarın sağlanması 
ve düzenleme dolayısıyla meydana gelebilecek olan muhtemel kopuklukların önlenmesi 
amacıyla getirilmiştir. Diğer bir deyimle, ilgili kanunlarında tüzükle düzenlenmesi ön
görülmekle birlikte bu Kanun Hükmünde Kararname ile yönetmelik şeklinde tanzimi 
uygun görülen konulara mütedair yönetmelikler meriyete girinceye kadar geçecek süre 
içerisinde, mevcut tüzük hükümlerinin yürürlüklerinin devam edeceği hüküm altına 
alınmaktadır. 

Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde yürürlüğe gi
receği belirtilmektedir. 

Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin Bakanlar Kurulunca 
yürütüleceği öngörülmektedir. . . 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Yeren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Ya
pılması; 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar 
Kurulunca 4.7.1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — Ekli listede tarih ve sayıları ile adları yazılı kanunların çeşitli mad
de ve fıkralarıyla Bakanlar Kuruluna ianınan görev ve yetkilere dair hükümler aynı lis
tedeki metinlerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — İlgili kanunlarında tüzükle düzenlenmesi öngörülmekle bir
likte bu Kanun Hükmünde Kararname ile yönetmelik şeklinde tanzimi uygun bulu
nan hususlarla ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliMer yürürlüğe girinceye kadar 
mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 
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MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
î. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

tçişleri Balkanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. 
C. Çiçek 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Balkanı 
M. T. Titiz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

K A N U N U N 
S*na 
No. Sayııısi' Tarihdl A d ı Maddesi Fıkrası 

1 743 17.2.1926 Türk Kanunu Medenisi 36 

2 . 904 7.6.1926 İslahı Hayvanat Kanunu 

3 6200 H8.12.1953: Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında 
Kanun 21 

23 

24 
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Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının teklifi, îç-
işleri Bakanlığımın katılması ve Başbakanın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verile
bilir.] 

Hara, inekhane, ağıl, aygır deposu, üretme ve deneme yerleri kurulmasına uygun 
olup, Hazineye ait bulunan çiftlikler ve otlaklar, ihtiyaç üzerine Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının ortak teklifleri ve Başbakanın ona
yı ile sözü geçen hizmetler için ayrılır. 

2 nci maddenin (a), (b), (c), (d), (f) fıkralarına giren işlerin ele alınması ve1 bun
ların inşa sırları Başbakanlık, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve iskân, Sanayi ve Ti
caret, Tarım Orman ve Köyişleri üe Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları temsilcile
rinin katılmasıyla işin verimliliği veya ele alınmalarındaki zorunluluk bakımından sı
ralanıp tespit edilir ve Bayındırlık ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın 
onayı ile kesinleşıir. Konularla 'bunların sıralarında yapılacak düzeltme, ekleme veya 
değişmeler aynı usule tabidir. 

Ancak seylap ve diğer acil müdahaleyi gerektiren olaylarda yapılacak işler için 
kararlar, yukarıdaki fıkra hükmüne tabi olmaksızın, Genel Müdürlük tarafından alı
nır ve uygulanır. 

c) Kurulan tesis birden fazla maksadı havi olması halinde tesis bedelinin her 
maksada isabet eden kısmı Bayındırlık ve iskân Bakanlığının teklifi ve Başbakanın ona
yı ile kesinleşir. 

a) ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç tarihi bu tesislerin hususiyetlerine, ma
hallî şartlara göre Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve iskân Bakanlığının tek
lifi üzerine Başbakanın onayı ile karara bağlanır. 

Fevkalade hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynı yollardan gidilmek sure
tiyle uzatılabilir. 
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K A N U N U N 
Sıma 
No. Sayım Tarihli A d ı Maddesi Fıkrası 

27 — 

4 195 2.1.1961' Basın tlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanun. 15 3 

16 2 

24 2 
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d) 24 üncü maddemin (a) fıkrası gereğince Başbakanın onayı ale karar altına 
alınacak ödemenin başlangıç tarihi, tüm işletmenin de başlangıç tarihidir. Bu tarih as
garî bir sene evvel tespit ve ilan olunur. 

Genel Kurul kararı ve Başbakanın tasdiki ile yukarıdaki fıkralarda yazılı serma
yeye iştirak miktarları iki katına kadar artırılabilir. 

Gazete veya dergi sahipleri, altı ay önce Kuruma ihbar etmek şartıyla paylarını 
her zaman geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortaklıklarının paralarını geri alabilme
leri, Genel Kurulun karar vernıtesine ve Başbakanın tasdikine başlıdır. 

Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden alınacak % 15 komisyon 
ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler Genel Kurulun 
teklifi ve Başbakanın onayı üfi değiştirilebilir. 
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• K A N U N U N 
Sıma 
Nıo. Saygısı' Taınihi) A d ı Maddesi Fıkrası 

1 6200 18.12.1953 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında 
Kanun. 24 

2 224 5.1.1961 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
Hakkında Kanun. 7 

18 1 

9 474 14.5.1964 5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun. 5 1 

4 2813 5.4.1983 Telsiz Kanunu. 18 
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c) Sulanan ve kurutulan arazi sahalarıyla sulama ve kurutmadan istifade ede
bilecek ve edemeyecek arazi hudutları Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve is
kân Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tasdik edilir ve Genel Müdürlükçe usu
lü dairesinde mahallinde ilân olunur. 

Kamu sektörüne dahil kurumlarda çalıştırılacak sağlık personeli miktarı bu kurum
ların tabi bulundukları kanunların hüküm ve esasları dairesinde alman kadroları aş
mamak şartıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ilgili bakanlıkların da 
mütalaası alınarak yapılacak teklif üzerine Başbakanlıkça tespit edilir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususundaki planın tatbikatına rehber ol
mak üzere gereken kılavuz bölgelerin nerelerde kurulacağı Sağlıık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır. 

Sosyalleştirme planı bütün yurda kademeli surette teşmil edilirken sağlık hizmet
lerinin hangi bölgelerde ve ne zaman sosyaıUeştirileceği de Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tesipt edilir. 

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede ya
zılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, gen,el müdür yardımcısı seviyesinde
ki temsilcilerinden Başbakanlıkça kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon ta
rafından yapılır. 

Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlığın veya Genelkurmay Başkanlığının talebi üze
rine telsiz yayın kontrolünü ilan ederek uygular. Bu uygulama belli bir tesis ve bölge. 
için olabileceği gibi, bütün ülke için de alabilir. 
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K A N U N U N 

Sayııısı Tarihi A d ı Maddesi 

1!2.9.1330 Askerî Tayinat ve Yem Kanunu Mu
vakkati. 36 

78 

657 22,4.1134i1 Harita Genel Komutanlığı Kanunu. 6 

904 7.6.19126 Islâhı Hayvanat Kanunu. 4 

11416 ,8.4.1929 Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkında Kanun. 13 

1580 3.4.1930 Belediye Kanunu. 

19 

1705 10.6.1930 Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın 
Murakabesi ve Korunması Hakkında 
Kanun. 1 
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Fevkalade hallerin devamı müddetince Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu 
görüşü alınmak kaydıyla Millî Savunma Bakanlığının istihkak bedelini tecavüz edebil
me yetkisi vardır. 

Korucuların kıyafetleri ve silahların şekli İçişleri Bakanlığınca tayin olunur. 

Adı geçen Kurulca yukarıda belirtilen hususlar üzerinde alınan kararlar, ilgili Ba
kanlığın tasdiki ile kesinleşir. 

Damızlık tiftik keçilerinin men'i imrarı hakkındaki 11 Nisan1 1334 tarihli Kanunun 
hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bütün hayvanların ecnebi memleketlere ihracı ser
besttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katırların ihracı, lüzumunda ilgili Bakanlıkça men 
olunabilir. 

Öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca tespit edilecek aylık miktar ile zarurî gi
derler toplamından teşekkül eder. 

B) Seksen binden fazla nüfuslu belediyelerde belediye meclisinin kararı, idare 
heyetinin muvafakati, Valiliğin teklifi ve içişleri Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir. 

Bunların, belediyelerini de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapılması ve işle
tilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İçişleri Bakanlığının kararına bağ
lıdır. Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartıyla bunların işletilmesine ruh
sat dahi verebilir, 

Dahilî ve haricî ticaret menfaatlarını korumak ve ticaret mallarT üzerinde tağşiş 
ve hilelere mani olmak üzere menşei nebatî, hayvani, madenî bilumum mevat üe 
bunların nim mamul ve mamullerini veyahut bunların terkibinden husule gelen mevad-
dm ihrazına, imaline, tathMne muayyen sınıf ve neviler© fiafrikına, ambalajlarına, zarf
larına. alım satım ve nakil ve muhafazalarına ve .bu hususlarda tabi olacakları usul ve 
şartlara ve bu gibi mevat için hususî veya millî muayyen alamet ve izahat istimali mec
buriyetine müteallik tedbirler almaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mezundur. 

Bakanlık bu mezuniyet dahilindeki tedbirleri tatbike, alakadar teşekküllerin mü
talaasını aldıktan ve beynelmilel teamülleri tetkik ettikten' sonra, ihraç mallarımızın 
en müsaitlerinden başlar. 1593 numaralı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 182 ve 183 
üncü maddeleri hükümleri mahfuzdur. 
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K A N U N U N 
Sıma 
No. Sayııısıi' Tarihi) A d ı Maddesi Fıkrası 

7, 1711; 10.6.1930 Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanun. 5 

8 1918 7.2.1932 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun 60 

9" 3054 12.6.1936 istanbul Telefon Tesisatının Tesellüm 
ve işletme Muamelelerine Dair Kanun. 6 

10 3488 24.6.1938 izmir Telefon Tesisatının Tesellüm 
ve işletme Muamelelerine Dair Kanun. 5 

Ilı 3763 3.1.(1940 Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı 
Yapan Hususî Sanayi Müesseselerinin 
Kontrolü Hakkında Kanun. 1 2 

12 3'959 30.12.1940 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıs-
sıhha Müessesesi Teşkiline Dair 
Kanun. 4 
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Tasarruf sandığı, tasarruf cüzdanı ve tasarruf tevdiattı veya buna mümasil unvanlar 
ilgili Bakanlığın muvafakati olmadıkça hiçbir banka veya müessese tarafından kullanı
lamaz. 

3. Uyuşturucu madde yakalamalarında; 
Her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için İçişleri ve Maliye ve Gümrük 

bakanlıklarınca müştereken tespit edilecek sabit bir rakamın her yıl bütçe kanunlarında 
belirlenen ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerin, sahipli olarak ya
kalanan uyuşturucu maddeler için tamamı, sahipsizler için yarısı ikramiye olarak öde
nir. 

Telefon idaresinin aboneleri ile olan muameleleri, abone kaydı, tahsilat işleri ve 
borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usulleri Ulaştırma Ba
kanlığınca tespit olunur. 

Telefon idaresinin aboneleriyle olan muameleleri ve abone kaydı ve tahsilat işleri 
ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usulleri Ulaştırma 
Bakanlığınca tespit olunur. 

Bu Kanunun kapsamına giren harp silah ve mühimmat sanayii her senenin Ocak 
ayında Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur. 

Hıfzıssıhha Enstitüsü vazifesi arasında sayılan tetkik ve muayene ve tahlillerden 
umumî sıhhate taallülk eden işler için resmî daireler ile belediyelerden hiçbir ücret 
almaz. Umumî sıhhate taallûk etmeyen muayene, tahlil ve tetkikler için alınacak ücretler 
Sağlık ve Sosyal. Yardım Bakanlığınca hazırlanacak bir tarifeyle tespit edilir. Sari veya 
salgın hastalık işleri müstesna olmak üzere hakikî ve hükmî şahıslara ait olan muayene, 
tahlil ve tetkikler de aynı tarife üzerinden ücrete tabidir. 

Enstitüde hazırlanan her nevi aşı, serum ve diğer maddelerin satış, kıymetleri ve 
bunların ne suretle satışa çıkarılacakları ve bunları toptan ve perakende olarak satan
lara verilecek bey'iye miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin edilir. 
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K A N U N U N 
Suna 
No. Sayııısı Taıriihıij A d ı Maddesi Fıkrası 

13 4250 8.7.1942 tspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanunu. 

14 4933 13.6.1946 İnönü Armağanları Kanunu. 

15 5254 8.7.1948 Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk 
Verilmesi Hakkında Kanun. 1 3 

16 5659 24.3.1950 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanunu. 7 

17 5683 15.7.1950 Yabancıların Türkiye'de İkamet ve 
Seyahatleri Hakkında Kanun. 31 

18 16095 2.7.1953 Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı 
Müşterek Enfrastrüktür Programı Ge
reğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve 
Tesis İşlerine Dair Kanun. 6 

19 6132 10.7.1953, At Yarışları Hakkında Kanun. 
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Şu kadar ki, bunlardan (fo) ve <c) bentlerinde yazılı olanlar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının müsaadesiyle yapılır. 

înönü armağanlarını hakedenleri belktirnek üzere, her üç yılda bir, biri bilim, di
ğeri sanat, üçüncüsü keşif ve ihtiralara üstün başarılar için üç jüri komisyonu kurulur. 
Jüri komisyonlarının üyeleri üç jüri kondisyonunun her biri için ikişer tane olmak üze
re her fakülte ve yüksekokul profesörler veya öğretmenler kurullarınca gösterilen, aday
lar arasından ilgili bakan tarafından seçilir. Jüri komisyonlarının dördü asil üçü ye
dek olmak üzere yedi üyesi bulunur. 

Çiftçilere, Ziraat Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak buğday, arpa, mısır, çav
dar, yulaf tohumlukları ve gerekli hallerde diğer çeşit tohumlukları dağıtmaya Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Müdürlüğün bütçesi her yıl Maliye ve Gu r̂nrük Bakanlığının olumlu görüşü üze
rine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Bu Kanunda yazılı beyanname .hüviyet varakaları ve ikamet tezkerelerinin şekil
leri ve muhteviyatı içişleri Bakanlığınca tespit olunur. 

Birinci madde gereğince, Millî Savunma, Bayındırlık ve İskân ve Dışişleri hakan
lıkları ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından müştereken enfrastrüktür tesislerini yap
makla görevlendirilecek devlet daire ve müesseseleriyle iktisadî devlet teşekkülleri, Ku
zey Atlantik Andlaşması Teşkilatınca tayin edilen devreler intaç edilen ve edilecek inşa 
ve tesis işlerine ait mezkûr teşkilatça tespit edilen esaslar dadesinde hazırlayacakları 
raporları en geç devreyi takip eden 15 gün içinde Dışişleri Bakanlığına tevdie mecbur
durlar. 

Ankara, İstanbul, İzmir'dte ve Tarım Orman ve1 Köyişleri Bakanlığının belirteceği 
diğer yerlerde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleketin neresinde olur
sa Olsun müşjterek bahisler tertip etmek halk ve selahiyeti adı geçen Bakanlığa aittir. 
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K A. N U N U .N 
Sıra 
No. Sasym Taırtihıil A d ı Maddesi 

20 6245 10.2.1954 Harcırah Kanunu. 17 

21, 6968 15.5.1957 Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina 
Kanunu. 34 

22 7471 6.5.1960 T. Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî 
Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 
Giyeceğine Dair Kanun. 2 

23 167 16.12.1960 Yeraltı Suları Hakkında Kanun. 

24 2111 4.1.1961i Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunu, 34 

25 257 23.2.1961 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu. 2 

26 308 21.8.1963 Tohumlukların Tescil, Kontrol ve 
Sertifikasyonu Hakkında Kanun. 17 
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Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, astsubay, siviî memur ve hiz
metlilerin hava değişliml maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettireh hallerde bunlara, 
ailelerinin bulunduğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının icabettirdiği mahallere 
kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. Aynı 
maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile gün
delikler, Millî Savunma ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca müştereken tespit olu
nur. 

Bu madde hükmü Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca diğer tohumluklara da 
teşmil edilebilir. 

Seferde, kısmî seferberlikte, fevkalade hallerde, büyük manevralarda ve herhangi 
bir harekâtta birinci maddede yazılı giyeceklerin kümlere verileceği Millî Savunma Ba
kanlığınca töspit olunur. 

Sınırları ve yapısal özelikleri belirlendikçe yeraltü suyu sahaları, Devlet Su İşle
ri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili bakanlıkça «Yeraltı suyu işletme Alanları» 
kabul ve ilân edilir. 

a) Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabiî zemin üstünden itiba
ren derinliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesbit ve ilgili bakanlığın-
onayından sonra ilan olunan haddi aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular (el ile açı
lan kuyular hariç), 

Üniformanın şekilleri Millî Savunma Bakanlığınca tespit olunur. 

Er ve erbaşlara aşağıda gösterilen miktarlarda harçlık ödenir. Bu harçlık miktarları 
Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca artırılabilir. 

Bu Kanunun maddelerinde bahsi geçen yönetmeliklerle Kanunun uygulanmasına 
dair yönetmelik Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılır. 
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K A N U N U N 
Sura 
No. Saryaıs» Tarihti) A d ı Maddesi 

27 5511! 3.3.1965 Markalar Kanunu. 

28 T5S1 18.4.1972 Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanunu. 

29 2684 17.6.1982 Temel Eğitim ve Ortaöğreti'imde Parasız 
Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
ilişkin Kanun. 7 

30 291'8 13.10.1983 Karayolları Trafik Kanunu 105 

31! 2982 24.2.1984 Konut İnşaatında ve Kalkınmada önce
likli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda 
Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaf
lıkları Tanınması Hakkında Kanun. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bazı emtiaya bu Kanuna göre tescil edilmiş marka 
konulmasını mecburî kılabilir. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği örnek anasözleşmeleri, ilgili kuruluş
ların da görüşü alınarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır. 

Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken tespit edilen 
miktar kadar burs verilir. 

Bu madde hükümleri ortalama hızı saatte en az elli kilometrenin üstünde olan ve
ya ulaşılacak hıza göre değerlendirme yapılması öngörülen motorlu araç veya bisiklet 
sporu gösterilerinde uygulanır. Bu hükümler, yarış güzergâhının diğer trafiğe kapatıl
ması halinde de geçerlidir. İçişleri Bakanlığı bu madde hükümlerinin, başka yarışlar ba
kımından da uygulanmasına karar verebilir. 

Konut inşaatı ve yatırım projesinin % 50'sinin fizikî olarak hangi hallerde ger
çekleşmiş sayılacağının ölçü ve esasları ilgili bakanlıkça belirlenir. 
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K A N U N U N 
Sına 
No. S'aıyıııs» Tarihi/ A d ı Maddesi Fıkrası 

11 4922 10.6.1946 Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında 
Kanun. 2 

2 21V 4.1.1961 Türk Silahlı Kuvvetleri Jç Hizmet 
Kanunu. 102 

3 854 . 20.4.1967 Deniz İş Kanunu. 35 
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A) Tekne, genel donanım, makine, kazan gibi esas kısımları, 
B) Yükleme durumu, -
C) Yakıtının ve kumanyasınıru yeterliği, 
D) Gemiadamlarının yeterliği ve sayısı; 
Bakımlarından Ulaştırma Bakanlığı Me diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınmak 

suretiyle hazırlanacak yönetmeliklerince tespit olunmuş, nitelikleri haiz bulunmaması 
yüzünden, yapacağı yolculuğun normal rizikolarına karşı koyamayacak durumda olan 
bir ticaret gemisi «yola elverişli» sayılmaz ve böyle bir geminin yola çıkmasına izin 
verilmez. 

a) Orduevlerinin kadro, kuruluş, idare, murakabe ve muhasebeleri ile -işletme şe
killeri ve müştemilatı yapılacak bir yönetmelik ile tespit ve tayin olunur. 

Bu Kanuna tabi gemilerde gemiadamları tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek 
yerleriyle gemide bulundturulacak ilaç, tıbbî alet ve malzeme ve revirlerde bulunması 
gereken şartlar ve gemiadamlarınıa verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu 
şart ve niteliklerinden hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin ve 1 inci derece
de ve hangilerinin ise ikinci derecede sayacakları ve iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar ku
rulacağı ve bu kurulların görev ve yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından beraberce hazırlanacak bir yö-. 
netmelikte gösterilir. 

Gemiadamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda 
sözü geçen yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki farkın 
bedelini veya iaşenin hiç verilmemesi halinde tamamının bedelini işveren veya işveren 
vekilinden isteyebilir. Şu kadar ki gemiadamının iddiasını, tazminde esas teşkil edecek 
iaşe ve şartlardaki aksamının vukubulduğu günde durumu işveren veya işveren'veki
line veya kaptana bildirmesi şarttır. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 19 . 12 . 1988 

Esas No. : 1/446, 1/480 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ .BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza 10.5.1988 tarihinde gönderilen, Baza Kanunla
rın Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ile 7.8.1988 tarihinde gönderilen Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Komisyonumuzun 1.12.1988 tarihinde yapılan toplantısında Devlet Bakanı Adnan Kah-
veci'riin de katılmasıyla incelenmiştir. 

Balkanlar Kurulu çalışmalarını daha verimli ve etkili 'bir düzeye getirmek, bürok
ratik engelleri azaltarak çalışmalara hız kazandırmak amacı ile Bakanlar Kuruluna veri
len bazı yetkilerin önemi ve özelliği gözetilerek Başbakanlığa veya ilgili bakanlıklara 
devredilmesini öngören Tasarı ve Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzca 
olumlu bulunmuş, birleştlidlerelk ve daha geniş kapsamlı olduğundan tasarının esas alı
narak görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tasarı ve1 Kanun Hükmünde Kararname 1 inci maddesiyle, ekli listede tarih ve 
sayıları yazılı kanunların çeşitli madde ve fıkralarıyla Bakanlar Kuruluna tanınan gö
rev ve yetkilerin gene aynı listede belirtilldiği şekilde değiştirilmesini öngörmektedir. 
Oysa öngörülen bu değişikliklerin liste halinde, İçtüzük hükümlerine, Anayasa Mahke
mesinin kararlarına ve kanun yapına ıteknüğine göre görüşülerek kanunlaştırılması 
mümkün değildir. Listede- sözü edilen 63 adet değişikliğin ayrı ayrı maddeler hallinde 
yazılması gerekmektedir. Bu nedenlerle tasarının 1 inci maddesine ekli liste, Komisyo
numuzca 63 ayrı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 243) 



— 49 — 

Tasarının 2 nci maddesi 64 üncü madde olarak ve 3 üncü maddesi 65 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Adalet Komisyonuna gönderiilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
M. Sezai Pekuslu 

Ankara 
Üye 

Mehmet Pürdeloğlu 
Hatay 
Üye 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Üyö 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Muhalifim 

Üye 
Ahmet Avcı 

Uşak 

Sözcü 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Üye 

Bahattm Çaloğlu 
Artvin 
Üye 

Talat İçöz 
İstanbul 

Üye 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
Üye 

Orhan Veli Yıldırım 
Tuncel 

Üye 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Muhalifim 
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Adalet Komisyonun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 18 . 5 . 1989 

Esas No. : 1/446, 1/480 
Karar No. : 50 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren 
Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname birleşti
rilerek ve daha kapsamlı olması nedeni ile tasarı esas alınmak sureti ile düzenlenen 
Anayasa Komisyonu metni esas alınmak suretiyle Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı 
temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Anayasa Komisyonunun Raporunda da belirtildiği gibi Tasarının ve Kanun Hük
münde Kararnamenin 1 inci maddeleri ekli listelerde tarih ve sayıları yazılı kanunla
rın çeşitli madde ve fıkralarıyla Bakanlar Kuruluna tanınan görev ve yetkilerin gene 
aynı listelerde belirtildiği şekilde değiştirilmesin öngörmektedir, öngörülen bu deği
şikliklerin liste halinde görüşülerek kanunlaştırılması, İçtüzük hükümlerine, Anayasa 
Mahkemesinin kararlarına ve kanun yapma tekniğine aykırıdır. Bu nedenle yapılması 
öngörülen değişikliklerin ayrı ayrı maddeler halinde yazılması Komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

Maddelerin sıralamasında kanunların tarihleri ve değişen maddelerin numaraları 
dikkate alınarak Anayasa Komisyonunun metninin 6 ncı maddesi ile 8 inci madde
sinin, 10 uncu maddesi ile 11 inci maddesinin, 29 uncu maddesi ile 33 üncü maddesi
nin, 30 uncu maddesi ile 31 inci maddesinin, 39 uncu maddesi ile 41 inci maddesi
nin yerleri değiştirilmiştir. 

Anayasa Komisyonu metninin 23 üncü maddesinde yer alan «ilgili bakan» iba
resi yerine metne açıklık getirmek üzere «Kültür Bakanı» ibaresi konulmuştur. 

13.6.1962 tarihli ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev Yetki ve Kuru
luşu Hakkında Kanun, 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kal
dırıldığı için 48 inci madde metinden çıkarılmıştır. 
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Ayrıca madde metinlerinde adı geçen bakanlıkların isimleri bazı bakanlıkların 
ayrılması nedeni ile yeni isimlerine paralel şekilde düzeltilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Kâtip 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Bursa 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Anayasa Komisyonunca gelen metinde 
2 nci ve 3 üncü maddelere muhalifim. 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
2 nci ve 3 üncü maddeye muhalifim. 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Ahmet Ersin 

îzmüf 
2 nci ve 3 üncü maddelere muhalifim. 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETOÖ1 METİN 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren! Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hüküm
lerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12.9.1330 tarihli Askerî Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkatinin 
36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Fevkalade hallerin devamı müddetince Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu 
görüşü alınmak kaydıyla Millî Savunma Bakanlığının istihkak bedelini tecavüz ede
bilme yetkisi vardır.» 

MADDE 2. — 18.3.1340 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştik. 

«Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde; olağanüstü hal ilanını gerektiren 
sebeplere ve şiddet hareketlerine ait cidldi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkma
sı veya ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz nareketieririin art
ması hallerinde de, Valinin teklifi ve İçişleri BakanUğınlın onayı ile yeteri kadar «ge
çici köy korucusu» görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen geçici köy korucularına 
görevleri süresince ödenecek ücret ile hizmetin bitiminde verilecek tazminat miktarı ve 
giyim bedelleri İçişleri ile Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca müştereken tespit edilir 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin! ilgili transfer harcamaları bölümünden İç
işleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten bu Bakanlıkça karşılanır.» 

MADDE 3. — 18.3.1340 tarihli ve 442 slaydı Kiöy Kanununun 78 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Korucuların kıyafetleri ve silahlarının şekli İçişleri Bakanlığınca tayin olunur.» 

MADDE 4. — 22.4.1341 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu
nun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Adı geçen Kurulca yukarıda belirtilen hususlar üzerinde alınan kararlar, ilgili Ba
kanlığın tasdiki ile kesinleşir.» 

MADDE 5. — 30.11.1341' tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle türbeteria Şed
dine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun 1 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kül
tür ve Turizm Bakanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve 
hizmetliler tayin edilir*» 

MADDE 6. — 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Damızlık tiftik keçilerinin menfi imrarı hakkındaki 11 Nisan 1334 
tarihli Kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bütün hayvanların ecnebi memle
ketlere ihracı serbesttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katırların ihracı, lüzumunda il
gili Bakanlıkça men olunabilir.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Yeren1 Hükümlerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı tle Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Ve
ren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonunun Metninin 1 inci maddesi Komisyonu
muzca 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anayasa Komisyonunun Metninin 2 nci maddesi Komisyonumuz
ca 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Anayasa Komisyonunun Metninin 3 üncü maddesi Komisyonu
muzca 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun Metninin 4 üncü maddesi Komisyonu
muzca 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 30.11.1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin 
Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun 
1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kül
tür Bakanlığınca, umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler 
tayin edilir.» 

MADDE 6. — 17.2.1926 ıtanihli ve 743 sayılı Tüdc Klanunu Medenisinin 36 nci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı memitelketlerdekii Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının telklifi, 
İçişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verile
bilir.» 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 5 inci 
maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Hara, inekhane, ağıl, aygır deposu, üretme ve deneme yerleri kurul
masına uygun olup, Hazineye ait bulunan çiftlikler ve otlaklar, ihtiyaç üzerine Tarım 
Onman ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının) ortak teklifleri ve 
Başbakanın onayı ile sözü geçen hizmetler1 için ayrılır.» 

MADDE 8. — 17.2.1926 tarihli ve 743 aayılı Türk Kanunu Medenisinin 36 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının teklifi, 
içişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verile
bilir.» 

MADDE 9. — 8.4.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 13. — öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca tespit edilecek aylık mik
tar ile zarurî giderler toplamından teşekkül eder.» 

MADDE 10. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununum 19 uncu mad
desinin birinci fıkrasının beşinci bendinin ikinci paragrafı ile onuncu fıkrasının (C) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapılması ve işle
tilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İçişleri Bakanlığının kararına bağlı
dır. Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartıyla bunların işletilmesine ruh
sat dahi verebilir. 

C) Yukarıda (B) bendine göre tahvil çıkarılması hakkında belediye meclislerince 
alınacak kararlar vali tarafından mütalaasıyla birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir ve 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının da mütalaası alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı
nın teklifi üzerine Başbakanın onayı ile kesinleşir.» 

MADDE 11. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci madde
sinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştMlmliştir. 

«B) Seksen binden fazla nüfuslu belediyelerde belediye meclisinin kararı, idare 
heyetinin muvafakati, Vajihğin teklifi ve İçişleri. Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Anayasa Komisyonunun Metninin 7 nci maddesi Komisyonu
muzca 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. >. 

MADDE 8. — 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Islaihı Hayvanat Kanununun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Damızlık tiftik keçilerinin men'i iftiran hakkındafcıi 11 Nisan 1334 
tarihli Kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bütün hayvanların ecnebî memle
ketlere ihracı serbesttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katınliarıın ihracı, lüzumunda ilgili 
Bakanlıkça men olunabilir,» 

MADDE 9. — 8.4.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 13. — Öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Millî 
Eğitim ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca tespit edilecek aylık miktar ile zaruri 
giderler toplamından teşekkül eder.» 

MADDE 10. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci mad-
desinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«B) Seklsen binden fazla nüfuslu belediyelerde belediye meclisinin kararı, idare 
heyetinin muvafakati, valiliğin teklifi ve içişleri Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir.» 

MADDE 11. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediyse Kanununun 19 uncu mad
desinin birinci fıkrasının beşinci bendinin ikinci paragrafı ile onuncu fıkrasının (C) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapiması ve iş
letilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İçişleri Bakanlığının kararma 
bağlıdır. Belediyeler düılerse inhisarı tazammun etmemek şartıyla bunların işletilmesine 
ruhsat dahi verebilir. 

C) Yukarıda (B) bendine göre tahvil çıikanliması hakkında belediye meolisleirıince 
alınacak kararlar vali tarafından mütalaasıyla birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir 
ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının da mütalaası alındıktan sonra İçişleri Bakan
lığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile kesinleşir.» ' 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 10.6.1930 ıtariıhli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşiştin Men'i ve İhra
catın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikin
ci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirlmdştir. 

«Dahilî ve haricî ticaret menfaatlerini korumak ve ticaret malları üzerinde tağ
şiş hilelere mani olmaik üzere menşei nebati, hayvanî madenî bilumum mevat ile bun
ların nim mamul ve mamullerimi veyahut bunların terkibinden husule gelen mevaddın 
(ihrazına, imaline, tathirine muayyen sınıf ve neviere tefrikına, ambalajlarına, zarfla
rına, alım satım ve nakil ve muhafazalarına ve bu hususlarda tabi olacakları usul ve 
şartlara ve bu gibi mevat için hususî veya millî muayyen alamet ve izahat istimali 
meoburiyetine müteallik tedbirler almaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mezundur. 

Bakanlık bu mezuniyet dahilindeki tedbirleri tatbike, alakadar teşekküllerin müta
laasını aıMıkıtan ve beynelmilel teamülleri tetkik ettikten sonra, ihraç mall'arımızın en 
müsaitlerinden başlar. 1953 numaralı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 182 ve 183 üncü 
muaddelleri hükümleri mahfuzdur.» 

MADDE 13. — 10.6.1930 (tarihli ve 1711 sayılı Tasarruf Sandıkları Hakkında Ka
nunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Tasarruf sandığı, tasarruf cüizidanı ve tasarruf tevdiatı veya buna 
mümasil unvanlar ilgili Bakanlığın muvafakati olmadıkça hiçbir banka veya müessese 
tarafından kullanılamaz.» 

MADDE 14. — 7 Kanunisani 1932 tarihli ve 19Î8 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Uyuşturucu madde yakalamalarında; 
Her »türlü uyuşturucu maddenıin birim miktarı için İçişleri ve Maliye ve Gümırüik 

bakanlıklarınca müştereken tespit edilecek sabit bir rakamın her yıl bütçe kanunlarında 
belirlenen ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerin, sahipli olarak ya
kalanan uyuşturucu maddeler için tamamı, sahipsizler için yarısı ikramiye olarak öde
nir.» 

MADDE 15. — 14.6.1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanununun 5 inci'maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Hükümet ile Hükümete bağlı müesseselerden başka hakikî veya hükmî şahısla
rın tamamına veya ekseriyet hissesine sahip oldukları petrol iptida istikşaf veya taharri 
ruhsatnamesi, maden taharri ruhsatnamesi, maden ocağı ruhsat tezkeresi veya maden 
imtiyazi sahalarından M.T.A. Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz de arama ameliyatı 
yapılabilir. Bu takdirde alakadarlar ile Genel Müdürlük arasında arama ameliyatından 
doğacak menfaatlerden Devletin istifade edeceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca bir mukavele yapmak lazımdır.» 
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MADDE 12. — Anayasa Komisyonunun Metninin 12 nci maddesi Komisyonu
muzca 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Anayasa Komisyonunun Metninin 13 üncü maddesi Komisyo
numuzca 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Anayasa Komisyonunun Metninin 14 üncü maddesi Komisyo
numuzca 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Anayasa Komisyonunun Metninin 15 inci maddesi Komisyonu
muzca 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 16. — 12.6.1936 tarihli ve 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Te
sellüm ve işletme Muamelelerine Dair Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 6. — Telefon İdaresinin aboneleri ile odan muameleleri, abone kaydı, 
tahsilat işleri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usul
leri Ulaştırma Bakanlığınca tespit olunur.» 

MADDE 17. — 24.6.1938 tarihli ve 3488 sayılı İzmir Telefon Tesisatının Tesel
lüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 5. — Telefon İdaresinin aboneleriyle olan muameleleri ve abone kaydı 
ve tahsıilat işleri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şant ve 
usulleri Ulaştırma Bakanlığınca tespit olunur.» 

MADDE 18. — 3 Kanunisani 1940 tarihli ve 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah 
ve Mühimmatı Yapan Hususî Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanunun 
1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun kapsamına giren harp silah ve mühimmat sanayii her senedin Ocak 
ayında Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur.» 

MADDE 19. — 30 Kanunisani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Hıfzıssihha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Hıfzıssihha Enstitüsü vazifesi arasında sayılan tetkik ve muayene 
ve tahlillerden umumî sıhhate taallûk eden işler için resmî daireler ile belediyelerden 
hiçbir ücret almaz. Umumî sıhhate taallûk etmeyen muayen,e, tabDil ve tetkikler için 
alınacak ücretler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak bir tarifeyle tes
pit edilir. Sari veya salgın hastalık »işleri müstesna olmak üzere hakikî ve hülkmî şa
hıslara ait olan muayene, tahlil ve tetkÜMer de aynı tarife üzerinden ücrete tabidir.» 

MADDE 20. — 30 Kanunisani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Hıfzıssihha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5* — Enstitüde hazırlanan her nevi aşı, serum ve diğer maddelerin satış 
kıymetleri ve bunların ne suretle satışa çıkarılacakları ve bunları toptan v,e perakende 
olarak satanlara verilecek bey'iye miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin 
edilir.» 

MADDE 21. — 8.7.1942 tarihi ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şu kadar ki, bunlardan (b) ve (c) bentlerinde yazılı olanlar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının müsaadesiyle yapılır.» 
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(Adalet Komisyonunun (Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Anayasa Komisyonunun Metninin 16 ncı maddesi Komisyonu
muzca 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Anayasa Komisyonunun Metninin 17 nci maddesi Komisyonu
muzca 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Anayasa Komisyonunun Metninin 18 inci maddesi Komisyonu
muzca 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 30 Kânunusani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Hıfzıssıhha Enstitüsü vazifesi arasında sayılan tetkik ve muayene 
ve tahlillerden umumî sıhhate taalluk eden işler için resmî daireler ile belediyelerden 
hiçbir ücret almaz. Umumî sıhhate taalluk etmeyen muayene, tahlil ve tetkikler için 
alınacak ücretler Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak bir tarifeyle tespit edilir. Sari veya 
salgın hastalık işleri müstesna olmak üzere hakikî ve hükmî şahıslara ait olan mua
yene, tahlil ve tetkikler de aynı tarife üzerinden ücrete tabidir.» 

MADDE 20. — 30 Kânunusani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Enstitüde hazırlanan her nevi aşı, serum ve diğer maddelerin satış 
kıymetleri ve bunların ne suretle satışa çıkarılacakları ve bunları toptan ve perakende 
olarak satanlara verilecek 'bey'iye miktarı Sağlık Bakanlığınca tayin edilir.» 

MADDE 21. — Anayasa Komisyonunun Metninin 21 inci maddesi Komisyonu
muzca 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 22. — 10.6.1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — A) Tekne, genel donanım, makine, kazan gibi esas kısımları, 
B) Yükleme durumu, 
C) Yakıtının ve kumanyasının yeterliği, 
D) Gemi adamlarının yeterliği ve sayısı; 

Bakımlarından Ulaştırma Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınma'c 
su etiyle hazırlanacak yönetmeliklerine© tespit olunmuş nitelikleri haiz bulunmamam 
yüzünden, yapacağı yolculuğun normal rizikolarına karşı koyamayacak durumda olan 
oir ticaret gemisi «yola elverişli» sayılmaz ve böyle bir geminin yola çıkmasına izin 
ver'imez.» 

MADDE 23. — 13.6.1946 tarihli ve 4933 sayılı tnönü Armağanları Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İnönü armağanlarını hakedenleri belirtmek üzere, her üç yılda bir, biri bilim, 
diğeri sanat, üçüncüsü keşif ve ihtiralarla üstün, başarılar için üç jüri komisyonu kuru
lur. Jüri komisyonlarının üyeleri üç jüri komisyonunun her biri için ikişer tane ol
mak üzere her fakülte ve yüksekokul profesörler veya öğretmenler kurullarınca gös
terilen adaylar arasından ilgili bakan tarafından seçilir. Jüri komisyonlarının dördü 
asil, üç yedek olmak üzere yedi üyesi bulunur.» 

MADDE 24. — 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohum
luk Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Çiftçilere, Ziraat Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak buğday, arpa, mısır, çav
dar, yulaf tohumlukları ve gerekli hallerde diğer çeşit1 tohumlukları dağıtmaya Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE 25. — 10.6.1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Devlet Tiyatrosunun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edi
lecek olan bütçesi ve buna dayanılarak yıl içinde yapılacak giderlere ve gelirlere ait 
evrak, tetkik ve vize edilmek üzere kesinıhesap cetvelleriyle birlikte yıl sonlarından 
itjbaıtn en çok üç ay içinde Sayıştaya gönderilir.» 

MADDE 26, — 24.3.1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdür
lüğü Kuruluş Kanununun 7 nci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Müdürlüğün bütçesi her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü 
üzerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.» 
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(Adalet Komisyonunun {Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22. — Anayasa Komisyonunun Metninin 22 nci maddesi Komisyonu
muzca 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 13.6.1946 tarihli ve 4933 sayılı İnönü Armağanları Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İnönü armağanlarını hakedenleri belirtmek üzere, her üç yılda bir, biri bilim, 
diğeri sanat, üçüncüsü keşif ve ihtiralarla üstün başarılar için üç jüri komisyonu ku
rulur. Jüri komisyonlarının üyeleri üç jüri komisyonunun her biri için ikişer tane ol
mak üzere her fakülte ve yüksekokul profesörler veya öğretmenler kurullarınca gös
terilen adaylar arasından Kültür Balkanı tarafından seçilir. Jüri komisyonlarının dördü 
asil, üç yedek olmak üzere yedi üyesi bulunur.» 

MADDE/24. — Anayasa Komisyonunun Metninin 24 üncü maddesi Komisyo
numuzca 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — 10.6.1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Devlet Tiyatrosunun, Kültür Bakanlığınca tasdik edilecek ' olan 
bütçesi ve buna dayanılarak yıl içinde yapılacak giderlere ve gelirlere ait evrak, tetkik 
ve vize edilmek üzere kesinhesap cetvelleriyle birlikte yıl sonlarından itibaren en çok 
üç ay içinde Sayıştay'a gönderilir.» 

MADDE 26. — Anayasa Komisyonunun Metninin 26 nci maddesi Komisyonu
muzca 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 27. — 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet 
ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — Bu Kanunda yazılı beyanname, hüviyet varakaları ve ikamet tez
kerelerinin şekilleri ve muhteviyatı İçişleri Bakanlığınca tespit olunur.» 

MADDE 28. — 2.7.1953 tarihli ve 6095 'sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teş
kilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Te
sis İşlerine Dair Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Birinci madde gereğince, Millî Savunma, Bayındırlık ve İskân ve 
Dışişleri bakanlıkları ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından müştereken enfrastrüktür 
tesislerini yapmakla görevlendirilecek devlet daire ve müesseseleriyle iktisadî devlet 
teşekkülleri, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatınca tayin edilen devreler intaç edi
len ve edilecek inşa ve tesis işlerine ait mezkûr teşkilatça tespit edilen esaslar daire
sinde hazırlayacakları raporları en geç devreyi takip eden 15 gün içinde Dışişleri Ba
kanlığına tevdie mecburdurlar.» 

MADDE 29. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — 2 nci maddenin a, b, c, d, f fıkralarına giren işlerin ele alınması ve 
bunların inşa sıraları Başbakanlık, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskân, Sanayi 
ve Ticaret, Tarım Orman ve Köyişleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları tem
silcilerinin katılmasıyla işin verimliliği veya ele alınmalarındaki zorunluluk bakımın
dan sıralanıp tespit edilir ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Başba
kanın onayı ile kesinleşir. Konularla bunların sıralarında yapılacak düzeltme, ekleme 
veya değişmeler aynı usule tabidir. 

Ancak seylap ve diğer acil müdahaleyi gerektiren olaylarda yapılacak işler için 
kararlar, yukarıdaki fıkra hükmüne tabi olmaksızın, Genel Müdürlük tarafından alı
nır ve uygulanır.» 

MADDE 30. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin (a) ve (c) bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç tarihi bu tesislerin hususiyetlerine, 
mahallî şartlara göre Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine Başbakanın onayı ile karara bağlanır. 

Fevkalade hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynı yollardan gidilmek sure
tiyle uzatılabilir.» 

«c) Sulanan ve kurutulan arazi sahalarıyla sulama ve kurutmadan istifade ede
bilecek ve edemeyecek arazi hudutları Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tasdik edilir ve Genel Müdürlükçe 
usulü dairesinde mahallinde ilan olunur.» 
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(Adalet Komisyonunun [Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 27. — Anayasa Komisyonunun Metninin 27 nci maddes/ Komisyonu
muzca 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Anayasa Komisyonunun Metninin 28 inci maddesi Komisyonu
muzca 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — 10.7.1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Anfkara, İstanbul, İzmir'de ve Tarım Orman ve Köyiişleri Bakanlı
ğının belirteceği diğer yerlerde ât yarışları yapmak ve hu yarışlar üzerinde memleke
tlin neresinde olursa olsun müşterek bahisler tertip ötmek hak ve selahıiyeti adı geçen 
Bakanlığa aittlir.» 

MADDE 30. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakıkında Kanunun 23 üncü maddesinin (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Kurulan tesis birden fazla maksadı havî olması halinde tesis bedelinin her 
maksada isaibet eden kısmı Bayındıriık ve İskân Bakanlığının teklifi ve Başbiakanın 
onayı ile Ikesinleşir.» 
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MADDE 31. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Halkkında Kanunun 23 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Kurulan, tesis birden fazla maksadı havi olması halinde tesis bedelinin her 
maksada isaibet eden kısmı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi ve Başbakanın 
onayı ile kesinleşti".» 

MADDE 32. — 18.12.1953 tartılı ve 6200 sayıilı Devlet Su işleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«d) 24 üncü maddenin (a) fıkrası gereğince Başbakanın onayı ile karar altına 
alınacak ödemenin başlangıç tarihi, tüm işletmenin de başlangıç tarihidir. Bu tarih as
garî bir sene evvel tespit ve ilan olunur. 

MADDE 33. — 10,7.1953 Tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Ankara, İstanbul, İzmir'de ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının belirteceği diğer yerlerde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleke
tin neresinde olursa olsun müşterek bahisler tertip etmek hak ve selahiyeti adı geçen 
Bakanlığa a'ilttir.» 

MADDE 34. — 10.2.1954 Tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 17 nci mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve 
hizmetlilerin hava değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde 
bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının icabettirdiği ma
hallere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. 
Aynı maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile 
gündelikler, Millî Savunma ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca müştereken tespit 
olunur.» 
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MADDE 31. —18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı - Devlet Şu İşleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 24 üncü rnaddesıinin (a) ve (c) benjt-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ca) Ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç tarihi bu teslislerin hususiyetlerine, 
mahallî şartlara göre Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
•töklifi üzerime Başbakanın onayı ile karara bağlanır. 

Fevkalade hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynı yollardan gidilmek suretiy
le uzatılabilir.» 

«c) Sulanan ve kurutulan arazi sahalarıyla sulama ve kurutmadan istifade ede
bilecek ve edemeyecek arazi hudutları Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tasdik edilir ve Genel Müdürlükçe usu
lü dairesinde mahallinde ilan olunur.» 

MADDE 32. — Anayasa Komisyonunun Metninin 32 nci maddesi Komisyonu
muzca 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 21. — 2 nci maddenin a,b,c,d,f, fıkralarına giren işlerin ele alınması ve 
bunların inşa sıraları Başbakanlık, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskân, Sanayi 
ve Ticaret, Tarım Orman ve Köyişleri ile Sağlık Bakanlıkları temsilcilerinin katılma
sıyla işin verimliliği veya ele alınmalarındaki zorunluluk bakımından sıralanıp tespit 
edilir ve Bayındırlık ve İskân bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile kesin-
leşir. Konularla bunların sıralarında yapılacak düzeltme, ekleme veya değişmeler aynı 
usule tabidir. 

Ancak seylap ve diğer acil müdahaleyi gerektiren olaylarda yapılacak işler "için 
kararlar, yukarıdaki fıkra hükmüne tabi olmaksızın, Genel Müdürlük tarafından alı
nır ve uygulanır.» 

MADDE 34. — Anayasa Komisyonunun Metninin 34 üncü maddesi Komisyonu
muzca 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 35. —> 15.5.1957 Tarihli ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karan
tina Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madde hükmü Tarım Orman ve Köyiışleri Bakanlığınca diğer tohumluklara 
da teşmil edilebilir.» 

MADDE 36. — 6.5.1960 Tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Su
bay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Seferde, kısmî seferberlikte, fevkalade hallerde, büyük manevra
larda ve herhangi bir harekâtta birinci maddede yazılı giyeceklerin kimilere verileceği 
Millî Savunma Bakanlığınca- tespit olunur.» 

' MADDE 37. — 16.12.1960 Tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanu
nun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltı suyu sahaları, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili Bakanlıkça «yeraltı suyu 
işletme alanları» kabul ve ilan edilir. 

MADDE 38. — 16.12.1960 Tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanu
nun 8 inci maddesiriin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabiî zemin üstünden itibaren 
derinliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit ve ilgili Bakanlığın ona
yından sonra ilan olunan haddi aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular (öl ile açılan 
kuyular hariç),» 

MADDE 39. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden alınacak \% 15 komisyon 
ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler Genel Kurulun 
teklifi ve Başbakanın onayı ile değiştirilebilir.» 

MADDE 40. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gazete veya dergi sahipleri, altı ay önce Kuruma ihbar etmek şartıyla paylarını 
her zaman geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortaklıklarının paralarını geri alabilme
leri, Genel Kurulun karar vermesine ve Başbakanın tasdikine bağlıdır.» 

MADDE 41. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın tlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurul 'kararı ve Başbakanın tasdiki ile yukarıdaki fıkralarda yazılı ser
mayeye iştirak miktarları iki katına kadar artırılabilir.» 
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MADDE 35. — Anayasa Komisyonunun Metninin 35 inci maddesi Komisyonu
muzca 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Anayasa Komisyonunun Metninin 36 ncı maddesi Komisyonu
muzca 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Anayasa Komisyonunun Metninin 37 nci maddesi Komisyonu
muzca 37 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Anayasa Komisyonunun Metninin 38 inci maddesi Komisyonu
muzca 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın Han Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurul kararı ve Başbakanın tasdiki ile yukarıdaki fıkralarda yazılı ser
mayeye iştirak miktarları iki katına kadar artırılabilir.» 

MADDE 40. — Anayasa Komisyonunun Metninin 40 inci maddesi Komisyonu
muzca 40 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline 
Dair Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden alınacak % 15 komisyon 
ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler Genel Kurulun 
teklifi ve Başbakanın onayı ile değiştirilebilir.» 
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MADDE 42. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet 
Kanununun 34 üncü maddesinin (d) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Üniformanın şekilleri Millî Savurana Bakanlığınca tespit olunur.» 

MADDE 43. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet 
Kanununun 102 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Orduevlerinin kadro, kuruluş, idaıre, murakabe ve muhasebeleri ile işletme 
şekilleri ve müştemilatı yapılacak bir yönetmelik ile tespit ve tayin olunur. 

* MADDE 44, — 5.1.1961 Tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiriln 
mesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Kamu sektörüne dahil kurumlarda çalıştırılacak sağlık personeli 
miktarı bu kurumların tabi bulundukları kanunların hüküm ve esasları dairesinde alı
nan kadroları aşmamak şartıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ilgili 
bakanlıkların da mütalaası alınarak yapılacak teklif üzerine Başbakanlıkça tespit edi
lir.» 

MADDE 45. — 5.1.1961 Tarihli ve 224 «ayılı Sağlık Hizmetlerunin Sosyalleştiril
mesi Hakkında Kanunun 18 inci" maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususundaki planın tatbikatına rehber ol
mak üzere gereken kılavuz bölgelerin nerelerde kurulacağı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır.» 

Sosyalleştirme planı bütün yurda kademeli surette teşmil edilirken sağlık hizmetle
rinin hangi bölgelerde ve ne zaman sösyalleştirileceği de Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tespit edilir.» 

MADDE 46. — 5.1.1961 Tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 inci maddesinin 
(d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«d) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından 
kullanılacak taşıtlar bu Kanun hükümlerine tabidir.»' 

MADDE 47. — 23.2.1961 Tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu
nun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Er ve erbaşlara aşağıda gösterilen miktarlarda harçlık ödenir. Bu 
harçlık miktarları Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca artırılabilir.» 
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MADDE 42. — Anayasa Komisyonunun Metninin 42 nci maddesi Komisyonu
muzca 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Anayasa Komisyonunun Methinin 43 üncü maddesi Komisyo 
numuzca 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Kamu sektörüne dahil kurumlarda çalıştırılacak sağlık personeli 
miktarı bu kurumların tabi bulundukları kanunların hüküm ve esasları dairesinde 
alınan kadroları aşmamak şartıyle Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili bakanlıkların da 
mütalaası alınarak yapılacak teklif üzerine Başbakanlıkça tespit edilir.» 

MADDE 45. — 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususundaki planın tatbikatına rehber ol
mak üzere gereken kılavuz bölgelerin nerelerde kurulacağı Sağlık Bakanlığının teklifi 
üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır. 

Sosyalleştirme planı bütün yurda kademeli surette teşmil edilirken sağlık hizmet
lerinin hangi bölgelerde vje ne zaman sosyalleştirüeceği de Sağlık Bakanlığının teklifi 
üzerine Başkanlıkça tespit edilir.» 

MADDE 46. — Anayasa Komisyonunun Metninin 46 nci maddesi Komisyonu
muzca 46 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Anayasa Komisyonunun Metninin 47 nci maddesi Komisyonu
muzca 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 48. — 13.6.1962 Tarihli ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Gö
rev Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 11. — Genel nüfus sayımilarında, okur yazar her vatandaş, geçerli bir 
özrü olmadı'kça sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı yerde o yerin en büyük idare 
üstü tarafından verilecek nüfus sayını ve denetleme memurluğu işini kabul etmek zo
rundadır. Diğer sayım ve anketlerde, başta ilgili bakanlıklar memurları olmak üzere, 
çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı teşekküller memurlarından gereği kadarı, aynı ma
kamlar tarafından görevlendirileceği gibi, yurttaşların yardımına da başvurulabilir. Sa
yım ve anketlerle ilgili işlerden istisnası gereken kimseler Başbakanlıkça tespit olunur.» 

MADDE 49. — 21.8.1963 Tarihli ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol 
ve Sertifiikasyonu Halkkında Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 17. — Bu Kanunun maddelerinde bahsi geçen yönetmeliklerle Kanunun 
uygulanmasına dair yönetmelik Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığ.nca çıkarılır.» 

MADDE 50. — 14.5.1964 Tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hak
kında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

;«Yukarıdaki maddelerde gösteriilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede ya
zılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardımcısı seviyesin
deki temsilcilerinden Başbakanlıkça kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon 
tarafından yapılır.» 

MADDE 51. — 3.3.1965 Tarihli ve 551 sayılı Markalar Kanununun 3 üncü mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki1 şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bazı emtiaya bu Kanuna göre tescil edilmiş marka 
konulmasını mecburî kılabilir.» 

MADDE 52. — 8.4.1965 Tarihli ve 580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuru
luş Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«a) Yönetim Kurulu tarafından sunulacak bütçeyi ve hizmet karşılığında alı
nacak ücret tarifesini ve Başbakanın tasvibine sunulacak personel kadrosunu tasdik 
etmek;» 

MADDE 53. — 8.4.1965 TıarM ve 580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuru
luş Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«d) Personel kadrosunu hazırlamak ve Genel Kurulun tasdikinden sonra Başba
kanın tasvibine sunmak.» 

MADDE 54. — 20.4.1967 Tarihli ve 854 sayılı Deniş tş Kanununun 35 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 48. — Anayasa Komisyonunun Metninin 49 uncu maddesi Komisyo
numuzca 48 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Anayasa Komisyonunun Metnini 50 inci maddesi Komisyonu
muzca 49 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

, MADDE 50. — Anayasa Komisyonunun Metninin 51 inci maddesi Komisyo
numuzca 50 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Anayasa Komisyonunun Metininin 52 nci maddesi Komisyonu
muzca 51 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Anayasa Komisyonunun Metninin 53 üncü maddesi Komisyo
numuzca 52 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — 20.4.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz tş Kanununun 35 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Madde 35. — Bu Kanuna tabi gemilerde gemiadamları tahsis edilen yatma, din
lenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilaç, tıbbî alet ve malzeme ve re
virlerde bulunması gereken şartlar ve gemiadamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü 
ve nitelikleri bu şart ve niteliklerindeu hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin 
ve birinci derecede ve hangilerinin ise ikinci derecede sayılacakları ve iaşe ile ilgili ne 
çeşit kurullar kurulacağı ve bu kurulların görev ve yetkileri, Çalışma ve Sosyal Güven
lik, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından beraberce hazırla
nacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Gemiadamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda 
sözü geçen yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki farkın 
bedelini veya iaşenin hiç verilmemesi halinde tamamının bedelini işveren veya işveren 
vekilinden isteyebilir. Şu kadar ki gemiadamının iddiasını, tazminde esas teşkili edecek 
iaşe ve şartlardaki aksamanın vukubulduğu günde durumu işveren veya işveren veki
line veya kaptana bildirmesi şarttır.» 

MADDE 55. — 18.4.1972 Tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği örnek anasözleşmeleri, ilgili ku-
ruluşlaırın da görüşü alınarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazır
lanır.» 

MADDE 56. — 19.7.1972 Tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin berabelerinde getirdikleri ve 
seyahat sürelerine göre kıymetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek he
diyelik eşya.» • 

MADDE 57. — 17.6.1982 Tarihli ve 2684 sayılı Temel Eğitim ve Ortaöğretimde 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken tespit 
edilen miktar kadar burs verilir.» 

MADDE 58. — 5.4.1983 Tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 18 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştiriilmiştir. 

«Madde 18. — Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlığın veya Genelkurmay Başkanlı
ğının -talebi üzerine telsiz yayın kontrolünü ilan ederek uygular. Bu uygulama belli 
bir tesis ve bölge için olabileceği gibi, bütün ülke için de olabilir.» 

MADDE 59. — 11.8.1983 Tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Madde 35. — Bu Kanuna tabi gemilerde gemi adamları tahsis edilen yatma, 
dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilaç, tıbbi alet ve malzeme ve 
revirlerde bulunması gereken şartlar ve gemi adamlarına verilecek iaşe maddelerinin 
ölçü ve nitelikleri bu şart ve niteliklerinden hangilerinin önemleri bakımından esasa 
ilişkin ve birinci derecede ve hangilerinin ise ikinci derecede sayılacakları ve iaşe ile 
ilgili ne çeşt kurullar kurulacağı ve bu kurulların görev ve yetkileri Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Sağlık ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından beraberce hazırlanacak bir yö
netmelikte gösterilir. 

Gemi adamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak., iaşenin yukarıda 
sözü geçen yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan Olması hainde aradaki farkın 
bedelini veya iaşenin hiç verilmemesi halinde tamamının bedelini işveren veya işve
ren vekilinden isteyebilir. §u kadar ki gemi adamının iddiasım, tazminde esas teşkil 
edecek iaşe ve şartlardaki aksamının vuku bulduğu günde durumu işveren veya işve
ren vekiline veya kaptana bildirmesi şarttır.» 

MADDE 54. — Anayasa Komisyonunun Metninin 55 inci maddesi Komisyo
numuzca 54 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Anayasa Komisyonunun Metninin 56 ncı maddesi Komisyonu 
muzca 55 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — 17.6.1982 tarihli ve 2684 sayılı Temel Eğitim ve Orta öğretim
de Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardım
lara İlişkin Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştri. 

«Temel eğitim ikinci kademe ve orta öğretim kurumları öğrencilerine Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken tespit edilen miktar ka
dar burs verilir.» 

MADDE 57. — Anayasa Komisyonunun Metninin 58 inci maddesi Komisyonu
muzca 57 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Anayasa Komisyonunun Metninin 59 uncu maddesi Komisyo
numuzca 58 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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«a) Atatürk. Araştırma Merkezi, Türle Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve 
Atatürk Kültür Merkezinde, uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyula
cak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar, bu husustaki kısıtlamalara 
bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın uygun görüşü üzerine 'Başbakanlıkça kararlaştırılır. 

b) Bu Kanun gereğince Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkan ve başkan yar
dımcılığına atananlara ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görev
lendirmeye ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurulla
rına atanacak üyelere ödenecek ücretlerle, Yüksek Kurul Atatürk Uluslararası Barış 
Ödülü Kurulu ve Millî Komiteye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim 
kurullarının aslî üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi 
üzerine Başbakanlıkça tespit edilir. 

Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin, varsa emekli aylıkları kesilmez. 
Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kolları, diğer kol, komisyon ve 

çalışma grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine göre, şart
ları varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler veya yayın ve telif 
mevzuatı uygulanır.» 

MADDE 60. — 13.10,1983 Tarihli ve 2918 sayüı Karayolları Trafik Kanununun 
105 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madde hükümleri ortalama hızı saatte en az elli kilometrenin üstünde olan 
veya ulaşılacak hıza göre değerlendirme yapılması öngörülen motorlu araç veya bi
siklet sporu gösterilerilnde uygulanır. Bu hükümler, yarış güzergâhının diğer trafiğe 
kapatılması halinde de geçerlidir, tçişleri Bakanlığı bu madde hükümlerinin, başka ya
rışlar bakımından da uygulanmasına karar verebilir.» 

MADDE 61. — 9.11.1983 Tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 
5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kamu konutlarının aylık kira bedelinin tespitine esas olacak «kira birim bedel
leri», Maliye ve Gümrük Bakanlığının koordinatörlüğünde Millî Savunma, içişleri, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve İskân bakan
lıkları temsilcilerinden teşekkül eden komisyon tarafından her takvim yılının başlan
gıcından en az üç ay önce belirlenir. Başbakanın onayı ile yılbaşından itibaren uygu
lanmak üzere Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

MADDE 62. — 24.2.1984 Tarihli ve 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada 
öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç istisna ve Muaf
lıkları Tanınması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Konut inşaatı ve yatırım projesinin % 50'sinin fizikî olarak hangi hallerde ger
çekleşmiş sayılacağının ölçü ve esasları ilgili bakanlıkça belirlenir.» 
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MADDE 59. — Anayasa Komisyonunun Metninin 60 inci maddesi Komisyo
numuzca 59 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Anayasa Komisyonunun Metninin 61 inci maddesi Komisyo
numuzca 60 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Anayasa Komisyonunun Metninin 62 nci maddesi Komisyonu
muzca 61 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 63. — 8.1.1986 Tarihli ve 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuru
luşları bünyesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak suretiyle ve rasat hiz
metlerini yapmak üzere meteoroloji istasyonları açılabilir ve bu kurum ve kurulukların 
personeline ödenecek ek ücret, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü ve Baş
bakanın onayı ile kararlaştırılır.» 

GEÇİCİ MADDE — İlgili kanunlarında tüzükle düzenlenmesi öngörülmekle bir
likte bu Kanun ile yönetmelik şeklinde tanzimi uygun bulunan hususlarla ilgili olarak 
çıkarılması gereken yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygu
lanmasına devam olunur. 

MADDE 64. — Tasarının 2 nci maddesi 64 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 65. — Tasarının 3 üncü maddesi 65 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 62. — Anayasa Komisyonunun Metninin 63 üncü maddesi Komsiyonu-
muzca 62 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Anayasa Komisyonunun Metninin Geçici Maddesi Komis
yonumuzca Geçici Madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Anayasa Komisyonunun Metninin 64 üncü maddesi Komisyo-
muzca 63 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Anayasa Komisyonunun Metninin 65 inci maddesi Komisyo
numuzca 64 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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